
إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر :ديسمبر 2019م

12:01:47م19/02/2020

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

1HELEN

1800231

28989ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2019/08/0711:45--

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها2-3-028989

2019/12/0912:28

2-3-

f-1900275

124-

2ANTARCTIC DREAM

824.34.3

00فارغشركة العالمية للملحة

2019/09/1107:252019/09/1111:40

ميناء الحديدة

ل توجد حمولة لتفريغها8-00

2019/12/1611:08

8

1900283

096

3ALKAMEL-1

28002

110مستلزمات طبيةوكالة الخوين

2019/10/2609:572019/10/2610:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-1100

2019/12/1010:50

7

1900353

045

4MAJNON

1839.59.5

29927بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2019/11/2018:422019/12/0118:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-299270

2019/12/0610:22

3-4

1900383

114

5MAJESTIC NOOR

1756.78.2

16489رزشركة الشرق الوسط للملحة

2019/11/2805:152019/12/0319:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-164890

2019/12/1710:50

5

1900392

56
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر :ديسمبر 2019م

12:01:47م19/02/2020

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

6VICTORY

1839.59.5

29695ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2019/11/3011:502019/12/1113:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-296950

2019/12/1512:38

2-3

1900398

114

7OMNIYAH

946.36.4

4300دقيقشركة الشرق الوسط للملحة

2019/11/3021:402019/12/0218:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-43000

2019/12/1312:25

4

1900399

211

8NIHAT-M

1779.39.3

28120ذرةالرواد

2019/11/2004:402019/11/2613:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-281200

2019/12/0213:05

4

1900400

66

9AM 230

221.51.8

00فارغشركة العالمية للملحة

2019/12/0405:502019/12/0418:50

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها8-00

2019/12/1018:50

8

1900401

06

10EF ELENA

1626.57.4

243حاوياتشركة العالمية للملحة

2019/12/0610:302019/12/0711:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-2430

2019/12/1011:50

6

1900403

13
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر :ديسمبر 2019م

12:01:47م19/02/2020

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

11DEEB BREEZE

1145.56.4

5500دقيقشركة سباء العالمية

2019/12/0704:052019/12/1312:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-55000

2019/12/1810:54

4

1900404

65

12ALZAHRA

2522.5

88علجاتوكالة الخوين

2019/10/2103:302019/10/2113:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-880

2019/12/1011:21

7

1900416

050

13INCE EVERNYE

1709.79.7

26800قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/12/0822:202019/12/1123:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-268000

2019/12/1312:07

6

1900417

32

14SEA HEART

1839.49.4

17473 + 9994بترول + ديزلشركة انجاز للملحة

2019/12/1512:322019/12/1616:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-274670

2019/12/1810:59

2-3

1900423

12

15EQUATOR

1407.18.3

14666دقيقشركة العالمية للملحة

2019/12/0402:242019/12/0716:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-146660

2019/12/1611:29

3

1900426

39
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر :ديسمبر 2019م

12:01:47م19/02/2020

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

16SEA ADORE

1839.39.3

28995بترولشركة انجاز للملحة

2019/12/1810:002019/12/2715:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-289950

2019/12/3012:40

2-3

1900427

93

17LADY MASSA

13300

10000دقيقشركة البحر العربي للملحة والنقل

2019/12/0402:302019/12/0511:40

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-100000

2019/12/1917:14

1

1900431

114

18INCE ATLANTIC

185.744511

44000قمحشركة سباء العالمية

2019/12/1504:102019/12/0610:15

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-440000

2019/12/2010:15

2

1900432

-914

19EF ELENA

16277.3

223حاوياتشركة العالمية للملحة

2019/12/2218:182019/12/2312:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-2230

2019/12/2613:11

6

1900436

13

20BAHIR DAR

1889.39.3

30000بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2019/12/1223:002019/12/1922:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-300000

2019/12/2213:13

2-3

1900437

73
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر :ديسمبر 2019م

12:01:47م19/02/2020

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

21DREAM CATCHER

1709.559.55

26252قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/12/2520:402019/12/2610:01

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-262520

2019/12/2910:02

6

1900450

13

22NAAMA

1839.059.05

27672ديزلشركة البكاري للملحة

2019/12/1617:302019/12/2310:03

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-2-276720

2019/12/2710:05

3-2

1900451

74

23VOS APOLLO

604.34.6

5 + 228حاويات + معداتشركة العالمية للملحة

2019/12/1919:452019/12/1910:11

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-2330

2019/12/2112:13

7

1900452

02

24RINA

1066.656.8

5455دقيقشركة سباء العالمية

2019/12/0722:302019/12/1710:19

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-54550

2019/12/2810:20

5

1900453

1011

25ZEYNEP

1779.559.55

29200قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/12/1517:552019/12/1510:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-292000

