
احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:02:33م24/03/2019

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

1BAHIA DAMAS

1759.19.1

23959بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2019/01/1905:362019/01/2810:47

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-239590

2019/02/0316:36

2-3

ذكر قبل خروجها بيوم ان الكمية المتبقية

 23959 طن

190015

96

2VOS THEIA

6024

00فارغشركة العالمية للملحة

2018/12/2717:152019/01/1210:48

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها8-00

2019/02/0112:57

8

19347

1636

3DISTYA PUSHITI

1799.59.5

10986 + 9926بترول + ديزلوكالة المكيبر للملحة

2019/01/2206:302019/02/0413:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-209120

2019/02/0611:08

2-3

190023

132

4VOS APOLLO

606.17

00فارغشركة سباء العالمية

2019/01/2520:302019/02/0309:00

ميناء الحديدة

ل توجد حمولة لتفريغها8-00

2019/02/0707:47

8

1926

94

5JETTE MARIT

1608.759.32

18090دقيقشركة العالمية للملحة

2019/01/2901:302019/01/2911:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-180900

2019/02/0707:06

6

1927

029
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احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:02:33م24/03/2019

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

6RINA

10667

5700دقيقشركة سباء العالمية

2019/01/2722:302019/01/2909:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-57000

2019/02/1210:26

6

شحن نخالة=4000 190028

214

7GAZ ODYSSEY

1215.987.47

4585غازشركة العالمية للملحة

2019/01/0107:482019/01/3109:10

ميناء الحديدة

y.p.c2-45850تم تفريغها بالكامل

2019/02/0408:24

y.p.c2

1929

304

8AKDENIZ-M

1779.39.75

31000ذرةشركة المحيط للملحه

2019/01/2610:092019/01/2610:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000

2019/02/0116:20

5

190034

06

9AMYNATOR

170831

26800قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/02/0211:002019/02/0311:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-268000

2019/02/0707:05

5

190036

14

10BAHIR DAR

188230

30026ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2019/02/0110:182019/02/1011:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-300260

2019/02/1611:23

2-3

1937

96
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احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:02:33م24/03/2019

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

11DAMAS

175931

7441 + 22060ديزل + بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2019/02/0603:242019/02/1608:56

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-295010

2019/02/2012:08

2-3

190038

104

12CARPE DIEM2

1709.59.5

20973ديزلشركة انجاز للملحة

2019/02/0621:302019/02/2115:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-209730

2019/02/2412:24

2-3

190040

153

13MAIRA

144.05229

12572 + 3121مازوت + ديزلوكالة السندباد للملحة

2019/02/0108:542019/02/0411:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل1-2-156930

2019/02/1114:56

1-2

190041

37

14INCE PACIFIC

185.7400

30250قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/02/0712:382019/02/0712:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-302500

2019/02/1111:05

5

190042

04

15AHU C

17799.42

30250قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/02/1510:302019/02/1510:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-302500

2019/02/1811:28

5

190045

03
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احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:02:33م24/03/2019

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

16OPAL

131924

6914دقيق/معونةشركة العالمية للملحة

2019/02/0712:402019/02/1111:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-69140

2019/02/1715:10

6

19046

46

17LADY LARA

154531

20045قمح/معونةشركة العالمية للملحة

2019/02/1009:002019/02/1117:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-200450

2019/02/1510:26

5

19047

14

18SEA HEART

183231

17397 + 10281بترول + ديزلشركة انجاز للملحة

2019/02/1813:302019/02/2415:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-276780

2019/02/2623:59

2-3

19048

62

19INCE EGE

1903412

49500قمحشركة القاسم للملحة

2019/02/1512:452019/02/1615:55

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-495000

2019/02/2409:07

2

19049

18

20VOLANTE

1506.47.8

11982ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2019/02/2314:422019/02/2409:15

ميناء الحديدة

YPC2-119820تم تفريغها بالكامل

2019/02/2712:55

YPC2

190052

13
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احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:02:33م24/03/2019

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

21CAPT-KHALDOUN

114729

6516 + 3512دقيق + سكرشركة سباء العالمية

2019/01/1409:302019/01/2413:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-100280

2019/02/0110:14

3-4

190068

108

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
خلصة احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:05:44م24/03/2019

