
معلومية حركة السفن في مؤسسة البحر الحمر اليمنية)ميناء الحديدة ،ميناء الصليف( لشهر اكتوبر 2018م

و.ع

10:53:26ص 07/11/2018

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

1INTIATOR D

189.9910.3510.35

40392ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

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

ميناء الصليف

لم يتم تفريغها2-040392

--

-

18283

24--

2P V T EAGLE

1839.79.7

14793 + 7022ديزل + بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2018/10/0307:422018/10/1215:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-218150

2018/10/1709:18

2

18000246

95

3RINA

1066.27.15

5700دقيق+سكرشركة سباء العالمية

2018/10/0307:552018/10/0313:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-57000

2018/10/2411:51

4

18000242

021

4BEST TRADER

1869.19.1

30300ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2018/10/0408:302018/10/0609:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-303000

2018/10/2609:13

5

ذكر ان الكمية قبل دخولها الغاطس كاننت

 34300 طن اي ان الفارق بالنقصان =4000 

طن

18000238

220

5BAHIA DAMAS

1759.29.2

6797 + 17955بترول + ديزلرويال بلس للخدمات الملحية

2018/10/0412:182018/10/0719:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-247520

2018/10/1111:02

2-3

18000247

34
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معلومية حركة السفن في مؤسسة البحر الحمر اليمنية)ميناء الحديدة ،ميناء الصليف( لشهر اكتوبر 2018م

و.ع

10:53:27ص 07/11/2018

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

6GREAT STAR

1709.669.66

20138ديزلوكالة المكيبر للملحة

2018/10/0509:452018/10/1810:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-201380

2018/10/2113:12

2-3

18000245

133

7V TRE

18110.410.4

34900قمحشركة العالمية للملحة

2018/10/0605:252018/10/0618:10

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-349000

2018/10/2012:27

1

18290

014

8INSE MARMARA

199.9812.3512.35

55000قمحشركة القاسم للملحة

2018/10/0705:352018/10/1510:35

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-550000

2018/10/2309:30

2

18291

88

9ALKAMEA2

361.22

55 + 39الواح طاقة + مستلزمات طاقةوكالة الخوين

2018/10/1000:302018/10/1010:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-940

2018/10/1311:05

7

18000249

03

10ALAMANAT 2

281.52

80مواد اغاثيةوكالة الخوين

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

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها7-080

--

-

18000253

0-
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معلومية حركة السفن في مؤسسة البحر الحمر اليمنية)ميناء الحديدة ،ميناء الصليف( لشهر اكتوبر 2018م

و.ع

10:53:27ص 07/11/2018

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-1

281.52

00اخذ ركابوكالة الخوين

2018/10/1201:15--

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها7-00

2018/10/1510:31

7

اتت فارغة لخذ 134 راكب f18000252

3-

12SEA CHALLENGER

12988

9985ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2018/10/1211:122018/10/1318:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل99850-محروقات 2

2018/10/1512:28

محروقات 2

18000250

12

13PRINCES SAMA

10766

4461بترولوكالة المكيبر للملحة

2018/10/1503:402018/10/1809:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل44610-محروقات 1

2018/10/1913:16

محروقات 1

18000251

31

14CAPT-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

15ALKAMEL-1

3011

134ركابوكالة الخوين

2018/10/1805:002018/10/1813:00

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها7-0134

--

-

18000258

0-
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معلومية حركة السفن في مؤسسة البحر الحمر اليمنية)ميناء الحديدة ،ميناء الصليف( لشهر اكتوبر 2018م

و.ع

10:53:27ص 07/11/2018

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

16MAIRA

144.058.078.07

6243 + 8007بترول + ديزلشركة البكاري للملحة

2018/10/1805:002018/10/2212:37

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل142500-محروقات 2

2018/10/2512:37

محروقات 2

18000257

43

17GRETA-K

1607.97.9

18366بترولشركة البكاري للملحة

2018/10/1816:542018/10/2511:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-183660

