
احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لميناء الصليف والحديدة لشهر مارس 2019م

01:02:24م18/05/2019

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

1MENNA

10977.3

5600دقيقشركة سباء العالمية

2019/02/2204:102019/02/2321:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-56000

2019/03/0609:10

3-4

190051

111

2GREAT STAR

170231

5696 + 13579بترول + ديزلوكالة المكيبر للملحة

2019/02/2511:102019/02/2709:21

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-192750

2019/03/0313:23

2-3

190054

24

3BAHIA DAMAS

175929

24133بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2019/02/2610:302019/03/0509:52

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-241330

2019/03/0810:15

2-3

190055

73

4NAVARINO

146627

11510ديزلوكالة المكيبر للملحة

2019/02/2702:002019/02/2709:22

ميناء الحديدة

YPC2-115100تم تفريغها بالكامل

2019/03/0209:51

YPC2

190056

03

5OMNIYAH

94721

4300دقيقشركة سباء العالمية

2019/02/2812:252019/03/0310:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-43000

2019/03/1212:35

7

190057

39
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احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لميناء الصليف والحديدة لشهر مارس 2019م

01:02:25م18/05/2019

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

6STELIOS B

1964411

47250سكر سائبشركة الشرق الوسط للملحة

2019/02/2613:002019/02/2710:35

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-472500

2019/03/0510:35

2

190059

16

7EF ELENA

000

410حاوياتشركة العالمية للملحة

2019/02/2710:192019/02/2710:22

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-4100

2019/03/0110:23

6

190060

02

8NADJA MAIRA

1306.17.1

5021فاصولياشركة العالمية للملحة

2019/02/2313:162019/02/2313:18

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-50210

2019/03/0113:18

4

190061

06

9LUCKY TRADER

95592

12000دقيقشركة العالمية للملحة

2019/02/2504:202019/02/2510:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-120000

2019/03/0409:34

5

190062

07

10GAS ODYSSEY

121524

4712غازشركة العالمية للملحة

2019/03/0510:302019/03/0517:00

ميناء الحديدة

YPC2-47120تم تفريغها بالكامل

2019/03/1019:00

YPC2

190063

05
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احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لميناء الصليف والحديدة لشهر مارس 2019م

01:02:25م18/05/2019

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

11PEGASUS.01

99325

6300دقيقشركة البحر العربي للملحة والنقل

2019/03/0504:202019/03/0519:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-63000

2019/03/1518:55

4

190064

010

12AMIRA EMAN

172324

12000دقيقشركة العالمية للملحة

2019/03/0621:502019/03/0915:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-120000

2019/03/1812:33

4-3

190066

39

13MAGNUM FORTUNE

19088

23000قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/03/0510:052019/03/0622:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-230000

2019/03/1211:57

3-4

190067

16

14GEMA

157228

15635بترولشركة البكاري للملحة

2019/03/1116:002019/03/1314:00

ميناء الحديدة

y.p.c2-156350تم تفريغها بالكامل

2019/03/1609:37

y.p.c2

190069

23

15EF ELENA

000

481شحن حاويات فارغشركة العالمية للملحة

2019/03/1215:422019/03/1215:42

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-4810

2019/03/1509:44

6

190070

03
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احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لميناء الصليف والحديدة لشهر مارس 2019م

01:02:25م18/05/2019

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

16RITAM

180227

25162ديزلشركة العالمية للملحة

2019/03/1303:122019/03/1418:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-251620

2019/03/1710:21

2-3

190071

13

17ARIANA

145528

13609بترولوكالة السندباد للملحة

2019/03/1318:452019/03/1618:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-136090

2019/03/2016:30

6

190072

34

18ANTAKYA-M

19000

29300ذرةشركة المحيط للملحه

2019/03/1619:452019/03/1814:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-36293000

2019/03/2511:59

6

190073

27

19OMAIR

128927

11632ديزلوكالة المكيبر للملحة

2019/03/1712:152019/03/1809:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل1-22-3116320

2019/03/2008:48

2-3

190074

12

20GULF PETROLEUM-4

128928

10825ديزلوكالة المكيبر للملحة

2019/03/1718:182019/03/1921:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل108250-محروقات 2

2019/03/2209:25

6

190075

23
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احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لميناء الصليف والحديدة لشهر مارس 2019م

01:02:25م18/05/2019

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

21UNITY

18179

27086قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/03/2008:452019/03/2013:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-270860

2019/03/2409:29

3-4

190076

04

22ALKAMEL-1

2800

129ناموسياتوكالة الخوين

2019/03/2009:332019/03/2018:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-1290

2019/03/2712:19

7

190077

07

23MAJNON

183831

23946 + 6889ديزل + بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2019/03/2113:542019/03/2213:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-308350

2019/03/2510:02

2-3

190079

13

24CARPE DIEM2

170830

20896ديزلشركة سباء العالمية

2019/03/2416:202019/03/2615:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-208960

