
1 وزارة النقل



2 وزارة النقل وزارة النقل

 احملتويات

حماور النقل واللوجيستيات

النقل البحري والطرق والسكك احلديدية واملوانئ الربية

الدول العربية واالفريقيةبالسكك احلديدية مع الربط 

تطوير الوضع املؤسسي والتشريعي

اإلجراءات املتبعة ملواجهة الكورونا

  أنشطة اللوجيستيات يف مصر



3 وزارة النقل وزارة النقل

 :خالل من  العامليةتوىل مصر أهمية خاصة لتطوير نشاط اللوجستيات خلدمة التجارة 

ات والنقل تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل احلديثة ملسايرة التطور العاملي يف جماالت النقل باحلاوي
اجلافة واملواني اللوجيستيةمتعدد الوسائط وخدمات املراكز 

التوجه حنو أنظمة النقل الذكية يف جماالت النقل املختلفة 

  اإلصالحات اهليكلية والتعديالت التشريعية

  
  .اللوجيستياتجمال  فىالعاملة  األيدىورفع كفاءة تطوير 

  اتفاق تسهيل التجارة فىمصر  إلتزاماتتنفيذ   

اللوجيستياتجهود وزارة النقل لتطوير 

  
بط الربى يف وسائل النقل لربط مصر مبحيطها اإلقليمي والدويل من خالل تطوير املوانئ البحرية وطرق الرالتوسع 

  .مع الدول االفريقية  والعربية ااورة  والسككى



4 وزارة النقل وزارة النقل

 :خالل من  العامليةتوىل مصر أهمية خاصة لتطوير نشاط اللوجستيات خلدمة التجارة 

ات والنقل تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل احلديثة ملسايرة التطور العاملي يف جماالت النقل باحلاوي
اجلافة واملواني اللوجيستيةمتعدد الوسائط وخدمات املراكز 

التوجه حنو أنظمة النقل الذكية يف جماالت النقل املختلفة 

  اإلصالحات اهليكلية والتعديالت التشريعية

  
  .اللوجيستياتجمال  فىالعاملة  األيدىورفع كفاءة تطوير 

  اتفاق تسهيل التجارة فىمصر  إلتزاماتتنفيذ   

اللوجيستياتجهود وزارة النقل لتطوير 

  
بط الربى يف وسائل النقل لربط مصر مبحيطها اإلقليمي والدويل من خالل تطوير املوانئ البحرية وطرق الرالتوسع 

  .مع الدول االفريقية  والعربية ااورة  والسككى
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 حيث اللوجستيات لقطاع التحتية البنية وتطوير لتنمية خطة النقل وزارة تتبىن كما

 -: يلى ما على الرتكيز للوزارة اإلسرتاتيجية األهداف تتضمن
 

لتصبح العربية مصر جلمهورية املميز املوقع من االستفادة  
ً
 لوجس مركزا

ً
  تيا

ً
    عامليا

يقلتحق لوجستية حماور خلق خالل من والدويل واإلقليمي احمللي الربط تعزيز 

    الوسائط املتعدد النقل

اإلسرتاتيجية لوزارة النقل األهداف 



6 وزارة النقل

 حماور النقل  –مجهورية مصر العربية  حماور النقل  –مجهورية مصر العربية 

محاور التنمية الرئيسية بجمهورية مصر العربية 

محور النقل متعدد الوسائط 

غرب  -محور شرق 
الخارجة /قنا / سفاجا 

القاهرة بورسعيد / محور دمياط 

محور الصعيد 

محور الساحل الشمالى 
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 حمور النقل متعدد الوسائط



8 وزارة النقل وزارة النقل ة المناطق اللوجستية والموانئ الجاف -محور النقل متعدد الوسائط 

 التجارة مسار بين الربط•
 الى أسيا شرق من العالمى

 بين الربط طريق عن أوربا
 دريةواالسكن السخنة مينائى

 سكك– طرق( نقل بشبكات
 مدعمة ) نهرية -حديدية
 وموانئ جافة بموانئ

 افةالمض للقيمة لوجيستية
 المحور هذا على

السادات

اكتوبر 6

العاشر

برج العرب

االسكندرية

دمياط

دمياط

السويس

وصلة 
المناشي/اكتوبر

وصلة 
الروبيكى/التبين

السخنة



9 وزارة النقل وزارة النقل ة اللوجستية والموانئ الجافالمناطق -محور النقل متعدد الوسائط 

