
حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يناير 2018
و.ع

12:34:40م 28/07/2018

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

1NUSHI NALINI

1458.88.8

14512ديزلوكالة السندباد للملحة

2018/01/2221:242018/01/2818:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-145120

2018/03/1522:27

محروقات 2

18000018

646

2RHONA

1357.88.51

9939بترولشركة الشرق الوسط للملحة

2018/01/0205:252018/01/0502:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل99390-محروقات 2

2018/01/0811:12

محروقات 2

18000002

33

3RINA

1066.26.7

5650دقيقشركة سباء العالمية

2018/01/0305:002018/01/0310:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4856500

2018/01/1512:28

8

17000369

012

4COSMIC

1157.38.2

7844ديزلوكالة السندباد للملحة

2018/01/0210:412018/01/0217:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل78440محروقات 1محروقات 2

2018/01/0710:56

محروقات 1

18000004

05

5AMYNATOR

1709.739.73

27120قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/01/0423:002018/01/0514:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-271200

2018/01/0811:12

2-3

18000003

13
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حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يناير 2018
و.ع

12:34:40م 28/07/2018

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

6SELIN-M

1779.299.68

30500ذرةشركة المحيط للملحه

2018/01/0423:552018/01/0515:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل54305000

2018/01/1311:51

4

18000001

18

7ASKHOLMEN

1448.58.5

13215بترولشركة البكاري للملحة

2018/01/0522:302018/01/0811:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل132150-محروقات 2

2018/01/1211:26

محروقات 2

17000373

34

8AMAR GLYFADA

1779.29.7

30000ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2018/01/0803:492018/01/0919:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-300000

2018/01/1812:24

5

17000366

19

9GREAT STAR

1709.49.4

18686ديزلوكالة المكيبر للملحة

2018/01/0807:002018/01/1211:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-186860

2018/01/1612:52

2-3

18000010

44

10LYNNS

876.47.1

3821ديزلشركة فالكون

2018/01/0910:122018/01/1010:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل38210-محروقات 1

2018/01/1311:58

محروقات 1

18000008

13
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حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يناير 2018
و.ع

12:34:40م 28/07/2018

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

11NOLLA

1035.86.7

4286ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2018/01/1100:302018/01/1311:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل42860-محروقات 1

2018/01/1412:11

محروقات 1

18000006

21

12GRETA-K

1606.56.5

11234بترولشركة البكاري للملحة

2018/01/1121:002018/01/1511:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل112340-محروقات 2

2018/01/1812:35

محروقات 2

17000374

43

13CAPT OSAMA

1428.39.15

12000سكرشركة سباء العالمية

2018/01/1120:302018/01/1300:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-120000

2018/01/2912:32

4

)طالع اكياس نخالة)تصدير 6000 17000375

216

14JUIST

108.24.255.55

4كريناتشركة سباء العالمية

2018/01/1421:222018/01/1422:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-40

2018/01/1511:38

6

18000012

01

15SEA CHALLENGER

1297.87.8

9704بترولشركة العالمية للملحة

2018/01/1720:002018/01/1911:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل97040-محروقات 2

2018/01/2611:59

محروقات 2

18000015

27
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حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يناير 2018
و.ع

12:34:40م 28/07/2018

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

16FAITH

1779.749.74

28400قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/01/1803:302018/01/1813:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-2-284000

2018/01/2212:08

3-2

18000011

04

17TRANS OCEAN

1075.76.1

4411بترولالجنوب للملحة

2018/01/1902:102018/01/1917:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-44110

2018/02/0207:00

6-

18000013

014

18MEERA

1458.78.7

14976بترولشركة البكاري للملحة

2018/01/2107:302018/01/2321:45

ميناء الحديدة

تم تفريغ جزء منها2-3-1496214

2018/01/2912:14

2-3

18000020

26

19ALKAMEL2

361.52

220علجاتوكالة الخوين

2018/01/2120:352018/01/2122:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-2200

2018/02/1912:17

7

18000019

029

20LANARK

1528.88.8

14313ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2018/01/2303:002018/01/2918:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل1-2-143130

2018/02/0202:20

1-2

18000022

64
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حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يناير 2018
و.ع

12:34:40م 28/07/2018

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

21CLEAR SKY

2009.359.48

31000قمحشركة سباء العالمية

2018/01/2701:422018/01/2708:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000

2018/02/0208:00

5

18000021

06

22OMNIYAH

9466.07

4300دقيقشركة سباء العالمية

2018/01/2518:002018/01/2618:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-43000

