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20132012+/-

1,3511,2766%

%3.84-103,905108,054الصادر

%2,975,3352,306,36329الوارد

الصادر
5,048,5564,328,97317%

الوارد
7,688,8526,201,62824%

%137,430124,09811الحاويات المشحونه

%144,025127,15613الحاويات المفرغه

%25-8,55611,370اعادة شحن

290,011262,62410%

%6-287304عدد السفن

%25,70317,39248(بالطن) التمون بالوقود 

%39,90015,158163(بالطن)التمون بالغاز 

%25-319428عدد السفن

%24-25,66133,791(بالطن)كمية التزود 

%22-171218عدد السواعي

%14,01111,50822البضاعة المفرغة

%16-48,40757,427البضاعة المشحونه

عدد السفن
-2-100%

عدد الركاب
---

م2013حركت وشاط ميىاء عدن للعام 

التفاصيل

االجمالي

االجمالي

االجمالي

عدد السفن الوافدة

السفن السياحية

البضاعة الجافة

البضاعة السائلة

السواعي

التمون

التزود بالمياه

عدد الحاويات المتداولة

االدارة العامة للتخطيط و التسويق (1)



اجمالي

الحاويات عدد 

المتداولةالسفن

2210,33711,91322,250يناير

1710,8699,44220,311فبراير

2112,08411,95524,039مارس

1510,46111,08721,548أبريل

2011,78311,68223,465مايو

2814,84418,05732,901يونيو

2915,71815,21930,937يوليو

2311,29910,44821,747أغسطس

2913,61212,88826,500سبتمبر

229,47211,52220,994أكتوبر

2513,81810,66324,481نوفمبر

197,67613,16220,838ديسمبر

270141,973148,038290,011االجمالي

الشهر

محطة عدن للحاويات  

المفرغةالمشحونة

م2013-  عدن ميىاء في المتداوله الحاوياث

االدارة العامة للتخطيط و التسويق (2)



االجماليديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرنوع البضاعة
0000000000000اسماك

003,100000000001,0004,100ملح
0000000000000قطن

9,0224,5073,0101,75011,4267,535037,02610,0353,0005,3173,01095,638نخالة القمح

000004,1670000004,167اخرى* 
9,0224,5076,1101,75011,42611,702037,02610,0353,0005,3174,010103,905االجمالي

االجماليديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرنوع البضاعة
المواد الغذائية
84,550120,680192,141054,814150,09183,65080,275320,950127,71770,83596,2011,381,904قمح

0000000000000سكر

004,74505,61601,5040000011,865ارز

84,550120,680196,886060,430150,09185,15480,275320,950127,71770,83596,2011,393,769االجمالي

مواد بناء
33,34138,71746,19042,454050,32728,09521,419023,49330,89633,306348,238حديد

016,068016,017018,2166,2830010,774016,58783,945خشب

15,40623,604181,36011,14531,83710,80024,2129,20435,65553,18013,66423,895433,962اسمنت

48,74778,389227,55069,61631,83779,34358,59030,62335,65587,44744,56073,788866,145االجمالي

بضاعة منوعو
49,3402,988137,26457,46395,60658,99577,40554,23444,42652,12138,32847,251715,421 بضاعة عامة

49,3402,988137,26457,46395,60658,99577,40554,23444,42652,12138,32847,251715,421االجمالي

182,637202,057561,700127,079187,873288,429221,149165,132401,031267,285153,723217,2402,975,335االجمالي العام

م2013-  الصادرة الجافت البضاعت

جلود,خرده, تبغ, بن, إعادة شحن, صمغ/ اخرى* 

م2013-  الىاردة الجافت البضاعت

االدارة العامة للتخطيط و التسويق (3)



م2013-  المتمىوه السفه

172936212028241928202619287

11481728223425362693323620031090470311481786139825703الكمية بالطنالتمون بالوقود

9041095174112861182717401227842162259271060102639900الكمية بالطنالتمون بالغاز

273247373611328304235319عدد السفن

20402325408827062921312120280231618033562318825661الكمية بالطن

التفاصيل

عدد السفن المتمونه بالوقود و الغاز

التزود بالمياه

االجماليديسمبرنوفمبرأكتوبرمارسفبرايريناير سبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريل

االدارة العامة للتخطيط و التسويق (4)



الواردةالصادرهالواردةالصادرهالواردةالصادرهالواردةالصادرهالواردةالصادرهالواردةالصادرهالواردةالصادرهالواردةالصادره

0160,88830,60378,711139,825276,78810,531081,856039414,96443,3650306,574531,351يناير

0156,27570,1940159,065286,1706,2940100,886004,69800336,439447,143فبراير

0311,14996,22077,903207,938475,24151,0980109,190000105,0430569,489864,293مارس

0303,190113,26877,997220,759273,51243,071054,249004,99994,2010525,548659,698أبريل

01,107,417140,9260274,786293,19254,4600100,31103964,99839,4130610,2921,405,607مايو

