
حركة السفن لميناء الحديدة لشهر يونيو 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

1SEA POWER

12988

9842بترولشركة البكاري للملحة

2018/04/2509:482018/06/0317:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل98420-محروقات محروقات

18000122

392 2018/06/0512:45

2SEA CHALLENGER

1298.58.5

11169ديزلشركة البكاري للملحة

2018/05/0215:482018/06/1409:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل111690-محروقات2 محروقات2

18000128

432 2018/06/1611:51

3GREAT STAR

1709.59.5

18096بترولوكالة المكيبر للملحة

2018/05/3001:362018/06/1213:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-180960 2-3

18000154

136 2018/06/1812:30

4LYNNS

876.36.4

3856ديزلشركة فالكون

2018/06/0622:502018/06/1317:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل38560-محروقات 1 محروقات 1

18000158

75 2018/06/1812:57

5ANEMOS

1709.749.74

27421ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2018/06/0101:192018/06/0211:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-274210 5

18000148

19 2018/06/1111:35

Page 1 of 3 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر يونيو 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

6JEHOL 11

911

00فارغبدون وكيل ملحي

2018/06/0219:002018/06/0220:34

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها3-00 --

18000156

00

7ARIANA

1458.28.2

13001ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2018/04/2022:182018/06/0610:43

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل130010-محروقات 2 محروقات 2

18000115

472 2018/06/0810:43

8BEST WAVE

1708.69.75

25000قمحشركة العالمية للملحة

2018/06/0817:452018/06/1110:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-250000 6

18000157

37 2018/06/1812:51

9VIGOROUS

1908.759.5

31000قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/06/0920:152018/06/1211:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000 5

18000159

35 2018/06/2411:59

10PRIYA

1829.69.6

19976 + 9928ديزل + بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2018/05/2209:302018/06/0516:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-299040 2-3

18000142

145 2018/06/1020:57

Page 2 of 3 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر يونيو 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

11INCE BASFIC

1858.769.1

31000قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/06/0605:252018/06/0615:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-310000 6

18000155

04 2018/06/1011:31

12INCE HAMBURG

1709.059.4

25000قمحشركة العالمية للملحة

2018/06/1322:002018/06/1716:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-250000 --

18000160

4--

13NIHAT-M

1779.759.75

30800ذرةشركة المحيط للملحه

2018/06/0600:152018/06/0719:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-308000 3-4

18000152

111 2018/06/1812:50

14ALEJANDRINA -1

1107.87.8

994 + 7021مازوت + ديزلوكالة السندباد للملحة

2018/06/2019:002018/06/2114:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل1-2-80150 1-2

18000167

13 2018/06/2409:23

Page 3 of 3 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



01:11:10م11/08/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر يونيو 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

118096 بترول1 0 0 0 0 0 0 18096 1 وكالة المكيبر للملحة GREAT STAR

210516 بترول1 0 0 0 0 0 0 10516 1 رويال بلس للخدمات الملحية GRETA-K

319976 بترول1 0 0 0 0 0 0 19976 1 رويال بلس للخدمات الملحية PRIYA

49842 بترول1 0 0 0 0 0 0 9842 1 شركة البكاري للملحة SEA POWER

5994 ديزل1 0 0 0 0 0 0 994 1 وكالة السندباد للملحة ALEJANDRINA -1

613001 ديزل1 0 0 0 0 0 0 13001 1 رويال بلس للخدمات الملحية ARIANA

728742 ديزل1 0 0 0 0 0 0 28742 1 شركة انجاز للملحة EMIRAT STAR

83856 ديزل1 0 0 0 0 0 0 3856 1 شركة فالكون LYNNS

99928 ديزل1 0 0 0 0 0 0 9928 1 رويال بلس للخدمات الملحية PRIYA

1011531 ديزل1 0 0 0 0 0 0 11531 1 شركة الشرق الوسط للملحة RHONA

1111169 ديزل1 0 0 0 0 0 0 11169 1 شركة البكاري للملحة SEA CHALLENGER

127021 مازوت1 0 0 0 0 0 0 7021 1 وكالة السندباد للملحة ALEJANDRINA -1

بـالـطـــــــــــن 144672 12 0 0 0 0 0 0 144672 12 الجمالي الجزئي للمشتقـــات النفطيــــة

Page 1 of 2



01:11:10م11/08/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر يونيو 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

Page 2 of 2



01:10:57م11/08/2018

الواردات من المــواد الغــاثيــــة - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر يونيو 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

140 مواد اغاثية1 0 0 0 0 0 0 40 1 شركة العالمية للملحة VOS THEIA

بـالـطـــــــــــن 40 1 0 0 0 0 0 0 40 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

Page 1 of 1



 الواردات من المواد الغذائية - بالطن
احصائية حركة السفن لشهر يونيو 2018م

و.ع

01:09:56م11/08/2018

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

15744 دقيق+سكر1 0 0 0 0 0 0 5744 1 شركة سباء العالمية MENNA

230800 ذرة1 0 0 0 0 0 0 30800 1 شركة المحيط للملحه NIHAT-M

327421 ذرة+صويا1 0 0 0 0 0 0 27421 1 شركة القاسم للملحة ANEMOS

431000 صويا1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة المحيط للملحه LUCKY SPIRIT

525000 قمح1 0 0 0 0 0 0 25000 1 شركة العالمية للملحة BEST WAVE

625000 قمح1 0 0 0 0 0 0 25000 1 شركة العالمية للملحة HALIT YILDIRM

731000 قمح1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة الشرق الوسط للملحة INCE BASFIC

825000 قمح1 0 0 0 0 0 0 25000 1 شركة العالمية للملحة INCE HAMBURG

931000 قمح1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة الشرق الوسط للملحة VIGOROUS

بـالـطـــــــــــن 231965 9 0 0 0 0 0 0 231965 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

Page 1 of 1



01:18:13م11/08/2018

احصائية حركة السفن لشهر يونيو 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

000231965الواردات من المواد الغذائية - بالطن 19 9231965000

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000144672الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 412 12144672000

00040الواردات من المواد الغاثية - بالطن 51 140000

0000الواردات من المواد الخرى - بالطن 60 00000

000376677الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 722 22376677000

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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