
احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 2018 م

و.ع

10:24:17ص 04/09/2018

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

1SINCERO

14799

6983 + 7524ديزل + بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2018/07/1821:202018/08/1010:49

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل145070-محروقات 2

2018/08/1410:51

محروقات 2

18000190

234

2P V T EAGLE

18399

2670 + 16458بترول + ديزلشركة البكاري للملحة

2018/07/2019:002018/08/2312:59

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-191280

2018/08/3013:00

2-3

18000189

347

3EMIRAT STAR

1839.59.5

17499 + 11293بترول + ديزلشركة انجاز للملحة

2018/07/2201:362018/08/0108:58

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-287920

2018/08/0608:58

2

18000195

105

4GREAT STAR

1709.59.5

8003 + 10275ديزل + بترولوكالة المكيبر للملحة

2018/07/2621:002018/08/0710:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-182780

2018/08/0910:11

2-3

18000196

122

5QUEEN REEM

1158.78.7

7440ديزلشركة فالكون

2018/07/2622:202018/08/0410:11

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل74400-محروقات

2018/08/0910:12

محروقات

18000200

95
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احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 2018 م

و.ع

10:24:18ص 04/09/2018

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

6SEA POWER

1296.56.5

5003ديزلشركة سباء العالمية

2018/07/2719:062018/08/0211:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل50030-محروقات

2018/08/0411:06

محروقات

18000191

62

7EKRAM

1067.27.5

5595دقيق+سكرشركة سباء العالمية

2018/08/0110:502018/08/0211:02

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-55950

2018/08/1612:45

8

18000194

114

8ADVENTUER K

16700

27000قمحشركة سباء العالمية

2018/08/0111:102018/08/0310:13

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-270000

2018/08/0910:14

6

18000198

26

9STENTOR

1709.29.63

25250قمحشركة العالمية للملحة

2018/08/0104:452018/08/0308:59

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-252500

2018/08/0609:00

4

18000199

23

10DISTYA PUSHITI

1798.098.09

4180 + 12605بترول + ديزلوكالة السندباد للملحة

2018/08/0312:302018/08/1511:38

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-167850

2018/08/1811:46

2-3

18000209

123
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احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 2018 م

و.ع

10:24:18ص 04/09/2018

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

11NEW LEADER

1879.739.7

30250قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/08/0409:482018/08/0811:27

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-302500

2018/08/1111:28

5

18000203

43

12LIANA

1237.57.5

8795ديزلوكالة السندباد للملحة

2018/08/0421:242018/08/1411:03

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل87950-محروقات2

2018/08/1611:04

محروقات2

18000210

102

13ALEJANDRINA -1

1107.87.8

7308مازوتوكالة السندباد للملحة

2018/08/0505:502018/08/0910:51

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-73080

2018/08/1410:52

4

18000208

45

14ALAMANAT-1

331.52

82علجاتوكالة الخوين

2018/08/0803:502018/08/0811:51

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-820

2018/08/1812:04

7

18000215

010

15PREDATOR

1709.759.75

26900قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/08/0901:242018/08/1309:21

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-269000

2018/08/1609:21

5

18000204

43
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احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 2018 م

و.ع

10:24:18ص 04/09/2018

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

16JUDI AL  AMAR

1728.99.7

26000قمحشركة العالمية للملحة

2018/08/0810:302018/08/1111:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-260000

2018/08/1811:51

6

18000213

37

17QUEST

1879.759.75

30650ذرةشركة المحيط للملحه

2018/08/0807:542018/08/1211:48

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-306500

2018/08/1811:49

5

18000205

46

18NATALIA

8300

3387دقيقشركة سباء العالمية

2018/08/1015:002018/08/1110:54

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-33870

2018/08/1913:09

7-

18000193

18

19COVALEVYCH

1015.37.3

5000دقيقشركة سباء العالمية

2018/08/1100:402018/08/1409:22

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-50000

2018/08/2909:25

2-3

18000214

315

20FAITH

17700

28180ذرة+صوياشركة سباء العالمية

2018/08/1603:002018/08/1709:08

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-281800

2018/09/0109:10

5

18000211

115
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احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 2018 م

