
حركة السفن لميناء الحديدة لشهر مارس 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

1VOLANTE

1508.358.35

14806بترولشركة انجاز للملحة

2018/01/2602:542018/03/0110:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-148060 2-3

18000023

345 2018/03/0110:25

2MENNA

1097.17.35

1800 + 3800دقيق + سكرشركة سباء العالمية

2018/02/2816:002018/03/0110:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-56000 8

18000032

116 2018/03/0109:23

3VALE

1508.458.45

14993بترولشركة البكاري للملحة

2018/01/2706:362018/03/0921:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-149930 2-3

18000026

417 2018/03/0921:55

4LIANA

1237.37.3

7894بترولشركة العالمية للملحة

2018/01/2910:302018/03/0911:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل78940-محروقات 2 محروقات 2

18000027

394 2018/03/0911:05

5FOLK ELEGANT

1509.69.6

13948ديزلشركة انجاز للملحة

2018/02/1903:182018/03/0609:17

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-139480 2

18000044

153 2018/03/0609:24

Page 1 of 7 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر مارس 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

6RHONA

1358.58.5

11806ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2018/02/1905:452018/03/0609:19

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل118060-محروقات 2 محروقات 2

18000043

153 2018/03/0609:28

7GREEN BELT

1066.76.8

4808ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2018/02/2217:122018/03/0912:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل48080-محروقات 1 محروقات 1

18000048

152 2018/03/0912:10

8GEMA

1578.88.8

14926ديزلشركة البكاري للملحة

2018/02/2407:302018/03/2000:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-149260 2-3

18000049

249 2018/03/2012:00

9MOTIVATOR

1297.957.95

8925بترولشركة البكاري للملحة

2018/02/2605:182018/03/1310:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل89250-محروقات 2 محروقات 2

18000050

157 2018/03/1310:40

10FOLK BEAUTY

1508.78.7

14148ديزلشركة انجاز للملحة

2018/03/0117:002018/03/2614:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-141480 2-3

18000053

266 2018/03/2614:24

Page 2 of 7 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر مارس 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

11NOLLA

10366.6

4492ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2018/03/0307:502018/03/0421:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل44920-محروفات 1 محروفات 1

18000054

12 2018/04/2910:50

12PREDATOR

1709.759.75

27100قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/03/0108:482018/03/0209:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-271000 4

. 18000052

13 2018/03/0213:12

13UNITY

1819.329.7

31000قمحشركة سباء العالمية

2018/03/0410:052018/03/0409:16

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000 5

18000041

06 2018/03/0510:49

14LEVROSO

1805.818.1

14000قمحشركة العالمية للملحة

2018/03/0818:002018/03/0819:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-140000 4

18000056

03 2018/03/0819:40

15ALZAHRA

251.52

82علجاتوكالة الخوين

2018/03/0817:452018/03/0805:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-820 8

18000059

015 2018/03/0817:45

Page 3 of 7 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر مارس 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

16ALKAMEL

281.52

193علجاتوكالة الخوين

2018/03/0816:002018/03/0817:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-1930 8

18000060

04 2018/03/0817:20

17SIDRA ALKHALIEG

854.954.95

2940ديزلوكالة المكيبر للملحة

2018/03/0800:242018/03/1110:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل29400-محروقات 1 محروقات 1

18000062

32 2018/03/1110:40

18FARHA

1075.85.8

3996بترولوكالة المكيبر للملحة

2018/03/0808:202018/03/2109:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل39960-محروقات 1 محروقات 1

18000061

132 2018/03/2109:40

19ARIANA

1458.18.1

12965ديزلشركة العالمية للملحة

2018/03/1003:182018/03/2111:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل129650-محروقات 2 محروقات 2

18000063

116 2018/03/2111:05

20ERIETTA

2008.638.7

31000قمحشركة سباء العالمية

2018/03/1622:122018/03/2414:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-310000 4

18000058

83 2018/03/2414:50

Page 4 of 7 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر مارس 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

21VOS THEIA

603.84.3

93علجاتشركة العالمية للملحة

2018/03/1708:152018/03/1710:50

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-930 7

18000068

06 2018/03/1710:05

22ALAMANAT-1

3311.5

180علجاتوكالة الخوين

2018/03/1321:302018/03/1323:21

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-1800 6

18000067

010 2018/03/1323:21

23MINANUR

1407.58.6

16504رز مجونشركة الشرق الوسط للملحة

2018/03/1517:302018/03/1519:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-165040 5

18000069

010 2018/03/1519:20

24ALKAMEL-2

361.52

282علجاتوكالة الخوين

2018/03/1918:002018/03/1918:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-2820 7

18000072

019 2018/03/1918:45

25MARINA L

1709.729.72

27050قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/03/2404:242018/03/2411:18

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-270500 6

18000070

03 2018/03/2410:57

Page 5 of 7 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر مارس 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

26INCE FORTUNE

198.89.5

27500قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/03/2702:302018/03/2720:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-275000 5

18000071

04 2018/03/2720:00

27MONEGA SQUE EPEE

1809.69.6

30000قمحشركة العالمية للملحة

2018/03/2821:242018/03/3011:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-300000 6

18000079

27 2018/03/3011:10

28ALAMANAT 2

281.051.05

85علجاتوكالة الخوين

2018/03/2117:002018/03/2118:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-850 7

18000074

017 2018/03/2118:00

29GRETA-K

159.347.17.1

7291بترولشركة العالمية للملحة

2018/02/0903:302018/03/1611:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-72910 2-3

18000045

354 2018/03/1611:15

30ALKAMEL

301.52

85علجاتوكالة الخوين

2018/03/2304:002018/03/2316:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-850 7

