
احصائية حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر مايو 2019م

10:28:30ص26/06/2019

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

1SUPR STAR

1904012

52750قمحشركة البحر العربي للملحة والنقل

2019/04/0821:422019/04/1717:00

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل21527500

2019/05/1411:41

1

190094

927

2MAJESTIC NOOR

1759.19.6

24000دقيقشركة البحر العربي للملحة والنقل

2019/04/0414:402019/04/2416:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-240000

2019/05/1214:15

4

1900104

2018

3VOS THEIA

601.52

00فارغشركة العالمية للملحة

2019/04/0800:102019/04/0800:09

ميناء الحديدة

ل توجد حمولة لتفريغها8-00

2019/05/0214:36

8

1900107

024

4FADELSIA

180032

30250قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/04/0904:502019/05/0914:01

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-302500

2019/05/1214:17

5

1900110

303

5PEGASUS.01

997.88.4

7500دقيقشركة الشرق الوسط للملحة

2019/04/1217:002019/05/1217:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-75000

2019/05/2212:14

3

1900112

3010
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احصائية حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر مايو 2019م

10:28:30ص26/06/2019

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

6STENTOR

17077

25000قمحشركة العالمية للملحة

2019/04/1305:242019/05/1312:36

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-250000

2019/05/1611:30

5

1900113

303

7HC JETTC MARIT

1316.67.8

8211دقيقشركة العالمية للملحة

2019/04/1309:182019/05/1618:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-82110

2019/05/1812:40

5

1900115

332

8RITAM

1809.59.5

29977ديزلشركة البحر العربي للملحة والنقل

2019/04/1702:302019/05/0916:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-299770

2019/05/1314:19

2-3

1900118

224

9ALZAHRA

2500

97علجاتوكالة الخوين

2019/04/2102:002019/04/2114:02

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-970

2019/05/0814:04

7-6

يوجد اختلف بالكمية 111 طن 1900122

017

10PANORIA

190627

25433قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/04/2103:482019/05/0122:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-254330

2019/05/0514:06

6

1900124

104
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احصائية حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر مايو 2019م

10:28:30ص26/06/2019

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

11PRINCE PASEL

101622

4920دقيقشركة الشرق الوسط للملحة

2019/04/2107:302019/05/1412:16

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-49200

2019/05/2212:17

2-3

1900125

238

12STELIOS B

196529

27820قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/04/2422:142019/04/2819:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-278200

2019/05/0114:40

6

1900127

43

13KOVALEVYCH

1018.68.7

9015دقيقشركة البحر العربي للملحة والنقل

2019/04/2512:092019/04/2813:57

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-90150

2019/05/0913:59

5

دخلت الغاطس مسبقا بتاريخ 4/4 والرصيف

 4/23 وغادرت للغاطس قبل انتهاء التفريغ ثم 

عادت في 4/25 لكمال التفريغ

1900131

311

14SEA HEART

1839.59.5

10000 + 17999بترول + ديزلشركة انجاز للملحة

2019/04/2711:302019/04/3014:07

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-279990

2019/05/0214:08

2-3

يوجد اختلف بتاريخ الخروج 1900132

32

15ALKAMEL-1

281.52

98علجاتوكالة الخوين

2019/04/2906:502019/04/2917:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-7-980

2019/05/1212:25

6-7

1900134

013
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احصائية حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر مايو 2019م

10:28:30ص26/06/2019

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

16MAIRA

144.0599

15012مازوتوكالة السندباد للملحة

2019/04/1909:252019/04/2312:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل150120-محروقات 2

2019/05/0514:11

1-2

1900135

412

17NIHAT-M

177831

30500ذرةالرواد

2019/04/2913:302019/05/0814:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-305000

2019/05/1214:29

6

1900136

94

18ATTICUS

1157.658.4

7172مازوتوكالة السندباد للملحة

2019/05/0317:452019/05/1312:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-71720

2019/05/1606:52

2

1900138

103

19BEST FUTURE

190258

44500سكرشركة الشرق الوسط للملحة

2019/05/0700:202019/05/0713:35

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-445000

2019/05/1411:48

2

1900144

07

20BESIKTAS _M

1893012

44000قمحشركة سباء العالمية

2019/05/0713:102019/05/1510:05

ميناء الصليف

تم تفريغ جزء منها2-1300031000

2019/05/2012:11

2

غادرت الى الحديدة 1900145

85
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احصائية حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر مايو 2019م