 يسهل الجافة موانئ انشاء•
 انئوالمو بينها البضائع نقل

 قللي حديد سكه بخط البحرية
  الوقود استهالك من

  واالنبعاثات.
 ةالوجيستي الخدمات تنظيم•

 هبدور والذى الكبرى للقاهرة
 والخروج الدخول حركه ينظم

  الكبرى للقاهرة للبضائع

 دالمتعد النقل عملية تنظيم•
 حركه وتقليل الوسائط

  الطرق على الشاحنات

 التخزينية الطاقة زيادة•
 ومنع الصناعية للمناطق

بالمصانع البضاعة تكدس

السادات

اكتوبر 6

العاشر

برج العرب

االسكندرية

دمياط

دمياط

السويس

وصلة 
المناشي/اكتوبر

السخنة

بلبيس
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 بشبكة مليناءبا مباشر بشكل ربطها مع للبضائع التوزيع مراكز و اللوجيستية املناطق إنشاء: الكبري االسندرية ميناء
 ملتاحةا املساحات وزيادة امليناء يف التداول حركة لزيادة نهرى أو سككى أو برى نقل سواء الوسائط متعددة متكاملة

  املضافة القيمة النشطة فرص وتوفري بامليناء وربطها التخزينية للخدمات

االسكندريةخمطط تطوير ميناء   
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مليار جنيه حبوض املرتاس  1فدان  بتكلفة تقديرية  273األوىل مبساحة  اللوجيستيةاملنطقة 

األوىل اللوجيستيةاملنطقة   
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فدان  بنجعي اسو وااللومنيوم  11.7الثانية مبساحة  اللوجيستيةاملنطقة 

الثانيةاللوجيستية املنطقة   
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 خمطط تطوير ميناء السخنة 



14 وزارة النقل مخطط تنفيذ خط سكة حديد  
الميناء الجافلخدمة كم  60بطول ) أكتوبر  6/ المناشى ( 

خط سكة حديد 
أكتوبر 6/ المناشى 

 6الجاف موقع الميناء 
اكتوبر

خط سكة حديد الواحات البحرية 

المناشى

إمبابة

خط سكة حديد 
أكتوبر 6/ المناشى 

خط سكة حديد 
الواحات 
البحرية 

خط سكة حديد اإلتحاد
كم 108

خط سكة حديد 
اإلسكندرية/القاهرة

خط سكة حديد
إيتاى البارود/ المناشى  

كم 119

خط سكة حديد
)إستكمال(السادات  

كم 34
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محطة بلبيس

محطة الروبيكي 

مت عمل دراسة فنية 

 وحتديد واعتماد املسار

جاري إجراء طرح أعمال 

دراسة اجلدوي وحجم 

الطلب مبعرفة بنك 

 ElBاالستثمار االوروبي

 

مليار جنيه 2.6: بتكلفة 

)بضائع / ركاب ( كم   69بطول ) بلبيس / العاشر / انشاء خط سكة حديد الروبيكي  )بضائع / ركاب ( كم   69بطول ) بلبيس / العاشر / انشاء خط سكة حديد الروبيكي    

 انشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع

1
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فدان  400مساحة اكتوبر علي يف السادس من  اللوجيستيةانشاء امليناء اجلاف واملنطقة   
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عة ارات ال ة الق  ال ل

ة (األول ال • ـ  –الع ال

وح -أك6  )م

ـــانى • ـــ ال ـــ (ال ـــادس م ال

ان–األق  -أك  )أس

ــ • ال ــ ال ــ (ال ــ –األق ا ق

دقة  -  )سفاجا -الغ
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عة ارات ال ة الق  ال ل

ة (األول ال • ـ  –الع ال

وح -أك6  )م

ـــانى • ـــ ال ـــ (ال ـــادس م ال
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ــ • ال ــ ال ــ (ال ــ –األق ا ق

