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مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية

صفحة رقم ) 3 ( 

الجمهوري��ة  رئي��س  ق��رار 
س��الم  القبط��ان  يي��ن  بتع�
البعسي رئيس لمجلس اإلدارة 
نائبا علي  أس��امه  والقبطان 

مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه األول ويشيد بالمنجزات المحققة خالل الفترة السابقة
اجتماعه  اليمنية  العربي  البحر  موانئ  مؤسسة  إدارة  مجلس  عقد 
األول خالل يومي األحد واالثنين 11-10فبراير 2013 ، بعد صدور 
تشكيل  بإعادة  2012م  لعام   )  360  ( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 
المجلس من القبطان سالم عوض البعسي رئيسا والقبطان أسامة 
السلطة  عن  ممثاًل  الجنيد  جنيد  أحمد  واألستاذ  نائبا  سالم  علي 
ممثال  يسهول  سعد  محمد  واألستاذ  حضرموت  بمحافظة  المحلية 
عن السلطة المحلية بمحافظة المهرة والقانوني سعيد سليمان بن 
حويل ممثال عن وزارة النقل واألستاذ عبد الجبار شائف الحكيمي 
ممثال عن وزارة المالية والعقيد عبد الرحمن عبد اهلل موسى ممثال 
القادر  عبد  نعيم  واألستاذ  اليمنية  السواحل  خفر  مصلحة  عن 

العمودي ممثال عن الهيئة العامة للشئون البحرية .
والصعوبات  الموضوعات  من  العديد  أمام  االجتماع  وقف  وقد 
لمناقشته  إضافة  المؤسسة  عمل  سير  تعترض  التي  والمشاكل 
المنصرم  العام  المؤسسة خالل  واإلدارية إلدارات  المالية  للتقارير 
2012م، حيث استعرض المجلس التقرير التقييمي ألعمال موانئ 
فترة  2012م  خالل  للعام  ونشطون وسقطرى  بالمكال  المؤسسة 
عمل القيادة الجديدة برئاسة القبطان سالم والقبطان أسامة وهو 

ما أوجد انطباعا جيدا لدى أعضاء المجلس وإشادة خاصة بالجهود 
الكبيرة التي قدمتها إدارة المؤسسة .

االستثمارية  والمشاريع  واإلداري  المالي  التقرير  المجلس  أقر  كما 
والتفريغ  الشحن  تقرير  عن  و  2012م  المنصرم  للعام  للمؤسسة 

للعام الجاري 2013م .
وقد أعطى المجلس عناية خاصة بالبرنامج االستثماري للمؤسسة 
قبل  من  عليها  المصادق  المشاريع  ومناقشة  2013م  العام  خالل 
وتحسين  وتطوير  وسقطرى  بروم  ميناء  كمشروع  المالية  وزارة 
بذلتها  التي  الكبيرة  بالمتابعة  وأشاد   ، ونشطون  المكال  ميناء 
المشاريع موصيا  اعتماد هذه  الحصول على  المؤسسة في سبيل 
إياهم بالحرص على تنفيذها وفق الدراسات والتصورات المعدة لها

وقد تضمن االجتماع مناقشة تقرير عن القاطرات البحرية بموانئ 
المؤسسة ، واستعراض خطة المؤسسة خالل العام 2013م إضافة 
لقرارات مجلس اإلدارة للفترات السابقة، و أشاد المجلس باألعمال 
أعمال  المؤسسة إلنجاح  بها  التي تقوم  الدائمة  والمتابعة  الحثيثة 
اإليرادات  برفع  الهتمامها  إضافة  المكال  بميناء  والتفريغ  الشحن 

وتطوير موانئها وتأهيل الموظفين والعاملين بها .

            نـشـرة تـصـدرهـا مــؤسـسـة مــوانـئ الـبـحـر الـعـربــي الـيـمـنـيـة ) مـيـنــاء الـمـكــال )

مجلس الوزراء يعتمد نتائج معالجات أوضاع عمال الشحن بميناء المكال ويفتح نشاط الشحن للتنافس 

في البداية نهنئ قيادة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية على إصدار العدداالول من النشرة الفصلية 
) ميناء المكال ( والتي ستسهم في إبراز أعمال المؤسسة وهي ضمن مجموعة الجهود التي تبذلها القيادة 