10:28:30ص26/06/2019

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

21LADY POWER

120227

6857غازشركة العالمية للملحة

2019/05/0214:172019/05/0214:19

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل68570-نفطي 2

2019/05/0715:30

نفطي 2

1900147

05

22OMAIR

12800

11532ديزلوكالة المكيبر للملحة

2019/05/0510:362019/05/0719:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل115320-نفطي 2

2019/05/0914:26

نفطي 2

1900149

22

23LIAKI FREEDEM

129627

11395ديزلشركة انجاز للملحة

2019/05/0600:502019/05/1010:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل113950-نفطي 2

2019/05/1314:32

نفطي 2

1900150

43

24CARPE DIEM2

170930

20474بترولشركة سباء العالمية

2019/05/0609:002019/05/0715:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-204740

2019/05/1014:31

2-3

1900151

13

25DISTYA PUSHITI

179231

11018 + 9989ديزل + بترولوكالة المكيبر للملحة

2019/05/0419:242019/05/0514:32

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-210070

2019/05/0711:30

2-3

1900152

12

Page 5 of 8



احصائية حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر مايو 2019م

10:28:30ص26/06/2019

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

26CELESTA

106716

3439ديزلشركة سباء العالمية

2019/05/0808:362019/05/1812:44

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل34390-محروقات 1

2019/05/1912:46

محروقات 1

1900153

101

27NAVIGATOR-B

170831

25000سكرشركة سباء العالمية

2019/05/1016:00--

ميناء الحديدة

--00-

2019/05/2612:47

0-

غادرت السفينة بدون تفريغ حمولتها - ولم  -

تدخل الرصيف لن الوكيل الملحي طلب تغيير 

الميناء الى ميناء الصليف

f-1900154

16-

28INCE EGE

1908.569.1

30000قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/05/1413:302019/05/1616:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-300000

2019/05/2113:01

6

1900158

25

29BALABAN

1908058.9

25375قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/05/1711:062019/05/2112:21

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-253750

2019/05/2412:22

6

1900160

43

30AKDENIZ-M

1779.79.7

31000ذرةالرواد

2019/05/1811:082019/05/2409:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-310000

2019/05/3009:32

6

1900161

66
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احصائية حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر مايو 2019م

10:28:30ص26/06/2019

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

31VOLANTE

1508.358.35

15029بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2019/05/1802:542019/05/1813:44

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل150290-محروقات 2

2019/05/2113:46

محروقات 2

1900164

03

32INCE PACIFIC

185.7410.8610.86

39600سكر خامشركة الشرق الوسط للملحة

2019/05/1716:402019/05/2109:30

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-396000

2019/05/3011:50

2

1900166

49

33SEA KING

1298.58.7

11506ديزلوكالة السندباد للملحة

2019/05/1316:182019/05/1512:58

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل115060-محروقات 2

2019/05/1623:18

محروقات 2

1900167

21

34EF ELENA

07.858.05

351حاوياتشركة العالمية للملحة

2019/05/0409:002019/05/0511:36

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-3510

2019/05/0814:47

6

1900176

13

35EF ELENA

1627.858.05

389حاوياتشركة العالمية للملحة

2019/05/1411:142019/05/1411:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-3890

2019/05/1611:16

6

1900196

02
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احصائية حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر مايو 2019م

10:28:30ص26/06/2019

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

36DOCTOR O

1008.28.4

4894 + 2207 + 552 + 542رز + سكر + دخن + ذرةشركة سباء العالمية

2019/04/2806:502019/05/1822:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-81950

2019/05/3008:45

4

1900197

2012

37EQUATOR

1408.250

14500قمحشركة العالمية للملحة

2019/05/0416:542019/05/1411:30

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-145000

2019/05/2512:08

1

1900198

1011

38RINA

1066.37.4

5800دقيق+سكرشركة سباء العالمية

2019/04/0800:402019/04/2810:04

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-58000

2019/05/0710:18

4

الكمية مدمجة من قبل مؤسسة موانئ البحر 

الحمر

1900199

209

39STELADI MARRE

8977

4179دقيقشركة سباء العالمية

2019/04/1309:002019/05/1218:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-41790