دقة  -  )سفاجا -الغ
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سوهاج الجديدة

بنى سويف الجديدة

برج العرب

دمياط

السادس من أكتوبر

السادات  العاشر من رمضان

ميناء جاف 

مركز لوجيستى

 املخصصة املواقع 

 اجلافة واملراكز اللوجيستية املوانئ إلنشاء 

 جبمهورية مصر العربية

 املساحة اسم امليناء م

ومركز لوجيستي  ميناء جاف 1
بمدينة السادس من اكتوبر

فدان 400
 300+ ميناء جاف  100(  

)مركز لوجيستي 

ميناء جاف ومركز لوجيستي  2
بمدينة العاشر من رمضان

فدان 250
+  ميناء جاف  75(  

)مركز لوجيستي 175

فدان 14.5ةميناء جاف بمدينة دمياط الجديد 3

 ميناء جاف بمدينة بني سويف 4
الجديدة

فدان100

ميناء جاف بمدينة برج العرب  5
الجديدة

فدان 90

فدان 91ميناء جاف بمدينة السادات 6

فدان 45دةميناء جاف بمدينة سوهاج الجدي 7
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  موانئ جــافة ومناطق لوجيستية ) 7(مت اعداد خطة متكاملة النشاء عدد

 :ومبا يساهم يف حتقيق ما يلي علي مستوي اجلمهورية 

احلــد من 
اآلثــــار 
البيئية 
 السلبية 

احلد من 
ة ارتفاع تكلف
 ع نقل البضائ

حتسني 
مستوى 
اخلدمات 
 اللوجيستية
 املقدمة 

حتقيق 
 التكامل بني
 وسائل النقل

املختلفة 
الداخلية 
 واخلارجية 

منع تكدس 
البضائع 

واحلاويات 
باملوانئ 
 البحرية 

اد دعم االقتص
القومي 
املصرى 
بزيادة 

اإليرادات 
 احملققة 

ة تيسري حرك

التجارة 

الداخلية 

 واخلارجية 

 املوانئ اجلافة واملناطق اللوجيستية
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 البحرىالنقل 
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  يةرئيس حماور مخس خالل من بعناصره البحرى النقل منظومة لتطوير متكاملة إسرتاتيجية بتنفيذ حاليا النقل وزارة تقوم

 النقل البحرى

الموانئ البحرية

األسطول البحرى

العنصر البشرىالطرق والسكك الحديدية

األنشطة والخدمات
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ةميناء اإلسكندري
ميناء دمياط

السويس

ةالدخيلميناء 

دبورسعيشرق 

الطور

الغردقة

شرم الشيخ

سفاجا

عنويب
السخنة

االدبية

العريش

دبورسعيغرب 

الزيتيات

)ميناء9( النقل وزارة        
)ميناء6( السويس لقناة االقتصادية الهيئة       

  املوانئ البحــرية
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  يةرئيس حماور مخس خالل من بعناصره البحرى النقل منظومة لتطوير متكاملة إسرتاتيجية بتنفيذ حاليا النقل وزارة تقوم

 النقل البحرى
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  وانئامل تشغيل مردود لتعظيم البحرية املوانئ فى االغراض متعددة حمطات إلنشاء التخطيط

 : وهى القومى االقتصاد على

 62إلى  55إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعـددة األغراض  على األرصـفة من 
البحرى اإلسكندرية بميناء 

إنشاء محطة الحاويات الثانية 
البحرىدمياط بميناء 

إنشاء محطة متعددة االغراض 
البحرىنويبع بميناء 

إنشاء محطة متعددة األغراض 
البحرىسفاجا بميناء 

 تطوير املوانئ البحـرية

ميناء تجارى عالمى فى منطقة شرق بورسعيدإنشاء 

إستكمال إنشاء الحوض الثانى فى ميناء العين السخنة
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ادرة• ام م ، ال ي وال  ال
ها لق  2013 عام ال أ