الجديدة إلعادة ميناء المكال والموانئ التابعة للمؤسسة لمكانتها التي يجب ان تكون عليها.
ميناء  وجعله  التحتية  البنية  حيث  من  المكال  ميناء  تدويل  ص��وب  تتجهة  النقل  وزارة  وخطة 
فاننا  والهام  التاريخي  ب��روم  ميناء  مشروع  حيث  ومن   , اليمنية  الموانئ  من  كغيرة  كبير  دول��ي 
. المشروع  هذا  تنفيذ  في  والتهاون  تراجع  وال  المانحيين  تعهدات  في  إدراج��ه  الى  اليوم  نسعى 

وللحقيقة ومن دواعي االنصاف ان أقول أن هذه الخارطة الناجزة من العمل الميداني في الحديدة وعدن 
والمكال وغيرها هي ليست جهود واعد باذيب وحده فهناك رجال الى جانبة وكوادر يمنية وطنية تبعث 
على الفخر واالعتزاز ..قيادات مؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر االحمر ومؤسسة موانئ 
البحر العربي شباب خريجي االكاديمية العربية للنقل البحري ولم يأت بهم واعد باذيب من بيتة وكلهم 

ابناء هذه المؤسسات كل ما عملناه هو اننا أعطيناهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم.

الدكتور / واعد عبداهلل باذيب                                                                               
 وزير النقل  

للبرنامج  المستقبلية  والمشاريع  2012م  عام  مشاريع 
البحر  موانئ  لمؤسسة  2013م   لعام  المعتمد  االستثماري 

العربي اليمنية 

أجنبية  اس��تثمارية  ش��ركات 
تزور مؤسس��ة موان��ئ البحر 
العربي اليمنية وتتعرف على 

نشاطها 

تفريع )58,146( طنا من الفحم الحجري عبر ميناء المكال 

يزورون  أجنبية  دول  سفراء 
على  ويطلعون  المؤسسة 
أن��ش��ط��ت��ه��ا ف��ي ال��م��ج��ال 

المالحي

مدي��ر أمن حضرم��وت يجتمع 
بقيادة مؤسسة موانئ البحر 
الوض��ع  لمناقش��ة  العرب��ي 

األمني بميناء المكال

 إضـاءة
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قرار رئيس الجمهورية بتعيين القبطان سالم البعسي 
رئيس لمجلس اإلدارة والقبطان أسامه علي نائبا

أص��در رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا  رقم )73( بتاريخ 
27 يونيو 2012م  قضى بموجبه تعيين القبطان / س��الم عوض صالح البعس��ي 
رئيس��ًا لمجلس إدارة مؤسس��ة موانئ البحر العربي اليمنية ، و القبطان / أسامه 

على سالم نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة. 
ويحمل القبطان سالم  مؤهل “ ربان أعالي البحار “ وهو من مواليد أكتوبر 1952م 
حاص��ل على دبلوم من األكاديمية البحرية باإلس��كندرية بامتياز عام 1976م  ، 
حاصل على ش��هادة ضابط أول ) بتفوق ( أكاديمي��ة مارييل – أمريكا ) الكاريبي 
– كوبا(  ، انت��دب بتأدية الخدمة البحرية على ناقالت النفط الكويتية بين عامي  
1979م – 1984م ، حاصل على شهادة ربان أعالي البحار من األكاديمية العربية 
للنقل البحري بالشارقة عام  1984م  ،  انتدب  للعمل بميناء المكال عام 1986م 

بوظيفة مساعد ربَّان المرفأ ومرشد وحيد حتى عام 2000.
وأما القبطان أس��امه فهو من مواليد مدينة التواهي بمحافظة عدن عام 1967م 
، عي��ن ف��ي ميناء عدن ع��ام 1991م بوظيف��ة متدرب بحري ،  بدأ الدراس��ة في 
األكاديمي��ة العربي��ة للنقل البحري )اإلس��كندرية( ، عمل عل��ى الناقالت التابعة 
لشركة مصافي عدن برتبة ضابط بحري لمدة سنتين ونصف ، في العام 2001م 
التحق للعمل على الناقالت التابعة لشركة أبوظبي لنقل البترول بوظيفة ضابط 
بحري متدرب وتدرج إلى أن وصل إلى كبير الضباط على أحدث الناقالت العمالقة 
التي تنقل بترول دولة اإلمارات إلى أنحاء العالم ، و يحمل مجموعة من الشهادات 

أثناء دراسته وخدمته البحرية لمدة 20 سنة في المجال البحري.