2019/05/2710:26

2/3

1900200

2915

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 البضائع الصادرو والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر مايو 2019م

10:16:48ص26/06/2019

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

120474 بترول1 0 0 0 0 0 0 20474 1 شركة سباء العالمية CARPE DIEM2

29989 بترول1 0 0 0 0 0 0 9989 1 وكالة المكيبر للملحة DISTYA PUSHITI

310000 بترول1 0 0 0 0 0 0 10000 1 شركة انجاز للملحة SEA HEART

415029 بترول1 0 0 0 0 0 0 15029 1 رويال بلس للخدمات الملحية VOLANTE

53439 ديزل1 0 0 0 0 0 0 3439 1 شركة سباء العالمية CELESTA

611018 ديزل1 0 0 0 0 0 0 11018 1 وكالة المكيبر للملحة DISTYA PUSHITI

711395 ديزل1 0 0 0 0 0 0 11395 1 شركة انجاز للملحة LIAKI FREEDEM

811532 ديزل1 0 0 0 0 0 0 11532 1 وكالة المكيبر للملحة OMAIR

929977 ديزل1 0 0 0 0 0 0 29977 1 شركة البحر العربي للملحة والنقل RITAM

1017999 ديزل1 0 0 0 0 0 0 17999 1 شركة انجاز للملحة SEA HEART

1111506 ديزل1 0 0 0 0 0 0 11506 1 وكالة السندباد للملحة SEA KING

126857 غاز1 0 0 0 0 0 0 6857 1 شركة العالمية للملحة LADY POWER

137172 مازوت1 0 0 0 0 0 0 7172 1 وكالة السندباد للملحة ATTICUS

1415012 مازوت1 0 0 0 0 0 0 15012 1 وكالة السندباد للملحة MAIRA
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الواردات من المشتقات النفطية - بالطن
احصائية حركة البضائع الصادرو والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر مايو 2019م

10:16:48ص26/06/2019

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

بـالـطـــــــــــن 181399 14 0 0 0 0 0 0 181399 14 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

Page 2 of 2



الواردات من المواد الخـــرى - بالطن
احصائية حركة البضائع الصادرو والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر مايو 2019م

10:17:05ص26/06/2019

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

1940 حاويات4 0 0 0 0 0 0 940 4 شركة العالمية للملحة EF ELENA

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

بـالـطـــــــــــن 940 5 0 0 0 0 0 0 940 5  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
احصائية حركة البضائع الصادرو والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر مايو 2019م

10:16:22ص26/06/2019

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

198 علجات1 0 0 0 0 0 0 98 1 وكالة الخوين ALKAMEL-1

297 علجات1 0 0 0 0 0 0 97 1 وكالة الخوين ALZAHRA

بـالـطـــــــــــن 195 2 0 0 0 0 0 0 195 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
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية حركة البضائع الصادرو والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر مايو 2019م

10:15:21ص26/06/2019

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

1552 دخن1 0 0 0 0 0 0 552 1 شركة سباء العالمية DOCTOR O

28211 دقيق1 0 0 0 0 0 0 8211 1 شركة العالمية للملحة HC JETTC MARIT

39015 دقيق1 0 0 0 0 0 0 9015 1 شركة البحر العربي للملحة والنقل KOVALEVYCH

424000 دقيق1 0 0 0 0 0 0 24000 1 شركة البحر العربي للملحة والنقل MAJESTIC NOOR

57500 دقيق1 0 0 0 0 0 0 7500 1 شركة الشرق الوسط للملحة PEGASUS.01

64920 دقيق1 0 0 0 0 0 0 4920 1 شركة الشرق الوسط للملحة PRINCE PASEL

74179 دقيق1 0 0 0 0 0 0 4179 1 شركة سباء العالمية STELADI MARRE

85800 دقيق+سكر1 0 0 0 0 0 0 5800 1 شركة سباء العالمية RINA

931000 ذرة1 0 0 0 0 0 0 31000 1 الرواد AKDENIZ-M

10542 ذرة1 0 0 0 0 0 0 542 1 شركة سباء العالمية DOCTOR O

1130500 ذرة1 0 0 0 0 0 0 30500 1 الرواد NIHAT-M

124894 رز1 0 0 0 0 0 0 4894 1 شركة سباء العالمية DOCTOR O

132207 سكر1 0 0 0 0 0 0 2207 1 شركة سباء العالمية DOCTOR O
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية حركة البضائع الصادرو والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر مايو 2019م

