منهجية اإلحصائية
أوالً  :هدف اإلحصائية :
تصوير حركة نقل الركاب بوسائل النقل العام داخل وخارج المدن سنويا ً 0
ثانيا ً  :أسلوب جمع البيانات :
يجمععع البيععان نل ع نمععا ج تسععتمارات تحصععائية لكععل مععن اأتععوبي
والخطوط الدولية والترام والمترو واأتوبي

والمين ع بععا

والسععكا الحديديععة

النهرى 0

ثالثا  :مصادر البيانات:
تستوف البيانات من الهيئات والشركات والمرافق اآلتية :
 – 1الهيئة القومية للسكا الحديديــة نـن خط معـترو اأنفـعـاق ( حلعوان – المعرج
شبرا الخيمة

الخطوط الرئيسية والفرنية 0

 – 2هيئة النقل العام بالقاهر نن اأتوبي
 – 3شركة أتوبي

( وعواحا الجيع

–

المين با

الترام اأتوبي

النهرى مترو مصر الجديد

القاهر الكبرى 0

 – 4الهيئة العامة لنقل الركاب بمدينة اإلسكندرية 0
شعرق الععدلتا وتخعدم محافسععات بورسععيد اإلسععمانيلية السعوي

 – 5شعركة أتععوبي

دميععاط الد هليععة

الشععر ية مدينععة بنهععا كمععا تقععوم هع م الشععركة بالمسععاهمة فععا نقععل الركععاب فععا أطععراف مدينععة القععاهر
الكبرى كما تخدم محافستا شمال سيناء وجنوب سيناء باإلوافة تل الخطوط الدولية 0
 – 6شركة أتوبي

غرب ووسط الدلتا وتخدم محافسات كفر الشيخ الغربية المنوفيعة البحيعر

مطعرو

اإلسكندرية باإلوافة تل مناطق أخرى بالمحافسات 0
 – 7شركة أتوبي
سوهاج

الصعيد للنقل والسياحة وتخدم محافسات الجي

بن سويف الفيوم المنيا أسيوط

نا أسوان الوادي الجديد البحر اأحمر0

 – 8مرافق النقل الداخلا بالمحافسات و د تم تصفية بعوها طبقا ً لقرار السيد رئي

الو راء0

 – 9شركة اإلتحاد العربا للنقل البرى وتساهم فع خدمعة محعافستا اإلسعكندرية وبورسععيد ومرسع مطعرو
والغرد ة وشرم الشيخ باإلوافة تل الخطوط الدولية 0
 – 10الجمعيات التعاونية وتخدم محافسات القاهر
البحير

القليوبيعة الد هليعة

اإلسمانيلية كفر الشيخ الفيوم المنوفيعة

العوادى الجديعد ا الجيع

بنع سعويف باإلوعافة تلع منعاطق أخعرى

بالمحافسات 0
 -و د بلغ تطار اإلحصائية  69مصدراً و د استجاب  68مصدراً بنسبة 0 % 9886
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دميعاط

رابعا ً  :التعاريف المستخدمة :
 – 1النقل داخل المدن :
حركة نقعل الركعاب داخعل كعردون المدينعة والقعرى القريبعة منهعا ويمتعد النقعل داخعل مدينعة القعاهر
ليشمل مناطق القاهر الكبرى وه :
أ – محافسة القاهر بجميع أ سامها 0
ب – أ سععام تمبابععة والععد ا والجي ع

والهععرم والعجععو

وبععوالق الععدكرور والعمرانيععة والععوراق

ومدينة البدر شين و الحوا مدية من محافسة الجي 0
ج  -مدينة شبرا الخيمة و ليوب والقناطر الخيرية من محافسة القليوبية 0

 – 2النقل خارج المدن :
حركة نقل الركاب بين المدن والمحافسات المختلفة 0
 – 3الوحدات الت بالحركة :
هـععـ الوحععدات المسععتخدمة ف ع نقععل الركععاب سـععـواء كانععت تشععمل اتيععة الحركععة ( كععاأتوبي
والميكروبا

