
حركة السفن لميناء الحديدة لشهر ابريل 2018 م

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 تــاريخ الخـــروج

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

الخروج

عدد ايام 

الرسو

ايام النتظار 

في الغاطس

1MAIRA

1457.97.9

13003بترولشركة العالمية للملحة

2018/03/1013:302018/04/0214:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-130030 2-3

18000064

234 2018/04/0214:50

2SEA CHALLENGER

1298.38.3

10745ديزلشركة البكاري للملحة

2018/03/1017:542018/04/0610:41

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-107450 2-3

18000065

274 2018/04/0610:41

3ORE

1819.459.4

29916ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2018/03/1110:362018/04/1713:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-299160 2-3

18000066

375 2018/04/1713:10

4COSMIC

1147.358.5

7960ديزلوكالة السندباد للملحة

2018/03/1300:002018/04/0918:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل1-2-79600 1-2

18000078

273 2018/04/0918:45

5VOLANTE

1508.548.54

16299ديزلشركة البكاري للملحة

2018/03/2609:062018/04/1210:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-162990 2-3

18000081

1715 2018/04/2318:30

Page 1 of 6 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر ابريل 2018 م

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 تــاريخ الخـــروج

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

الخروج

عدد ايام 

الرسو

ايام النتظار 

في الغاطس

6CASPER

1167.47.4

8099مازوتوكالة السندباد للملحة

2018/03/2704:182018/04/0213:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل1-2-80990 1-2

18000082

66 2018/04/0213:45

7BAHIA DAMAS

17599

14611 + 8932بترول + ديزلشركة العالمية للملحة

2018/03/2902:422018/04/1700:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-235430 2-3

18000086

1922 2018/04/2712:00

8LIANA

1247.87.8

8993ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2018/04/0104:482018/04/2713:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل89930-محروقات 2 محروقات 2

18000085

274 2018/04/2713:45

9GREAT STAR

1709.59.5

18142بترولوكالة المكيبر للملحة

2018/04/0111:452018/04/1220:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-181420 2-3

18000087

125 2018/04/1220:20

10TAJ

1118.49

3345+7011سكر + رزشركة سباء العالمية

2018/04/0113:052018/04/0212:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-103560 4

18000073

114 2018/04/0212:20
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مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر ابريل 2018 م

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 تــاريخ الخـــروج

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

الخروج

عدد ايام 

الرسو

ايام النتظار 

في الغاطس

11FATIMA O

978.18.1

163 + 193 + 5830رز + ذرة + دخنشركة سباء العالمية

2018/04/0209:202018/04/0310:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-61860 5

18000076

114 2018/04/0322:30

12DELIAI

1438.38.3

10275بترولشركة انجاز للملحة

2018/04/0404:302018/04/2109:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل102750-محروقات 2 محروقات 2

18000084

171 2018/04/2121:30

13KAH YASI

1204.85.65

2900غازشركة البكاري للملحة

2018/04/0420:242018/04/0908:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل29000-محروقات 1 محروقات 1

18000092

54 2018/04/0920:40

14LIAKI FREEDEM

1297.67.6

9563بترولشركة العالمية للملحة

2018/04/0812:422018/04/2300:42

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل95630-محروقات 2 محروقات 2

18000095

154 2018/04/2319:45

15ALKAMEL2

361.52

164علجاتوكالة الخوين

2018/04/1314:002018/04/1314:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-1640 7

18000100

013 2018/04/1314:00
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مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر ابريل 2018 م

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 تــاريخ الخـــروج

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

الخروج

عدد ايام 

الرسو

ايام النتظار 

في الغاطس

16ALAMANAT-1

331052

321علجاتوكالة الخوين

2018/04/1601:472018/04/1611:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-3210 7

18000107

011 2018/04/1611:15

17INCE HAMBURG

1709.759.75

26519قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/04/1713:252018/04/1812:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-265190 5

