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 عدد عدد 
ً
 السفن طبقا
ً
لنوع السفينةلنوع السفينةالسفن طبقا   

االجمالي میناء الدخیلةمیناء االسكندریة

201101302 السفن 

البیان

ینایر-21

ینایر-20

332

%االجمالي  میناء الدخیلةمیناء االسكندریةنوع السفینة 

)إلخ ... تموین  -إصالح  -لنشات  - قاطرات ( سفن أخري 
4المصدر ادارة الحركة

7588327.5بضائع عامة

23224515صب جاف

23113411صب سائل

280289عبارة

41549531.5حاویات

0سیاحة
ال یوجد محطة 

ركاب
00

116176اخرى

201101302100االجمالي



طن   4,263,769طن 5,912,436طن 5,319,280

5

سفینة 329 سفینة302سفینة 332



والدخیلةاألسكندریة للبضائع لمینائي الوارد والصادر اجمالي 

الكمیة بالطن 
2021ینایر 

 الدخیلة االسكندریة الدخیلة االسكندریة الدخیلة االسكندریة

130,6719,81061,0870191,7589,810201,568 بضاعة عامة تقلیدی��ة

144,90901,3650146,2740146,274بضاعة ذات طبیعة خاص��ة

158,04455,784192,14038,000350,18493,784443,968صب سائل 

669,7391,241,96553,25547,340722,9941,289,3052,012,299صب جاف 

1,459,66001,459,660الحاوی�ات 

1,997,3281,307,559873,54285,3402,870,8701,392,8994,263,769اإلجمالي  

نوع السفینة 

المتداول الص�ادر الوارد 

اإلجمالي الع��ام

-29.9بضاعة عامة893,965565,695

البیان
مقارن سنة ماضیة % 

اإلجمالي العام 
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  2020ینایر 

المصدر إدارة الحركة 

1,997,3281,307,559873,54285,3402,870,8701,392,8994,263,769

 الدخیلة االسكندریة الدخیلة االسكندریة الدخیلة االسكندریة

214,795047,80425,000262,59925,000287,599 بضاعة عامة تقلیدی��ة

180,781000180,7810180,781بضاعة ذات طبیعة خاص��ة

129,639105,236290,900159,200420,539264,436684,975صب سائل 

800,2311,637,55954,63017,600854,8611,655,1592,510,020صب جاف 

1,655,905الحاوی�ات 

2,312,5541,742,7951,062,131201,8003,374,6851,944,5955,319,280اإلجمالي  

نوع السفینة 

المتداول الص�ادر الوارد 

اإلجمالي الع��ام

987,108668,7971,655,905

-19.1بضاعة ذات طبیعة خاصة  

-35.2صب سائل

-19.8صب جاف 

-11.9حاویات 



 مؤشرات الصادرات والواردات

مغادرةوصولمغادرةوصولمغادرةوصول

%%اوال :حركة السفن بالعدد

9191989281بضاعة عامة

7-7-14141313 بضائع ذات طبیعة خاصة

49-26-61614531صب جاف

8-6-36363433صب سائل

10-10-1061069595حاويات

23-26-23221717سفن اخرى

100-100-1100عدد سفن ركاب

15-9-332331302281اجمالي  عدد السفن

البیان
% يناير-21 ینایر-20

7
المصدر إدارة الحركة 

نحاس -ورق –سیارات –مواسیر  -حدید : بضاعة عامة      
مواشي -خشب : ذات طبیعة خاصة 

15-9-332331302281اجمالي  عدد السفن

100-100-90790700اجمالي  عدد الركاب

 ثانیا : حركة البضائع المحواه والغیر
محواه بالطن

صادرواردصادرواردصادروارد

16-35-214,79572,804140,48161,087(  بدون ذات طبیعة خاصة)بضاعة عامة

20100-180,7810144,9091,365 بضائع ذات طبیعة خاصة

2239-2,437,79072,2301,911,704100,595صب جاف

49-9-234,875450,100213,828230,140صب سائل

15-11-969,385609,770867,295521,057حمولة الحاويات برسم البلد(مملوء) 

36-2,0903,9282,7132,53330حمولة  الحاويات الترانزيت(مملوء )