2019/12/1910:26

6

1900454

04
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر :ديسمبر 2019م

12:01:47م19/02/2020

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

26CRUX

1779.549.54

30000قمحشركة العالمية للملحة

2019/11/2121:252019/12/0710:27

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-300000

2019/12/1110:28

5

1900455

164

27INCE PACIFIC

185.7499.2

31000قمحشركة سباء العالمية

2019/11/1012:342019/12/0210:29

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000

2019/12/0810:31

5

1900456

226

28MAIRA

144.0599

13319 + 2492مازوت + ديزلوكالة السندباد للملحة

2019/11/2014:402019/11/2310:31

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل1-2-158110

2019/12/0310:33

1-2

1900457

310

29SILVER LADY

1894111

47250سكر خامشركة الشرق الوسط للملحة

2019/11/2721:362019/11/2910:33

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-472500

2019/12/0910:34

2

1900458

210

30LUCKY TRADER

15459

17500دقيق+فاصولياشركة العالمية للملحة

2019/12/1609:452019/12/1810:35

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-175000

2019/12/3010:36

1

1900459

212
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر :ديسمبر 2019م

12:01:47م19/02/2020

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

31DAMAS

1839.289.28

29528ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2019/11/1212:232019/12/0618:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-2-295280

2019/12/0918:25

3-2

1900460

243

32HC JAMA ROSA

159928

15865دقيقشركة العالمية للملحة

2019/11/1413:002019/11/2220:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-158650

2019/12/0112:23

5

1900461

89

33RAEDA

1546.98

15059دقيقشركة العالمية للملحة

2019/12/0706:102019/12/1712:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-150590

2019/12/2613:06

3-4

1900463

109

34DOCTOR O

1009.49.4

10032سكرشركة سباء العالمية

2019/12/0706:302019/12/1816:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-100320

2019/12/2613:08

4

1900464

118

35THOR MAXIMUS

19012.5012.50

50580قمحشركة العالمية للملحة

2019/11/1823:002019/11/1823:00

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-505800

2019/12/0422:13

1

1900465

016
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر :ديسمبر 2019م

12:01:47م19/02/2020

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

36AKDENIZ-M

1779.39.41

30440ذرةالرواد

2019/12/1118:292019/12/2610:02

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-304400

2019/12/3110:06

3-4

1900466

155

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات

Page 8 of 8



12:05:01م19/02/2020

و.ع

إجمالي البضائع الصادرة والواردة في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر: ديسمبر 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

1106395 4 0 0 0 0 0 0 106395 4 بترولوارد

2471 3 0 0 0 0 0 0 471 3 حاوياتوارد

370845 7 0 0 0 0 10000 1 60845 6 دقيقوارد

417500 1 0 0 0 0 17500 1 0 0 دقيق+فاصولياوارد

599381 5 0 0 0 0 0 0 99381 5 ديزلوارد

628120 1 0 0 0 0 0 0 28120 1 ذرةوارد

716489 1 0 0 0 0 0 0 16489 1 رزوارد

810032 1 0 0 0 0 0 0 10032 1 سكروارد

947250 1 0 0 0 0 47250 1 0 0 سكر خاموارد

1088 1 0 0 0 0 0 0 88 1 علجاتوارد

11237832 7 0 0 0 0 94580 2 143252 5 قمحوارد

1213319 1 0 0 0 0 0 0 13319 1 مازوتوارد

13110 1 0 0 0 0 0 0 110 1 مستلزمات طبيةوارد

14228 1 0 0 0 0 0 0 228 1 معداتوارد

648060الجــمـــــــــــــالي الـكــلـي 35 0 0 0 0 169330 5 478730 30

Page 1 of 2



12:05:02م19/02/2020

و.ع

إجمالي البضائع الصادرة والواردة في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر: ديسمبر 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

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

Page 2 of 2



 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية السفن لشهر : ديسمبر 2019م

