
حركة الملحة البحرية لمؤسسة موانئ البحر الحمر لميناء )الحديدة،الصليف(في شهر نوفمبر 2018م

و.ع

01:22:59م 09/12/2018

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

1CARPE DIEM2

17099

19350ديزلشركة البكاري للملحة

2018/09/3013:252018/11/2110:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-193500

2018/11/2510:39

5

18000244

524

2INTIATOR D

189.9910.3510.35

40392ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2018/10/0107:202018/10/2507:35

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-403920

2018/11/2209:20

1

18283

2428

3ALAMANAT 2

281.52

80مواد اغاثيةوكالة الخوين

2018/10/1306:302018/10/1311:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-800

2018/11/0909:23

7

18000253

027

4CAPT-KHALDOUN

1149.29.2

1000 + 1000 + 8000دقيق مجون + بازليا + عدسشركة البحر العربي للملحة والنقل

2018/10/0709:052018/10/2009:57

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-100000

2018/11/0312:48

1

18297

1314

5SEA HEART

1839.059.05

17498 + 10027ديزل + بترولشركة انجاز للملحة

2018/10/2507:302018/11/0711:09

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-275250

2018/11/1209:41

2-3

18000264

135
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حركة الملحة البحرية لمؤسسة موانئ البحر الحمر لميناء )الحديدة،الصليف(في شهر نوفمبر 2018م

و.ع

01:23:00م 09/12/2018

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

6BESIKTAS _M

1897.58.05

27979ذرةشركة المحيط للملحه

2018/10/2902:402018/10/0112:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-279790

2018/11/0711:36

6

18000266

-2837

7FATIMA O

975.56.3

4000دقيقرويال بلس للخدمات الملحية

2018/10/2605:202018/10/2716:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-40000

2018/11/0609:19

7

18000267

110

8TRANSOCEAN

15399.3

18000دقيق+سكرشركة سباء العالمية

2018/10/2805:302018/10/2820:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-180000

2018/11/1010:40

4

18000260

013

9RAINBOW HARMONY

1809.679.67

30450ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2018/10/1820:152018/10/2714:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-304500

2018/11/0609:17

5

دخلت هذه السفينة الى ميناء الصليف بحمولة 

قدرها 32000 طن وقامت بتفريغ جزة منها 

بمقدار 550طن فتبقى 31450 طن ولكنها دخلت

18000254

910

10BIENDONG MELODY

1809.69.6

14938 + 15497بترول + ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2018/11/0110:002018/11/2514:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-304350

2018/11/3010:42

2-3

18000272

245
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حركة الملحة البحرية لمؤسسة موانئ البحر الحمر لميناء )الحديدة،الصليف(في شهر نوفمبر 2018م

و.ع

01:23:00م 09/12/2018

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

11ALKAMEL-2

361.52

332مواد غذائيةوعلجية للطفالوكالة الخوين

2018/11/0622:002018/11/0710:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-3320

2018/11/1809:56

7

18000274

111

12VOS THEIA

6044

00تموينشركة العالمية للملحة

2018/11/0714:20--

ميناء الحديدة

--00-

2018/11/1210:43

0-

اتت للتموين بالماء وغادرت f-18000276

5-

13INCE KASTAMONU

1907.77.8

29000قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/11/0823:552018/11/1716:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-290000

2018/11/2310:35

5

18000262

96

14ALEJANDRINA -1

1107.97.9

7024 + 992مازوت + ديزلوكالة السندباد للملحة

2018/11/0918:062018/11/1210:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-80160

2018/11/2009:50

2-3

وجد ان بتاريخ 2018/11/14تم ادخال كمية 

الديزل 7992طن اي بزيادة 7000طن حيث انها

 غادرت الى الغاطس بتاريخ 11/20 وغادرت 

18000278

38

15PERIDOT

1908.578.63

30000قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/11/0822:102018/11/0911:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-300000

2018/11/1409:43

5

18000261

15
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حركة الملحة البحرية لمؤسسة موانئ البحر الحمر لميناء )الحديدة،الصليف(في شهر نوفمبر 2018م

و.ع

01:23:00م 09/12/2018

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

16INCE EVRENYE

1709.759.75

26800قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/11/0822:502018/11/0915:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-268000

