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يف قطاع النقل النهري عام  6102ومن أهم مؤشراتها ما يلي :

أو ًال :عدد الوحدات النهرية:
 إرتفع إمجالي عدد الوحدات النهرية العاملة فى نشاط نقل البضائع والركاب يف قطاع النقل النهري عام  6102حيث بلغ  489وحدة بينماكانت  428وحدة عــــام  6109وذلك بنسبة إرتفاع قدرها . ٪ 0.1
 بلغ عدد الوحدات يف الشركات اليت تعمل حلساب الغري  127وحدة بينما بلغ عدد الوحدات فى الشركات اليت تعمل حلسابـها  670وحدةعام . 6102
 بلغ عدد الوحدات النهرية الناقلة بالقطاع احلكومى  ،العام  /االعمال العام  212وحدة بنسبة  %28.9من إمجاىل عدد الوحدات التى تعملحلسابها وحلساب الغري  ،بينما بلغ عدد الوحدات النهرية الناقلة بالقطاع اخلاص  914وحدة بنسبة  ٪90.2من إمجالي عدد الوحدات
يف الشركات اليت تعمل حلساب الغري وذلك فى عام . 6102

ثانياً  :كمية البضائع املنقولة نهرياً :
 إخنفض إمجالي كمية البضــائع املنقولة يف قطاع النقل النهري عــام 6102حيث بلغ 2.6مليون طن مقابل  1.2مليون طن عام  6109وذلك بنسبة إخنفاض
قدرها  ٪ 08.6وذلك بسبب إخنفاض الكمية املنقولة من الطوب احلجري
( البلوكات احلجرية ) فى جمموعة سلع املناجم واحملاجر .
 بلغت كمية البضائع املنقولة يف القطاع ( احلكومي  ،العام  /األعمـال العـام ) 7.6مليون طن بنسبة  ، ٪ 26.0والقطاع اخلاص  7.1مليون طــن بنسبة ٪ 91.4
من إمجالي البضائع املنقولة نهرياً عــام . 6102

٪25.1

٪25.1

٪74.9

 إخنفضت كمية البضائع املنقولة يف الشركات اليت تعمل حلساب الغري عام  6102حيث بلغت  2.9مليون طن بينما كانت  2.4مليون طنعام  6109وذلك بنسبة إخنفاض قدرها . ٪ 61.4
 أرتفعت كمية البضائع املنقولة يف الشركات اليت تعمل حلسابها عـام  6102حيث بلغت 1.8مليون طن بينما كانت  1.1مليون طن عام 6109وذلك بنسبة ارتفاع قدرها . ٪ 8.1

ثالث ًا :ترتيب جمموعة السلع املنقولة نهرياً :
 جاءت يف املرتبة األوىل جممـوعة الســلع الصناعية ( مواد البناء  -سيارات  -موالس  ...أخل ) حيث بلغت كميتها  7.0مليون طـن مــن إمجاليالبضائع املنقولة عام  6102مقابل  6.7مليون طن عام  6109بنسبة زيادة قدرها  ٪79.6و تعترب مواد البناء من أهم السلع املنقولة حيث بلغت
كميتها  6.1مليون طن بنسبة  ٪29.2من مجلة هذه اجملموعة وذلك لتزايد حركة التشييد والبناء.
 جاءت يف املرتبة الثانية جمموعة سلع املناجم واحملــاجر حيث بلغت كميتها  6.7مليون طن من إمجالي البضائع املنقــولة عــام 6102مقابل  9.2مليون طن عام  6109بنسبة إخنفاض قدرها  ٪ 94.0وذلك بسبب إخنفاض الكمية املنقولة من الطوب احلجري ( البلوكات احلجرية )
هلذا العـــــــام.
 جاءت يف الــمرتبة الثالثة جممــوعة السـلع الزراعيـة حيث بلغت كميــتها  1.8مليون طـن من إمجالي البضائع املنقولة عـام 6102مقابل  1.1مليون طن عام  6109بنسبة زيادة قدرها  ٪01.7وتعترب األمساك من أهم السلع املنقولة حيث بلغـت كميتها  1.2مليون طن
بنسبة  ٪ 11.1يليها قصب السكــر حيث بلغـــت كميتـــه  88ألف طـــن بنسبــــة  ٪ 00.7يليها املواشـــي حيث بلغــت كميتـها  69ألف طن
بنسبة  ٪ 7.6من مجلة هذه اجملموعة .
 بلغت كميـــة بضائع السلـــع األخـــرى  70ألف طن من إمجـــالي البضائع املنقــولة عــــام  6102مقابل  00ألف طن عام  6109بنسبة زيـادةقدرها  ٪018.4بسبب زيادة الكمية املنقولة من اخلردة و البضائع واملهمات .

رابع ًا  :عدد الركاب املنقولني يف قطاع النقل النهري :
 إرتفع عـدد الركـاب املنقولني نهـرياً عـام  6102حيث بلغ  98.8مليون راكب بينما كان  69.7مليون راكب عام  6109وذلك بنسبة أرتفاعقدرها  ٪ 011.9حيث بلغ عدد الركاب مبحافظة دمياط  02.6مليون راكب عام  6102مقابل  1.1مليون راكب عام  6109بزيـادة بلغت نسبتها
 ٪41.1و بلغ الركاب مبحافظـــة املنيـــا  2.9مليون راكب عام  6102مقابل  7.1مليون راكب عام  6109بزيـادة بلغت نسبتها  ٪16.1حيث
أن هنــــاك إجتاه إلستخدام النقل النهري للركاب نظراً لصعوبة حركة املرور على الطرق .
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