2018/10/3113:12

2-3

18000256

76

18DAMAS

1939.269.26

9910 + 19656ديزل + بترولرويال بلس للخدمات الملحية

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

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها2-3-029566

--

-

18000255

14-

19TRANS OCEAN

1075.55.5

6000مولسشركة الشرق الوسط للملحة

2018/10/2010:152018/09/2011:40

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-60000

2018/10/2701:50

2

18302

-3037

20OMNIYAH

946.46.8

4500سكرشركة سباء العالمية

2018/10/1416:302018/10/1518:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-45000

2018/10/3010:35

8

يوجد صادر نخالة بقدار 3000 18000248

115
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معلومية حركة السفن في مؤسسة البحر الحمر اليمنية)ميناء الحديدة ،ميناء الصليف( لشهر اكتوبر 2018م

و.ع

10:53:27ص 07/11/2018

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

21COSMIC

1146.46.8

6102ديزلشركة انجاز للملحة

2018/10/2507:152018/10/2610:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل61020-محروقات 2

2018/10/2811:28

محروقات 2

18000263

12

22PREDATOR

1709.759.75

26973قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/10/2620:362018/10/2613:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-269730

2018/10/3112:59

6

18000259

05

23AL MIRQAB

1198.018.01

7469بترولشركة انجاز للملحة

2018/10/2613:302018/10/2811:46

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل74690-محروقات 2

2018/10/2909:34

محروقات 2

الشحن في رصيف 8 18000265

21

24SEA HEART

1839.059.05

17498 + 10027ديزل + بترولشركة انجاز للملحة

2018/10/2507:30--

ميناء الحديدة

--00-

--

-

18000264

--

25BESIKTAS _M

1897.58.05

27979ذرةشركة المحيط للملحه

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

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها6-027979

--

-

18000266

-28-
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معلومية حركة السفن في مؤسسة البحر الحمر اليمنية)ميناء الحديدة ،ميناء الصليف( لشهر اكتوبر 2018م

و.ع

10:53:27ص 07/11/2018

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

26FATIMA O

975.56.3

4000دقيقرويال بلس للخدمات الملحية

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

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها7-04000

--

-

18000267

1-

27TRANSOCEAN

15399.3

18000دقيق+سكرشركة سباء العالمية

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

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها4-018000

--

-

18000260

0-

28RAINBOW HARMONY

1809.679.67

30450ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

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

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها5-030450

--

-

دخلت هذه السفينة الى ميناء الصليف بحمولة 

قدرها 32000 طن وقامت بتفريغ جزة منها 

بمقدار 550طن فتبقى 31450 طن ولكنها دخلت

18000254

9-

29RAINBOW HARMONY

1809.559.55

550ذرةشركة القاسم للملحة

2018/10/0709:452018/10/1411:25

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-5500

2018/10/1509:00

2

علما بان السفينة دخلت بحمولة 31450 

طنوذهبت الى ميناء الحديدة  بحمولة30450

18312

71

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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12:37:36م17/11/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية شهر اكتوبر

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

118366 بترول1 0 0 0 0 0 0 18366 1 شركة البكاري للملحة GRETA-K

27469 بترول1 0 0 0 0 0 0 7469 1 شركة انجاز للملحة AL MIRQAB

317955 بترول1 0 0 0 0 0 0 17955 1 رويال بلس للخدمات الملحية BAHIA DAMAS

48007 بترول1 0 0 0 0 0 0 8007 1 شركة البكاري للملحة MAIRA

514793 بترول1 0 0 0 0 0 0 14793 1 رويال بلس للخدمات الملحية P V T EAGLE

64461 بترول1 0 0 0 0 0 0 4461 1 وكالة المكيبر للملحة PRINCES SAMA

76797 ديزل1 0 0 0 0 0 0 6797 1 رويال بلس للخدمات الملحية BAHIA DAMAS

86102 ديزل1 0 0 0 0 0 0 6102 1 شركة انجاز للملحة COSMIC

920138 ديزل1 0 0 0 0 0 0 20138 1 وكالة المكيبر للملحة GREAT STAR

106243 ديزل1 0 0 0 0 0 0 6243 1 شركة البكاري للملحة MAIRA

117022 ديزل1 0 0 0 0 0 0 7022 1 رويال بلس للخدمات الملحية P V T EAGLE

129985 ديزل1 0 0 0 0 0 0 9985 1 شركة الشرق الوسط للملحة SEA CHALLENGER

1315025 ديزل1 0 0 0 0 0 0 15025 1 شركة الشرق الوسط للملحة SINCERO

بـالـطـــــــــــن 142363 13 0 0 0 0 0 0 142363 13 الجمالي الجزئي للمشتقـــات النفطيــــة
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الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية شهر اكتوبر

