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وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل



ارخ   2017/6/28الت

وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل

معدل وســــــــيــــــــلــــة النــــقـــــــــلم
ل/الوقود  كم 

متوسط مسافة 
كم/الرحلة 

مقدار الوقود 
/

لزادة  يمة ا ق
سعر الوقود 

أجرة الراكب 
االيــــــة   

حصة الراكب 
لزادة  ا

ئوة  امل بة  لس ا
ة ع  اد للز

%الراكب  

يكرواسسيارة 1 101,62,082,50,197,56كم6داخل املدينةراكب11حمولة م
يكرواسسيارة 2 2002026,00352,366,75كم10خارج املدينةراكب11حمولة م
يكرواسسيارة 3 101,62,082,50,155,94كم6داخل املدينةراكب14حمولة م
يكرواسسيارة 4 2002026,00351,865,31كم10خارج املدينةراكب14حمولة م
202,53,2530,134,33كم8داخل املدينةراكب525
20022,228,86401,152,89كم9خارج املدينةراكب625 20022,228,86401,152,89كم9خارج املدينةراكب625

معدل وســــــــيــــــــلــــة النــــقـــــــــلم
ل/الوقود  كم 

متوسط مسافة 
كم/الرحلة 

مقدار الوقود 
/

لزادة أجرة الراكب  يمة ا ئوة سعر الوقود ق امل بة  لس ا

%الراكب  
202372,67,03كم10سيــارة تاكســى عــــداد داخــل املدينــــــــــة1

السوالر

معدل وســــــــيــــــــلــــة النــــقـــــــــلم
ل/الوقود  كم 

متوسط مسافة 
كم/الرحلة 

مقدار الوقود 
/

لزادة قبل النولون  يمة ا ئوة سعر الوقود ق امل بة  لس ا
لزادة   بالنولون ل

%
ل صغة حمولة 1 نق نصف  يارة  1001035013,003,71كم10طن1س
10012,550016,253,25كم8طــــــــــن5سيـــارة نقــــــل حمـولة 2
20050150065,004,33كم4طــــــــــن20سيـــارة نقــــــل حمـولة 3
2001002500130,005,2كم2طن40سيارة نقل بمقطورة أو جرار حمولة 4



وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل



وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل

ارخ   2017/6/28الت

ماركة السيارة / وسيلة النقل م

ادة  سعر مقدار الوقود متوسط مسافة الرحـــــــلة  حصة الراكب  أجرة الراكب قيمة الز

الوقود للرحلة  ل/املسلك  كم/الرحلة /الوقود كم إمن 
%

مسسالعتبة 6,03,50,580,761,500,053,6ر
يدة عاشة لس مسسا 6,05,00,831,082,000,083,9ر

مسسعن شمس 6,015,02,503,252,500,239,3ر
مسسمدينة السالم 6,020,03,334,333,500,318,8ر

يكرواس1 راكب 14م
)تووتا(املدينة داخل 

مسسمدينة السالم 6,020,03,334,333,500,318,8ر
مسساملعادى 6,020,03,334,333,500,318,8ر

تور6مدينة  مسسأك 6,035,05,837,584,500,5412,0ر
لساع 6,010,01,672,173,000,155,2غمرةال ا
6,017,02,833,683,000,268,8غمرةأول عباس

7,035,05,006,503,500,4613,3عباسيةحلوان

2

يكرواس   مسسإمبابة)راما(راكب داخل املدينة 11م 5,08,01,602,081,500,1912,6ر
ي) زائد سيارات متقادمة ( مسسالوا 5,010,02,002,601,500,2415,8ر

يدة عاشة لس 5,010,02,002,601,750,2413,5عباسيةا

راكب داخل 329
)  اشم باص(املدينة 

مسس 8,015,01,882,442,500,083,4ر
مسسمدينة السالم 8,020,02,503,253,000,113,7ر



وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل
ارخ   2017/6/28الت

ماركة السيارة / وسيلة النقل م
ادة  مقدار الوقود متوسط مسافة معدل الرحـــــــلة  قيمة الز

