
احصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

12:00:28م11/04/2020

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

824.34.4

00فارغشركة العالمية للملحة

2020/01/2810:392020/01/2712:19

ميناء الحديدة

ل توجد حمولة لتفريغها8-00

2020/03/2812:20

8

200074

-161

2BONETTE

1706.88

15000دقيقشركة العالمية للملحة

2020/02/1703:302020/02/2519:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-150000

2020/03/0513:15

5

200091

89

3DOCTOR O

1009.159.35

10000سكرشركة سباء العالمية

2020/02/1815:102020/02/2716:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-100000

2020/03/0709:53

4

200092

99

4RINA

1066.76.8

35 + 2500 + 4000سكر + دقيق + شحن نخالةشركة سباء العالمية

2020/02/1816:202020/02/2913:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-65350

2020/03/0709:55

3-4

200093

117

5SELENE

1438.98.9

13987بترولشركة الشرق الوسط للملحة

2020/02/2117:542020/02/2811:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-139870

2020/03/0111:07

2

200096

72

Page 1 of 6



احصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

12:00:28م11/04/2020

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

6BAHIR DAR

1889.29.2

29623بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2020/02/2121:362020/03/1311:41

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-296230

2020/03/1811:42

2-3

200097

215

7HC JAMA ROSA

1598.28.5

15064دقيقشركة العالمية للملحة

2020/02/2410:202020/03/0123:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-150640

2020/03/0912:15

5

200099

68

8 BRAVE LEADER

1586.627

15064دقيقشركة العالمية للملحة

2020/02/2413:152020/03/0811:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-150640

2020/03/1611:16

4

2000100

138

9PENYEZ

1415.56.88

10043دقيقشركة العالمية للملحة

2020/02/2414:452020/03/0918:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-100430

2020/03/1609:54

5

2000101

147

10TRUE FRIEND

1908.89.25

31000ذرةالرواد

2020/03/0120:152020/03/0111:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000

2020/03/0812:01

5

2000104

07
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احصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

12:00:28م11/04/2020

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

11KHALED A

9988.4

7850دقيق+سكرشركة سباء العالمية

2020/03/0323:402020/03/0912:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-78500

2020/03/2012:10

3-4

2000105

611

12 ARIS

1909.429.42

25993بترولشركة الشرق الوسط للملحة

2020/03/0415:242020/03/1710:44

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-259930

2020/03/2510:47

2-3

2000106

138

13HALIT YILDIRM

1719.559.55

28031قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2020/03/0415:452020/03/1311:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-280310

2020/03/1611:56

6

2000107

93

14DAMAS

1839.289.3

29500ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2020/03/0615:302020/03/0912:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-295000

2020/03/1311:22

2

2000109

34

15INCE ATLANTIC

185.7400

45500سكرشركة الشرق الوسط للملحة

2020/03/0307:202020/03/0312:50

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-2-455000

2020/03/0912:00

1-2

2000110

06
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احصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

12:00:28م11/04/2020

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

16NAAMA

1839.59.5

28082بترولشركة البكاري للملحة

2020/02/2413:002020/03/0519:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-280820

2020/03/0811:59

2-3

2000114

103

17EF ELENA

1627.28.5

351حاوياتشركة العالمية للملحة

2020/03/1106:422020/03/2010:12

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-3510

2020/03/2410:18

6

البضائع الصادرة= شحن حاويات الكمية=400 -  2000115

94

18GOLD GEMINI

19099.4

5000 + 19800صويا + ذرةالرواد للملحة المحدودة

2020/03/1212:102020/03/1710:12

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-248000

2020/03/2410:18

5

2000116

57

19MEDI ROMA

2008.18.45

28079قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2020/03/0507:122020/03/0911:29

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-280790

2020/03/1311:30

6

2000118

44

20BASEL ATHENA

15888.9

15076دقيقشركة العالمية للملحة

2020/03/1319:502020/03/2011:56

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-150760

2020/03/2911:58

3-4

2000119

79
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احصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

12:00:28م11/04/2020

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

21NEVA

1776.237.9

17500رزشركة الشرق الوسط للملحة

2020/03/1512:052020/03/1710:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-175000

2020/03/3010:47

6

2000120

213

22ODELMAR

18000

29500قمحشركة العالمية للملحة

2020/03/1115:552020/03/1510:03

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-295000

2020/03/2510:04

1

2000121

410

23AT MIDDLE BRIDGE

1168.29

5600دقيقشركة البحر العربي للملحة والنقل

2020/01/1411:362020/02/0511:38

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-56000

2020/03/0411:40

5

البضائع الصادرة=شحن نخالة الكمية=4000 -  2000122

2228

24HAWASSA

1889.39.3

29679ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2020/03/2110:402020/03/2611:57

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-296790

2020/03/2911:58

2-3

2000125

53

25SUZETTE

1839.49.4

30430ديزلوكالة المكيبر للملحة

2020/03/2110:092020/03/2110:11

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-304300

2020/03/2410:12

2-3

2000130

03
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احصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

12:00:28م11/04/2020

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

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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11:55:28ص11/04/2020

و.ع

احصائية اجمالي البضائع الصادرة والواردة في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