مجلس الوزراء يعتمد نتائج معالجات أوضاع عمال الشحن 
بميناء المكال ويفتح نشاط الشحن للتنافس 

2012م  أكتوبر  من  األول  في  األسبوعي  اجتماعه  في  الوزراء  مجلس  اعتمد 
الخاصة  المعالجات  نتائج  باسندوة  سالم  محمد  األخ  المجلس  رئيس  برئاسة 
تم  الذي  التوافق  على  بناء   ، المكال  ميناء  في  والتفريغ  الشحن  عمال  بأوضاع 
بين ممثلي الجانب الحكومي واإلدارة المشتركة للميناء، وذلك لتصفية أعمالها 

وتسوية االلتزامات المتأخرة عليه .
وقد أوضح التقرير المقدم من معالي وزير النقل انه عقب قيام اإلدارة المشتركة 
إلعمال الشحن والتفريغ باإليفاء بالتزاماتها سيتم مزاولة نشاط الشحن والتفريغ 
يتم إصدار  اليمنية بصورة مؤقتة حتى  العربي  البحر  من قبل مؤسسة موانئ 

تراخيص مناولة البضائع .
وقد شارك القبطان / أسامة علي سالم قاسم نائب رئيس مجلس اإلدارة- نائب 
اجتماعات  في  اليمنية  العربي  البحر  موانئ  لمؤسسة  ممثال  التنفيذي  الرئيس 

معالجات أوضاع عمال الشحن والتفريغ في ديوان وزارة النقل.

تفريع )58,146( طنا من الفحم الحجري عبر ميناء المكال 

استقبلت أرصفة ميناء المكال خالل العام 2012م ثالث بواخر تحمل على متنها 
مادة الفحم الحجري بكمية إجمالية )58,146( ثمانية وخمسين ألف ومائة وستة 

وأربعين طنًا .
وكانت الباخرة  STAR ISLAND H الواصلة من جمهورية جنوب أفريقيا بتاريخ 
القادمة من جمهورية    ZULAL ، والباخرة  18 ابريل قد أفرغت )18,297( طنًا 
موزمبيق في 13 يونيو  أفرغت )20,049( طنًا ، والباخرة  MARINER J الواصلة 

من جمهورية جنوب أفريقيا في 17 نوفمبر أفرغت )19,800(  طنًا .
التابع  حضرموت  االسمنت  لمصنع  تشغيل  كوقود  الحجري  الفحم  ويستخدم 

للشركة العربية لالسمنت المحدودة .

بدء نشاط تصدير الحجارة عبر ميناء المكال  بـ )11,509( طنًا خالل 
العام 2012م

إلى  األحجار  تصدير  في  نشاطها   TREND BLOOM الهندية  الشركة  بدأت 
خالل  الشركة  صدرت  حيث  المكال  ميناء  عبر  المتحدة  العربية  األمارات  دولة 
العام 2012م )11,509( احد عشر ألف  وخمسمائة وتسعة طنًا من األحجار عبر 
  SHAKER الباخرة  يناير على  متن   13 األولى منها في  ، كانت  خمس رحالت 
 SHAKER- 1 25يونيو بالباخرة  الثانية في  ،  والشحنة  بإجمالي )2121( طنًا  
بإجمالي كمية )2465( طنًا ، والثالثة بالباخرة HALA في 26 يونيو ب� 2695 طنًا  
، والشحنة الرابعة بالباخرة ESRA في 26 يونيو ب� )2353( طنًا ، و آخر البواخر 
في العام 2012م كانت الباخرة AEGEAN PRINCESS في 24 نوفمبر بكمية 
أجمالية )1875( طنًا من األحجار التي تستخدم في عدة صناعات منها الجرانيت 

والرخام .
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نوفمبر  من  عشر  الثاني  في  انعقد 
البحر  موانئ  بمقر مؤسسة  2012م  
موسعا   اجتماعا  اليمنية  العربي 
لمناقشة الوضع األمني بميناء المكال 
برئاسة مدير أمن محافظة حضرموت 
ال��ع��م��ي��د ف��ه��م��ي ح���اج م��ح��روس . 
وق���د ت��م��ح��ور االج��ت��م��اع ف��ي ط��رح 
المعرقلة  األمنية  القضايا  من  جملة 
على  حصوله  وع��دم  الميناء  لعمل 
الدولية  وال��س��الم��ة  األم���ن  ش��ه��ادة 
الجهات  توحيد  ض��رورة  إلى  إضافة 
تحت  بالميناء  المتواجدة  األمنية 
ال��وض��ع  وم��ن��اق��ش��ة  واح����دة  إدارة 
الموجود حاليا بميناء المكال القديم . 
الحاضرون  اتفق  االجتماع  ختام  وفي 