24-15,63355,09923,95742,10553رسم بلد+ترانزيت)  حمولة الحاويات فارغة

24-19-4,055,3491,263,9313,304,887958,882اجمالي حمولة البضائع والحاويات



الكمیة بالطن  مؤشرات الصادرات والواردات/ تابع 

صادرواردصادرواردصادروارد

16-35-214,79572,804140,48161,087(  بدون ذات طبیعة خاصة)بضائع عامة

15-11-969,385609,770867,295521,057(مملوء)حاويات برسم البلد  -2

الصب الجاف -3
أ- حبوب

380-702,7220436,3880قمح

128,5030288,1856,755124100فول صويا

470-535,4450284,7760ذرة

100100-5,6220031,590 كسب

0057,19701000أخري

22100-1,372,29201,066,54638,345جملة الحبوب

ب- أتربة وخامات معدنیة
329,1520415,6510260حديد 

100-56-495,32312,000218,1550فحم

000000(كلینكر)أسمنت 

000000الومنیوم

يناير-21ینایر-20
البیان

%

8

000000الومنیوم

000000 فوسفات

120-241,0230211,3520أخري

100-21-1,065,49812,000845,1580جملة األتربة

ج- أسمدة وأمالح
100-024,130000سماد

036,100062,250072ملح

000000أخرى

060,230062,25003جملة األسمدة

2239-2,437,79072,2301,911,704100,595( أ+ب+ج)جملة الصب الجاف 

20100-180,7810144,9091,365بضائع ذات طبیعة خاصة -4

الصب السائل -5
57-6-216,556441,700203,005191,228منتجات بترولیة

41100-18,319010,8238,000زيوت وشحوم

08,400030,9120268أخري

49-9-234,875450,100213,828230,140جملة الصب السائل

24-19-4,037,6261,204,9043,278,217914,244( 1+2+3+4+5)اإلجمالي العام 

(أعداد)بیانات احصائیة 
(  الف راكب)عدد الركاب 

87-62,97239,80658,08942,684(مملوء)عدد الحاويات برسم البلد 

46-15032419517530(مملوء)عدد حاويات الترانزيت 

26-7,10625,04510,88018,41053(رسم بلد+ترانزيت)عدد حاويات فارغة 

-100 0 907



 2020بشهر يناير  2021مقارن بيانات إمجالية خالل يناير 

Jan-20Jan-21 الفرق%

33230230-9-

647069سفن عامھ

-7-14131بضاعة ذات طبیعة خاصة

272814عبارة

بیـــــــان

اجمالى عدد سفن الوصول  

9
المصدر إدارة الحركة 

-10.4-1069511سفن حاویات

-6-36342سفن صب سائل

-26-23176اخرى  

-26-614516سفن صب جاف

-100-101سفن سیاحھ

9070907-100-

نوع السفن   

اجمالى عدد الركاب  



 2020بشهر يناير  2021مقارن بيانات إمجالية خالل يناير 
الكمیة بالطن 

%الفرق ینایر-21ینایر-20

-9-987,108893,96593,143حاویات واردة

-15-668,797565,695103,102حاویات صادرة

-12-1,655,9051,459,660196,245حاویات متداولة

-28-395,576285,390110,186بضاعة عامة

-9-234,875213,82821,047صب سائل

-22-2,437,7901,911,704526,086صب جاف

-14-72,80462,45210,352بضاعة عامة

-49-450,100230,140219,960صب سائل

 بضاعة غیر محواه واردة

 بضاعة غیر محواه صادرة

بیـــــــان

حاویات

( الحركة  )