10:15:22ص26/06/2019

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

1425375 قمح1 0 0 0 0 0 0 25375 1 شركة الشرق الوسط للملحة BALABAN

1530250 قمح1 0 0 0 0 0 0 30250 1 شركة الشرق الوسط للملحة FADELSIA

1630000 قمح1 0 0 0 0 0 0 30000 1 شركة الشرق الوسط للملحة INCE EGE

1725433 قمح1 0 0 0 0 0 0 25433 1 شركة الشرق الوسط للملحة PANORIA

1827820 قمح1 0 0 0 0 0 0 27820 1 شركة الشرق الوسط للملحة STELIOS B

1925000 قمح1 0 0 0 0 0 0 25000 1 شركة العالمية للملحة STENTOR

2044500 سكر1 0 0 0 0 44500 1 0 0 شركة الشرق الوسط للملحة BEST FUTURE

2139600 سكر خام1 0 0 0 0 39600 1 0 0 شركة الشرق الوسط للملحة INCE PACIFIC

2213000 قمح1 0 0 0 0 13000 1 0 0 شركة سباء العالمية BESIKTAS _M

2314500 قمح1 0 0 0 0 14500 1 0 0 شركة العالمية للملحة EQUATOR

2452750 قمح1 0 0 0 0 52750 1 0 0 شركة البحر العربي للملحة والنقل SUPR STAR

بـالـطـــــــــــن 461548 24 0 0 0 0 164350 5 297198 19  الجمالي الجزئي للمــــــواد الغذائيــــــة
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية حركة البضائع الصادرو والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر مايو 2019م

10:15:22ص26/06/2019

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
احصائية حركة البضائع الصادرو والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر مايو 2019م

10:17:27ص26/06/2019

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

13500 شحن نخالة1 0 0 0 0 0 0 3500 1 STELADI MARRE

بـالـطـــــــــــن 3500 1 0 0 0 0 0 0 3500 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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احصائية حركة البضائع الصادرو والواردة لمؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر مايو 2019م

10:18:12ص26/06/2019

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

000461548الواردات من المواد الغذائية - بالطن 124 1929719851643500

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000181399الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 414 14181399000

000195الواردات من المواد الغاثية - بالطن 52 2195000

000940الواردات من المواد الخرى - بالطن 65 5940000

000644082الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 745 4047973251643500

0003500الصادرات من المواد الغذائية - بالطن 81 13500000

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

0003500الجمالي الكلي لجميع الصادرات - بالطن 141 13500000

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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10:20:26ص26/06/2019

و.ع

اجمالي البضائع الصادرة والواردة في مؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر مايو 2019م

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

155492 4 0 0 0 0 0 0 55492 4 بترولوارد

2940 4 0 0 0 0 0 0 940 4 حاوياتوارد

3552 1 0 0 0 0 0 0 552 1 دخنوارد

457825 6 0 0 0 0 0 0 57825 6 دقيقوارد

55800 1 0 0 0 0 0 0 5800 1 دقيق+سكروارد

696866 7 0 0 0 0 0 0 96866 7 ديزلوارد

762042 3 0 0 0 0 0 0 62042 3 ذرةوارد

84894 1 0 0 0 0 0 0 4894 1 رزوارد

946707 2 0 0 0 0 44500 1 2207 1 سكروارد

1039600 1 0 0 0 0 39600 1 0 0 سكر خاموارد

113500 1 0 0 0 0 0 0 3500 1 شحن نخالةصادر

12195 2 0 0 0 0 0 0 195 2 علجاتوارد

136857 1 0 0 0 0 0 0 6857 1 غازوارد

140 1 0 0 0 0 0 0 0 1 فارغوارد

15244128 9 0 0 0 0 80250 3 163878 6 قمحوارد

1622184 2 0 0 0 0 0 0 22184 2 مازوتوارد
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اجمالي البضائع الصادرة والواردة في مؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر مايو 2019م

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

647582الجــمـــــــــــــالي الـكــلـي 46 0 0 0 0 164350 5 483232 41

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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