على ضرورة إخراج المشروع السمكي 
الرابع من محيط ميناء المكال وتوفير 
العمل  مع  يتناسب  آخ��را  مكانا  له 
تمهيدا  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  السمكي 
األمن  شهادة  على  الميناء  لحصول 
والسالمة الدولية ) ISPS ( واستجابته 
ألعمال التوسعة المستقبلية باالتفاق 
 ، الموانئ  م��دن  تطوير  هيئة  م��ع 
الجهات  توحيد  ل��ض��رورة  إض��اف��ة 
المكال  بميناء  ال��م��وج��ودة  األمنية 
السواحل  خفر  مصلحة  إدارة  تحت 
البحرية  القاعدة  نقل  مع  اليمنية 
االتفاق  كذلك   ، المكال  ميناء  خ��ارج 
القديم  المكال  بميناء  االهتمام  على 
أمنية.  حراسة  له  وتوفير  كمنفذ 

قيادة  من  ورغبة  متميزة  ب��ادرة  في 
المؤسسة في أشراك الجميع و االستماع 
إليهم بما يحقق نمو وازدهار المؤسسة 
البحر  موانئ  رئاسة مؤسسة  ، عقدت 
القبطان  برئاسة  اليمنية  العربي 
القبطان  ونائبة  البعسي  سالم عوض 
بالهيئات  اجتماعًا  سالم  علي  أسامة 
. المكال   بميناء  العاملة  واإلدارات 

وقد تركز االجتماع في مناقشة جملة 
دخل  العمل  تخص  التي  القضايا  من 
في  التنسيق  ض��رورة  ومنها  الميناء 
و  التدريب  خالل  من  السالمة  مجال 
ض��رورة  مع  اإلط��ف��اء  معدات  صيانة 
للعاملين  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع��ق��د 
ف��ي إط��ف��اء ال��ح��رائ��ق وال���ط���وارئ .

األمور  من  مجموعة  لمناقشة  إضافة 
وإيجاد  الميناء  داخل  بالعمل  الخاصة 
الحلول لها بما يحقق استمرار وتسيير 
العمل المالحي والتجاري في الميناء .

حضر االجتماع مدير عام جمرك ميناء 
والجوازات  الهجرة  مندوب  و  المكال  
النفطية  المنشآت  مدير  و  بالميناء 
لشركة النفط  و مندوب مكتب الصحة 
ريسوت  شركة  م��ن��دوب  و  بالميناء 
العربية  الشركة  ومندوب  لالسمنت 
الفنية  الشئون  مدير  و   لالسمنت  
. بالميناء  والساحات  األرصفة  ومدير 

قامت مجموعة من الشركات االستثمارية األجنبية بزيارة مؤسسة موانئ البحر 
المؤسسة  تقدمها  التي  والخدمات  العمل   سير  على  والتعرف  اليمنية  العربي 
المكال  في  موانئها  عبر  والتصدير  االستيراد  مجاالت  في  االستثمارية  للشركات 

ونشطون وسقطرى .
حيث زار المؤسسة في 19 سبتمبر قيادة الشركة األسبانية العمانية

 ALGEPOSA GRUPO  للتعرف عن كثب الستعدادات إنشاء الخط المالحي الجديد 
الذي يربط ميناء المكال بميناء صالله بسلطة عمان ومنه إلى موانئ شرق آسيا .

وقد طاف الوفد بالمؤسسة وأقسامها وعمل جولة على ساحات الميناء والورشة 
الفنية ومعاينة  اآلليات في األرصفة و المعدات البحرية الموجودة بميناء المكال .

كما زار المؤسسة في 23 أكتوبر وفد من الشركة SFECO الصينية ، حيث تم 
أجريت  التي  المناقصات  البحرية   والمسوحات  والتصاميم  الدراسات  استعراض 
في  للمشاركة  عروضهم  تقديم  إمكانية  وعرض  والضبه  بروم  مينائي  في 
المشاريع المستقبلية للمؤسسة وباألخص مشروع ميناء بروم ، وعقب اللقاء قام 
الزائر بزيارة ميدانية لموقع ميناء  بروم  المستقبلي بمعية نائب رئيس  الوفد 
مجلس اإلدارة  واستمع إلى شرح عن الموقع االستراتيجي  واإلمكانيات والميزات 
الطبيعية التي يملكها الميناء من حماية طبيعية  من التيارات البحرية و األمواج 
خالل موسم الخريف )Monsoon ( وما سيحققه الميناء من انتعاش في الحركة 
والموقع  الواسعة  المساحة  من  إعجابه  الوفد  أبدى  وقد   ، للمنطقة  المالحية 
العالمية. الموانئ  أكبر  إلنشاء  مناسبة  تكون  دولية  بمميزات  للميناء  الطبيعي 