حصة الراكب  أجرة الراكب سعر 

الوقودإمن 
لزادة  الوقود للرحلة  ل/كم/الرحلة /كم  ا

%الراكب  
ارةبا لق 8,049,06,137,966,500,578,8ا

ازق لزق ارةا لق 8,083,010,3813,4911,000,968,8ا
ارةسماعيلية لق 8,0140,017,5022,7525,001,636,5ا

لسوس ارةا لق 8,0134,016,7521,7822,001,567,1ا
ارةبورسعيد لق 8,0220,027,5035,7535,002,557,3ا

4
يكرواص   راكب 14م

خارج املدينة 
)تووتا(

ارةبورسعيد لق 8,0220,027,5035,7535,002,557,3ا
لعرش ارةا لق 8,0335,041,8854,4445,003,898,6ا
ارةطنطا لق 8,093,011,6315,1115,001,087,2ا

ارة لق 8,0156,019,5025,3517,001,8110,7ا
ارةكفر الشيخ لق 8,0143,017,8823,2416,001,6610,4ا

ارة لق 8,0221,027,6335,9140,002,576,4ا
ارةاملنصورة لق 8,0126,015,7520,4819,001,467,7ا

ارةالفيوم لق 8,0103,012,8816,7415,001,208,0ا
ارة لق 8,0119,014,8819,3425,001,385,5ا

ارةاملنيا لق 8,0243,030,3839,4960,002,824,7ا
ارةأسيوط لق 8,0373,046,6360,6170,004,336,2ا
ارةسواج لق 8,0471,058,8876,5485,005,476,4ا
ارةاارجة لق 8,0593,074,1396,36100,006,886,9ا



وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل

ارخ   2017/6/28الت

5
يكرواس راكب14م

خارج املدينة                               
مكيف) تووتا(

ندرة ارةسك لق 6,0221,036,8347,8840,003,428,6ا
ارةطنطا لق 6,093,015,5020,1515,001,449,6ا

ارةمطروح لق 6,0490,081,67106,1780,007,589,5ا
ارةدمياط لق 6,0191,031,8341,3835,002,968,4ا
ارةقصر لق 6,0721,0120,17156,22145,0011,167,7ا

6,0899,0149,83194,78155,0013,919,0

ماركة السيارة / وسيلة النقل م
ادة  مقدار الوقود متوسط مسافة إسالكمعدل الرحـــــــلة  قيمة الز

حصة الراكب  أجرة الراكب سعر 

الوقودإمن 
لزادة  الوقود للرحلة  /كم/الرحلة /كم  ة ع ا اد للز

%الراكب  

يكرواس راكب14م
خارج املدينة                               

ارةقصرمكيف) تووتا( لق 6,0721,0120,17156,22145,0011,167,7ا
ارةأسوان لق 6,0899,0149,83194,78155,0013,919,0ا

ارةقنا لق 6,0611,0101,83132,38100,009,469,5ا
ارةنوبع لق 6,0291,048,5063,0575,004,506,0ا

راكب54أتوس 6
مكيفخارج املدينة   

ارة لق 3,0221,073,6795,7740,001,774,4ا
ارةمطروح لق 3,0490,0163,33212,3380,003,934,9ا

ارةسماعيلية لق 3,0140,046,6760,6725,001,124,5ا
لسوس ارةا لق 3,0134,044,6758,0725,001,084,3ا
ارةبورسعيد لق 3,0220,073,3395,3335,001,775,0ا

ارةنوبع لق 3,0291,097,00126,1075,001,391,9ا
ارةقصر لق 3,0721,0240,33312,43145,005,794,0ا
ارةأسوان لق 3,0899,0299,67389,57155,007,214,7ا

ارةقنا لق 3,0611,0203,67264,77100,004,904,9ا
ارةأسيوط لق 3,0373,0124,33161,6370,002,994,3ا



وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل
ارخ   ـ / تاع 2017/6/28الت ـ لزــــــادة تأثــــ الســوالرسعــــر ا