2019/03/2912:36

2-3

190083

23

25HAMID S

1037.28

3000 + 4186سكر + دقيقشركة سباء العالمية

2019/03/0416:352019/03/0509:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-71860

2019/03/1912:12

5

1900139

114
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احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر لميناء الصليف والحديدة لشهر مارس 2019م

01:02:25م18/05/2019

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

26ISKENDERUN-M

177531

24530 + 5720ذرة + صوياشركة القاسم للملحة

2019/03/1319:302019/03/1609:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-302500

2019/03/2812:17

7

1900140

312

27ALAMANAT 2

2811.2

100مواد اغاثيةوكالة الخوين

2019/03/2016:452019/03/2018:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-1000

2019/03/2812:38

7

1900141

08

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
حركة البضائع الصادرة والواردة لمؤسسة موانئ االبحر الحمر لشهر مارس 2019 م

01:07:37م18/05/2019

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

113609 بترول1 0 0 0 0 0 0 13609 1 وكالة السندباد للملحة ARIANA

224133 بترول1 0 0 0 0 0 0 24133 1 رويال بلس للخدمات الملحية BAHIA DAMAS

315635 بترول1 0 0 0 0 0 0 15635 1 شركة البكاري للملحة GEMA

45696 بترول1 0 0 0 0 0 0 5696 1 وكالة المكيبر للملحة GREAT STAR

56889 بترول1 0 0 0 0 0 0 6889 1 رويال بلس للخدمات الملحية MAJNON

620896 ديزل1 0 0 0 0 0 0 20896 1 شركة سباء العالمية CARPE DIEM2

713579 ديزل1 0 0 0 0 0 0 13579 1 وكالة المكيبر للملحة GREAT STAR

810825 ديزل1 0 0 0 0 0 0 10825 1 وكالة المكيبر للملحة GULF PETROLEUM-

4

923946 ديزل1 0 0 0 0 0 0 23946 1 رويال بلس للخدمات الملحية MAJNON

1011510 ديزل1 0 0 0 0 0 0 11510 1 وكالة المكيبر للملحة NAVARINO

1111632 ديزل1 0 0 0 0 0 0 11632 1 وكالة المكيبر للملحة OMAIR

1225162 ديزل1 0 0 0 0 0 0 25162 1 شركة العالمية للملحة RITAM

134712 غاز1 0 0 0 0 0 0 4712 1 شركة العالمية للملحة GAS ODYSSEY

بـالـطـــــــــــن 188224 13 0 0 0 0 0 0 188224 13 الجمالي الجزئي للمشتقـــات النفطيــــة
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الواردات من المشتقات النفطية - بالطن
حركة البضائع الصادرة والواردة لمؤسسة موانئ االبحر الحمر لشهر مارس 2019 م

01:07:37م18/05/2019

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
حركة البضائع الصادرة والواردة لمؤسسة موانئ االبحر الحمر لشهر مارس 2019 م

01:08:01م18/05/2019

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

1481 شحن حاويات فارغ1 0 0 0 0 0 0 481 1 شركة العالمية للملحة EF ELENA

بـالـطـــــــــــن 481 1 0 0 0 0 0 0 481 1  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 المــواد الغــاثيــــة - بالطن
حركة البضائع الصادرة والواردة لمؤسسة موانئ االبحر الحمر لشهر مارس 2019 م

01:07:12م18/05/2019

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

1100 مواد اغاثية1 0 0 0 0 0 0 100 1 وكالة الخوين ALAMANAT 2

2129 ناموسيات1 0 0 0 0 0 0 129 1 وكالة الخوين ALKAMEL-1

بـالـطـــــــــــن 229 2 0 0 0 0 0 0 229 2  الجمالي الجزئي للمــواد الغــاثيــــة

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات

Page 1 of 1



 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

حركة البضائع الصادرة والواردة لمؤسسة موانئ االبحر الحمر لشهر مارس 2019 م

01:05:41م18/05/2019

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

112000 دقيق1 0 0 0 0 0 0 12000 1 شركة العالمية للملحة AMIRA EMAN

24186 دقيق1 0 0 0 0 0 0 4186 1 شركة سباء العالمية HAMID S

312000 دقيق1 0 0 0 0 0 0 12000 1 شركة العالمية للملحة LUCKY TRADER

45600 دقيق1 0 0 0 0 0 0 5600 1 شركة سباء العالمية MENNA

54300 دقيق1 0 0 0 0 0 0 4300 1 شركة سباء العالمية OMNIYAH

66300 دقيق1 0 0 0 0 0 0 6300 1 شركة البحر العربي للملحة والنقل PEGASUS.01

729300 ذرة1 0 0 0 0 0 0 29300 1 شركة المحيط للملحه ANTAKYA-M

824530 ذرة1 0 0 0 0 0 0 24530 1 شركة القاسم للملحة ISKENDERUN-M

93000 سكر1 0 0 0 0 0 0 3000 1 شركة سباء العالمية HAMID S

105720 صويا1 0 0 0 0 0 0 5720 1 شركة القاسم للملحة ISKENDERUN-M

115021 فاصوليا1 0 0 0 0 0 0 5021 1 شركة العالمية للملحة NADJA MAIRA

1223000 قمح1 0 0 0 0 0 0 23000 1 شركة الشرق الوسط للملحة MAGNUM 

FORTUNE

1327086 قمح1 0 0 0 0 0 0 27086 1 شركة الشرق الوسط للملحة UNITY
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