18000077

015 2018/03/2316:45

Page 6 of 7 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



حركة السفن لميناء الحديدة لشهر مارس 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

31ALAMANAT 1

341.51.5

82علجاتوكالة الخوين

2018/03/2919:002018/03/2920:15

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-820 7

18000083

09 2018/03/2920:15

32RINA

1066.26.6

5512دقيقشركة سباء العالمية

2018/03/0904:302018/03/0918:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-55120 6

18000046

015 2018/04/0318:30

33TRANS OCEAN

1075.86.5

5058بترولالجنوب للملحة

2018/03/0422:402018/03/0712:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل50580-محروقات 1 محروقات 1

18000055

981 2018/03/0812:50

Page 7 of 7 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



12:31:51م11/08/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر مارس 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

13996 بترول1 0 0 0 0 0 0 3996 1 وكالة المكيبر للملحة FARHA

27291 بترول1 0 0 0 0 0 0 7291 1 شركة العالمية للملحة GRETA-K

37894 بترول1 0 0 0 0 0 0 7894 1 شركة العالمية للملحة LIANA

48925 بترول1 0 0 0 0 0 0 8925 1 شركة البكاري للملحة MOTIVATOR

55058 بترول1 0 0 0 0 0 0 5058 1 الجنوب للملحة TRANS OCEAN

614993 بترول1 0 0 0 0 0 0 14993 1 شركة البكاري للملحة VALE

714806 بترول1 0 0 0 0 0 0 14806 1 شركة انجاز للملحة VOLANTE

812965 ديزل1 0 0 0 0 0 0 12965 1 شركة العالمية للملحة ARIANA

914148 ديزل1 0 0 0 0 0 0 14148 1 شركة انجاز للملحة FOLK BEAUTY

1013948 ديزل1 0 0 0 0 0 0 13948 1 شركة انجاز للملحة FOLK ELEGANT

1114926 ديزل1 0 0 0 0 0 0 14926 1 شركة البكاري للملحة GEMA

124808 ديزل1 0 0 0 0 0 0 4808 1 شركة الشرق الوسط للملحة GREEN BELT

134492 ديزل1 0 0 0 0 0 0 4492 1 شركة الشرق الوسط للملحة NOLLA

1411806 ديزل1 0 0 0 0 0 0 11806 1 شركة الشرق الوسط للملحة RHONA
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12:31:51م11/08/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر مارس 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

152940 ديزل1 0 0 0 0 0 0 2940 1 وكالة المكيبر للملحة SIDRA ALKHALIEG

بـالـطـــــــــــن 142996 15 0 0 0 0 0 0 142996 15 الجمالي الجزئي للمشتقـــات النفطيــــة

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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12:32:07م11/08/2018

الواردات من المواد الخـــرى - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر مارس 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

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

285 علجات1 0 0 0 0 0 0 85 1 وكالة الخوين ALAMANAT 2

3180 علجات1 0 0 0 0 0 0 180 1 وكالة الخوين ALAMANAT-1

4278 علجات2 0 0 0 0 0 0 278 2 وكالة الخوين ALKAMEL

5282 علجات1 0 0 0 0 0 0 282 1 وكالة الخوين ALKAMEL-2

693 علجات1 0 0 0 0 0 0 93 1 شركة العالمية للملحة VOS THEIA

بـالـطـــــــــــن 1000 7 0 0 0 0 0 0 1000 7  الجمالي الجزئي للمـــواد الخـــــــرى

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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12:31:36م11/08/2018

الواردات من المــواد الغــاثيــــة - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر مارس 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

182 علجات1 0 0 0 0 0 0 82 1 وكالة الخوين ALZAHRA

بـالـطـــــــــــن 82 1 0 0 0 0 0 0 82 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
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن
احصائية حركة السفن لشهر مارس 2018م

و.ع

12:28:09م11/08/2018

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

13800 دقيق1 0 0 0 0 0 0 3800 1 شركة سباء العالمية MENNA

211024 دقيق2 0 0 0 0 0 0 11024 2 شركة سباء العالمية RINA

316504 رز مجون1 0 0 0 0 0 0 16504 1 شركة الشرق الوسط للملحة MINANUR

41800 سكر1 0 0 0 0 0 0 1800 1 شركة سباء العالمية MENNA

531000 قمح1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة سباء العالمية ERIETTA

627500 قمح1 0 0 0 0 0 0 27500 1 شركة الشرق الوسط للملحة INCE FORTUNE

714000 قمح1 0 0 0 0 0 0 14000 1 شركة العالمية للملحة LEVROSO

827050 قمح1 0 0 0 0 0 0 27050 1 شركة الشرق الوسط للملحة MARINA L

930000 قمح1 0 0 0 0 0 0 30000 1 شركة العالمية للملحة MONEGA SQUE 

EPEE

1027100 قمح1 0 0 0 0 0 0 27100 1 شركة الشرق الوسط للملحة PREDATOR

1131000 قمح1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة سباء العالمية UNITY

بـالـطـــــــــــن 220778 12 0 0 0 0 0 0 220778 12  الجمالي الجزئي للمــــــواد الغذائيــــــة
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن
احصائية حركة السفن لشهر مارس 2018م

و.ع

12:28:09م11/08/2018

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

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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12:34:07م11/08/2018

احصائية حركة السفن لشهر مارس 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

000220778الواردات من المواد الغذائية - بالطن 112 12220778000

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

000142996الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 415 15142996000

00082الواردات من المواد الغاثية - بالطن 51 182000

0001000الواردات من المواد الخرى - بالطن 67 71000000

000364856الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 735 35364856000

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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