18000088

13 2018/04/1812:30

18ALAMANAT 2

281.52

85علجاتوكالة الخوين

2018/04/1922:002018/04/1922:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-850 7

18000112

3120 2018/04/1910:50

19TRANS OCEAN

1075.86.7

4983بترولالجنوب للملحة

2018/04/1901:152018/04/2809:33

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل49830-محروقات 1 محروقات 1

18000094

96 2018/04/2813:17

20CELANOVA

1206.16.4

2667غازشركة شرف للتوكيلت الملحية

2018/04/2105:422018/04/2308:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل26670-محروقات 1 محروقات 1

18000103

24 2018/04/2308:40
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مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر ابريل 2018 م

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 تــاريخ الخـــروج

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

الخروج

عدد ايام 

الرسو

ايام النتظار 

في الغاطس

21EKRAM

1055.26.9

5300دقيق+سكرشركة سباء العالمية

2018/04/1915:102018/04/1911:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-53000 4

18000098

07 2018/04/1911:50

22GLADIATOR

1709.759.75

26970قمحشركة العالمية للملحة

2018/04/1921:062018/04/2116:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-269700 5

18000089

23 2018/04/2116:50

23ALKAMEL-1

301.52

135مواد اغاثيةوكالة الخوين

2018/04/2214:002018/04/2215:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-1350 7

18000117

034 2018/05/2612:14

24VOS THEIA

603.674.2

46علجاتشركة العالمية للملحة

2018/04/2319:102018/04/2411:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-460 7

18000113

12 2018/04/2411:55

25MARIA

19688.5

27500قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/04/2306:452018/04/2419:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-275000 3-4

18000105

14 2018/04/2419:10
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مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر ابريل 2018 م

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 تــاريخ الخـــروج

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

الخروج

عدد ايام 

الرسو

ايام النتظار 

في الغاطس

26PARASKEVI

1908.359.25

31000صوياشركة المحيط للملحه

2018/04/2316:002018/04/2509:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000 5

18000109

211 2018/04/2509:20

27CAPT-KHALDOUN

1148.59.25

9998رزشركة الشرق الوسط للملحة

2018/04/2404:252018/04/2418:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-99980 6

18000106

012 2018/04/2418:30

28ALBASEL

3622.5

400فاصولياوكالة الخوين

2018/04/2506:302018/04/2511:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-4000 7

18000121

03 2018/04/2511:45

29VOS THEIA

603.94.3

27علجاتشركة العالمية للملحة

2018/04/1207:472018/04/1210:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-270 7

18000096

01 2018/04/1210:15

30ALZAHRAA

1501.52

52علجاتوكالة الخوين

2018/04/3022:002018/04/3023:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-520 7

18000124

010 2018/04/3023:00
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مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



12:40:49م11/08/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر ابريل 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

18932 بترول1 0 0 0 0 0 0 8932 1 شركة العالمية للملحة BAHIA DAMAS

210275 بترول1 0 0 0 0 0 0 10275 1 شركة انجاز للملحة DELIAI

319142 بترول1 0 0 0 0 0 0 19142 1 وكالة المكيبر للملحة GREAT STAR

49563 بترول1 0 0 0 0 0 0 9563 1 شركة العالمية للملحة LIAKI FREEDEM

513003 بترول1 0 0 0 0 0 0 13003 1 شركة العالمية للملحة MAIRA

64983 بترول1 0 0 0 0 0 0 4983 1 الجنوب للملحة TRANS OCEAN

714611 ديزل1 0 0 0 0 0 0 14611 1 شركة العالمية للملحة BAHIA DAMAS

87960 ديزل1 0 0 0 0 0 0 7960 1 وكالة السندباد للملحة COSMIC

98993 ديزل1 0 0 0 0 0 0 8993 1 شركة الشرق الوسط للملحة LIANA

1029916 ديزل1 0 0 0 0 0 0 29916 1 شركة الشرق الوسط للملحة ORE

1110745 ديزل1 0 0 0 0 0 0 10745 1 شركة البكاري للملحة SEA CHALLENGER

1216299 ديزل1 0 0 0 0 0 0 16299 1 شركة البكاري للملحة VOLANTE

132667 غاز1 0 0 0 0 0 0 2667 1 شركة شرف للتوكيلت الملحية CELANOVA

142900 غاز1 0 0 0 0 0 0 2900 1 شركة البكاري للملحة KAH YASI
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الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر ابريل 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