حركة البضائع الصادرة والواردة لمؤسسة موانئ االبحر الحمر لشهر مارس 2019 م

01:05:41م18/05/2019

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

1447250 سكر سائب1 0 0 0 0 47250 1 0 0 شركة الشرق الوسط للملحة STELIOS B

بـالـطـــــــــــن 209293 14 0 0 0 0 47250 1 162043 13  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 العامة المختلطة - بالطن
حركة البضائع الصادرة والواردة لمؤسسة موانئ االبحر الحمر لشهر مارس 2019 م

01:06:46م18/05/2019

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

1410 حاويات1 0 0 0 0 0 0 410 1 شركة العالمية للملحة EF ELENA

بـالـطـــــــــــن 410 1 0 0 0 0 0 0 410 1  الجمالي الجزئي للمـــواد العامــة المختلطـــة

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

مدير عام التنسيق والمتابعةالمختص الحصائي

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات
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 الصادرات من المواد الغذائية - بالطن
حركة البضائع الصادرة والواردة لمؤسسة موانئ االبحر الحمر لشهر مارس 2019 م

01:08:23م18/05/2019

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

15300 شحن نخالة1 0 0 0 0 0 0 5300 1 شركة سباء العالمية HAMID S

24000 شحن نخالة1 0 0 0 0 0 0 4000 1 شركة سباء العالمية MENNA

33000 شحن نخالة1 0 0 0 0 0 0 3000 1 شركة سباء العالمية OMNIYAH

بـالـطـــــــــــن 12300 3 0 0 0 0 0 0 12300 3  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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احصائية حركة السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2019 م

12:33:48م18/05/2019

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

000209293الواردات من المواد الغذائية - بالطن 114 131620431472500

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

000410الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 31 1410000

000188224الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 413 13188224000

000229الواردات من المواد الغاثية - بالطن 52 2229000

000481الواردات من المواد الخرى - بالطن 61 1481000

000398637الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 731 303513871472500

00012300الصادرات من المواد الغذائية - بالطن 83 312300000

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

00012300الجمالي الكلي لجميع الصادرات - بالطن 143 312300000

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 السفن لمؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2019 م

12:33:48م18/05/2019

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

000209293الواردات من المواد الغذائية - بالطن 114 131620431472500

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

000410الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 31 1410000

000188224الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 413 13188224000

000229الواردات من المواد الغاثية - بالطن 52 2229000

000481الواردات من المواد الخرى - بالطن 61 1481000

000398637الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 731 303513871472500

00012300الصادرات من المواد الغذائية - بالطن 83 312300000

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

00012300الجمالي الكلي لجميع الصادرات - بالطن 143 312300000

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات

Page 1 of 1



12:17:01م18/05/2019

و.ع

اجمالي البضائع الصادرة والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 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

165962 5 0 0 0 0 0 0 65962 5 بترولوارد

2410 1 0 0 0 0 0 0 410 1 حاوياتوارد

344386 6 0 0 0 0 0 0 44386 6 دقيقوارد

4117550 7 0 0 0 0 0 0 117550 7 ديزلوارد

553830 2 0 0 0 0 0 0 53830 2 ذرةوارد

63000 1 0 0 0 0 0 0 3000 1 سكروارد

747250 1 0 0 0 0 47250 1 0 0 سكر سائبوارد

8481 1 0 0 0 0 0 0 481 1 شحن حاويات فارغوارد

912300 3 0 0 0 0 0 0 12300 3 شحن نخالةصادر

105720 1 0 0 0 0 0 0 5720 1 صوياوارد

114712 1 0 0 0 0 0 0 4712 1 غازوارد

125021 1 0 0 0 0 0 0 5021 1 فاصولياوارد

1350086 2 0 0 0 0 0 0 50086 2 قمحوارد

14100 1 0 0 0 0 0 0 100 1 مواد اغاثيةوارد

15129 1 0 0 0 0 0 0 129 1 ناموسياتوارد

410937الجــمـــــــــــــالي الـكــلـي 34 0 0 0 0 47250 1 363687 33

Page 1 of 2



12:17:02م18/05/2019

و.ع

اجمالي البضائع الصادرة والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 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

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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