
احصائية حركة التفريغ للبضائع في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر ديسمبر 2018م

10:56:58ص23/01/2019

و.ع

م

الكـميــــــة بالطنرقــــم أذن السفيــنة نــــــوع الشـحنـــــــة

تـاريــــخ الدخــول / الـرســــــو تــاريـــخ الوصــــول / البــلغ

قدم هنش
الغاطس الطول

اسم الوكيل الملحي

اســــــم السـفيـنــــــة

رقم 

الرصيف

تغيير 

الرصيف
جملة التفريغ

مـــلحـــظـــــــــــــــــــــــــــات تـاريــخ الخــروج او المغــادرة

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

المغادرة

عدد ايام الرسو

 / الخروج

ايام النتظار 

في الغاطس

1VOLANTE

1509.19.1

17511ديزلشركة البكاري للملحة

2018/11/0702:302018/12/1213:30

ميناء الحديدة

ypc2-175110تم تفريغها بالكامل

2018/12/1512:15

ypc2

دخلت رصيف 2-3 ثم رصيف نفطي 2 18000277

353

2ANTIGONI 2

000

30100قمحشركة سباء العالمية

2018/11/2213:242018/11/2214:25

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-301000

2018/12/0413:00

1

18325

012

3CHARIANA L

1906511

45300سكرشركة الشرق الوسط للملحة

2018/11/2711:202018/11/2810:30

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-453000

2018/12/0512:18

2

18326

17

4AMYNATOR

170379

27000قمحشركة العالمية للملحة

2018/12/0219:122018/12/0509:55

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-270000

2018/12/1512:20

2

18332

310

5GREAT STAR

170831

13588 + 5096ديزل + بترولوكالة المكيبر للملحة

2018/12/0712:052018/12/1215:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-186840

2018/12/1512:21

2-3

18000288

53
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احصائية حركة التفريغ للبضائع في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر ديسمبر 2018م

10:56:59ص23/01/2019

و.ع

م

الكـميــــــة بالطنرقــــم أذن السفيــنة نــــــوع الشـحنـــــــة

تـاريــــخ الدخــول / الـرســــــو تــاريـــخ الوصــــول / البــلغ

قدم هنش
الغاطس الطول

اسم الوكيل الملحي

اســــــم السـفيـنــــــة

رقم 

الرصيف

تغيير 

الرصيف
جملة التفريغ

مـــلحـــظـــــــــــــــــــــــــــات تـاريــخ الخــروج او المغــادرة

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

المغادرة

عدد ايام الرسو

 / الخروج

ايام النتظار 

في الغاطس

6BAHIA DAMAS

175529

19926 + 4177بترول + ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2018/11/2712:182018/12/0511:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-241030

2018/12/1013:05

2-3

18000279

85

7SEA HEART

183231

18011 + 9444بترول + ديزلشركة انجاز للملحة

2018/12/1020:362018/12/1513:12

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-274550

2018/12/2013:14

4-3

18000280

55

8MAIRA

144.05228

10506 + 5039مازوت + ديزلوكالة السندباد للملحة

2018/12/1508:102018/12/1818:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-155450

2018/12/2510:25

2-3

18000281

37

9AEGEAN 2

112625

7611ديزلوكالة المكيبر للملحة

2018/12/1511:302018/12/2012:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل76110-نفط 2

2018/12/2811:06

8

18000282

58

10SILEEN

142529

14748بترولوكالة المكيبر للملحة

2018/12/2113:182018/12/2415:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل147480-محروقات 2

2018/12/2911:31

محروقات 2

18000283

35
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10:56:59ص23/01/2019

و.ع

م

الكـميــــــة بالطنرقــــم أذن السفيــنة نــــــوع الشـحنـــــــة

تـاريــــخ الدخــول / الـرســــــو تــاريـــخ الوصــــول / البــلغ

قدم هنش
الغاطس الطول

اسم الوكيل الملحي

اســــــم السـفيـنــــــة

رقم 

الرصيف

تغيير 

الرصيف
جملة التفريغ

مـــلحـــظـــــــــــــــــــــــــــات تـاريــخ الخــروج او المغــادرة

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

المغادرة

عدد ايام الرسو

 / الخروج

ايام النتظار 

في الغاطس

11LAMAR

170231

27000ذرةشركة المحيط للملحه

2018/12/0705:002018/12/0712:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-270000