ي ف وال ع إلى ته س  ت
ارة ة ال  خالل م العال
اء ات إن ق  م ش  ال

انئ اف وال  ع األخ  وال
ان ة بل ي ا في ع  اوأورو  آس

ا ق  .وف
 
اء قع•   ال  سفاجا م

ادرة ال  ال يا لل  ل
 يال  ال  م ت

 اب وم اله وال
ب ال ال اة إلى وص  ق

 .ال

 موانئ البحر األمحر1   سفاجا) بضائع عامة -حاويات  (مشروع حمطة متعددة األغراض 
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ف وع م اله    : ال

ار في• ة إ ات ل إس ي ال ه ا، – الق – سفاجا( م صع في ال ف ،)قف ق وع يه ارة تع إلى ال ة ال ارج ي وخاصة ال اد ت ام ال ة ال  واألغ
اد ب وس ائع ال  .العامة وال

ة• ة ال اع ة االج اد  .لها م ، م صع في واالق
ل ت• غ انئ ت ها ال اءم اجات مع وم اه اح قل ال إت ائع ل  .العال في ال
اء• ات ش م إن ا في حاو ق ق  إف اعات وت األوس وال مات ص انئ خ  .ال
ف نقل• لفة م سفات ال ائ للف قة قة ال ة ص  . لل
ص خل• ل ف ة ع ي ات وت ج ة م ع  .ال

نات وع م  :ال
اء• ف إن ال م 17 وع م 700 ل رص ق ات سف الس او ائع وال ة احة العامة وال ال ه إج لفي لل  . 2م ألف 800ال
ل الى • ا ت ة س ن حاو ف مل ة ن عاب ل الى  3اقة اس ائع عامة ت ال  ق ة واس ن حاو ن  7مل  .مل
ل ت • و  دراسة ع ة ج ئ ة م اس ار  ال ب اع اإلس قل لق ب MRCC ال  ال ل ل وم و  دراسة ع ة ج ل  .تف

 موانئ البحر األمحر1   سفاجا) بضائع عامة -حاويات  (مشروع حمطة متعددة األغراض 
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 تطوير اسطول الوحدات املتحركة

 تطوير نظم االشارات علي الشبكة

 جتديدات وصيانة  السكة

 التطوير الشامل للمزلقانات

 تطوير وحتسني احملطات

 تطوير الورش االنتاجية

 ائعانشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبض

 مشروعات تطوير منظومة السكك احلديدية

هيئةباإلضافة إلعادة هيكلة الهيئة القومية للسكك الحديدية ورفع المستوى الفنى  للعاملين بال
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 ماكينة دك التفريعات
 » دك حتويلة « 

 ماكينة فج السكة

 ماكينة دك السكة ماكينة البازلت 

 علي خطوط الشبكة كم  818 جتديد مسافة 

 توريد ماكينات جديدة لتجديد وصيانة السكة

 جتديدات وصيانة السكة احلديدية 
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 التطوير والتحسنيجارى مشروع ، حمطة   705يوجد علي الشبكة عدد 

 وجارى تنفيذ املتبقي حمطة 159تطوير وحتسني مت اإلنتهاء من  

حتسني وتطوير احملــطات
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والكبارىقطاع الطرق 
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والكبارىقطاع الطرق 



33 وزارة النقل

 املشروع القومى للطرق

 باالضافة ايل 
 تطوير ورفع كفاءة 

كم  10000حوايل   
 من الطرق اللرئيسية 

مليار جنيه 120

كم طرق جديدة  7000انشاء   

مليار جنيه175بتكلفة إمجالية   

 30ليصل امجايل اطوال الشبكة ايل 

الف كم

 مشروعات الكبارى العلوية واألنفاق

نفق/كوبرى 1000خمطط   
 بتكلفة إمجالية

/  كوبري  2500مليار جنيه لتصبح  140
نفق 

نفق /كوبرى 860منفذ   
 بتكلفة

مليار جنيه 120

 املشروع القومى لرصف الطرق احمللية

كم  1000  
 بتكلفة إمجالية

مليار جنيه 3

%97نسبة التنفيذ 

والكبارىالطرق   
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ITSتطبيق منظومة النقل الذكي 

:تم اآلتىمستويات األمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث فع لر

ل فى منظومة النقل الذكى بإستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقالبدء •

تخدام • رادارات إس اميرات وال وازين والك ات والم ة والحساس ات اإللكتروني زة البواب دث أجه م أح نادوت  إس

.المشروع لتحالف مصرى عالمى 

كم 1079طرق بإجمالي أطوال  6 : الذكىأولى لتنفيذ منظومة النقل مرحلة ال•

كم 5195طريق بطول  15 :الثانية المرحلة •

كم 6274ليصبح إجمالى المستهدف من المرحلتين •
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 الطرق مشروعات أسهمت
 فى والكباري

 الوفيات أعداد انخفاض 
 الطرق بحوادث المرتبطة

 آالف ٧ لتصبح والكباري،
 بـ مقارنة ٢٠٢٠ في وفاة حالة
.٢٠١٩ في ألفًا ١٢

ودةج في مصر تصنيف ارتفاع 
  28  رقم الى الطرق

وبالتالى اإلزدحامات فضخ 
 الوقود خفض إلى أدى

 اإلنتظار وقت فى المستهلك
 

اسهامات مشروعات الطرق 
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احلديد مع الدول العربيةبالسكة الربط 
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 ومد اخلط إىل العريش ثم إىل رفح وطابا بئر العبد/ شرق بورسعيد / الفردان إستعادة كفاءة خط  ومد اخلط إىل العريش ثم إىل رفح وطابا بئر العبد/ شرق بورسعيد / الفردان إستعادة كفاءة خط 

 السكة احلديد

)كم(طول الخط  )إلى  –من ( المسار 

)رفع كفاءة ( 100 بدبئر الع/ القنطرة شرق /  الفردان

)إنشاء جديد( 125 رفح/ العريش / بئر العبد 

كم210 طابا/ العريش 

)رفع كفاءة ( 100بئر العبد/ القنطرة شرق /  الفردان
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 الربط السككى بني مصر والسودان  الربط السككى بني مصر والسودان 

 ريةاملصـ محـد السـودانية مدينـة أسـوان يربط بني مدينة أبـوإنشاء خط سكة حديد 

كيلـومرت داخـل  340كيلومرت داخل احلدود املصـرية و 269كيلومرت منها  609بطول 

احلدود السودانية مع تطوير خطوط السـكك احلديديـة احلاليـة داخـل السـودان مـن 

 . لتعظيم االستفادة من اخلط ) مم  1435( االتساع الضيق إىل االتساع القياسي 
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 الربط السككى بني مصر والسودان الربط السككى بني مصر والسودان
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الربى مع الدول اإلفريقيةالربط حماور 
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س من منطقة شرق العوينات جبمهورية مصر العربية وحىت مدينة أم اجلـر

كيلــومرت داخــل  343كيلــومرت منهــا  1102التشــادية كمرحلــة أوىل بطــول 

كيلـومرت  441 كيلـومرت داخـل األراضـي الليبيـة و  318و األراضي املصـرية 

 .داخل األراضي التشادية
 

  مليار جنيه  22بتكلفة تقديرية للتنفيذ تبلغ . 

 طريق الربط بني مصر وتشاد  طريق الربط بني مصر وتشاد 
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ليبيامصر

السودان

تشاد

 طريق الربط بني مصر وتشاد  طريق الربط بني مصر وتشاد 
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 كيب تاون  –القاهرة ور حم كيب تاون  –القاهرة ور حم
 ــه ــغ طول ــومرت  10228يبل كيل

ــدد   بع
ً
ــة 9مــرورا  دول أفريقي

 –الســـودان  –مصـــر ( هـــي  

ــا  ــا  –أثيوبي ــا –كيني  – تنزاني

انا بتسـو –زميبابوي  –زامبيا 

 ) . اجنوب أفريقي –
 املسافة الواقعـة داخـل احلـدود

 1155املصرية من الطريق تبلغ 

 كم 
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 دراسة مشروع الربط املالحي بني حبرية فيكتوريا والبحر املتوسط والذي مت إنهاء دراسات يتم 
ً
حاليا

 له بغرض خلق شريان جتارى جديد بني مصر ودول القارة اإلفريقية الصديقة والىت تعد مناملرحلة األوىل 