و اطرات المترو والترام والسكا الحديدية واأتوبي

النهرى أو غير اتية الحركعة

مثععل ( المقطععورات نموم عا ً ونربععات الركععاب ف ع كععل مععن المتععرو والسععكا الحديديععة
النشر بجدول حركة التشغيل نل أسا

وتسهععر ف ع

ر م تجميع لعدد الوحدات التع تخعرج للعمعل يوميعا ً خع ل

فتر اإلحصاء 0
 - 4الوحدات المملوكة :
وه جميع الوحدات الت تملكها المنشأ ف تاريخ معين ( نهاية العام وتنقسم تل :
أ – الصالحة :
ه ع الوحععدات المعععد للتشععغيل سععواء كانععت ناملععة فع ع ً نل ع الخطععوط أو تحتياطيععة
للوحدات العاملة 0
ب -تحت اإلص

:

تشمل الوحدات الموجود بالعمر البسيطة أو الجسيمة 0
ج – منتسر اإلص

:
تشمل الوحدات المتع ر تص حها لعدم توفر طع الغيار أو أسباب أخرى 0
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د  -ته ا طارئ وخرد :
هو اإله ا ال ى يحد خ ل فتر اإلحصاء بسبب حواد جسعيمة وكع لا الوحعدات
الت يتقرر تخريدها لعدم ص حيتها نهائيا إلنتهاء العمر اإلفتراو لها 0
 – 5العاملون :
أ – باإلدار العامة :
تشمل بيانات اإلداريين والفنيين والكتبة 0
ب – بالحركة :
تشمل بيانات المحصلين والمفتشين ونسعار المحطعات والمفعاجئين ورءسعاء الحركعة والسعائقين
ورءسائهم
ج  -بالهندسة والصيانة :
تشععمل بيانععات رءسععاء الفنيععين والم حسععين وأسععطوات الععور
بور

والصععنا بععأنوانهم العععاملين

منشآت النقل 0

د – بالخدمة العامة :
وتشمل بيانات نمال الخدمة مثعل نمعال النسافعة والتليفعون والخفعراء ومعا تلع

لعا ويمثعل نعدد

العاملين بمختلف مراك الخدمة خ ل السنة المالية الصادر ننها ه م النشر 0
 – 6اأجور والمرتبات :
يقصد بها جميع المبالغ الت تستحقت بصفة منتسمة أو غير منتسمة وتشمل الع وات والبدالت النقدية ومكافعآت
اإلنتاج والعموالت المنصرفة نسير العمل كما تشمل اأجور نن سانات العمل اإلوافية والمكافآت الغير دورية للعاملين 0
وف بعض المرافق الت أنشعأتها اإلدارات المحليعة بالمعدن ينتعدب بععض الععاملين بهعا لإشعراف أو للعمعل بهع م
المرافق نسير مكافأ شهرية أما مرتباتهم فتتحملها الجهات المنتدبون منها 0
 – 7ندد الركاب :
أ – ركاب الت اكر :
يمثل ه ا العدد ندد الت اكر اأصلية المنصرفة للركاب داخل وخارج المدن 0
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ب – ركاب االشتراكات :
يتم احتساب ندد ركاب االشتراكات نل أسا

ندد االشتراكات المنصرفة موعروبا ً فع 3

انتقاالت يوميا ً أما بالنسبة للسكا الحديدية فيحسب نل أسا

خمسين سفريه فا الشهر 0

ج  -ركاب البطا ات المجانية :
يمثل ه ا العدد ركاب البطا ات الت يمنح بمقتواها حق الركوب المجانا لبعض الفئات وه :
(  1تثبات شخصا :
يعط للعاملين بشركات وهيئات النقل بصفتهم الشخصية إلستخدامه بوسائل النقل الخاصة
بالشركات والهيئات الت