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

130026 ديزل1 0 0 0 0 0 0 30026 1 رويال بلس للخدمات الملحية BAHIR DAR

220973 ديزل1 0 0 0 0 0 0 20973 1 شركة انجاز للملحة CARPE DIEM2

37441 ديزل1 0 0 0 0 0 0 7441 1 رويال بلس للخدمات الملحية DAMAS

49926 ديزل1 0 0 0 0 0 0 9926 1 وكالة المكيبر للملحة DISTYA PUSHITI

53121 ديزل1 0 0 0 0 0 0 3121 1 وكالة السندباد للملحة MAIRA

610281 ديزل1 0 0 0 0 0 0 10281 1 شركة انجاز للملحة SEA HEART

711982 ديزل1 0 0 0 0 0 0 11982 1 شركة الشرق الوسط للملحة VOLANTE

823959 بترول1 0 0 0 0 0 0 23959 1 رويال بلس للخدمات الملحية BAHIA DAMAS

922060 بترول1 0 0 0 0 0 0 22060 1 رويال بلس للخدمات الملحية DAMAS

1010986 بترول1 0 0 0 0 0 0 10986 1 وكالة المكيبر للملحة DISTYA PUSHITI

1117397 بترول1 0 0 0 0 0 0 17397 1 شركة انجاز للملحة SEA HEART

124585 غاز1 0 0 0 0 0 0 4585 1 شركة العالمية للملحة GAZ ODYSSEY

1312572 مازوت1 0 0 0 0 0 0 12572 1 وكالة السندباد للملحة MAIRA

بـالـطـــــــــــن 185309 13 0 0 0 0 0 0 185309 13 الجمالي الجزئي للمشتقـــات النفطيــــة
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الواردات من المشتقات النفطية - بالطن
خلصة احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:05:44م24/03/2019

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

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 الخـــرى - بالطن
خلصة احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:06:02م24/03/2019

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

10 فارغ1 0 0 0 0 0 0 0 1 شركة سباء العالمية VOS APOLLO

20 فارغ1 0 0 0 0 0 0 0 1 شركة العالمية للملحة VOS THEIA

بـالـطـــــــــــن 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  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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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

خلصة احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:04:21م24/03/2019

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

16516 دقيق1 0 0 0 0 0 0 6516 1 شركة سباء العالمية CAPT-KHALDOUN

218090 دقيق1 0 0 0 0 0 0 18090 1 شركة العالمية للملحة JETTE MARIT

35700 دقيق1 0 0 0 0 0 0 5700 1 شركة سباء العالمية RINA

46914 دقيق/معونة1 0 0 0 0 0 0 6914 1 شركة العالمية للملحة OPAL

531000 ذرة1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة المحيط للملحه AKDENIZ-M

63512 سكر1 0 0 0 0 0 0 3512 1 شركة سباء العالمية CAPT-KHALDOUN

730250 قمح1 0 0 0 0 0 0 30250 1 شركة الشرق الوسط للملحة AHU C

826800 قمح1 0 0 0 0 0 0 26800 1 شركة الشرق الوسط للملحة AMYNATOR

930250 قمح1 0 0 0 0 0 0 30250 1 شركة الشرق الوسط للملحة INCE PACIFIC

1020045 قمح/معونة1 0 0 0 0 0 0 20045 1 شركة العالمية للملحة LADY LARA

1149500 قمح1 0 0 0 0 49500 1 0 0 شركة القاسم للملحة INCE EGE

بـالـطـــــــــــن 228577 11 0 0 0 0 49500 1 179077 10  الجمالي الجزئي للمــــــواد الغذائيــــــة
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

خلصة احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:04:21م24/03/2019

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

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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 الصادرات من المواد الغذائية - بالطن
خلصة احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:06:38م24/03/2019

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

14000 شحن نخالة1 0 0 0 0 0 0 4000 1 شركة سباء العالمية RINA

بـالـطـــــــــــن 4000 1 0 0 0 0 0 0 4000 1  الجمالي الجزئي للمــــــواد الغذائيــــــة

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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خلصة احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر فبراير 2019م

01:07:08م24/03/2019

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

000228577الواردات من المواد الغذائية - بالطن 111 101790771495000

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000185309الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 413 13185309000

0000الواردات من المواد الغاثية - بالطن 50 00000

0000الواردات من المواد الخرى - بالطن 62 20000

000413886الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 726 253643861495000

0004000الصادرات من المواد الغذائية - بالطن 81 14000000

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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01:00:25م24/03/2019

و.ع

احصائية الكميات الصادرة والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر)ميناء الحديدة،ميناء الصليف( شهر فبراير 2019 م

م
Salif الصليف

المصـــــدر
Makha المخـاء Hodedah الحديـدةTOTAL الجمــالي

عدد السفن
اجمـالي كميـة 

البضائع بالطن
عدد السفنعدد السفنعدد السفن

اجمالي عدد 

السفن

نـــوع الشحنــــــة /

اجمـالي كميـة البضائع البضــاعـــة

 بالطن

اجمـالي كميـة 

البضائع بالطن

اجمـالي كميـة البضائع

 بالطن
الجمالي الكلي لكمية

 البضائع بالطن

RasIss رأس عيسى

174402 4 0 0 0 0 0 0 74402 4 بترولوارد

230306 3 0 0 0 0 0 0 30306 3 دقيقوارد

36914 1 0 0 0 0 0 0 6914 1 دقيق/معونةوارد

493750 7 0 0 0 0 0 0 93750 7 ديزلوارد

531000 1 0 0 0 0 0 0 31000 1 ذرةوارد

63512 1 0 0 0 0 0 0 3512 1 سكروارد

74000 1 0 0 0 0 0 0 4000 1 شحن نخالةصادر

84585 1 0 0 0 0 0 0 4585 1 غازوارد

90 2 0 0 0 0 0 0 0 2 فارغوارد

10136800 4 0 0 0 0 49500 1 87300 3 قمحوارد

1120045 1 0 0 0 0 0 0 20045 1 قمح/معونةوارد

1212572 1 0 0 0 0 0 0 12572 1 مازوتوارد

417886الجــمـــــــــــــالي الـكــلـي 27 0 0 0 0 49500 1 368386 26

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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