االستثمارية  المصرية  الشركة  من  وفدا  المؤسسة  زارت  نوفمبر   13 وفي 
كان  حيث  كونسلتنتس  كورنيشن  وشركة  الهندسية  لالستشارات  غيمان  
. البعسي  عوض  سالم  القبطان  اإلدارة  مجلس  رئيس  استقبالهم  في 

االستثمارية  الشركة  أعمال   حول  المؤسسة  بتعريف  الزائر  الوفد  قام  وقد 
مقدما  العالم  في  الدول  من  كثير  في  نفذتها  التي  ومشاريعها 

تحتية.  بنى  مشاريع  تنفيذ  في  وقدراتها  بإمكانياتها  تفصيليا  بروشورا 
طبيعة  لهم  شارحا  المصرية  الشركة  بوفد  البعسي  القبطان  رحب  جانبه  من 
بمشروع  بدًء  القريب  المدى  على  المؤسسة  تنفذها  أن  تطمح  التي  المشاريع 
ميناء  مشروع  وكذلك  له  والهندسية  االستشارية  الدراسات  وإعداد  بروم  ميناء 
سقطرى ، إضافة لمشاريع أخرى يتم دراستها حاليا كتوسيع أرصفة الميناء وعمل 
حزامات ميناء المكال وغيرها من المشاريع  األخرى ، مؤكدا استعداد المؤسسة 
. المستقبلية  المشاريع  في  المصرية  الشركة  من  المقدمة  العروض  لقبول 

رئاسة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية تجتمع 
بالهيئات الحكومية والخاصة العاملة بميناء المكال

مدير أمن حضرموت يجتمع بقيادة مؤسسة موانئ 
البحر العربي لمناقشة الوضع األمني بميناء المكال

 شركات استثمارية أجنبية تزور مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وتتعرف على نشاطها
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قامت مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية بأعمال الشحن والتفريغ بميناء المكال  
بعد أن اعتمد مجلس الوزراء نتائج المعالجات الخاصة بأوضاع اإلدارة المشتركة 

للشحن والتفريغ وعمالها .
من  طنا   )  889  ( تفريغ  بعد   )  SUN BIRD  ( الباخرة  المكال  ميناء  غادرت  وقد 
االستكشاف  لعمليات  مسيلة  بترو  لشركة  التابعة  واألنابيب  واآلليات  المعدات 

واإلنتاج النفطي .

وقد نجحت مؤسسة الموانئ في 7 يناير 2013م  في شحن الباخرة البوليفية ) 
Shaker ( إلى جمهورية جيبوتي ب�   ) 1752 ( طنا من اآلليات المتحركة التابعة 

لشركة هوك النفطية وهي أول عملية تقوم بها المؤسسة  . 
ومن المتوقع أن يتم خالل العام الحالي منح تصاريح لشركات ووكاالت مالحية 
للقيام بمناولة البضائع  بموانئ مؤسسة  موانئ البحر العربي اليمنية وبصورة 

تنافسية وفق القرار الوزاري رقم )76( لعام 2008م.

مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية تقوم بأعمال شحن و تفريغ بالميناء

شارك القبطان أسامه علي سالم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية في إجراءات تحرير واستقبال البحارة اليمنيين المختطفين في الصومال .
هذا وقد عاد إلى صنعاء مساء يوم الجمعة 29 
ديسمبر 2012م  طاقم السفينة ) أيس بيرج ( 
التي تم اختطافها من قبل قراصنة صوماليين  
وقد  العربي،  البحر  في  2010م  العام  منذ 
تمت عملية تحرير طاقم السفينة  المختطفة 
الرئيس عبد ربه منصور  بتوجيهات من األخ 
ومتابعة  وجهود  الجمهورية  رئيس  هادي 
والتنسيق  بالتعاون  القومي  األمن  جهاز 
والحكومة  الصومالية  الند  بونت  والية  مع 
فشل  بعد  الصومال  لجمهورية  المركزية 
المفاوضات مع الخاطفين، وهو ما أدى لتحرير 
البالغ عددهم عشرين مختطف من  الرهائن 
يمنيين. بحارة  ثمانية  منهم  جنسيات  عدة 

نائب رئيس مجلس اإلدارة يشارك في استقبال البحارة اليمنيين بعد أكثر من عامين على اختطافهم 

