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

12:12:14م18/02/2020

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

1ANTARCTIC DREAM

824.24.3

00فارغشركة العالمية للملحة

2019/07/1416:422019/07/1709:55

ميناء الحديدة

ل توجد حمولة لتفريغها8-00

2019/09/0611:00

8

1900224

351

2CAPTAIN_KARAM

19000

41270ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2019/07/1913:002019/08/0112:36

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل3-412700

2019/09/0510:28

3

1900235

1335

3BAHIR DAR

18800

30031ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2019/07/3111:452019/08/2908:36

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-300310

2019/09/0209:47

2-3

1900250

2934

4basel athena

1587.69

15000دقيقشركة العالمية للملحة

2019/09/0202:302019/09/1212:14

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-150000

2019/09/1412:18

7

1900262

102

5eternity c

1879.759.75

29200قمحشركة العالمية للملحة

2019/09/0419:002019/09/0611:48

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-292000

2019/09/1011:49

5

1900264

24
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر : سبتمبر 2019م

12:12:14م18/02/2020

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

6queen lila

1779.079.07

29652قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/09/0523:302019/09/1110:56

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-296520

2019/09/1310:58

2-3

1900265

67

7HC JAMA ROSA

1598.48.6

15079دقيقشركة العالمية للملحة

2019/09/0904:132019/09/1212:51

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-150790

2019/09/1912:59

4

1900276

37

8EF ELENA

16288.1

318حاوياتشركة العالمية للملحة

2019/09/0917:302019/09/1017:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-3180

2019/09/1412:20

6

البضائع الصادرة=حاويات الكمية=680 -  1900277

14

9AKDENIZ-M

1779.69.35

31000ذرةالرواد

2019/09/1305:002019/09/1412:52

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-310000

2019/09/1913:01

7

1900287

15

10OPAL

1315.836.76

4173رز+سكرشركة سباء العالمية

2019/09/1314:502019/09/1717:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-41730

2019/09/2410:15

7

1900289

47
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر : سبتمبر 2019م

12:12:14م18/02/2020

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

11MANTA MATICE

1769.79.7

31000قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2019/09/1409:202019/09/1512:51

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-310000

2019/09/1812:58

6

1900291

13

12DAMAS

18300

29403بترولشركة رويال بلس

2019/08/2023:182019/09/1212:31

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-294030

2019/09/1812:33

2-3

1900296

236

13ALAMANAT 2

2800

70علجاتوكالة الخوين

2019/09/1712:482019/09/1712:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-700

2019/09/2410:16

7

يوجد تختلف في الكمية ببعض الحصائيات وهي

 69 طن

1900298

07

14QUEEN JUDI

1779.79.75

30200ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2019/08/2513:402019/08/2812:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-302000

2019/09/1012:06

5

1900301

313

15ALKAMEA2

361.52

259علجاتوكالة الخوين

2019/08/2714:102019/08/2712:03

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-2590

2019/09/0812:05

7

1900302

012
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر : سبتمبر 2019م

12:12:14م18/02/2020

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

16PALOMAR

11666

3530ديزلشركة سباء العالمية

2019/08/2913:422019/08/3011:56

ميناء الحديدة

ypc2-35300تم تفريغها بالكامل

2019/09/0211:57

ypc2

1900303

13

17EPIC SAMOS

120321

5714غازشركة العالمية للملحة

2019/09/2301:482019/09/2310:41

ميناء الحديدة

ypc2-57140تم تفريغها بالكامل

2019/09/2810:42

ypc2

1900306

05

18ADVENTUROUS

180830

30055بترولوكالة السندباد للملحة

2019/09/2609:302019/09/2611:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-300550

2019/09/3009:21

2-3

1900307

04

19ASIA PEARL

180835

25747قمح/معونةشركة العالمية للملحة

2019/09/1410:482019/09/2510:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-257470

2019/09/2910:52

4

1900312

114

20SEA ADORE

183531

19801 + 9909بترول + ديزلشركة انجاز للملحة

2019/08/1112:392019/09/0212:41

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-297100

2019/09/0512:45

2-3

1900315

223
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر : سبتمبر 2019م

12:12:14م18/02/2020

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

21EF ELENA

162925

279حاوياتشركة العالمية للملحة

2019/09/2620:002019/09/2709:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-2790

2019/09/3009:33

6

البضائع الصادرة=حاويات الكمية=296 -  1900316

13

22SUVARIH

1268.48.4

8000دقيق مجونشركة البحر العربي للملحة والنقل

2019/08/1510:292019/08/2210:36

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-80000

2019/09/0910:56

1

1900321

718

23MAJESTY

1819.559.55

30976ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2019/08/1810:302019/08/3110:57

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل002309760

2019/09/1410:59

2

1900322

1314

24AUCKLAND SPIRIT

1719.759.75

29200قمحشركة العالمية للملحة

2019/08/2810:312019/08/3110:39

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-292000

2019/09/0610:40

1

1900323

36

25INCE KASTAMONU

1904112

53100قمح سائبشركة البحر العربي للملحة والنقل

2019/08/2510:332019/09/1211:05

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-531000

2019/09/2611:06

2

1900324

1814
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر : سبتمبر 2019م

12:12:14م18/02/2020

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

26INCE FORTUNE

194012

52700قمح سائبشركة البحر العربي للملحة والنقل

2019/08/2510:342019/09/0611:00

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-527000

2019/09/1511:01

2

1900325

129

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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12:17:09م18/02/2020