0233,65682,1440144,716394,96726,015072,51600039,8130365,204628,623يونيو

0146,15487,69571,451155,648346,41532,961090,15900050,1870416,650564,020يوليو

0188,38057,27971,19891,924224,44539,8840102,28600034,7720326,145484,023أغسطس

096,19537,42150,883159,319343,70029,652097,599005,99255,9950379,986496,770سبتمبر

095,558122,23472,322144,814277,00619,900069,7530397056,7230413,821444,886أكتوبر

0120,65763,91075,079177,704328,32111,35759,83397,099003,80957,9760408,046587,699نوفمبر

45,403205,60131,65374,910140,454264,18552,307093,13727,44402,59927,4080390,362574,739ديسمبر

45,4033,125,120933,547650,4542,016,9523,783,942377,53059,8331,069,04127,4441,18742,059604,89605,048,5567,688,852االجمالي

م2013 - (الىاردة/  الصادرة ) السائلت البضاعت

الشهر

االجمالينفطغاز مسالبنزينكيروسينسوالرمازوتخام

االدارة العامة للتخطيط و التسويق (6)



االشهر 

 التفاصيل

221821162331292427192117268العدد

704,280689,990795,844667,005859,2991,176,8611,037,576860,7381,081,911293,592330,967606,3949,104,457 اجمالي االطنان المسجله

343,933318,992380,044330,508488,198641,827511,197407,131495,419143,459177,502290,7614,528,971صافي االطنان المسجله

0000000011002العدد

000000004,60530,0110034,616 اجمالي االطنان المسجله

000000004,26317,8430022,106صافي االطنان المسجله

68104101194680379العدد

153,782150,782278,948105,575217,790301,998201,173131,522162,124102,973022,1351,828,802 اجمالي االطنان المسجله

89,33784,337134,33359,424124,031143,008102,77277,31986,53849,83807,911958,848صافي االطنان المسجله

02211311424425العدد

018,72516,6201,3783,55622,4782,5804007,40433,058122,1406,838235,177 اجمالي االطنان المسجله

05,8815,0375801,7906,6651,4342003,70214,80362,4852,810105,387صافي االطنان المسجله

13131112989917152219157العدد

80,598133,641136,439126,67941,61368,40466,53087,263208,092276,328293,959368,9451,888,491 اجمالي االطنان المسجله

30,17967,81664,02968,30321,09734,09735,68546,848103,144134,423152,366200,997958,984صافي االطنان المسجله

546377676865676459666556771العدد

694,2031,007,4721,145,3711,037,495980,315855,657929,681799,860711,1151,278,6271,143,510619,68911,202,995 اجمالي االطنان المسجله

347,634534,036585,978548,937514,774495,034453,482383,479352,805658,195598,144321,0805,793,578صافي االطنان المسجله

46863010011636العدد

1,1222,0861,9481,7205390193001934,3736,18618,360 اجمالي االطنان المسجله

6801,1421,0321,12217405800581,8552,6418,762صافي االطنان المسجله

0000000000000العدد

0000000000000 اجمالي االطنان المسجله

0000000000000صافي االطنان المسجله

0020101000004العدد

0093050800000106 اجمالي االطنان المسجله

0093050800000106صافي االطنان المسجله

0100001120139العدد

0410000028228247104351,0762,956 اجمالي االطنان المسجله

011200002828414901306401,397صافي االطنان المسجله

991111311061151181181031161121141081,351العدد

1,633,9852,003,1062,375,2631,939,8522,103,1172,425,3982,238,0231,880,0652,175,7222,014,7821,895,3841,631,26324,315,960 اجمالي االطنان المسجله

811,7631,012,3161,170,5461,008,8741,150,0691,320,6311,104,918915,0611,046,0201,018,619992,482826,84012,378,139صافي االطنان المسجله

االجماليديسمبرنوفمبر أكتوبرسبتمبرأغسطسيوليو

م2013-  الىىع حسب الىافدة السفه

يخوت

اخرى

يونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

االجمالي

نوع السفينة

بضاعة عامة

نفط

اسماك

سياحية

حاويات

رورو

صب

مواشي

االدارة العامة للتخطيط و التسويق (5)



اجمالي البضاعةالبضاعة الجافةالبضاعة الجافةعدد

المتداولةالمحشونهالمفرغةالسواعي

(بالطن)(بالطن)(بالطن)الوافدة

187400117063417511يناير

19720068235514233فبراير

187400125556366891مارس

125300131151626473أبريل

1365003300690510205مايو

14560083231383970يونيو

10400048623582844يوليو

12450091818362754أغسطس

147200105532664321سبتمبر

207900205215233575أكتوبر

10370028126052886نوفمبر

11600066960866755ديسمبر

17172700140114840762418االجمالي

م2013-   الىافدة السىاعي 

الشهر
صافي االطنان 

المسجلة

االدارة العامة للتخطيط و التسويق

(7)