يعملون بها وك لا بالنسبة للشركات اأخرى ت ا ما تتفق نل

المعاملة بالمثل ويعط أيوا ً للمحاربين القدماء 0
(  2بطا ات نائلية :
تصرف لعائ ت العاملين كتصريح لفرد واحد ويقتصر تستخدامها نل وسائل النقعل التابععة
للشركات والهيئات الت يعملون بها ويعدخل وعمنها البطا عات المدرسعية التع تمعنح للطلبعة
من أبناء العاملين خ ل أشهر الدراسة0
(  3بطا ات تدريب :
تعط لطلبة التدريب العاملين بالشعركات والهيئعات أثنعاء فتعر التعدريب ويعتم تحتسعاب نعدد
ركاب البطا ات نل أسا

ندد البطا ات المنصرفة موروبا ً فا  3تنتقاالت يوميا ً 0

د – الركاب بدون أجر :
هم الركاب ال ين لهم حق الركوب المجانا كرجال الشرطة واإلسعاف وغيرهم ويتم تحتساب ندد
الركاب بدون أجر نل أسا

نسبة معينة من مجمو ركاب الت اكر واإلشتراكات 0
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 – 8الراكب كيلو متر :
هو الشخ

الطبيعا المنقول مسافة كيلو متر واحد ويتم احتساب جملة الراكب كيلو متعر بتجميعع

حاصععل وععرب الت ع اكر اأصععلية المنصععرفة لكععل فئععة نقديععة موععروبا ً ف ع المسععافة المقععرر بععالكيلو
مترات له م الفئة 0
 - 9حركة التشغيل :
أ – أطوال الخطوط فا نهاية المد :
ها مجمونة أطوال الخطوط الت تعمل نليها الوحد ويمثل طعول الخعط المسعافة بعين بدايعة الخعط
ونهايته بالكيلومتر 0
ب – ندد اأدوار :
يتم احتساب ندد اأدوار نل أسعا

أن العدور هعو المسعافة المقطونعة هابعا ً فقعط أو تيابعا ً

فق عط أو مععا يعبععر ننععه بععالفرد أو الشععوط وتسهععر النشععر مجمععو نععدد اأدوار المقطونععة فععا
ال هاب واإلياب 0
ج  -الكيلو مترات المقطونة :
(  1الكيلو مترات المنتجة :
وه ع الت ع

طعتهععا الوحععدات فععا نمليععات نقععل الركععاب وتحسععب بحاصععل وععرب نععدد

اأدوار المقطونة × طول المسافة 0
(  2الكيلو مترات الهالكة :
وه ع الت ع

طعتهععا الوحععدات ف ع نمليععات أخععرى خ ع ف نقععل الركععاب كعمليععات تععدريب

السائقين أو اإلص

أو فا طع المسافة بين الجراج ومحطات القيام وبالعك

ــ  5ــ

0

(  3كيلو مترات التعا دات والرح ت :
وه ع الت ع

طعتهععا الوحععدات المععءجر للغيععر نسيععر القيععام بخععدمات محععددم أو رح ع ت

السياحة الداخلية أو المدار

0

 – 10معدل الت احم :
هو ندد الركاب لكل مقعد ف وسائل النقل العام أى أن :

معدل التزاحم =

متوسط ندد الركاب لكل وحد ف الدور
متوسط ندد المقاند للوحد

ويتم حساب كل من البسط والمقام كاآلت :

متوسط عدد الركاب لكل وحدة فى الدور =

ندد الركاب باألف
ندد اأدوار الفعلية باألف
تجمال ندد المقاند

متوسط عدد المقاعد = للوحــدة

الوحدات الصالحة

=
خامسا ً  :الرمو المستخدمة :
(  000بيانات غير متوفر
( =

أ ل من 500

( -

ال يوجد

ملحوسة :
– توجد فروق طفيفة نتيجة التقريب اآلل
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