و.ع

10:24:18ص 04/09/2018

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

21RINA

10600

5695دقيق+سكرشركة سباء العالمية

2018/08/2005:302018/08/2001:00

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها4-05695

--

-

18000216

0--

22MENNA

10900

5600دقيق+سكرشركة سباء العالمية

2018/08/2018:012018/08/2212:58

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها7-05600

--

-

18000217

2--

23ALZAHRA

2500

28معداتوكالة الخوين

2018/08/1922:002018/08/1909:23

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-280

2018/08/2909:25

7

18000206

010

24NAVIGATOR-M

1006.27.2

5820سكرشركة سباء العالمية

2018/08/2619:552018/08/2716:55

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها6-05820

--

-

18000226

1--

25ALLIANCE

1709.69.75

27200قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/08/1920:152018/08/2916:20

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها5-027200

--

-

18000220

10--
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احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 2018 م

و.ع

10:24:18ص 04/09/2018

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

26PRIYA

1827.87.8

2030 + 9395بترول + ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2018/08/2616:422018/08/2709:02

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل114250-محروقات 2

2018/09/0209:03

2-3

18000227

16

27ALBASEL

361.52

280فاصولياوكالة الخوين

2018/08/2021:002018/08/2109:23

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-2800

2018/08/2909:25

7

18000222

18

28CHARIANA L

19011.611.6

45300سكرشركة الشرق الوسط للملحة

2018/08/0223:302018/08/0311:01

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-453000

2018/08/1211:03

2

18257

19

29SEA LORD

145.58.88.8

13500دقيق مجونشركة البحر العربي للملحة والنقل

2018/08/0802:552018/08/1202:55

ميناء الصليف

لم يتم تفريغها2-013500

--

-

18258

4--

30GOLDEN SEA

13599

12000دقيق مجونشركة البحر العربي للملحة والنقل

2018/08/1208:002018/08/1610:50

ميناء الصليف

لم يتم تفريغها1-012000

--

-

18259

4--
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احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 2018 م

و.ع

10:24:18ص 04/09/2018

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

31RUBY RED

19010.1410.14

38632ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2018/08/1503:302018/08/1712:40

ميناء الصليف

لم يتم تفريغها2-038632

--

-

18260

2--

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

Page 7 of 7



11:51:07ص29/09/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 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

112605 بترول1 0 0 0 0 0 0 12605 1 وكالة السندباد للملحة DISTYA PUSHITI

211293 بترول1 0 0 0 0 0 0 11293 1 شركة انجاز للملحة EMIRAT STAR

38003 بترول1 0 0 0 0 0 0 8003 1 وكالة المكيبر للملحة GREAT STAR

416458 بترول1 0 0 0 0 0 0 16458 1 شركة البكاري للملحة P V T EAGLE

59395 بترول1 0 0 0 0 0 0 9395 1 رويال بلس للخدمات الملحية PRIYA

66983 بترول1 0 0 0 0 0 0 6983 1 رويال بلس للخدمات الملحية SINCERO

74180 ديزل1 0 0 0 0 0 0 4180 1 وكالة السندباد للملحة DISTYA PUSHITI

817499 ديزل1 0 0 0 0 0 0 17499 1 شركة انجاز للملحة EMIRAT STAR

910257 ديزل1 0 0 0 0 0 0 10257 1 وكالة المكيبر للملحة GREAT STAR

108795 ديزل1 0 0 0 0 0 0 8795 1 وكالة السندباد للملحة LIANA

112670 ديزل1 0 0 0 0 0 0 2670 1 شركة البكاري للملحة P V T EAGLE

124060 ديزل2 0 0 0 0 0 0 4060 2 رويال بلس للخدمات الملحية PRIYA

137440 ديزل1 0 0 0 0 0 0 7440 1 شركة فالكون QUEEN REEM

145003 ديزل1 0 0 0 0 0 0 5003 1 شركة سباء العالمية SEA POWER
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11:51:07ص29/09/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 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