2018/12/1511:29

5

18000286

08

12RINA

106323

2700 + 3000دقيق + سكرشركة سباء العالمية

2018/12/1516:152018/12/1610:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-57000

2018/12/2411:29

8

18000287

18

13INCE HAMBURG

17000

25000قمح/معونةشركة العالمية للملحة

2018/12/1911:322018/12/1912:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-250000

2018/12/2212:17

5

18000289

03

14RISING EAGLE

168531

25000سكرشركة سباء العالمية

2018/12/1909:302018/12/2012:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل250000-محروقات 2

2018/12/3112:41

محروقات 2

18000290

111

15INCE EVRENYE

170032

27110قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/12/2008:402018/12/2312:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-271100

2018/12/2710:28

5

18000292

34
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احصائية حركة التفريغ للبضائع في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر ديسمبر 2018م

10:56:59ص23/01/2019

و.ع

م

الكـميــــــة بالطنرقــــم أذن السفيــنة نــــــوع الشـحنـــــــة

تـاريــــخ الدخــول / الـرســــــو تــاريـــخ الوصــــول / البــلغ

قدم هنش
الغاطس الطول

اسم الوكيل الملحي

اســــــم السـفيـنــــــة

رقم 

الرصيف

تغيير 

الرصيف
جملة التفريغ

مـــلحـــظـــــــــــــــــــــــــــات تـاريــخ الخــروج او المغــادرة

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

المغادرة

عدد ايام الرسو

 / الخروج

ايام النتظار 

في الغاطس

16V FULMAR

18811.611.6

47233فحمشركة الشرق الوسط للملحة

2018/12/2007:422018/12/2109:15

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-472330

2018/12/2712:20

1

19349

16

17NATALIA

1146.76.7

491 + 262 + 1119 + 998دقيق + عدس + بازليا + فاصولياشركة سباء العالمية

2018/12/0115:302018/12/0507:45

ميناء الصليف

تم تفريغ جزء منها2-2379491

2018/12/2009:35

2

19353

415

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات
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الواردات من المشتقات النفطية - بالطن
احصائية حركة التفريغ للبضائع في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية بالتفصيل لشهر ديسمبر 2018م

11:00:37ص23/01/2019

و.ع

م
Salif الصليف

اسم الوكيل الملحياسم السفينة
Makha المخـاء Hodedah الحديـدةTOTAL الجمــالي

عدد السفن
كمية البضاعة 

بالطن
عدد السفنعدد السفنعدد السفن

اجمالي عدد 

السفن

نـــوع الشحنــــــة

كمية البضاعة  / البضــاعـــة

بالطن

كمية البضاعة 

بالطن

كمية البضاعة 

بالطن

اجمالي كمية 

البضاعة بالطن

RasIss رأس عيسى

114748 بترول1 0 0 0 0 0 0 14748 1 وكالة المكيبر للملحة SILEEN

27611 ديزل1 0 0 0 0 0 0 7611 1 وكالة المكيبر للملحة AEGEAN 2

35039 ديزل1 0 0 0 0 0 0 5039 1 وكالة السندباد للملحة MAIRA

417511 ديزل1 0 0 0 0 0 0 17511 1 شركة البكاري للملحة VOLANTE

510506 مازوت1 0 0 0 0 0 0 10506 1 وكالة السندباد للملحة MAIRA

619926 بترول1 0 0 0 0 0 0 19926 1 رويال بلس للخدمات الملحية BAHIA DAMAS

75096 بترول1 0 0 0 0 0 0 5096 1 وكالة المكيبر للملحة GREAT STAR

818011 بترول1 0 0 0 0 0 0 18011 1 شركة انجاز للملحة SEA HEART

94177 ديزل1 0 0 0 0 0 0 4177 1 رويال بلس للخدمات الملحية BAHIA DAMAS

1013588 ديزل1 0 0 0 0 0 0 13588 1 وكالة المكيبر للملحة GREAT STAR

119444 ديزل1 0 0 0 0 0 0 9444 1 شركة انجاز للملحة SEA HEART

بـالـطـــــــــــن 125657 11 0 0 0 0 0 0 125657 11 الجمالي الجزئي للمشتقـــات النفطيــــة

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية حركة التفريغ للبضائع في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية بالتفصيل لشهر ديسمبر 2018م