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 المواد الخـــرى - بالطن

و.ع

احصائية شهر اكتوبر

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

139 الواح طاقة1 0 0 0 0 0 0 39 1 وكالة الخوين ALKAMEA2

2134 ركاب1 0 0 0 0 0 0 134 1 وكالة الخوين ALKAMEL-1

355 مستلزمات طاقة1 0 0 0 0 0 0 55 1 وكالة الخوين ALKAMEA2

بـالـطـــــــــــن 228 3 0 0 0 0 0 0 228 3  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

Page 1 of 1
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الواردات من المــواد الغــاثيــــة - بالطن

و.ع

احصائية شهر اكتوبر

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

بـالـطـــــــــــن 80 1 0 0 0 0 0 0 80 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

Page 1 of 1



 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

احصائية شهر اكتوبر

و.ع

12:34:39م17/11/2018

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

15700 دقيق+سكر1 0 0 0 0 0 0 5700 1 شركة سباء العالمية RINA

230300 ذرة+صويا1 0 0 0 0 0 0 30300 1 شركة القاسم للملحة BEST TRADER

34500 سكر1 0 0 0 0 0 0 4500 1 شركة سباء العالمية OMNIYAH

426973 قمح1 0 0 0 0 0 0 26973 1 شركة الشرق الوسط للملحة PREDATOR

5550 ذرة1 0 0 0 0 550 1 0 0 شركة القاسم للملحة RAINBOW 

HARMONY

60 ذرة+صويا1 0 0 0 0 0 1 0 0 شركة القاسم للملحة INTIATOR D

735600 ذرة+صويا1 0 0 0 0 35600 1 0 0 شركة القاسم للملحة TRUE FRIEND

844800 سكر خام1 0 0 0 0 44800 1 0 0 شركة الشرق الوسط للملحة SOLAR

955000 قمح1 0 0 0 0 55000 1 0 0 شركة القاسم للملحة INSE MARMARA

1034900 قمح1 0 0 0 0 34900 1 0 0 شركة العالمية للملحة V TRE

بـالـطـــــــــــن 238323 10 0 0 0 0 170850 6 67473 4  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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الصادرات من المواد الخــرى - بالطن

و.ع

احصائية شهر اكتوبر

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

10 اخذ ركاب1 0 0 0 0 0 0 0 1 وكالة الخوين ALKAMEL-1

20 اخذ ركاب1 0 0 0 0 0 0 0 1 وكالة الخوين ALZAHRA

بـالـطـــــــــــن 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  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

Page 1 of 1
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 الصادرات من المواد الغذائية - بالطن

و.ع

احصائية شهر اكتوبر

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

13000 اكياس نخالة1 0 0 0 0 0 0 3000 1 شركة انجاز للملحة AL MIRQAB

23000 شحن نخالة1 0 0 0 0 0 0 3000 1 شركة سباء العالمية OMNIYAH

33800 شحن نخالة1 0 0 0 0 0 0 3800 1 شركة سباء العالمية RINA

46000 مولس1 0 0 0 0 6000 1 0 0 شركة الشرق الوسط للملحة TRANS OCEAN

بـالـطـــــــــــن 15800 4 0 0 0 0 6000 1 9800 3  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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12:40:34م17/11/2018

احصائية شهر اكتوبر

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

000238323الواردات من المواد الغذائية - بالطن 110 46747361708500

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000142363الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 413 13142363000

00080الواردات من المواد الغاثية - بالطن 51 180000

000228الواردات من المواد الخرى - بالطن 63 3228000

000380994الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 727 2121014461708500

00015800الصادرات من المواد الغذائية - بالطن 84 39800160000

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 132 20000

00015800الجمالي الكلي لجميع الصادرات - بالطن 146 59800160000

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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