2018/02/1812:30

8

18000014

123

23SEA MERAY

1805.38

19503ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2018/01/2919:422018/01/3009:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-195030

2018/02/1408:15

4

17000368

115

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

مصطفى المؤيد

مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر

المختص الحصائي
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12:48:05م08/08/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر يناير 2018م

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

113215 بترول1 0 0 0 0 0 0 13215 1 شركة البكاري للملحة ASKHOLMEN

211234 بترول1 0 0 0 0 0 0 11234 1 شركة البكاري للملحة GRETA-K

314976 بترول1 0 0 0 0 0 0 14976 1 شركة البكاري للملحة MEERA

49939 بترول1 0 0 0 0 0 0 9939 1 شركة الشرق الوسط للملحة RHONA

59704 بترول1 0 0 0 0 0 0 9704 1 شركة العالمية للملحة SEA CHALLENGER

64411 بترول1 0 0 0 0 0 0 4411 1 الجنوب للملحة TRANS OCEAN

77844 ديزل1 0 0 0 0 0 0 7844 1 وكالة السندباد للملحة COSMIC

818686 ديزل1 0 0 0 0 0 0 18686 1 وكالة المكيبر للملحة GREAT STAR

914313 ديزل1 0 0 0 0 0 0 14313 1 شركة الشرق الوسط للملحة LANARK

103821 ديزل1 0 0 0 0 0 0 3821 1 شركة فالكون LYNNS

114286 ديزل1 0 0 0 0 0 0 4286 1 شركة الشرق الوسط للملحة NOLLA

بـالـطـــــــــــن 112429 11 0 0 0 0 0 0 112429 11 الجمالي الجزئي للمشتقـــات النفطيــــة
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12:48:05م08/08/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر يناير 2018م

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

مصطفى المؤيد

مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية
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12:48:24م08/08/2018

الواردات من المواد الخـــرى - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر يناير 2018م

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

14 كرينات1 0 0 0 0 0 0 4 1 شركة سباء العالمية JUIST

بـالـطـــــــــــن 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1  الجمالي الجزئي للمـــواد الخـــــــرى

المختص الحصائي

مصطفى المؤيد

مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية
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12:47:46م08/08/2018

الواردات من المــواد الغــاثيــــة - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر يناير 2018م

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

1220 علجات1 0 0 0 0 0 0 220 1 وكالة الخوين ALKAMEL2

بـالـطـــــــــــن 220 1 0 0 0 0 0 0 220 1  الجمالي الجزئي للمــواد الغــاثيــــة

المختص الحصائي

مصطفى المؤيد

مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن
احصائية حركة السفن لشهر يناير 2018م

و.ع

12:46:04م08/08/2018

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

14300 دقيق1 0 0 0 0 0 0 4300 1 شركة سباء العالمية OMNIYAH

25650 دقيق1 0 0 0 0 0 0 5650 1 شركة سباء العالمية RINA

330500 ذرة1 0 0 0 0 0 0 30500 1 شركة المحيط للملحه SELIN-M

430000 ذرة+صويا1 0 0 0 0 0 0 30000 1 شركة القاسم للملحة AMAR GLYFADA

519503 ذرة+صويا1 0 0 0 0 0 0 19503 1 شركة القاسم للملحة SEA MERAY

612000 سكر1 0 0 0 0 0 0 12000 1 شركة سباء العالمية CAPT OSAMA

727120 قمح1 0 0 0 0 0 0 27120 1 شركة الشرق الوسط للملحة AMYNATOR

831000 قمح1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة سباء العالمية CLEAR SKY

928400 قمح1 0 0 0 0 0 0 28400 1 شركة الشرق الوسط للملحة FAITH

بـالـطـــــــــــن 188473 9 0 0 0 0 0 0 188473 9  الجمالي الجزئي للمــــــواد الغذائيــــــة

المختص الحصائي

مصطفى المؤيد

مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية
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12:50:32م08/08/2018

احصائية حركة السفن لشهر يناير 2018م

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

000188473الواردات من المواد الغذائية - بالطن 19 9188473000

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000112429الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 411 11112429000

000220الواردات من المواد الغاثية - بالطن 51 1220000

0004الواردات من المواد الخرى - بالطن 61 14000

000301126الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 722 22301126000

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

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات

مصطفى المؤيد

مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر

المختص الحصائي

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية
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