مشاركة نائب رئيس مجلس اإلدارة في اجتماع إدارة 
اتحاد الموانئ العربية بتونس

مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  سالم  علي  أسامه  القبطان  شارك 
رقم  االجتماع  في  المؤسسة  عن  ممثال  اليمنية  العربي  البحر  موانئ 
في  المنعقد  العربية  البحرية  الموانئ  اتحاد  إدارة  لمجلس   )45(
 . 2012م  نوفمبر  شهر  من   14 إلى   13 من  الفترة  خالل  تونس  جمهورية 
القبطان  اليمنية  البحر األحمر  االجتماع ممثال عن مؤسسة موانئ  و شارك في 
عبدالناصر  الدكتور  و  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  عائش  عبدالقادر  جمال 
اليمنية. عدن  خليج  موانئ  بمؤسسة  البحري  التدريب  مركز  مدير  البان 

حظيت مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية بزيارات سفراء دول أجنبية الستطالع النشاط 
المالحي للمؤسسة عبر موانئها في ) المكال ، نشطون ، سقطرى ( .

حيث زار المؤسسة  في  29 فبراير 2012م  سفير جمهورية باكستان  لدى اليمن عرفان 
يوسف شامي ، برفقة وكيل محافظ حضرموت احمد جنيد الجنيد  استمع السفير لشرح 

عن أعمال الشحن والتفريغ والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمستثمرين .
أوصاف سعيد  اليمن  لدى  الهند  المؤسسة سفير جمهورية  زار  2012م  30 سبتمبر  وفي 
برفقة محافظ محافظة حضرموت خالد سعيد الديني  واستمع السفير إلى شرح مفصل 
حول الخدمات والتسهيالت التي يقدمها الميناء لرجال المال واألعمال والمستثمرين في 
التطويرية  الخطة  إلى  باإلضافة  والتجارية  المالحية  واألنشطة  والتفريغ  الشحن  مجالي 
إلعادة تأهيل ميناء المكال و توسعته ورفده بالمعدات واألجهزة الحديثة التي تسهل حركة 
التجاري  النشاط  تزايد  ومواكبة  الكبيرة  البواخر  استيعاب  من  وتمكنه  والتفريغ  الشحن 

واالستثماري في المناطق الشرقية .
من جانبه ابدأ السفير الهندي عن استعداد بالده لتقديم الدعم المالي للمؤسسة لبعض 

المشاريع وتقديم عدد من الدورات التأهيلية .
وقد عبر سفراء جمهوريتي باكستان والهند عن ارتياحهم لزيارة المؤسسة و ما تقدمه من 
خدمات تجارية و مالحية وتسهيالت للمتعاملين معها معربين عن أملهم في توسيع هذا 
االقتصادية  والتوسعات  المنطقة  الذي تشهده  والتطور  النمو  ليتواكب مع حجم  النشاط 

واالستثمارية . 

سفراء دول أجنبية يزورون المؤسسة ويطلعون على أنشطتها في المجال المالحي 
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البحر  موانئ  لمؤسسة  2013م  لعام  المعتمد  االستثماري  للبرنامج  المستقبلية  والمشاريع  2012م  عام  مشاريع 
العربي اليمنية

المشاريع خالل العام 2012م

1 ( مشروع إنشاء ميناء بحري جديد في أرخبيل جزيرة سقطرى منطقة قرمه  
م/ حضرموت

تم إعادة إنزال اإلعالن عن المناقصة  في شهر أكتوبر 2012م  بشأن التعبير عن 
االهتمام  لتأهيل استشاريين على أساس إنزال مناقصتين :

• المناقصة األولى تحديث الدراسات السابقة .
• المناقصة الثانية اإلشراف على البناء والتشييد .

الشركات االستشارية  2013م حيث أن عدد  يناير   2 المظاريف في تاريخ  تم فتح 
الفني  التحليل  عملية  بدأت  وقد  استشارية  شركة  عشره  خمسة  بلغت  المتقدمة 

للعروض .

االقتصادية   العربية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  من  خارجي  تمويل  والمشروع 
موسم  خالل  الجزيرة  مشكلة  حل  إلى  ويهدف    .20% بنسبة  الحكومة  ومساهمة 
الحركة االقتصادية  إنعاش  و  السياحة  )Monsoon( وفتح مجال  الموسمية   الرياح 

في الجزيرة .

 2 ( مشروع توريد رافعة برية متحركة 30 طن لميناء نشطون  

تم توقيع عقد مع مؤسسة الشبامي للتجارة والتوكيالت لتوريد رافعة  نوع
)TEREX( حيث أن حيث أن الرافعة الحالية قديمة وغير  قادرة على تلبية أعمال 
الشحن والتفريغ في الميناء ومن المتوقع أن تصل الرافعة في شهر أكتوبر العام 

2013م.