10

-49-450,100230,140219,960صب سائل

72,230100,59528,36539صب جاف

-26-468,380347,842120,538بضاعة عامة

-35-684,975443,968241,007صب سائل

-20-2,510,0202,012,299497,721صب جاف

3,068,2412,410,922657,319-21-

595,134393,187201,947-34-

3,663,3752,804,109859,266-23-

4,055,3493,304,887750,462-19-

1,263,931958,882305,049-24-

5,319,2804,263,7691,055,511-20-

 بضاعة غیر محواه صادرة

 بضاعة غیر محواه متداول

االجمــــــــــــــــــــــالي

 اجمالى بضاعة غیر محواه واردة

 اجمالى بضاعة غیر محواه صادرة

 اجمالى بضاعة غیر محواه متداول

 اجمالى بضاعة واردة

 اجمالى بضاعة صادرة



 2020مقارن بشهر يناير 2021يناير االشغال واالنتظار السفن عن مؤشر   -١

میناء الدخیلة میناء االسكندریةالبیان

 معدل النداء حتى الرباط على 

5141الرصیف  بالساعة 

 معدل الرباط حتى انتھاء الش��حن

8881والتف�ریغ  بالساعة 

ینایر-21

میناء الدخیلة میناء االسكندریة

 معدل النداء حتى الرباط 

3039-على الرصیف  بالساعة 

البیان
مقارن سنة ماضیة % 

البضائع واإلدارة اإللكترونیةالمصدر حركة 

11

مین�اء الدخیل�ة  میناء االسكندریة البیان

 معدل النداء حتى الرباط على 

3657الرصیف  بالساعة 

 معدل الرباط حتى انتھاء الش��حن

86104والتف�ریغ  بالساعة 

 معدل الرباط حتى انتھ��اءینایر-20

229-الشحن والتف�ریغ  بالساعة 



 لنوع السفينة معدل   -٢
ً
 )  باأليام ( بقاء السفينة طبقا

میناء الدخیلةمیناء االسكندریةمیناء الدخیلةمیناء االسكندریةمیناء الدخیلةمیناء االسكندریة

6.346.507.276.50150بضاعة عامة

230-2.341.962.292.54سفن حاویات

17-10.6514.9312.6112.4518سفن صب جاف

18-18-6.824.675.573.82سفن صب سائل

1.380.002.070.00500عبارة

ینایر-21ینایر-20

نوع السفینة

مقارن سنة ماضیة % 

12البضائعو ادارة حركة االدارة االلكترونیة المصدر 

1.380.002.070.00500عبارة

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

سفن صب سائلسفن صب جافسفن حاویاتبضاعة عامة

٧٫٢٧

٢٫٢٩

١٢٫٦١

٥٫٥٧

٦٫٥

٢٫٥٤

١٢٫٤٥

٣٫٨٢

میناء االسكندریة ٢١-ینایر

میناء الدخیلة ٢١-ینایر



 السفناالسطول املصري واالجنبي بالنسبة لعدد مساهمة  -١

2020ینایر 

2021ینایر 

%(سفینة)العدد %(سفینة)العدد %(سفینة)العدد 

13427290176عدد السفن

البیان

سفن أخرىاألسطول المصري األسطول االجنبي

المصدر االدارة االلكترونیة

)إلخ ... تموین  - إصالح  - لنشات  -قاطرات ( سفن أخري  -: ملحوظة

13

2020ینایر 

%(سفینة)العدد %(سفینة)العدد %(سفینة)العدد 

14429589237عدد السفن

سفن أخرى

البیان

األسطول االجنبياألسطول المصري



 البضائعوفقا لكميات االسطول املصري واالجنبي مساهمة   -٢
الكمیة بالطنینایر-20

%%البیان

 البضائع ال��واردة

 البض�ائع الص�ادرة   

1090اجمالي المت�داول 

%%البیان

315,4132,989,474 البضائع ال��واردة

األسطول األجنبياألسطول المصري

456,0843,599,265

57,5911,206,340

513,6754,805,605

ینایر-21

األسطول األجنبياألسطول المصري

14

 البض�ائع الص�ادرة   

892اجمالي المت�داول 

44,264914,618

359,6773,904,092



 2021البضائع املنقولة على سفن مصرية وأجنبية خالل شهر يناير  -٣
 2020مقارن بالفرتة املثيلة 

الكمیة بالطن 

شھر ینایر 2020شھر ینایر 2021شھر ینایر 2020شھر ینایر 2021شھر ینایر 2020شھر ینایر 2021شھر ینایر 2020شھر ینایر 2021

359,677513,675003,460,1244,120,630443,968684,975

جملة الصب السائل
جملة البضائع الجافة شاملة الحاویات

(عامة-جاف-حاویات)
جملة الصب السائل

نقلیات السفن األجنبیةنقلیات السفن المصریة

جملة البضائع الجافة شاملة الحاویات

(عامة-جاف-حاویات)