.أهم األسواق النامية بالعامل  

 تطوير النقل النهرى
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 تطوير الوضع املؤسسي والتشريعي ملسايرة التطورات احلديثة إلدارة منظومة النقل
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 قلتطوير الوضع املؤسسي والتشريعي ملسايرة التطورات احلديثة إلدارة منظومة النقل وتطوير خدمات الن

:في مجال الهيئة القومية لسكك حديد مصر: أوالً 
1980 لسنة )152( رقم القانون أحكام بعض بتعديل 2018 لسنة )20( رقم القانون صدور تم 

 الخاص اعالقط بمشاركة للهيئة يسمح والذي مصر حديد لسكك القومية الهيئة بإنشاء والخاص
 المالية باءاألع تخفيف بهدف وذلك الحديدية السكك خطوط وصيانة وتشغيل وإدارة إنشاء في
.لركابا لجمهور الُمقدمة الخدمة تحسين يُحقق وبما التنافسية القدرة وتحقيق الدولة عن

للقطاع سمحي بما الوسائط متعدد للنقل شركة إلى الحديد بالسكة البضائع قطاع تحويل جارى 
.الحديدية السكك بخطوط البضائع نقل وإدارة تشغيل عمليات في بالدخول الخاص
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 قلتطوير الوضع املؤسسي والتشريعي ملسايرة التطورات احلديثة إلدارة منظومة النقل وتطوير خدمات الن

 ً :لألنفاقفي مجال الهيئة القومية : ثانيا
 للهيئة السماح بغرض )113( رقم القانون أحكام بعض بتعديل )33( رقم قانون صدور تم•

 النقل وسائط وتشغيل إلدارة الخاص القطاع مع بالتعاون شركات بإنشاء لألنفاق القومية
.الكهربائي الجر ذات السككي

 ةعام هيئة إلى خدمية عامة هيئة من لألنفاق القومية الهيئة بتحويل قانون صدور تم•
 اعتمادهاو اقتصادية هيئات إلى الخدمية الهيئات تحويل في التوسع بهدف ولك ، اقتصادية

.للدولة العامة الموازنة عن العبء لتخفيف مشروعاتها تنفيذ في نفسها على
 هيئةال قامت الخاص للقطاع العامة المرافق تشغيل إسناد في النقل وزارة توجه إطار في•

 ركةش إلى األنفاق لمترو الثالث الخط وصيانة وإدارة تشغيل بإسناد لألنفاق القومية
)RATP( المونوريل خطى وتشغيل لصيانة عقد توقيع تم كما ،الفرنسية )اإلدارية ةالعاصم – 
.. بومبارديه شركة بقيادة للمشروع المنفذ التحالف مع )أكتوبر 6
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 قلتطوير الوضع املؤسسي والتشريعي ملسايرة التطورات احلديثة إلدارة منظومة النقل وتطوير خدمات الن

 ً :تنظيم النقل البريفي مجال : ثالثا
داخل والبضائع للركاب البري النقل خدمات على واالشراف لتنظيم موحد كيان استحداث 

 والتخطيط يموالتنظ التنسيق لتحقيق وذلك الدولي النقل وأيضا المحافظات وبين المحافظات
 ورفع لبريا النقل وسائل كافة تقدمها التي الخدمات أداء بمستوي والنهوض لالرتقاء المتكامل
.كفاءتها

واألطر روالمعايي الضوابط وضع يكفل بما والبضائع للركاب البري النقل خدمات تنظيم 
.لألفراد والبضائع الركاب نقل أنشطة لممارسة الالزمة

األمن يرمعاي من قدر أكبر وتحقيق بها المشغلين أداء مستوي ورفع النقل خدمات تكامل دعم 
.الوسائل لكت ولمستخدمي للناقلين األمان درجات أعلي وتوفير البري النقل لوسائل والسالمة

فعال بشكل يساهم مما والدولي، المحلي البري بالنقل يتعلق ما لكل دقيقة بيانات قاعدة انشاء 
 التأثيرو ناحية، من والطرق النقل مرفق لتطوير الالزمة واالستراتيجيات الخطط وضع في