ازق لزق 8,085,010,613,814,00,997,0ا
بسماعيلية الك لتل  8,060,07,59,87,00,709,9ا

8,030,03,84,95,00,357,0سمنودطنطا
املطام 8,039,04,96,35,30,458,6أبو 

8,052,06,58,57,00,608,6بلطيمكفر الشيخ

ماركة السيارة / وسيلة النقل م
لزادة مقدار الوقود متوسط مسافة إسالكمعدل الرحـــــــلة  يمة ا ق

حصة الراكب  أجرة الراكب سعر 

الوقودإمن 
لزادة  الوقود للرحلة  /كم/الرحلة ل/كم  ة ع ا اد للز

%الراكب  

7
يكرواس راكـــب                                        14م

داخل  املحافظــــــــات                            
)  تووتا ( 

8,052,06,58,57,00,608,6بلطيمكفر الشيخ
8,070,08,811,46,00,8113,5برج العرب

ملطرةاملنصورة 8,072,09,011,77,00,8412,0ا
8,035,04,45,73,00,4113,7أشواىالفيوم

8,045,05,67,34,00,5213,1الفشنب سوف
8,060,07,59,87,00,507,1مغاغةاملنيا

8,065,08,110,67,50,7510,1ديروطأسيوط
8,065,08,110,66,00,7512,6دار السالمسواج
8,050,06,38,16,50,467,1إسناقصر
8,0260,032,542,340,03,027,5أبو سمبلاسوان 

8,0350,043,856,965,04,066,3الغردقة 
8,0510,063,882,945,05,9213,2الفرافرة



وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل



وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل
ارخ   2017/6/28الت

إستالك معدل وســــــــيــــــــلــــة النــــقـــــــــلم
ل/الوقود  كم 

متوسط مسافة 
كم/الرحلة 

مقدار الوقود 
/

لزادة  يمة ا ق
سعر الوقود 

أجرة الراكب 
االيــــــة   

حصة الراكب 
لزادة  ا

ئوة  امل بة  لس ا
ة ع  اد للز

%الراكب  

يكرواس حمولة 1 ارة م 101,62,402,50,228,73كم6داخل املدينةراكب11سي

يكرواس حمولة 2 ارة م 2002030,00352,737,79كم10خارج املدينةراكب11سي

يكرواس حمولة 3 ارة م 101,62,402,50,176,86كم6داخل املدينةراكب14سي

يكرواس حمولة 4 ارة م 2002030,00352,146,12كم10خارج املدينةراكب14سي

202,53,7530,155,00كم8داخل املدينةراكب525

20022,233,30401,333,33كم9خارج املدينةراكب625

سعـر ف 

إستالك معدل وســــــــيــــــــلــــة النــــقـــــــــلم
/الوقود  كم 

متوسط مسافة 
كم/الرحلة 

مقدار الوقود 
ل/املسلك 

لزادة أجرة الراكب  يمة ا ئوة سعر الوقود ق امل بة  لس ا
ة ع  اد للز

%الراكب  

2023738,11كم10سيــارة تاكســى عــــداد داخــل املدينــــــــــة1



وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل



وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل

ارخ   2017/6/28الت

ماركة السيارة / وسيلة النقل م
لزادة مقدار الوقود متوسط مسافة معدل الرحـــــــلة  يمة ا حصة الراكب  أجرة الراكب سعر ق

ة ع الراكب  /كم/الرحلة ل/الوقود كم إمن  اد %للز

1
يكرواص   راكب14م

داخل املدينة  
)تووتا(

مسسالعتبة 6,03,50,580,881,500,064,2ر
يدة عاشة لس مسسا 6,05,00,831,252,000,094,5ر

مسسعن شمس 6,015,02,503,752,500,2710,7ر
مسسمدينة السالم 6,020,03,335,003,500,3610,2ر

مسساملعادى 6,020,03,335,003,500,3610,2ر
تور6مدينة  مسسأك 6,035,05,838,754,500,6313,9ر