و.ع

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

130055 1 0 0 0 0 0 0 30055 1 بترولوارد

2296 1 0 0 0 0 0 0 296 1 حاوياتصادر

3279 1 0 0 0 0 0 0 279 1 حاوياتوارد

415000 1 0 0 0 0 0 0 15000 1 دقيقوارد

58000 1 0 0 0 0 8000 1 0 0 دقيق مجونوارد

69909 1 0 0 0 0 0 0 9909 1 ديزلوارد

731000 1 0 0 0 0 0 0 31000 1 ذرةوارد

830200 1 0 0 0 0 0 0 30200 1 ذرة+صوياوارد

94173 1 0 0 0 0 0 0 4173 1 رز+سكروارد

1070 1 0 0 0 0 0 0 70 1 علجاتوارد

115714 1 0 0 0 0 0 0 5714 1 غازوارد

1229200 1 0 0 0 0 0 0 29200 1 قمحوارد

1352700 1 0 0 0 0 52700 1 0 0 قمح سائبوارد

1425747 1 0 0 0 0 0 0 25747 1 قمح/معونةوارد

242343الجــمـــــــــــــالي الـكــلـي 14 0 0 0 0 60700 2 181643 12
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12:17:09م18/02/2020

و.ع

إجمالي البضائع الصادرة والواردة في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر : سبتمبر 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
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إحصـــائية شــــهر سبـــتمبر 2019م

12:18:39م18/02/2020

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
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

إحصـــائية شـــهر سبــــتمبر 2019 م

12:27:42م18/02/2020

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

115000 دقيق1 0 0 0 0 0 0 15000 1 شركة العالمية للملحة basel athena

215079 دقيق1 0 0 0 0 0 0 15079 1 شركة العالمية للملحة HC JAMA ROSA

331000 ذرة1 0 0 0 0 0 0 31000 1 الرواد AKDENIZ-M

430200 ذرة+صويا1 0 0 0 0 0 0 30200 1 شركة القاسم للملحة QUEEN JUDI

54173 رز+سكر1 0 0 0 0 0 0 4173 1 شركة سباء العالمية OPAL

629200 قمح1 0 0 0 0 0 0 29200 1 شركة العالمية للملحة eternity c

731000 قمح1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة الشرق الوسط للملحة MANTA MATICE

829652 قمح1 0 0 0 0 0 0 29652 1 شركة الشرق الوسط للملحة queen lila

925747 قمح/معونة1 0 0 0 0 0 0 25747 1 شركة العالمية للملحة ASIA PEARL

108000 دقيق مجون1 0 0 0 0 8000 1 0 0 شركة البحر العربي للملحة والنقل SUVARIH

1130976 ذرة+صويا1 0 0 0 0 30976 1 0 0 شركة القاسم للملحة MAJESTY

1229200 قمح1 0 0 0 0 29200 1 0 0 شركة العالمية للملحة AUCKLAND SPIRIT

1352700 قمح سائب1 0 0 0 0 52700 1 0 0 شركة البحر العربي للملحة والنقل INCE FORTUNE
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

إحصـــائية شـــهر سبــــتمبر 2019 م

12:27:42م18/02/2020

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

1453100 قمح سائب1 0 0 0 0 53100 1 0 0 شركة البحر العربي للملحة والنقل INCE KASTAMONU

بـالـطـــــــــــن 385027 14 0 0 0 0 173976 5 211051 9  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 المــواد الغــاثيــــة - بالطن
إحصـــائية شـــهر سبــــتمبر 2019 م

12:28:14م18/02/2020

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

170 علجات1 0 0 0 0 0 0 70 1 وكالة الخوين ALAMANAT 2

2259 علجات1 0 0 0 0 0 0 259 1 وكالة الخوين ALKAMEA2

بـالـطـــــــــــن 329 2 0 0 0 0 0 0 329 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 المشتقات النفطية - بالطن
إحصـــائية شـــهر سبــــتمبر 2019 م

12:28:36م18/02/2020

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

130055 بترول1 0 0 0 0 0 0 30055 1 وكالة السندباد للملحة ADVENTUROUS

229403 بترول1 0 0 0 0 0 0 29403 1 شركة رويال بلس DAMAS

319801 بترول1 0 0 0 0 0 0 19801 1 شركة انجاز للملحة SEA ADORE

49909 ديزل1 0 0 0 0 0 0 9909 1 شركة انجاز للملحة SEA ADORE

55714 غاز1 0 0 0 0 0 0 5714 1 شركة العالمية للملحة EPIC SAMOS

بـالـطـــــــــــن 94882 5 0 0 0 0 0 0 94882 5 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 الخـــرى - بالطن
إحصـــائية شـــهر سبــــتمبر 2019 م

12:28:59م18/02/2020

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

1279 حاويات1 0 0 0 0 0 0 279 1 شركة العالمية للملحة EF ELENA

بـالـطـــــــــــن 279 1 0 0 0 0 0 0 279 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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