واالستثمارية االقتصادية القطاعات كافة على إيجابي بشكل
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والعراق ، ليبيا مع والبضائع للركاب البري النقل اتفاقية تحديث من االنتهاء تم
والترانزيت ينالبلد بين الشاحنات حركة لتسهيل إيطاليا،اوكرنيا مع البري النقل اتفاق صياغة من االنتهاء تم 

عبرهما
الركاب نقل حركة لتسهيل العربية واالتفاقية ، فينا التفاقتي لالنضمام االعداد جاري

 2020 لسنة )396( رقم الجمهورية رئيس قرار صدر
  )يرالت التفاقية( مصر االنضمام على الموافقة بشأن

 البحرية االكاديمية مع تعاون برتوكول توقيع تم
 من دفعه أول تدريب  تم وقد للطرق الدولي واالتحاد
 تحت النقل عملياتالجراء لتأهيلهم والسائقين المدارء

ً  التير بطاقة غطاء  وفقا
  المعايير ألحدات

 علي ةالعربي والدول الجهاز بين الفنية اللجنة عقد تم
: تاليال النحو علي وذلك واالقليمي الثنائي المستوي

االردنية المصرية الفنية اللجنه عقد -
السعودية المصرية الفنية اللجنه عقد
 مصر ينب الثالثي التعاون لمتابعة الثالثية اللجنه عقد

.والعراق واالردن
  ، يةالليب المصرية العليا اللجان أعمال في المشاركة
والعراقية

ة ول ات ال  العالقات واالتفاق
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املتبعة ملواجهة الكورونااإلجراءات 

الدولى بالشاحناتالنقل 
بضاعة تعقيم وتطهير البضاعة واألجهزة والمعدات المستخدمة فى تداول وشحن وتفريغ ال
ساعد علي االلتزام بإجراء الفحص الطبي بشكل سريع لتفادي أوقات االنتظار والتزاحم مما ي

.انتشار العدوي
 توضح ) ب سائقيين ، مساعدي السائقين، الراك(يتم توزيع استمارة علي كافة الوافدين من

ل الوجهة داخل جمهورية مصرالعربية ، محل االقامة ، رقم التليفون وأخر دوله كان بها قب
.  الوصول إلي مصر في ثالثة شهور األخيرة

فريغ البضائعإتباع البروتوكوالت الصحية المناسبة لتعقيم لحافالت والمركبات وتحميل وت.
ساعد علي تشجيع استخدام نظام الدفع اإللكتروني، للحد من تداول واستخدام النقود التي ت

.  19-انتشار فيروس كوفيد
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املتبعة ملواجهة الكورونااإلجراءات 

الدولى بالشاحناتالنقل 
بضاعةال وتفريغ وشحن تداول فى المستخدمة والمعدات واألجهزة البضاعة وتطهير تعقيم 
بيرالتدا عن )إلكترونية وشرائح وملصقات، والفتات، منشورات،( إعالمية مواد توفير 

 على وكذلك المغادرين أو القادمين المسافرين على لتوزيعها 19 -كوفيد بجائحة الخاصة
.الرسمية المواقع

افةالمس على للحفاظ واالشتراكات التذاكر منافذ أمام األرض على إرشادية عالمات لصق 
بها بااللتزام الركاب وإلزام مراقبة الركاب، بين اآلمنة

خاصية وتفعيل بعد عن جتماعاتاال عقد )video conference( اإللكترونى والبريد 
.اإلنترنت طريق عن المستندات وتداول
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املتبعة ملواجهة الكورونااإلجراءات 

القطارات
 بالكاملتطهير وتعقيم الوحدات المتحركة
 بوعيا علي مع قطاع الصيانة علي تطهير وتبخير فالتر العربات المكيفة مرة أسالتنسيق

.األقل
 تذاكر، صاالت حجز ال(تطهير محطات القطارات  بواقع مرتين في اليوم ويتم تطهير يتم

 x-rayالشبابيك، المقابض، األرضيات، وجميع المكاتب اإلدارية بالمحطة، جميع أجهزة 
بالمحطة، الحواجز، األرصفة، الساللم، األنفاق، أماكن جلوس الركاب، ودورات المياه، 

).واستراحات الركاب
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شكــــــراً لسيادتكم