157524 ديزل1 0 0 0 0 0 0 7524 1 رويال بلس للخدمات الملحية SINCERO

167308 مازوت1 0 0 0 0 0 0 7308 1 وكالة السندباد للملحة ALEJANDRINA -1

بـالـطـــــــــــن 139473 17 0 0 0 0 0 0 139473 17 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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11:51:30ص29/09/2018

الواردات من المواد الخـــرى - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 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

128 معدات1 0 0 0 0 0 0 28 1 وكالة الخوين ALZAHRA

بـالـطـــــــــــن 28 1 0 0 0 0 0 0 28 1  الجمالي الجزئي للمـــواد الخـــــــرى

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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11:50:36ص29/09/2018

الواردات من المــواد الغــاثيــــة - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 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

182 علجات1 0 0 0 0 0 0 82 1 وكالة الخوين ALAMANAT-1

بـالـطـــــــــــن 82 1 0 0 0 0 0 0 82 1  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 حركة السفن لشهر اغسطس 2018 م

و.ع

11:47:36ص29/09/2018

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

15000 دقيق1 0 0 0 0 0 0 5000 1 شركة سباء العالمية COVALEVYCH

23387 دقيق1 0 0 0 0 0 0 3387 1 شركة سباء العالمية NATALIA

35595 دقيق+سكر1 0 0 0 0 0 0 5595 1 شركة سباء العالمية EKRAM

430650 ذرة1 0 0 0 0 0 0 30650 1 شركة المحيط للملحه QUEST

528180 ذرة+صويا1 0 0 0 0 0 0 28180 1 شركة سباء العالمية FAITH

65820 سكر1 0 0 0 0 0 0 5820 1 شركة سباء العالمية NAVIGATOR-M

7280 فاصوليا1 0 0 0 0 0 0 280 1 وكالة الخوين ALBASEL

827000 قمح1 0 0 0 0 0 0 27000 1 شركة سباء العالمية ADVENTUER K

927200 قمح1 0 0 0 0 0 0 27200 1 شركة الشرق الوسط للملحة ALLIANCE

1026000 قمح1 0 0 0 0 0 0 26000 1 شركة العالمية للملحة JUDI AL  AMAR

1130250 قمح1 0 0 0 0 0 0 30250 1 شركة الشرق الوسط للملحة NEW LEADER

1226900 قمح1 0 0 0 0 0 0 26900 1 شركة الشرق الوسط للملحة PREDATOR

1325250 قمح1 0 0 0 0 0 0 25250 1 شركة العالمية للملحة STENTOR
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 2018 م

و.ع

11:47:36ص29/09/2018

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

1412000 دقيق مجون1 0 0 0 0 12000 1 0 0 شركة البحر العربي للملحة والنقل GOLDEN SEA

1513500 دقيق مجون1 0 0 0 0 13500 1 0 0 شركة البحر العربي للملحة والنقل SEA LORD

1638632 ذرة+صويا1 0 0 0 0 38632 1 0 0 شركة القاسم للملحة RUBY RED

1745300 سكر1 0 0 0 0 45300 1 0 0 شركة الشرق الوسط للملحة CHARIANA L

بـالـطـــــــــــن 350944 17 0 0 0 0 109432 4 241512 13  الجمالي الجزئي للمــــــواد الغذائيــــــة

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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11:54:21ص29/09/2018

احصائية حركة السفن لشهر اغسطس 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

000350944الواردات من المواد الغذائية - بالطن 117 1324151241094320

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000139473الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 417 17139473000

00082الواردات من المواد الغاثية - بالطن 51 182000

00028الواردات من المواد الخرى - بالطن 61 128000

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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