12:16:04م19/02/2020

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

15500 دقيق1 0 0 0 0 0 0 5500 1 شركة سباء العالمية DEEB BREEZE

214666 دقيق1 0 0 0 0 0 0 14666 1 شركة العالمية للملحة EQUATOR

315865 دقيق1 0 0 0 0 0 0 15865 1 شركة العالمية للملحة HC JAMA ROSA

44300 دقيق1 0 0 0 0 0 0 4300 1 شركة الشرق الوسط للملحة OMNIYAH

515059 دقيق1 0 0 0 0 0 0 15059 1 شركة العالمية للملحة RAEDA

65455 دقيق1 0 0 0 0 0 0 5455 1 شركة سباء العالمية RINA

728120 ذرة1 0 0 0 0 0 0 28120 1 الرواد NIHAT-M

816489 رز1 0 0 0 0 0 0 16489 1 شركة الشرق الوسط للملحة MAJESTIC NOOR

910032 سكر1 0 0 0 0 0 0 10032 1 شركة سباء العالمية DOCTOR O

1030000 قمح1 0 0 0 0 0 0 30000 1 شركة العالمية للملحة CRUX

1126252 قمح1 0 0 0 0 0 0 26252 1 شركة الشرق الوسط للملحة DREAM CATCHER

1226800 قمح1 0 0 0 0 0 0 26800 1 شركة الشرق الوسط للملحة INCE EVERNYE

1331000 قمح1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة سباء العالمية INCE PACIFIC
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية السفن لشهر : ديسمبر 2019م

12:16:04م19/02/2020

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

1429200 قمح1 0 0 0 0 0 0 29200 1 شركة الشرق الوسط للملحة ZEYNEP

1510000 دقيق1 0 0 0 0 10000 1 0 0 شركة البحر العربي للملحة والنقل LADY MASSA

1617500 دقيق+فاصوليا1 0 0 0 0 17500 1 0 0 شركة العالمية للملحة LUCKY TRADER

1747250 سكر خام1 0 0 0 0 47250 1 0 0 شركة الشرق الوسط للملحة SILVER LADY

1844000 قمح1 0 0 0 0 44000 1 0 0 شركة سباء العالمية INCE ATLANTIC

1950580 قمح1 0 0 0 0 50580 1 0 0 شركة العالمية للملحة THOR MAXIMUS

بـالـطـــــــــــن 428068 19 0 0 0 0 169330 5 258738 14  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

Page 2 of 2



الواردات من المــواد الغــاثيــــة - بالطن
احصائية السفن لشهر : ديسمبر 2019م

12:16:36م19/02/2020

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

188 علجات1 0 0 0 0 0 0 88 1 وكالة الخوين ALZAHRA

2110 مستلزمات طبية1 0 0 0 0 0 0 110 1 وكالة الخوين ALKAMEL-1

بـالـطـــــــــــن 198 2 0 0 0 0 0 0 198 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 المشتقات النفطية - بالطن
احصائية السفن لشهر : ديسمبر 2019م

12:18:05م19/02/2020

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

130000 بترول1 0 0 0 0 0 0 30000 1 رويال بلس للخدمات الملحية BAHIR DAR

229927 بترول1 0 0 0 0 0 0 29927 1 رويال بلس للخدمات الملحية MAJNON

328995 بترول1 0 0 0 0 0 0 28995 1 شركة انجاز للملحة SEA ADORE

417473 بترول1 0 0 0 0 0 0 17473 1 شركة انجاز للملحة SEA HEART

529528 ديزل1 0 0 0 0 0 0 29528 1 رويال بلس للخدمات الملحية DAMAS

62492 ديزل1 0 0 0 0 0 0 2492 1 وكالة السندباد للملحة MAIRA

727672 ديزل1 0 0 0 0 0 0 27672 1 شركة البكاري للملحة NAAMA

89994 ديزل1 0 0 0 0 0 0 9994 1 شركة انجاز للملحة SEA HEART

929695 ديزل1 0 0 0 0 0 0 29695 1 رويال بلس للخدمات الملحية VICTORY

1013319 مازوت1 0 0 0 0 0 0 13319 1 وكالة السندباد للملحة MAIRA

بـالـطـــــــــــن 219095 10 0 0 0 0 0 0 219095 10 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 1 of 1



الواردات من المواد الخـــرى - بالطن
احصائية السفن لشهر : ديسمبر 2019م

12:19:19م19/02/2020

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

1466 حاويات2 0 0 0 0 0 0 466 2 شركة العالمية للملحة EF ELENA

25 حاويات1 0 0 0 0 0 0 5 1 شركة العالمية للملحة VOS APOLLO

3228 معدات1 0 0 0 0 0 0 228 1 شركة العالمية للملحة VOS APOLLO

بـالـطـــــــــــن 699 4 0 0 0 0 0 0 699 4  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

Page 1 of 1



الخلصة النهائية لشهر : ديسمبر 2019م

12:20:46م19/02/2020

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

0000الواردات من المواد الغذائية - بالطن 10 00000

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

0000الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 40 00000

0000الواردات من المواد الغاثية - بالطن 50 00000

0000الواردات من المواد الخرى - بالطن 60 00000

0000الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 70 00000

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

Page 1 of 1