 3 ( مشروع ترميم اللسان البحري في منطقة حوالف أرخبيل جزيرة سقطرى م/ حضرموت 

بناء  من  انتهت  حيث  المشروع  هذا  بتنفيذ  للمقاوالت  صبره  بن  مؤسسة  تقوم 
التي تم توريدها   )TEREX( 30 طن نوع  الجديدة  البرية  الرافعة  مستودع لحفظ 

في عام 2011م.

وقد استأنف المقاول العمل في المشروع النجاز األعمال التالية :

• توريد مولد كهربائي  وإنارة الرصيف .
• ترميم كاسر األمواج والرصيف .

المشاريع المستقبلة حسب البرنامج االستثماري المعتمد في الموازنة لعام 2013م  

1 ( مشروع إ نشاء ميناء في منطقة بروم م/ حضرموت

تم تجهيز وثائق المناقصة البناء والتشييد من قبل الشركة الفرنسية 
)Egis Bceom( في عام 2011م ، ومن المتوقع أن يتم تمويل المشروع من قبل 

الدول المانحة خالل عام 2013م .

2 ( مشروع تطوير وتحسين ميناء المكال م/ حضرموت

مكونات المشروع  :-

أ ( استكمال األعمال اإلنشائية وترميم مبنى ميناء المكال.
ب ( صيانة منظومة شبكة اإلطفاء وتوريد معدات السالمة وإطفاء الحرائق .

ج( استيراد رافعة برية متحرك 120 طن لميناء المكال .
د( توريد مولدين كهربائيين KVA 225 لميناء المكال مع ملحقاتها .

ه�( استكمال إنشاء البوابة الرئيسية للحماية األمنية .
و( تركيب ميزان جديد داخل الرصيف حمولة 120 طن .

ظ ( أعادة تأهيل القاطرات والزوارق البحرية لميناء المكال .
 هذه المشاريع سيتم تنفيذها خالل هذا العام 2013م .

3 ( مشروع إنشاء ميناء بحري وترميم اللسان البحري في أرخبيل سقطرى م/حضرموت

مكونات المشروع  :-

 أ  ( صيانة وترميم اللسان البحري سقطرى في منطقة حوالف .
ب  ( إنشاء ميناء سقطرى الجديد  منطقة قرمه .

4 ( مشروع إعداد دراسات موانئ جديدة 

مكونات المشروع  :-

 أ  ( تحديث واستكمال دراسة إنشاء ميناء في خلفوت م/ المهره .
ب  ( أعداد دراسة إلنشاء ميناء جديد في قشن م/المهره .

5 ( تطوير وتحسين ميناء نشطون م/ المهره

مكونات المشروع  :-

أ ( استكمال استيراد رافعة برية متحركة 30 طن لميناء نشطون
ب ( ترميم وتنفيذ أعمال إنشائية .
ج( تعميق وصيانة حوض الميناء .

د ( استيراد زورق ربط و إرشاد لميناء نشطون
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حركة البضاعه المفرغه لعام 2012 حسب األشهر المبينه أدناه
نوع 

بضاعهأسمنت خشبحديدأرزسكردقيققمحالبضاعه
األجماليأخرى* عامه

31290495318044824 - -4766 -19901645يناير 

25850307193433616 - -2341 -470950فبراير

2648202023556491476533173 -800450مارس

219222391079750220 - -2121 -870600أبريل

2029412600416040729 -3118 -7501265مايو

369005051669049316 - - - -675 -يونيو

2495420562558151903 - - - -166640يوليو

36473917325418 - -   - - - -أغسطس

13520114340819872 - -2897  -1201784سبتمبر

140276608146225806 - - 1189 -5341986أكتوبر

237500101502386211138521 -1501873نوفمبر

21721384551228551 - -1493 -50930ديسمبر

59001279822948204025694910396219332421949األجمالي

* تشمل الحبوب ، مواد غذائيه أخرى ، بضاعه مثلجه ، مواد كيماويه ، آالت و معدات ، رؤوس حيه