15

359,677513,675003,460,1244,120,630443,968684,975



 أقصى و أقل كمية مفرغة ومشحونة من ميناء الوصول واملغادرة

البضاعةالتفریغالقارةالبلدقادم من میناء

LimassolCyprusEurope1معدات

NovorossiyskRussiaEurope350,550قمح

البضاعةالشحنالقارةالبلدمغادر إلى میناء

٠

٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠

Limassol Novorossiysk

١

التفریغ٣٥٠٥٥٠

الشحن٣٨٠٠٠

16

البضاعةالشحنالقارةالبلدمغادر إلى میناء

DerinceTurkeyAsia2 سیارات

Boston
 United States

 of America
North America38,000٠ملح

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣٥٠٠٠

٤٠٠٠٠

Derince Boston

٢



المصدر إدارة االلكترونیة 

 أعداد السيارات الواردة اىل ميناء االسكندرية

عدد السیارات المنصرفةعدد السیارات الواردةعدد السفن المحملة بالسیارات

2630005

214418

Jan-21

17



 تصنيفات متنوعة
 ١- املواد الغذائية

المتداولالصادرالواردالبیان

436,3880436,388قمح

288,1856,755294,940فول صویا

284,7760284,776ذرة

062,25062,250ملح

57,197057,197حبوب

031,59031,590كسب

08,0008,000زیت فول صویا

06,0256,025دقیق معبأ

01,2001,200بطاطس

المصدر اإلدارة العامة لحركة البضائع 
18

01,2001,200بطاطس

1,066,546115,8201,182,366اإلجمالي 

٤٣٦،٣٨٨؛ قمح

٢٩٤،٩٤٠؛ فول صویا

٢٨٤،٧٧٦؛ ذرة

٦٢،٢٥٠؛ ملح

٥٧،١٩٧؛ حبوب ٣١،٥٩٠؛ كسب ٨،٠٠٠؛ زیت فول صویا ٦،٠٢٥؛ دقیق معبأ
١،٢٠٠؛ بطاطس



 ٢- املنتجات البرتولية

المتداولالصادرالواردالبیان

0133,855133,855مازوت

62,961062,961جازولین 

057,37357,373وقود طائرات

29,968029,968سوالر

26,627026,627اسفلت

21,957021,957غاز

20,472020,472بوتان

17,140017,140كیماویات

16,976016,976اسود كربون

المصدر اإلدارة العامة لحركة البضائع 
19

16,976016,976اسود كربون

6,90406,904بوتامین

203,005191,228394,233اإلجمالي

١٣٣،٨٥٥؛ مازوت

٦٢،٩٦١؛ جازولین 
٥٧،٣٧٣؛ وقود طائرات

٢٩،٩٦٨؛ سوالر

٢٦،٦٢٧؛ اسفلت

٢١،٩٥٧؛ غاز

٢٠،٤٧٢؛ بوتان

١٧،١٤٠؛ كیماویات
١٦،٩٧٦؛ اسود كربون ٦،٩٠٤؛ بوتامین



2021بیان بالحاویات تفصیلي أعداد وأوزان خالل شھر ینایر 
2020مقارن بالفترة المثیلة 

اإلجماليصادروارداإلجماليصادروارد

969,385609,7701,579,155867,295521,0571,388,352

2,0903,9286,0182,7132,5335,246

15,63355,09970,73223,95742,10566,062

بیان
Jan-20Jan-21

حمولة حاویات برسم البلد 

حمولة الترانزیت

وزن الحاویات الفارغة

20 المصدر اإلدارة العامة لحركة البضائع 

15,63355,09970,73223,95742,10566,062

987,108668,7971,655,905893,965565,6951,459,660

62,97239,806102,77858,08942,684100,773مملوءعدد الحاویات برسم البلد

150324474195175370مملوءعدد الحاویات الترانزیت

عدد الحاویات
(رسم بلد+ترانزیت)

7,10625,04532,15110,88018,41029,290فارغ

70,22865,175135,40369,16461,269130,433 T.E.U. إجمالي عدد الحاویات 

وزن الحاویات الفارغة

 إجمالي الحمولة بالطن



2021أقصى سفینة حاویات من حیث العدد والوزن خالل ینایر 

اسم الس��فینةالبی��ان
الع�دد 

حاویة مكافئ�ة 

ال�وزن 

ب�الطن 
المحط�ة 

MSC LAURA398752,359األقص�ى 
 اسكندریة لتداول

الحاویات

21

.H.P.Hالمصدر شركة اسكندریة لتداول الحاویات وشركة الـ  



 2021لألرصفة خالل يناير احملققة الطاقة 
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المنفذ الفعلي
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المنطقة  
األولي

