
 تحليل إحصائي 

 بالطن 2017إلى ديسمبر   2013عن الفترة من يناير 

 أوال اإلجماليات 

 طن ( 2067919)  2013بلغ المنقول من البضائع النهرية لعام 

 طن (  3671846)  2014غ المنقول  لعام % عن العام السابق إذ بل 5.6بنسبة  2014ارتفع المنقول في عام 

 طن (3507906)2015% و بلغ المنقول لعام 9.5ة عن العام السابق له بنسب 2015انخفض المنقول في عام 

 طن ( 365952) 2016بلغ المنقول لعام  % و 9.6عن العام السابق له  بنسبة  2016ارتفع المنقول في عام 

 طن (  3734862)  2017% وبلغ المنقول لعام  9.8عن العام السابق بنسبة  2017ارتفع المنقول في عام 

  2017سنوات هو عام  5عتبر أعلى كمية منقول بالطن خالل وي

 ثانيا مقارنة المنتجات 

 طن . 7476إذ بلغ  2013ارتفع المنقول من منتج االسمنت في عام  -
طن ( وهو أعلى رقم فى خالل فترة  38479)  2015بلغ المنقول من الرمل والزلط عام  -

 المقارنة .
 ( طن .242836) 2013بلغ المنقول من الفوسفات عام  -
 . 2017طن (عام  1536472بلغ المنقول من الفحم أعلى رقم وهو )  -
 . 2015طن ( عام   368726بلغ المنقول من الحجر  أعلى رقم وهو )  -
 . 2017طن ( عام   446902بلغ المنقول من الطفلة  أعلى رقم وهو )  -
 . 2013طن ( عام  84765بلغ المنقول من المعادن األخرى  أعلى رقم وهو )  -
 . 2014طن ( عام   396386بلغ المنقول من الغالل  أعلى رقم وهو )  -
 . 2015-2014-2013ولم يتم نقله أعوام 2016طن ( عام  900بلغ المنقول من السكر  )  -
 . 2014طن ( عام   49278بلغ المنقول من خام  األلمونيوم أعلى رقم وهو )  -
 . 2013طن ( عام    269031بلغ المنقول من الموالس  أعلى رقم وهو ) -



 . 2013طن ( عام    24830بلغ المنقول من األسمدة   أعلى رقم وهو )  -
 . 2014طن ( عام   178166بلغ المنقول من البضاعة العامة   أعلى رقم وهو )  -
 . 2015طن ( عام   3650بلغ المنقول من الحديد والصلب  أعلى رقم وهو ) -
 فيولم يتم نقله  2016طن ( عام   423لى رقم وهو  ) بلغ المنقول من منتج األلمونيوم أع -

 . 2015 – 2014 – 2013أعوام 
ولم يتم نقله بعد  2013طن ( عام    53226بلغ المنقول من الفيروسيليكون  أعلى رقم وهو )  -

 . 2014عام 
 . 2015طن ( عام   880963بلغ المنقول من المنتجات الغذائية  أعلى رقم وهو )  -
ولم  2014طن ( عام   903170من مياه الصرف الصناعي   أعلى رقم وهو ) بلغ المنقول  -

 يتم نقله بعد ذلك .
ولم يتم نقله خالل سنوات المقارنة 2015طن ( عام    397509بلغ المنقول من الكلنكر  )  -

 . 2015سوى عام 
 . 2013طن ( عام   67906بلغ المنقول من قصب السكر   أعلى رقم وهو )  -
 ولم يتم نقله بعد ذلك . 2014طن ( عام    6187من الرخام  أعلى رقم وهو )  بلغ المنقول -
وبداية نقل هذا  2017طن ( عام    37315بلغ المنقول من اللحوم الحية  أعلى رقم وهو )  -

 .  2015المنتج من عام   
 ثالثا مقارنة الشركات -
 ص .% وذلك للقطاع الخا 24( 2013بلغ أعلى  نسبة المنقول في عام )  -
 % وذلك للقطاع الخاص . 36(  2014بلغ أعلى  نسبة المنقول في عام  -
 % وذلك لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى . 50( 2015بلغ أعلى  نسبة المنقول في عام )  -
 % وذلك لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى . 67( 2016بلغ أعلى  نسبة المنقول في عام)  -
 % وذلك لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى . 70(  2017عام )  بلغ أعلى  نسبة المنقول في -
أعوام  فيالمنقول  فيقامت  بالحصول على المركز األول  -: شركة النيل الوطنية للنقل النهري -

 بالطن وعدد الرحالت .2015 – 2014 – 2013
نيل الوطنية للنقل يعتبر منتجي الفحم ويليه المواد الغذائية  أكثر المنتجات المنقولة لشركة ال -

 النهري .



 يعتبر الموالس المنتج األساسي المنقول للشركة .   -: شركة السكر  -
اما األعوام السابقة  2017يعتبر منتج الطفلة أكثر المنتجات نقال فى عام   -:  القطاع الخاص -

 ( يعتبر الحجر أكثر المنتجات نقال . 2016–2015) 
تعتبر اللحوم الحية من أكثر المنتجات المنقولة فى  أعوام  -: هيئة وادي النيل للمالحة النهرية -

2015 -2016 – 2017  . 
%( من منتج األلمونيوم وذلك من 99تقوم شركة مصر لأللمونيوم بنقل )-: قطاع األعمال -

 أجمالي منقول الشركة .
 . 2017يعتبر منتج الفحم هو أكثر منتج منقول عام  -: جهة سيادية -
المنتج االكثر  2017الى عام  2015يعتبر منتج الطفلة منذ عام  -)التفتيش البحري ( :أخرى  -

 نقال 
) قامت بنقل الفحم وبلغت نسبة النقل -: الشركة الوطنية لنقل البضائع الصب ) القلعة( -

وقد كانت هذه الشركة تقوم بنقل جميع المنتجات  2017من أجمالي منقول الشركة عام %(100
 اقتصر النقل على منتجات الفحم والبضاعة العامة والمعادن االخرى . 2016 ومنذ عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


