 %8.9زيادة فى أعداد املركبات املرخصة فى 1133/31/13
املـــــوافق
أصـــدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم
"حصر املركبات املرخصة فى  "1133/31/13وكانت أهم مؤشراتها ما يلى:

 1131 /نشــرة

/

 بلغ إمجاى عدد املركبات املرخصة بأقاليم اجلمهورية  7.16مليون مركبة  1133/31/13مقابل  5.85مليون مركبة
فى  1131/31/13بزيادة قدرها .%8.9
 جاء إقليم احملافظات احلضرية يف املرتبة األوى بعدد
 1.67مليون مركبة بنسبة  %41.4يليه إقليم حمافظات
الوجه البحرى بعدد 3.86مليون مركبة بنسبة ،%19.4ثم
إقليم حمافظات الوجه القبلى فى املرتبة الثالثة بعدد
3.55مليون مركبة بنسبة %14.1وإقليم حمافظات
احلدود يف املرتبة األخرية بعدد  388ألـف مركبــة
بنسبة  %1.1يف .1133/31/13

ال توزي ع ال ن سيب إلمج ال ي امل رك بات ط ب قا ألق ال يم اجل م هوري ة
ع ام2222

% 3.0

%43.4

%24.3

%29.4

 جاءت حمافظة القاهرة فى املرتبة األوى من إمجاى
املركــبات املرخصة حيث بلغ عدد املركــــبات بـــها
 1.15مليون مركبة بنسبة  %11.1وحمافظة اجليزة فى املرتبة الثانية بعدد  1.61مليون مركبة بنسبة %33.1
وحمافظة اإلسكندرية فى املرتبة الثالثة بعدد  1.54مليون مركبة بنسبة  %8.5من اإلمجاى فى .1133/31/13
محافظات الوجه البحري

محافظات حضرية

محافظات الحدود

محافظات الوجه القبلي

 بلغ إمجاى السيارات املرخصة  1.54مليون سيارة فى  1133/31/13مقابل  1.14مليون سيارة فى  1131/31/13بنسبة
زيادة قدرها  %9.1وكان أكرب عدد للسيارات اخلاصة  1.31مليون سيارة بنسبة  %9.9وأقلها عدد لسيارات اجلمارك
 76ألف سيارة بنسبة  %3.9من اإلمجاى.
 بلغ إمجاى عدد األتوبيسات املرخصة  331ألف أتوبيس فى  1133/31/13مقابل  314ألف أتوبيس فى 1131/31/13
بنسبة زيادة قدرها  %5.8وجاء األتوبيس اخلاص فى املرتبة األوى بنسبة  %11.1وأتوبيس املدارس فى املرتبة األخرية
بنسبة  %31.1من اإلمجاى.
 بلغ إمجاى عدد سيارات النقل املرخصة  916ألف سيارة فى  1133/31/13مقابل  877ألف سيارة فى 1131/31/13
بنسبة زيادة قدرها . %4.6
 بلغ إمجاى عدد املقطورات املرخصة  65ألف مقطورة فى  1133/31/13مقابل  61ألف مقطورة فى  1131/31/13بنسبة
زيادة قدرها . %6.3
 بلغ إمجاى عدد سيارات اخلدمات العامة املرخصة  341ألف سيارة فى  1133/31/13مقابل  319ألف سيارة فى
 1131/31/13بنسبة زيادة قدرها . %1.3
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