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

197685 4 0 0 0 0 0 0 97685 4 بترولوارد

2351 1 0 0 0 0 0 0 351 1 حاوياتوارد

378347 7 0 0 0 0 0 0 78347 7 دقيقوارد

47850 1 0 0 0 0 0 0 7850 1 دقيق+سكروارد

589609 3 0 0 0 0 0 0 89609 3 ديزلوارد

650800 2 0 0 0 0 0 0 50800 2 ذرةوارد

717500 1 0 0 0 0 0 0 17500 1 رزوارد

855535 3 0 0 0 0 45500 1 10035 2 سكروارد

94000 1 0 0 0 0 0 0 4000 1 شحن نخالةوارد

105000 1 0 0 0 0 0 0 5000 1 صوياوارد

1185610 3 0 0 0 0 29500 1 56110 2 قمحوارد

492287الجــمـــــــــــــالي الـكــلـي 27 0 0 0 0 75000 2 417287 25

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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احصائية المواد الصادرة والواردة مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

11:59:06ص11/04/2020

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

000304642الواردات من المواد الغذائية - بالطن 119 172296422750000

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000284979الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 411 11284979000

0000الواردات من المواد الغاثية - بالطن 50 00000

000351الواردات من المواد الخـــرى - بالطن 61 1351000

000589972الجمالي الكلي للمواد الواردة 731 295149722750000

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 الخـــرى - بالطن 130 00000

0000الجمالي الكلي للمواد الصادرة 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 المشتقات النفطية - بالطن
احصائية المواد الصادرة والواردة مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

11:58:12ص11/04/2020

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

151986 بترول2 0 0 0 0 0 0 51986 2 شركة الشرق الوسط للملحة  ARIS

259246 بترول2 0 0 0 0 0 0 59246 2 رويال بلس للخدمات الملحية BAHIR DAR

356164 بترول2 0 0 0 0 0 0 56164 2 شركة البكاري للملحة NAAMA

427974 بترول2 0 0 0 0 0 0 27974 2 شركة الشرق الوسط للملحة SELENE

529500 ديزل1 0 0 0 0 0 0 29500 1 رويال بلس للخدمات الملحية DAMAS

629679 ديزل1 0 0 0 0 0 0 29679 1 رويال بلس للخدمات الملحية HAWASSA

730430 ديزل1 0 0 0 0 0 0 30430 1 وكالة المكيبر للملحة SUZETTE

بـالـطـــــــــــن 284979 11 0 0 0 0 0 0 284979 11 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 المواد الصادرة والواردة مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

11:58:29ص11/04/2020

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

1351 حاويات1 0 0 0 0 0 0 351 1 شركة العالمية للملحة EF ELENA

بـالـطـــــــــــن 351 1 0 0 0 0 0 0 351 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 المواد الغذائية - بالطن

احصائية المواد الصادرة والواردة مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

11:57:44ص11/04/2020

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

115064 دقيق1 0 0 0 0 0 0 15064 1 شركة العالمية للملحة  BRAVE LEADER

25600 دقيق1 0 0 0 0 0 0 5600 1 شركة البحر العربي للملحة والنقل AT MIDDLE BRIDGE

315076 دقيق1 0 0 0 0 0 0 15076 1 شركة العالمية للملحة BASEL ATHENA

415000 دقيق1 0 0 0 0 0 0 15000 1 شركة العالمية للملحة BONETTE

515064 دقيق1 0 0 0 0 0 0 15064 1 شركة العالمية للملحة HC JAMA ROSA

610043 دقيق1 0 0 0 0 0 0 10043 1 شركة العالمية للملحة PENYEZ

72500 دقيق1 0 0 0 0 0 0 2500 1 شركة سباء العالمية RINA

87850 دقيق+سكر1 0 0 0 0 0 0 7850 1 شركة سباء العالمية KHALED A

919800 ذرة1 0 0 0 0 0 0 19800 1 الرواد للملحة المحدودة GOLD GEMINI

1031000 ذرة1 0 0 0 0 0 0 31000 1 الرواد TRUE FRIEND

1117500 رز1 0 0 0 0 0 0 17500 1 شركة الشرق الوسط للملحة NEVA

1210000 سكر1 0 0 0 0 0 0 10000 1 شركة سباء العالمية DOCTOR O

1335 سكر1 0 0 0 0 0 0 35 1 شركة سباء العالمية RINA
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية المواد الصادرة والواردة مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر مارس 2020م

11:57:44ص11/04/2020

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

144000 شحن نخالة1 0 0 0 0 0 0 4000 1 شركة سباء العالمية RINA

155000 صويا1 0 0 0 0 0 0 5000 1 الرواد للملحة المحدودة GOLD GEMINI

1628031 قمح1 0 0 0 0 0 0 28031 1 شركة الشرق الوسط للملحة HALIT YILDIRM

1728079 قمح1 0 0 0 0 0 0 28079 1 شركة الشرق الوسط للملحة MEDI ROMA

1845500 سكر1 0 0 0 0 45500 1 0 0 شركة الشرق الوسط للملحة INCE ATLANTIC

1929500 قمح1 0 0 0 0 29500 1 0 0 شركة العالمية للملحة ODELMAR

بـالـطـــــــــــن 304642 19 0 0 0 0 75000 2 229642 17  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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