2018/11/1810:05

6

18000269

19

17SARA_F

1377.085.35

10000قمحشركة العالمية للملحة

2018/11/0412:30--

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها5-010000

2018/11/0909:27

5-

دخلت للرصيف وخرجت دون تفريغ f-18000273

5-

18BENYEZ

14147

12063عدسشركة العالمية للملحة

2018/11/1602:402018/11/1613:00

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-120630

2018/11/2609:25

2

18324

010

19ALKAMEL-1

281.52

00فارغوكالة الخوين

2018/10/1812:272018/10/1812:49

ميناء الحديدة

ل توجد حمولة لتفريغها7-00

2018/11/0815:15

7

ركاب=134 18000258

021

20NEW CHALLENGE

1646.67.45

16562رزشركة الشرق الوسط للملحة

2018/11/0511:102018/11/0511:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-165620

2018/11/1510:05

4

في بعض الحصائيات ذكر ان الكمية=16500 

طن

18000268

010
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حركة الملحة البحرية لمؤسسة موانئ البحر الحمر لميناء )الحديدة،الصليف(في شهر نوفمبر 2018م

و.ع

01:23:00م 09/12/2018

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

21DAMAS

1939.269.26

9910 + 19656بترول + ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2018/10/1809:062018/11/0108:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-295660

2018/11/0609:14

2-3

18000255

145

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 المــواد الغــاثيــــة - بالطن
احصائية مفصلة لحركة التفريغ في مؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر نوفمبر 2018م

01:07:17م22/12/2018

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

180 مواد اغاثية1 0 0 0 0 0 0 80 1 وكالة الخوين ALAMANAT 2

2332 مواد غذائيةوعلجية 1

للطفال

0 0 0 0 0 0 332 1 وكالة الخوين ALKAMEL-2

بـالـطـــــــــــن 412 2 0 0 0 0 0 0 412 2  الجمالي الجزئي للمــواد الغــاثيــــة

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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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية مفصلة لحركة التفريغ في مؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر نوفمبر 2018م

12:57:44م22/12/2018

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

14000 دقيق1 0 0 0 0 0 0 4000 1 رويال بلس للخدمات الملحية FATIMA O

218000 دقيق+سكر1 0 0 0 0 0 0 18000 1 شركة سباء العالمية TRANSOCEAN

327979 ذرة1 0 0 0 0 0 0 27979 1 شركة المحيط للملحه BESIKTAS _M

430450 ذرة+صويا1 0 0 0 0 0 0 30450 1 شركة القاسم للملحة RAINBOW 

HARMONY

526800 قمح1 0 0 0 0 0 0 26800 1 شركة الشرق الوسط للملحة INCE EVRENYE

629000 قمح1 0 0 0 0 0 0 29000 1 شركة الشرق الوسط للملحة INCE KASTAMONU

730000 قمح1 0 0 0 0 0 0 30000 1 شركة الشرق الوسط للملحة PERIDOT

81000 بازليا1 0 0 0 0 1000 1 0 0 شركة البحر العربي للملحة والنقل CAPT-KHALDOUN

98000 دقيق مجون1 0 0 0 0 8000 1 0 0 شركة البحر العربي للملحة والنقل CAPT-KHALDOUN

1040392 ذرة+صويا1 0 0 0 0 40392 1 0 0 شركة القاسم للملحة INTIATOR D

111000 عدس1 0 0 0 0 1000 1 0 0 شركة البحر العربي للملحة والنقل CAPT-KHALDOUN

بـالـطـــــــــــن 216621 11 0 0 0 0 50392 4 166229 7  الجمالي الجزئي للمــــــواد الغذائيــــــة
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية مفصلة لحركة التفريغ في مؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر نوفمبر 2018م

12:57:45م22/12/2018

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

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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الواردات من المشتقات النفطية - بالطن
احصائية مفصلة لحركة التفريغ في مؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر نوفمبر 2018م

01:08:11م22/12/2018

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

110027 بترول1 0 0 0 0 0 0 10027 1 شركة انجاز للملحة SEA HEART

2992 ديزل1 0 0 0 0 0 0 992 1 وكالة السندباد للملحة ALEJANDRINA -1

317498 ديزل1 0 0 0 0 0 0 17498 1 شركة انجاز للملحة SEA HEART

47024 مازوت1 0 0 0 0 0 0 7024 1 وكالة السندباد للملحة ALEJANDRINA -1

بـالـطـــــــــــن 35541 4 0 0 0 0 0 0 35541 4 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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احصائية مفصلة لحركة التفريغ في مؤسسة موانئ البحر الحمر لشهر نوفمبر 2018م

01:09:39م22/12/2018

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

000216621الواردات من المواد الغذائية - بالطن 111 71662294503920

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

00035541الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 44 435541000

000412الواردات من المواد الغاثية - بالطن 52 2412000

0000الواردات من المواد الخرى - بالطن 60 00000

000252574الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 717 132021824503920

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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