158099 مازوت1 0 0 0 0 0 0 8099 1 وكالة السندباد للملحة CASPER

بـالـطـــــــــــن 168088 15 0 0 0 0 0 0 168088 15 الجمالي الجزئي للمشتقـــات النفطيــــة

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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12:41:06م11/08/2018

الواردات من المواد الخـــرى - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر ابريل 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

185 علجات1 0 0 0 0 0 0 85 1 وكالة الخوين ALAMANAT 2

2321 علجات1 0 0 0 0 0 0 321 1 وكالة الخوين ALAMANAT-1

3164 علجات1 0 0 0 0 0 0 164 1 وكالة الخوين ALKAMEL2

473 علجات2 0 0 0 0 0 0 73 2 شركة العالمية للملحة VOS THEIA

بـالـطـــــــــــن 643 5 0 0 0 0 0 0 643 5  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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12:40:02م11/08/2018

الواردات من المــواد الغــاثيــــة - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر ابريل 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

1135 مواد اغاثية1 0 0 0 0 0 0 135 1 وكالة الخوين ALKAMEL-1

بـالـطـــــــــــن 135 1 0 0 0 0 0 0 135 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 ابريل 2018م

و.ع

12:36:08م11/08/2018

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

1163 دخن1 0 0 0 0 0 0 163 1 شركة سباء العالمية FATIMA O

25300 دقيق+سكر1 0 0 0 0 0 0 5300 1 شركة سباء العالمية EKRAM

35300 دقيق+سكر1 0 0 0 0 0 0 5300 1 شركة العالمية للملحة GLADIATOR

4193 ذرة1 0 0 0 0 0 0 193 1 شركة سباء العالمية FATIMA O

59998 رز1 0 0 0 0 0 0 9998 1 شركة الشرق الوسط للملحة CAPT-KHALDOUN

65830 رز1 0 0 0 0 0 0 5830 1 شركة سباء العالمية FATIMA O

73645 رز1 0 0 0 0 0 0 3645 1 شركة سباء العالمية TAJ

87011 سكر1 0 0 0 0 0 0 7011 1 شركة سباء العالمية TAJ

931000 صويا1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة المحيط للملحه PARASKEVI

1052 علجات1 0 0 0 0 0 0 52 1 وكالة الخوين ALZAHRAA

11400 فاصوليا1 0 0 0 0 0 0 400 1 وكالة الخوين ALBASEL

1226970 قمح1 0 0 0 0 0 0 26970 1 شركة العالمية للملحة GLADIATOR

1326519 قمح1 0 0 0 0 0 0 26519 1 شركة الشرق الوسط للملحة INCE HAMBURG
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن
احصائية حركة السفن لشهر ابريل 2018م

و.ع

12:36:08م11/08/2018

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

1427500 قمح1 0 0 0 0 0 0 27500 1 شركة الشرق الوسط للملحة MARIA

بـالـطـــــــــــن 149881 14 0 0 0 0 0 0 149881 14  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

Page 2 of 2



12:51:15م11/08/2018

احصائية حركة السفن لشهر ابريل 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

000149881الواردات من المواد الغذائية - بالطن 114 14149881000

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000168088الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 415 15168088000

000135الواردات من المواد الغاثية - بالطن 51 1135000

000643الواردات من المواد الخرى - بالطن 65 5643000

000318747الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 735 35318747000

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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