10:59:42ص23/01/2019

و.ع

م
Salif الصليف

اسم الوكيل الملحياسم السفينة
Makha المخـاء Hodedah الحديـدةTOTAL الجمــالي

عدد السفن
كمية البضاعة 

بالطن
عدد السفنعدد السفنعدد السفن

اجمالي عدد 

السفن

نـــوع الشحنــــــة

كمية البضاعة  / البضــاعـــة

بالطن

كمية البضاعة 

بالطن

كمية البضاعة 

بالطن

اجمالي كمية 

البضاعة بالطن

RasIss رأس عيسى

12700 دقيق1 0 0 0 0 0 0 2700 1 شركة سباء العالمية RINA

23000 سكر1 0 0 0 0 0 0 3000 1 شركة سباء العالمية RINA

327110 قمح1 0 0 0 0 0 0 27110 1 شركة الشرق الوسط للملحة INCE EVRENYE

437294 ذرة+صويا1 0 0 0 0 37294 1 0 0 شركة القاسم للملحة CAPTAIN_KARAM

545300 سكر1 0 0 0 0 45300 1 0 0 شركة الشرق الوسط للملحة CHARIANA L

62870 عدس+دقيق1 0 0 0 0 2870 1 0 0 شركة سباء العالمية NATALIA

727000 قمح1 0 0 0 0 27000 1 0 0 شركة العالمية للملحة AMYNATOR

827000 ذرة1 0 0 0 0 0 0 27000 1 شركة المحيط للملحه LAMAR

925000 قمح/معونة1 0 0 0 0 0 0 25000 1 شركة البكاري للملحة INCE HAMBURG

1030100 قمح1 0 0 0 0 30100 1 0 0 شركة سباء العالمية ANTIGONI 2

بـالـطـــــــــــن 227374 10 0 0 0 0 142564 5 84810 5  الجمالي الجزئي للمــــــواد الغذائيــــــة

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية
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الواردات من المواد الخـــرى - بالطن
احصائية حركة التفريغ للبضائع في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية بالتفصيل لشهر ديسمبر 2018م

11:01:03ص23/01/2019

و.ع

م
Salif الصليف

اسم الوكيل الملحياسم السفينة
Makha المخـاء Hodedah الحديـدةTOTAL الجمــالي

عدد السفن
كمية البضاعة 

بالطن
عدد السفنعدد السفنعدد السفن

اجمالي عدد 

السفن

نـــوع الشحنــــــة

كمية البضاعة  / البضــاعـــة

بالطن

كمية البضاعة 

بالطن

كمية البضاعة 

بالطن

اجمالي كمية 

البضاعة بالطن

RasIss رأس عيسى

147233 فحم1 0 0 0 0 47233 1 0 0 شركة الشرق الوسط للملحة V FULMAR

بـالـطـــــــــــن 47233 1 0 0 0 0 47233 1 0 0  الجمالي الجزئي للمـــواد الخـــــــرى

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات
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احصائية حركة التفريغ للبضائع في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية بالتفصيل لشهر ديسمبر 2018م

11:04:39ص23/01/2019

و.ع

م
Salif الصليف

نــــــوع المـــــــــواد
Makha المخـاء Hodedah الحديـدةTOTAL الجمــالي

الجمالي الجزئي 

لعدد السفن
الجمالي العام 

لعدد السفن

الجمالي الجزئي 

لكمية البضائع بالطن

الجمــالي العـــام 

لكمية البضائع بالطن

RasIss رأس عيسى

الجمالي الجزئي 

لعدد السفن

الجمالي الجزئي 

لكمية البضائع بالطن

الجمالي الجزئي 

لعدد السفن

الجمالي الجزئي 

لكمية البضائع بالطن
الجمالي الجزئي 

لعدد السفن

الجمالي الجزئي 

لكمية البضائع بالطن

000227374الواردات من المواد الغذائية - بالطن 110 58481051425640

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000125657الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 411 11125657000

0000الواردات من المواد الغاثية - بالطن 50 00000

00047233الواردات من المواد الخرى - بالطن 61 001472330

000400264الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 722 1621046761897970

0000الصادرات من المواد الغذائية - بالطن 80 00000

0000الصادرات من المواد العمارية - بالطن 90 00000

0000الصادرات من المواد العامة المختلطة - بالطن 100 00000

0000الصادرات من المشتقات النفطية - بالطن 110 00000

0000الصادرات من المواد الغاثية - بالطن 120 00000

0000الصادرات من المواد الخرى - بالطن 130 00000

0000الجمالي الكلي لجميع الصادرات - بالطن 140 00000

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات
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