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عن 
المركـز

المصري -منذ نشأته  الوزراء  التابع لمجلس  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  شهد مركز 

الت؛ لُيواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري، فقد اختص في  عام ١٩٨٥– عدة تحو�

وزارة  إنشاء  كان  ثم  مصر،  في  المعلوماتية  البنية  بتطوير   (١٩٩٩  –  ١٩٨٥) ا¥ولى  مرحلته 

لُيؤدي  رئيسة في مسيرته؛  ل  تحو� (١٩٩٩) نقطة  المعلومات عام  وتكنولوجيا  االتصاالت 

التنمية  مجاالت  في  القرار  ُمتخذ  جهود  تدعم    (�ink Tank) فكر   كُمؤسسة  دوره 

المختلفة.

ى رؤية مفادها أن يكون المركز هو ا¥كثر تميًزا في  ومنذ ذلك الحين، أصبح المركز يتبنَّ

اء، وتعزيز  مجال دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّ

ا¥مر  ا¥سمى،  وهدفها  التنمية  غاية  ُيَعد�  الذي  المصري  المواطن  مع  التواصل  قنوات 

الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسة العامة، وتعزيز كفاءة جهود التنمية 

وفاعليتها، وترسيخ مجتمع المعرفة.



رؤى على طريق التنمية

البحثي  بالطابع  تتسم  دورية  غير  سلسلة  هي  التنمية،  طريق  على  رؤى  سلسلة 

تكامل  القرار، من خالل  المركز في دعم متخذي  رسالة  التطبيقي، تساهم في تحقيق 

الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجاالت االقتصادية، 

مناحي  شتى  في  المصرية  الدولة  جهود  ُيثري  مما  كافة؛  واالجتماعية  والسياسية، 

آليات  بناءة تستند على  الوصول الستراتيجيات عمل متكاملة  التنمية، كما تستهدف 

عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.



رئيس المركز
السيد/ أسامة الجوهـري

مساعد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أ. لبنى محمد منير
مدير ا�دارة العامة للمكتب الفنى 

د. مى محسن مبروك
مدير تنفيذي با�دارة العامة لمتابعة وتقييم السياسات

أ.سالى أحمد عاشور
باحث اقتصادي أول بالمكتب الفني

هيئة التحرير



المحتويـات

أوالً: تقييم الوضع الحالي لشبكات النقل في مصر بوسائطها المختلفة (نقل برى، نقل 
١١بالسكك الحديدية، نقل نهري، نقل جوي) مع ذكر أهم المعوقات التي تواجه شبكات النقل

ثانيًا: تقييم الوضع الحالي للموانئ المصرية وخاصة الموانئ التجارية مع ذكر أهم التحديات 
٢١التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص والمنافسة ا�قليمية والعالمية

ثالثًا: تحديد أهم المتطلبات الالزمة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي وإفريقي 
٢٩وعالمي

رابًعا: ا¨ليات المقترحة لتنمية قطاع النقل وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية 
٣٥قطاع النقل والخدمات اللوجستية

٤٩المراجع

٩مقدمة

٧الملخص



فريق اإلعـداد



فريق عمل املركز

د. أسعد الصادق
مدير اإلدارة العامة للجودة

هبه أبو الوفا
نائب مدير اإلدارة العامة للجودة

آيه حموده
مراجع فني

أمين عبدالنبي
مراجع لغوي

اإلدارة العامة للجودة د. ياسمني غريب
املنسق األكادميي

نازلي خورشيد
باحث اقتصادي باإلدارة العامة 

للقضايا االقتصادية

م. أمين الشـريف
ماركــــــو مجــــــدى

التصميم اجلرافيكـي

إعـداد

أد. سارة اجلزار
عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات

األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
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