المنطقة  
الثانیة

المنطقة  
الثالثة

المنطقة  
الرابعة

المنطقة  
الخامسة

المنطقة  
السادسة

المنطقة  
السابعة

المنطقة  
الثامنة

المنطقة  
يالتاسعة المنفذ الفعل



 الكمية بالطن

الطاقة السنویة القصوىالرصیفالمنطقة
الطاقة الشھریة  

القصوى
 %المنفذ الفعلي 

األولي

11649,20054,10014,70027.2

13725,40060,45016,74527.7

14914,40076,20013,53717.8

2,289,000190,75044,982إجمالي المنطقة األولي

الثانیة

23
H.P.Hشركة الـ –شركة اسكندریة لتداول الحاویات –اإلدارة العامة لحركة البضائع  : المصدر  

18512,05042,67120.005

20805,00067,0838,71513.0

22805,00067,0833,5155.2

24805,00067,08335,53853.0

26685,80057,15026,86547.0

26/25152,40012,7003,18225.1

27609,60050,8007,24814.3

28609,60050,80048,63795.7

4,984,450415,371133,702إجمالي المنطقة الثانیة



 2021لألرصفة خالل يناير احملققة الطاقة / تابع 

الطاقة  السنویة  القصوى الرصیفالمنطقة
الطاقة الشھریة  

القصوى
 %المنفذ الفعلي 

الثالثة

35560,00046,66714,81331.7

36560,00046,66712,15426.0

37560,00046,6677,13315.3

39701,05058,4213,0215.2

40701,05058,42155,38194.8

41419,10034,92551,166146.5

42419,10034,9258,00022.9

431,112,50092,70811,32212.2

44762,00063,50018,58829.3

46810,00067,5007991.2

24

47810,00067,5001,2651.87

7,414,800617,900183,642إجمالي  المنطقة  الثالثة 

الرابعة

491,250,000104,16764,41761.8

511,250,000104,167307,010294.7

531,250,000104,16751,84449.8

541,250,000104,16725,42324.4

65457,20038,1009572.5

66457,20038,10022,68759.5

67457,20038,100149,973393.6

68457,20038,10076,112199.8

6,828,800569,067698,423إجم��الي المنطق�ة  الرابع�ة 



 2021لألرصفة خالل يناير احملققة الطاقة / تابع 

الطاقة السنویة القصوىالرصیفالمنطقة
الطاقة الشھریة  

القصوى
 %المنفذ الفعلي 

الخامسة 

71415,00034,58319,50056.4

725,000,000416,667253,79060.9

82840,00070,00023,18933.1

84838,20069,8503,1564.5

85944,90078,742157,928200.6

25

85944,90078,742157,928200.6

8,038,100669,842457,563إجم��الي المنطق�ة  الخامس��ة

السادسة

873,859,400321,617300,30993.4

3,859,400321,617300,309إجم��الي المنطق�ة  السادس��ة

السابعة  (دخیلة)

903,000,000250,000490,877196.4

912,027,500168,95859,96835.5

5,027,500418,958550,845إجمالي المنطقة السابعة



 2021لألرصفة خالل يناير احملققة الطاقة / تابع 

الطاقة السنویة القصوىالرصیفالمنطقة
الطاقة الشھریة  

القصوى
 %المنفذ الفعلي 

الثامنة (دخیلة )

921,500,000125,000167,633134.1

945,500,000458,333674,050147.1

7,000,000583,333841,683إجمالي المنطقة الثامنة

التاسعة  (دخیلة)

965,000,000416,667367,97988.3

26

965,000,000416,667367,97988.3

985,000,000416,667227,55054.6

10,000,000833,333595,529إجم��الي المنطق�ة  التاس��عة

3,806,678اإلجمالي العام

المخطاف =  243222  طن

الرصیف الشرقي = 2397 طن

ملحوظة : ھناك 211472 طن بضاعة غیر مسجل لھا أرصفة



 لسيادتكم
ً
 شكـرا

27
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