 ٪5.0نسبة اخنفاض عدد الركاب داخل وخارج املدن عام 2023 / 2022
أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

 202النشرة السنوية
املوافق 20244/4/

إلحصـــــاءات النقـــل الـعام للركاب داخل وخارج املـدن عـام  2023 / 2022ومـ أهـ
مؤشراتها ما يلي :

 عدد السيارات اململوكة والعاملة هليئات وشركات ومرافق النقل العام:
 بلغ عدد السيارات اململوكة  7..7ألف سيارة عـــــــام  ( 2023 /2022منه  2.55ألف أتوبيس ومينىباص مكيف 6.2. ،ألف أتوبيس ومينى باص وميكروباص عادى ) مقابل  ..0.ألف سيارة عــــــام
 2022/2022بنسبة اخنفاض قدرهــا .٪2.6

 عدد اخلطوط ومجلة أطواهلا هليئات وشركات ومرافق النقل العام:
 بلغ إمجالي عدد اخلطوط  2.46ألف خط عام 2023/2022مقابل  2.36ألف خط عام  2022/2022بنسبــة زيادة قدرها . ٪7.7 24ألف كيـلو مــرت عــــام  2023/2022مقابــل  224.72ألف كـــيلو مــــرت
 -بلغ إمجالي أطوال اخلـطوط 2422.45

عــــام  2022/2022بنسبة

زيادة قدرها . ٪7.47

 عدد اخلطوط وأطواهلا وعدد األدوار للوحدات مبرتو األنفاق :
 بلغ عدد اخلطوط  3خطوط عامى .2022/2022 ، 2023/2022.2022/2022 ، 2023/202
 بلغ أطوال اخلطوط  65كيلو مرت عامى 20222. ٪22
22.6
 -بلغ عدد األدوار للوحــــدات  567ألف دور عـــام  2023/2022مقــابل  645ألف دور عــام  2022/2022بنســبة اخنفاض قدرها .6

 عدد اخلطوط وأطواهلا وعدد األدوار للقطارات العاملة بالسكك احلديدية :
 بلغ عدد اخلطوط  4.خط عامي .2022/2022 ، 2023/2022 بلغت أطوال اخلطوط  5.32ألف كيلو مرت عامي . 2022/2022 ، 2023/2022 بلغ عدد األدوار للقطارات العاملة 400ألف دور عام  2023/2022مقابل  3.5.23ألف دور عام  2022/2022بنسبة زيادةقدرها .٪2..

 عدد الركاب ومجلة اإليرادات داخل وخارج املدن:
 بلغ إمجالي عدد الركاب 2.52مليار راكب عام  2023/2022مقابل  2.02مليار راكب عام  2022/2022بنسبة اخنفاض قدرها .٪5.0. ٪30
 -بلغت مجلة اإليرادات 2.36مليار جنيه عام  2023/2022مقابل  3.40مليار جنيه عام  2022/2022بنسبة اخنفاض قــدرها 30..5

 عدد الركاب ومجلة اإليرادات باخلطوط الدولية:
 -بلغ عدد الركاب  734.54ألف راكب عام  2023/2022مقابل  255.25ألف راكب عام  2022/2022بنسبة زيادة

 ٪2.7وميثل أعلى
2.7.5
قدرها .5

. ٪ 55
نسبة زيادة يف خط القاهرة  -رفح بنسبة 55..7
.٪ .7
 -بلغت جـملة اإليرادات 54.72مليون جنيه عام  2023/2022مقابـل  25.24مليون جنيـه عـام  2022/2022بنسبة زيادة قدرها .7..7
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