السفن الوافده حسب نوعها و أجمالي و صافي أطنانها المسجله لعام 2012

سفن التفاصيل
حاويات

سفن 
رورو

سفن 
صب

سفن 
بضاعه
عامه

سفن
سفنسفن نفطمواشي

أسماك
سفن

سياحيه
سفن 
األجمالييخوتأخرى

عدد 
61250 -12135 -84435 -السفن

اجمالي
 األطنان
المسجله

- 38562293912127509- 6033558542- 6208131078101

صافي
 األطنان
المسجله

- 1157712177264985- 3210695834- 1846- 527083

حركة البضاعه السائله لعام 2012 حسب األشهر المبينه أدناه

األشهر
كيروسينسوالرمازوتخام

الواردالصادرالواردالصادرالواردالصادرالواردالصادر

1879 -36749 -10026 - -يناير

1840 -28796 - - - - -فبراير

 - -31715 -4759 - - -مارس

1837 -25781 -13885 - - -أبريل

1903 -29448 -9813 - - -مايو

2052 -37163 -7853 - - -يونيو

1910 -35470 -14640 - - -يوليو

1871 - 47915 - 7912 -  - - أغسطس

2470 -44244 -3992 - - -سبتمبر

 - -30782 -9986 - - -أكتوبو

 - -37224 -5014 - - -نوفمبو

2048 -39577 -4693 - - -ديسمبر

17810 -424864 -92573 - - -األجمالي

األجمالينافطاغاز مسالبنزين

الواردالصادرالواردالصادرالواردالصادرالواردالصادر

- 19537- - - - - 68191

- 11848- - - - - 42484

- 13747- - - - - 50221

- 9518- - - - - 51021

- 24641- - - - - 65805

- 11981- - - - - 59049

- 11929- - - - - 63949

 - 7659 - -  - -  - 65357

- 10818- - - - 61524

- 17699- - - - - 58467

- 15113- - - - - 57351

- 12574- - - 58892

- 167064- - - 702311

حركة البضاعه المشحونه لعام 2012 حسب األشهر المبينه أدناه
نوع 

أعادةنخالة قمحأسماكملحقطن البضاعه
األجماليأخرى**أحجارأسمنت دقيق تصدير

2151 -2151 - - - - -  - -يناير 

229229 - - - - - - - -فبراير

 - - - - - - - - - -مارس

308308 - - - - - - - -أبريل

300300 - - - - - - - -مايو

5164 -5164 - - - - - - -يونيو

2600 - -2600 - - - - - -يوليو

1313 - - - - - - - -أغسطس

 - - - - - - - - - -سبتمبر

23536002953 - - - - - - -أكتوبر

18753002175 - - - - - - -نوفمبر

 - - - - - - - - - -ديسمبر

260011543175015893 - - - - - -األجمالي

** تشمل ) صمغ ، جلود ، خرده ، تبغ ، بضاعه عامه ، آالت و معدات ، أعادة شحن  

حركة نشاط الموانئ لعام 2012م حسب األشهر المبينه أدناه :
)-/+(األجماليديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالتفاصيل

السفن الوافده
2012251926172325261812241816249

2011233024162015251921161616241

البضاعه الجافه

الصادره

عدد
السفن

201211- 21211- 32- 14

2011 - - - - 1- 1- - 1- - 3

الكميه
) بالطن (

20122515229- 3083005164260013- 29532175- 16257

2011- - - - 29- 37- - 20- - 86

الوارده

عدد
السفن

20126697812933117586

201156434156444450

الكميه
) بالطن (

201230990265012291838305289174489749813463213500168522940021664328389

20113546818608169091170011989500011817304678129200602143730808222392

البضاعه السائله

الصادره

عدد
السفن

2012- - - - - - - - - - - - - 

2011- - - - - - - - - - - - - 

الكميه
) بالطن (

2012- - - - - - - - - - - - - 

2011- - - - - - - - - - - - - 

الوارده

عدد
السفن

20121278913101211911910121

20119121011129812141099125

الكميه
) بالطن (

2012681914248450221510216580559049639496535761524584675735158892702311

2011520895105657811556445611439751364526197067956529634588649481627173

السواعي

الصادره

عدد
السفن

201274567443487362

201111612912333274375

الكميه
) بالطن (

201211285908478581255438325944222027174354510272

2011761659128286312207785314958512832486738

الوارده

عدد
السفن

2012312528332713101017292117261

2011372835323217151313482729326

الكميه
) بالطن (

201213714700010065118851181243861935686637289349121688792797

2011882270238345892588931876201718213388414581210216486121156

] ميناء المكال [
نشرة تصدرها مؤسسة موانئ البعر العربي اليمنية 

هاتف : 350744 / 314756 5 967+
فاكس : 350744 / 303508 5 967+

ص . ب : 50793

info@portofmukalla.com  : البريد االلكتروني
www.portofmukalla.com : الموقع االلكتروني
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