
حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يوليو 2018م

و.ع

11:29:41ص 05/08/2018

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

1VOLANTE

1507.097.09

6476 + 6508بترول + ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2018/05/2209:422018/07/0210:24

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل129840-محروقات 2

2018/07/0510:24

محروقات 2

18000146

413

2FOLK BEAUTY

1508.28.2

12866ديزلشركة انجاز للملحة

2018/06/1519:332018/07/0609:31

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل128660-محروقات 2

2018/07/0809:32

محروقات 2

18000165

212

3CARPE DIEM2

1709.39.3

20564ديزلشركة البكاري للملحة

2018/06/2520:152018/07/2809:08

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-205640

2018/07/3109:09

2-3

18000170

333

4BAHIA DAMAS

1759.39.3

26700ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2018/06/2713:242018/07/1711:31

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-267000

2018/07/2211:32

2-3

18000171

205

5FOLK ELEGANT

1508.48.45

12283بترولشركة انجاز للملحة

2018/06/2822:002018/07/0110:13

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-122830

2018/07/0310:15

2-3

18000174

32
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حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يوليو 2018م

و.ع

11:29:42ص 05/08/2018

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

6MAIRA

144.059.39.3

7695 + 8925ديزل + مازوتوكالة السندباد للملحة

2018/06/3021:002018/07/0710:21

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-166200

2018/07/1510:23

2-3

18000172

78

7KEN MOONYS

1809.469.46

31000ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2018/07/0410:162018/07/0412:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000

2018/07/1212:02

5

18000168

08

8ALZAHRA

251.051.5

29مواد اغاثيةوكالة الخوين

2018/07/0822:002018/07/0812:02

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-290

2018/07/1212:03

7

18000179

04

9VOS THEIA

6000

60مواد اغاثيةشركة العالمية للملحة

2018/07/1212:052018/07/1209:13

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-600

2018/07/1409:14

7

18000181

02

10AMITY

1779.759.75

28170قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/07/1414:402018/07/2509:04

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-281700

2018/07/2809:06

5

18000178

113
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حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يوليو 2018م

و.ع

11:29:42ص 05/08/2018

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

3611.5

185تغذيةوكالة الخوين

2018/07/1423:002018/07/1509:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-1850

2018/07/2409:00

7

18000183

19

12OMNIYAH

946.36.8

2008 + 2500سكر + دقيقشركة سباء العالمية

2018/07/1422:152018/07/1509:04

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-45080

2018/07/2809:05

8

18000175

113

13BUDDHA

1849.59.5

30090بترولشركة الشرق الوسط للملحة

2018/07/1605:182018/07/2409:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-300900

2018/07/2710:46

2-3

18000188

83

14ALEJANDRINA -1

1107.87.8

7000مازوتوكالة السندباد للملحة

2018/07/1612:002018/07/1711:33

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-70000

2018/07/2211:33

3

18000187

15

15LIANA

1237.57.5

7786بترولالجنوب للملحة

2018/06/2808:362018/07/0818:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل77860-محروقات 2

2018/07/1510:28

محروقات 2

18000173

107
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حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يوليو 2018م

و.ع

11:29:42ص 05/08/2018

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 KARADENIZ

1909.759.75

37879قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/07/1803:002018/07/1909:11

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-378790

2018/07/2309:12

5

18000184

14

17SOLDOY

1909.559.65

30000قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/07/2209:452018/07/2309:31

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-300000

2018/07/2710:47

6

18000176

14

18NAVIGATOR-B

1704.18

12200رزشركة الشرق الوسط للملحة

2018/07/2502:002018/07/2509:12

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-122000

2018/08/0209:13

4

18000192

08

19AGERI

1909.69.6

36200قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/07/2705:362018/07/2809:13

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-362000

2018/08/0209:14

5

18000201

15

20ELISSEOS

1909.49.46

31000ذرةشركة المحيط للملحه

2018/07/2803:302018/07/3109:07

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها5-031000

--

-

18000186

3--
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حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يوليو 2018م

و.ع

11:29:42ص 05/08/2018

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

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية
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01:18:54م28/08/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يوليو 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

130090 بترول1 0 0 0 0 0 0 30090 1 شركة الشرق الوسط للملحة BUDDHA

212283 بترول1 0 0 0 0 0 0 12283 1 شركة انجاز للملحة FOLK ELEGANT

37786 بترول1 0 0 0 0 0 0 7786 1 الجنوب للملحة LIANA

46508 بترول1 0 0 0 0 0 0 6508 1 رويال بلس للخدمات الملحية VOLANTE

526700 ديزل1 0 0 0 0 0 0 26700 1 رويال بلس للخدمات الملحية BAHIA DAMAS

620564 ديزل1 0 0 0 0 0 0 20564 1 شركة البكاري للملحة CARPE DIEM2

712866 ديزل1 0 0 0 0 0 0 12866 1 شركة انجاز للملحة FOLK BEAUTY

88925 ديزل1 0 0 0 0 0 0 8925 1 وكالة السندباد للملحة MAIRA

96476 ديزل1 0 0 0 0 0 0 6476 1 رويال بلس للخدمات الملحية VOLANTE

107000 مازوت1 0 0 0 0 0 0 7000 1 وكالة السندباد للملحة ALEJANDRINA -1

117695 مازوت1 0 0 0 0 0 0 7695 1 وكالة السندباد للملحة MAIRA

بـالـطـــــــــــن 146893 11 0 0 0 0 0 0 146893 11 الجمالي الجزئي للمشتقـــات النفطيــــة
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01:18:54م28/08/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يوليو 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

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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01:18:43م28/08/2018

الواردات من المــواد الغــاثيــــة - بالطن

و.ع

حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يوليو 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

129 مواد اغاثية1 0 0 0 0 0 0 29 1 وكالة الخوين ALZAHRA

260 مواد اغاثية1 0 0 0 0 0 0 60 1 شركة العالمية للملحة VOS THEIA

بـالـطـــــــــــن 89 2 0 0 0 0 0 0 89 2  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
حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يوليو 2018 م

و.ع

01:17:54م28/08/2018

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

1185 تغذية1 0 0 0 0 0 0 185 1 وكالة الخوين ALKAMEL-2

22008 دقيق1 0 0 0 0 0 0 2008 1 شركة سباء العالمية OMNIYAH

331000 ذرة+صويا1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة القاسم للملحة KEN MOONYS

412200 رز1 0 0 0 0 0 0 12200 1 شركة الشرق الوسط للملحة NAVIGATOR-B

52500 سكر1 0 0 0 0 0 0 2500 1 شركة سباء العالمية OMNIYAH

636200 قمح1 0 0 0 0 0 0 36200 1 شركة الشرق الوسط للملحة AGERI

728170 قمح1 0 0 0 0 0 0 28170 1 شركة الشرق الوسط للملحة AMITY

837879 قمح1 0 0 0 0 0 0 37879 1 شركة الشرق الوسط للملحة INCE KARADENIZ

930000 قمح1 0 0 0 0 0 0 30000 1 شركة الشرق الوسط للملحة SOLDOY

بـالـطـــــــــــن 180142 9 0 0 0 0 0 0 180142 9  الجمالي الجزئي للمــــــواد الغذائيــــــة

المختص الحصائي

مصطفى المؤيد

مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
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حركة السفن في ميناء الحديدة لشهر يوليو 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

000180142الواردات من المواد الغذائية - بالطن 19 9180142000

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000146893الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 411 11146893000

00089الواردات من المواد الغاثية - بالطن 52 289000

0000الواردات من المواد الخرى - بالطن 60 00000

000327124الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 722 22327124000

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
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