
أ/خ

م2018الىاردة بالطن لشهز اغسطس  (البرتول)جدول يىضح كميت 

EMIRAT STAR11,293بترولاَجاز

GREAT STAR8,003بترولانًكٍبر

SINCERO

PRIYA

DISTY PUSHITI12,605بترولانسُدباد

P V T EAGEL2,670بترولانبكاري

50,949 امجايل البرتول بالطن

16,378 بترولروٌال بالش

 اوجاز
22% 

 المكيبر
16% 

 رويال بالش
32% 

 السىدباد
25% 

 البكاري
5% 

كمية البرتول الواردة  لشهز + رصم بياني يوضح اصم الوكيل 
 2018اغضطط 

   

ٌحٍى حبٍش                        /     و 

1  يدٌر عاو َظى وتكُهىجٍا انًعهىياث

 

خاند انًهدي

يدٌر ادارة انتحهٍم وانُشر



أ/خ

م2018الىاردة بالطن لشهز اغسطس  (الديشل)جدول يىضح كميت 

EMIRAT STAR17,499دٌسلاَجاز

OUEEN REEMٌ7,440دٌسلفانكى

GREAT STAR10,275دٌسلانًكٍبر

SEA POWER5,003دٌسلسبأ

PRIYA

SINCERO

LIANA

DISTY PUSHITI

P V T EAGEL16,458دٌسلانبكاري

79,204 امجايل الديشل بالطن

دٌسل 12,975انسُدباد

9,554 دٌسل روٌال بالش

 اوجاز ديسل
22% 

 فالكون ديسل
10% 

 المكيبر ديسل
13% 

 سبأ ديسل
6% 

 رويال بالش ديسل
12% 

 السىدباد ديسل
16% 

 البكاري ديسل
21% 

كمية الديشل الواردة لشهز + رصم بياني يوضح اصم الوكيل 
 م2018اغضطط

   

ٌحٍى حبٍش                        /     و 

2  يدٌر عاو َظى وتكُهىجٍا انًعهىياث

 

خاند انًهدي

يدٌر ادارة انتحهٍم وانُشر



أ/خ

م2018الىاردة بالطن لشهز اغسطس (الغاس  -املاسوث  )جدول يىضح كميت 

ALEJANDRINA-17,308يازوثانسُدباد

7,308

0

137,461

اجــمــالــي املاسوث بـالــطــن

 %100اجــمــالــي الغاس بـالــطــن

كمية املاسوت و الغاس + رصم بياني يوضح اصم الوكيل 
 م2018لشهز اغضطط

 السىدباد مازوث

   

ٌحٍى حبٍش                        /     و 

3  يدٌر عاو َظى وتكُهىجٍا انًعهىياث

 

خاند انًهدي

يدٌر ادارة انتحهٍم وانُشر



أ/خ

م2018الواردة بالطن لشهز اغسطس   (فاصوليا)،(الصويا+الذرة  )، (السكز+ الدقيق )جدول يوضح كمية  

RINA

EKRAM

MENNA

11,890

CHARIANA L45,300سكرانشرق االوسط

NAVIGATOR-M5,820سكرسبأ

51,120

QUEST

ELISSEOS

FAHM

RUBY RED

ALBASELٌٍ280فاصوليااالخى

128,742

اجـــمــالـــي الـسكز
CORN ذرة  انًحٍط

66,812 صويا+ذرة انقاسى

11,890 سكر+دقٍق سبأ

61,650

الـسكز+اجـــمــالـــي الدقيق 

فاصىليا+الصىيا+ اجــمــالــي الذرة 

 سكر+سبأ دقيق
6% 

الشرق االوسط  
 سكر

24% 

 سبأ سكر
المحيط ذرة    3%

CORN 
32% 

 صويا+القاسم ذرة
35% 

االخويه  
 فاصوليا

0% 

كمية الدقيق والضكز + رصم بياني يوضح اصم الوكيل 
 م2018والذرة والصويا لشهز اغضطط

   

ٌحٍى حبٍش                        /     و 

4  يدٌر عاو َظى وتكُهىجٍا انًعهىياث

 

خاند انًهدي

يدٌر ادارة انتحهٍم وانُشر



أ/خ

م2018الىاردة بالطن لشهز اغسطس  (االرس+ الدقيق ، القمح )جدول  يىضح كميت 

KOVALEYCH
NATALIA

GOLDEN SEA
CAPT-KHALDOUN

SEA LORD

43,879

AGERI
PREDATOR
ALLIANCE

NEW LEADER
ADVENTUER Kقمح  سبأFLOUR27,000

STENTOR
JUDI AL AMAR

198,800

NAVIGATOR-B12,200ارزانشرق

12,200

اجــمــالــي القمح

8,379دقٍقسبأ

35,500دقٍقانبحر انعربً

51,250 FLOURقمح   انعانًٍت

اجــمــالــي الدقيق

FLOUR120,550قمح  انشرق

اجــمــالــي االرس

 سبأ دقيق
3% 

البحر  
العربي  

 دقيق
14% 

الشرق قمح   
FLOUR 

47% 

 FLOURسبأ قمح  
11% 

العالميت قمح    
FLOUR 

20% 

 الشرق ارز
5% 

 كمية القمح ، االرس الواردة + رصم بياني يوضح اصم الوكيل 
 م2018لشهز اغضطط

   

ٌحٍى حبٍش                        /     و 

5  يدٌر عاو َظى وتكُهىجٍا انًعهىياث

 

خاند انًهدي

يدٌر ادارة انتحهٍم وانُشر



م2018الىاردة بالطن لشهز اغسطس (املىاد  االغاثيت )جدول  يىضح كميت 

ALAMANAT 1ٌٍ82عالجاتاالخى

ALZAHRAAٌٍ28ادوات مشروع مياةاالخى

110

446,741

اجــمــالــي املىاد االغاثيت 

االخويه  
 عالجاث  

75% 

االخويه ادواث  
 مشروع مياة

25% 

كمية االغاثة الواردة + رصم بياني يوضح اصم الوكيل 
 م2018بالطن لشهز اغضطط

   

ٌحٍى حبٍش                        /     و 

6  يدٌر عاو َظى وتكُهىجٍا انًعهىياث

 

خاند انًهدي

يدٌر ادارة انتحهٍم وانُشر


