 % 62.7زيادة يف عدد الركاب املنقولني نهرياً يف عــــام 6022
أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

املوافق  " 6027 / /النشـرة السنويـة لنشـاط نقـل البضائــع والركــاب

يف قطاع النقل النهري عام  " 6022ومن أهم مؤشراتها ما يلي :

 عدد الوحدات النهرية:
 بلغ إمجالي عدد الوحدات النهرية العاملة فى نشاط نقل البضائع والركاب يف قطاع النقل النهري  152وحدة عام  6022مقابل  189وحدةعــــام  6025باخنفاض بلغت نسبته  ٪ 3.9ويرجع سبب االخنفاض إىل إغالق بعض الشركات اليت تعمل يف جمال النقل النهري.
 بلغ عدد الوحدات يف الشركات اليت تعمل حلساب الغري  760وحدة بنسبة  %75.7من إمجالي عدد الوحدات بينما بلغ عدد الوحداتفى الشركات اليت تعمل حلسابـها  632وحدة بنسبة  %69.3من إمجالي عدد الوحدات عام .6022
 بلغ عدد الوحدات النهرية بالقطاع احلكومى  ،العام  /االعمال العام  577وحدة بنسبة  %20.7من إمجالي عدد الوحدات التى تعمل حلسابهاوحلساب الغري  ،بينما بلغ عدد الوحدات النهرية بالقطاع اخلاص  379وحدة بنسبة  ٪31.3من إمجالي عدد الوحدات يف الشركات اليت تعمل
حلساب الغري يف عام . 6022

 عدد الركاب املنقولني يف قطاع النقل النهري :
 بلغ عـدد الركـاب املنقولني نهـرياً  22.8مليون راكب عـام 6022مقابل  98.8مليون راكب عام  6025بزيـادة بلغت نسبتها . ٪ 62.7
 بلغ عدد الركاب املنقولني نهرياً يف القطاع (احلكومي ،العام /األعمال العام ) 63.2مليــون راكب بنسبــة  ،٪ 38.2والقطـــاع اخلــــاص  38.3مليــون
راكب بنسبة  ٪ 22.1من إمجالي عدد الركاب املنقولني نهرياً عــام . 6022
جاءت يف املرتبة األوىل حمافظة دمياط حيث بلغ عدد الركاب بها  25.6مليون راكب عام  6022بنسبة  % 69.2من إمجالي عدد الركاب
يليها حمافظة أسيوط بعدد  22.1مليون راكب بنسبة  ، % 21.6يليها حمافظة املنيا بعدد  1.2مليون راكب عام  6022بنسبة . % 25.5

 كمية البضائع املنقولة نهرياً :
 بلغ إمجالي كمية البضــائع املنقولة يف قطاع النقل النهري  5.7مليون طن عـــام  6022مقـابل  2.6مليــون طــن عــــام  6025باخنفــاضبلغت نسبته  ٪ 8.2وذلك بسبب اخنفاض الكمية املنقولة من احلجر و األمساك .
 بلغت كمية البضائع املنقولة يف القطاع (احلكومي ،العام /األعمال العام )  3.9مليون طن بنسبة  ،٪ 51.7والقطاع اخلــــاص  6.3مليــونطـــن بنسبة  ٪ 90.3من إمجالي البضائع املنقولة نهرياً عــام . 6022
 بلغت كمية البضائع املنقولة يف الشركات اليت تعمل حلساب الغري  9.1مليون طن عام  6022مقابل  5.5مليون طن عام  6025باخنفاض بلغتنسبته  ٪ 20.8وذلك بسبب اخنفاض الكمية املنقولة من احلجر و األمساك .
 بلغت كمية البضائع املنقولة يف الشركات اليت تعمل حلسابها  830ألف طن عـام  6022مقابل  775.6ألف طن عام  6025بزيادة بلغتنسبتها  ٪ 7.2وذلك بسبب زيادة الكمية املنقولة من قصب السكر عام . 6022

 ترتيب جمموعة السلع املنقولة نهرياً :
 جاءت يف املرتبة األوىل جممـوعة الســلع الصناعية ( مواد البناء  -سيارات  -موالس  ...أخل ) حيث بلغت كميتها  3.6مليون طـن مــن إمجاليالبضائع املنقولة عام  6022مقابل  3.2مليون طن عام  6025بزيادة بلغت نسبتها  ٪5.6و تعترب مواد البناء من أهم السلع املنقولة حيث بلغت
كميتها  6.0مليون طن بنسبة  ٪22.2من مجلة هذه اجملموعة وذلك لتزايد حركة التشييد والبناء.
 جاءت يف املرتبة الثانية جمموعة سلع املناجم واحملــاجر حيث بلغت كميتها  2.8مليون طن من إمجالي البضائع املنقــولة عــام 6022مقابل  6.3مليون طن عام  6025بنسبة اخنفاض قدرها  ٪ 63.3وذلك بسبب إخنفاض الكمية املنقولة من احلجر هلذا العام.
 جاءت يف الــمرتبة الثالثة جممــوعة السـلع الزراعيـة حيث بلغت كميــتها  0.2مليون طـن من إمجالي البضائع املنقولة عـام 6022مقابل  0.8مليون طن عام  6025بنسبة اخنفاض قدرها  ٪21.3ويرجع السبب إىل اخنفاض كمية األمساك املنقولة يف حمافظيت دمياط وأسوان
وتعترب األمساك من أهم السلع املنقولة حيث بلغت كميتها  318ألف طن بنسبة  ٪ 23.7يليها قصب السكر حيث بلغت كميته  203ألــف
طـــن بنسبــــة  ٪ 22.9يليها املواشـــي حيث بلغــت كميتـها  72ألف طن بنسبة  ٪ 22.3من مجلة هذه اجملموعة .
 بلغت كميـــة بضائع السلـــع األخـــرى  36ألف طن من إمجـــالي البضائع املنقــولة عــــام  6022مقابل  32ألف طن عام  6025بزيـادةبلغت نسبتها  ٪3.6بسبب زيادة الكمية املنقولة من املعدات والبضائع واملهمات .
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