
خلصة حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر سبتمبر 2018م

و.ع

11:58:28ص 01/10/2018

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

1BAHIA DAMAS

17599

23943بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2018/09/0101:242018/09/0509:12

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-239430

2018/09/1009:14

2-3

18000233

45

2KEN ORCHID

1709.759.75

27053قمحشركة سباء العالمية

2018/09/0116:522018/09/0609:14

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-270530

2018/09/1009:15

6

18000225

54

3RIO

1477.058.7

13525دقيقشركة البحر العربي للملحة والنقل

2018/09/0321:172018/09/0709:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-135250

2018/09/2809:21

5

18000229

421

4EVANGELIA L

1839.119.11

31000قمحشركة العالمية للملحة

2018/09/0215:452018/09/0511:17

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-310000

2018/09/0911:18

1

18269

34

5HAPPY VENTURE

1759.759.75

5455 + 20947ذرة + صوياشركة القاسم للملحة

2018/09/0416:062018/09/0910:58

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-264020

2018/09/2210:59

5

18000212

513
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خلصة حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر سبتمبر 2018م

و.ع

11:58:28ص 01/10/2018

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

6INCE KARADENIZ

1907.448.86

29000قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/09/0700:302018/09/1009:16

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-290000

2018/09/1409:18

4

18000234

34

7INCE PACIFIC

185.7411.7511.75

43699قمحشركة القاسم للملحة

2018/09/0501:522018/09/0911:01

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-436990

2018/09/1811:01

2

18272

49

8ANTAKYA-M

1909.19.6

31000صوياشركة المحيط للملحه

2018/09/1111:302018/09/1711:41

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000

2018/09/2711:41

5

18000224

610

9TAJ

1118.28.5

8516دقيقشركة البحر العربي للملحة والنقل

2018/09/1314:302018/09/1710:37

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-85160

2018/09/2410:38

7

18000231

47

10INCE KASTAMONU

1908.79.3

28000قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/09/1922:502018/09/2210:42

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-280000

2018/09/2510:44

2-3-

18000237

33
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خلصة حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر سبتمبر 2018م

و.ع

11:58:28ص 01/10/2018

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

11TRUE FRIEND

19010.110.1

35600ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2018/09/2110:002018/09/2308:50

ميناء الصليف

لم يتم تفريغها2-035600

--

-

18277

2--

12SOLAR

183.0411.7511.75

44800سكر خامشركة الشرق الوسط للملحة

2018/09/2218:302018/09/2613:30

ميناء الصليف

لم يتم تفريغها1-044800

--

-

18278

4--

13QUEEN REEM

11578.1

8350ديزلشركة فالكون

2018/09/2404:452018/09/2411:44

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل83500-محروقات 2

2018/09/2711:45

محروقات 2

18000239

03

14GAIL

1779.689.68

27500قمحشركة العالمية للملحة

2018/09/2501:002018/09/2713:35

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها5-027500

--

-

18000236

2--

15SINCERO

14799

15025ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2018/09/2609:15--

ميناء الحديدة

--00-

--

-

18000240

----
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خلصة حركة السفن لميناء الحديدة والصليف لشهر سبتمبر 2018م

و.ع

11:58:28ص 01/10/2018

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

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

مصطفى المؤيد

مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر

المختص الحصائي

وئام العريقي

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية حركة السفن في ميناء الحديدة والصليف لشهر سبتمبر 2018 م

و.ع

11:22:35ص07/10/2018

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

113525 دقيق1 0 0 0 0 0 0 13525 1 رويال بلس للخدمات الملحية RIO

28516 دقيق1 0 0 0 0 0 0 8516 1 رويال بلس للخدمات الملحية TAJ

34510 دقيق+سكر1 0 0 0 0 0 0 4510 1 رويال بلس للخدمات الملحية OMNIYAH

420947 ذرة1 0 0 0 0 0 0 20947 1 رويال بلس للخدمات الملحية HAPPY VENTURE

531000 صويا1 0 0 0 0 0 0 31000 1 رويال بلس للخدمات الملحية ANTAKYA-M

65455 صويا1 0 0 0 0 0 0 5455 1 رويال بلس للخدمات الملحية HAPPY VENTURE

727500 قمح1 0 0 0 0 0 0 27500 1 رويال بلس للخدمات الملحية GAIL

829000 قمح1 0 0 0 0 0 0 29000 1 رويال بلس للخدمات الملحية INCE KARADENIZ

928000 قمح1 0 0 0 0 0 0 28000 1 رويال بلس للخدمات الملحية INCE KASTAMONU

1027053 قمح1 0 0 0 0 0 0 27053 1 رويال بلس للخدمات الملحية KEN ORCHID

1131000 قمح1 0 0 0 0 0 0 31000 1 رويال بلس للخدمات الملحية PEBBLE BEACH

بـالـطـــــــــــن 226506 11 0 0 0 0 0 0 226506 11  الجمالي الجزئي للمــــــواد الغذائيــــــة
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية حركة السفن في ميناء الحديدة والصليف لشهر سبتمبر 2018 م

و.ع

11:22:35ص07/10/2018

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

المختص الحصائي

وئام العريقي

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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11:24:03ص07/10/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن في ميناء الحديدة والصليف لشهر سبتمبر 2018 م

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

19925 بترول1 0 0 0 0 0 0 9925 1 رويال بلس للخدمات الملحية DISTYA PUSHITI

223943 بترول1 0 0 0 0 0 0 23943 1 رويال بلس للخدمات الملحية BAHIA DAMAS

331525 ديزل1 0 0 0 0 0 0 31525 1 رويال بلس للخدمات الملحية DAMAS

410955 ديزل1 0 0 0 0 0 0 10955 1 رويال بلس للخدمات الملحية DISTYA PUSHITI

53716 ديزل1 0 0 0 0 0 0 3716 1 رويال بلس للخدمات الملحية LYNNS

615377 ديزل1 0 0 0 0 0 0 15377 1 رويال بلس للخدمات الملحية MAIRA

78350 ديزل1 0 0 0 0 0 0 8350 1 رويال بلس للخدمات الملحية QUEEN REEM

بـالـطـــــــــــن 103791 7 0 0 0 0 0 0 103791 7 الجمالي الجزئي للمشتقـــات النفطيــــة

المختص الحصائي

وئام العريقي

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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11:25:21ص07/10/2018

احصائية حركة السفن في ميناء الحديدة والصليف لشهر سبتمبر 2018 م

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

000226506الواردات من المواد الغذائية - بالطن 111 11226506000

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000103791الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 47 7103791000

0000الواردات من المواد الغاثية - بالطن 50 00000

0000الواردات من المواد الخرى - بالطن 60 00000

000490527الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 736 3238109541094320

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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