لساع 6,010,01,672,503,000,186,0غمرةال ا
6,017,02,834,253,000,3010,1غمرةأول عباس

7,035,05,007,503,500,5415,3عباسيةحلوان
ارةبا لق 8,049,06,139,196,500,6610,1ا

2
يكرواس راكب خارج 14م

املدينة  
)تووتا(

ارةبا لق 8,049,06,139,196,500,6610,1ا
ازق لزق ارةا لق 8,083,010,3815,5611,001,1110,1ا

ارةسماعيلية لق 8,0140,017,5026,2525,001,887,5ا
لسوس ارةا لق 8,0134,016,7525,1322,001,798,2ا
ارةبورسعيد لق 8,0220,027,5041,2535,002,958,4ا
لعرش ارةا لق 8,0335,041,8862,8145,004,4910,0ا

ارةطنطا لق 8,093,011,6317,4415,001,258,3ا
ارة لق 8,0156,019,5029,2517,002,0912,3ا

ارةكفر الشيخ لق 8,0143,017,8826,8116,001,9212,0ا
ندرة ارةسك لق 8,0221,027,6341,4440,002,967,4ا
ارةاملنصورة لق 8,0126,015,7523,6319,001,698,9ا

ارةالفيوم لق 8,0103,012,8819,3115,001,389,2ا
ارةب سوف لق 8,0119,014,8822,3125,001,596,4ا

ارةاملنيا لق 8,0243,030,3845,5660,003,255,4ا
ارةأسيوط لق 8,0373,046,6369,9470,005,007,1ا
ارةسواج لق 8,0471,058,8888,3185,006,317,4ا

ارة لق 8,0593,074,13111,19100,007,947,9ا



وحصاءاملركزى  امة  لع ئة ا تعب لل

ارخ   2017/6/28الت

3
يكرواص   راكب 14م

املدينة                               خارج 
مكيف) تووتا(

ارة لق 6,0221,036,8355,2540,003,959,9ا
ارةطنطا لق 6,093,015,5023,2515,001,6611,1ا

ارةمطروح لق 6,0490,081,67122,5080,008,7510,9ا
ارةدمياط لق 6,0191,031,8347,7535,003,419,7ا
ارةقصر لق 6,0721,0120,17180,25145,0012,888,9ا
ارةأسوان لق 6,0899,0149,83224,75155,0016,0510,4ا

ارةقنا لق 6,0611,0101,83152,75100,0010,9110,9ا
ارةنوبع لق 6,0291,048,5072,7575,005,206,9ا

ماركة السيارة / وسيلة النقل م
لزادة قيمة مقدار الوقود متوسط مسافة معدل الرحـــــــلة  حصة الراكب  أجرة الراكب ا

%ف /كم/الرحلة /الوقود كم إمن 

ارةنوبع لق 6,0291,048,5072,7575,005,206,9ا

4
يكرواص  راكـــب                                        14م

(  داخل  املحافظــــــــات                            
)  تووتا 

ازق لزق 8,085,010,615,9414,01,148,1ا
بسماعيلية الك لتل  8,060,07,511,257,00,8011,5ا

8,030,03,85,635,00,408,0سمنودطنطا
املطامدمور  8,039,04,97,315,30,529,9أبو 

8,052,06,59,757,00,7010,0بلطيمكفر الشيخ
ندرة 8,070,08,813,136,00,9415,6برج العربسك
ملطرةاملنصورة 8,072,09,013,57,00,9613,7ا

8,035,04,46,563,50,4713,4أشواىالفيوم
8,045,05,68,444,50,6013,3الفشن

8,060,07,511,257,00,8011,4مغاغةاملنيا
8,065,08,112,197,50,8711,6ديروطأسيوط
8,065,08,112,196,00,8714,5دار السالمسواج
8,050,06,39,386,50,6710,3إسناقصر
8,0260,032,548,7540,03,488,7أبو سمبلاسوان 

8,0350,043,865,6365,04,697,2الغردقة 
8,0510,063,895,6345,06,8315,2الفرافرة
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