
حركة السفن لميناء الحديدة لشهر مايو 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

1QUEEN REEM

10778

8315ديزلشركة فالكون

2018/04/0412:002018/05/1210:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل83150-محروقات 2 محروقات 2

18000091

384 2018/05/1612:55

2SELENE

1438.38.8

13000بترولشركة العالمية للملحة

2018/04/0606:482018/05/0114:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل130000-محروقات 2 محروقات 2

18000090

3511 2018/05/0111:51

3CARPE DIEM2

1709.49.4

21015ديزلشركة البحر العربي للملحة والنقل

2018/04/0818:152018/05/1011:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-210150 2-3

18000080

329 2018/05/1912:53

4PETATANK-M

10566.7

5000ديزلوكالة المكيبر للملحة

2018/04/1310:002018/05/2021:13

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-50000 3

18000101

373 2018/05/2312:14

5MOTIVATOR

1298.28.6

11487ديزلشركة البكاري للملحة

2018/04/1416:542018/05/2919:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل114870-محروقات 2 محروقات 2

18000104

454 2018/06/0212:47

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 مايو 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

6OMAIR

1277.018.03

9458بترولالجنوب للملحة

2018/04/1719:302018/05/1615:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-94580 -

18000093

2917 2018/05/3014:45

7FOLK ELEGANT

15088.04

12164بترولشركة انجاز للملحة

2018/04/1804:062018/05/2613:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل121640-محروقات 2 محروقات 2

18000110

383 2018/05/2912:21

8EMIRAT STAR

18399

25942ديزلشركة انجاز للملحة

2018/04/1312:362018/05/2510:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-259420 2-3-

18000099

425 2018/05/3014:46

9SIDRA ALKHALIEG

854.54.5

2370بترولوكالة المكيبر للملحة

2018/05/0116:302018/05/2815:45

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل23700-محروقات 1 محروقات 1

18000125

272 2018/05/3014:43

10ALEJANDRINA -1

11088

7184 + 1020ديزل + مازوتوكالة السندباد للملحة

2018/05/0204:452018/05/0312:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-82040 7

18000127

16 2018/05/0916:15

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 مايو 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

11G MUSE

996.66.6

2101غازشركة البكاري للملحة

2018/05/0112:302018/05/0520:33

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل21010-محروقات 1

18000116

4

12FANARIA

1496.97.8

12996رزشركة سباء العالمية

2018/05/0312:142018/05/0412:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-129960 4

18000123

110 2018/05/1413:01

13MENNA

1097.17.35

5600دقيقشركة سباء العالمية

2018/05/0312:162018/05/0318:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-56000 8

18000114

013 2018/05/1612:57

14VOS THEIA

603.084.02

27مواد اغاثيةشركة العالمية للملحة

2018/05/0412:212018/05/0410:10

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-270 7

18000126

00 2018/05/0410:10

15NOLLA

1025.076.08

4499ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2018/05/0601:552018/05/3016:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل44990-محروقات 1 محروقات 1

18000131

245 2018/06/0409:40

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 مايو 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

16OMNIYAH

946.26.8

1000 + 3500سكر + دقيقشركة سباء العالمية

2018/05/1102:452018/05/1212:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-45000 4

18000132

115 2018/05/2711:39

17ALKAMEL2

361.52

290علجاتوكالة الخوين

2018/05/1114:002018/05/1115:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-2900 7

18000137

016 2018/05/2711:42

18FAISAL M

9288.06

3500 + 4500دقيق + سكرشركة سباء العالمية

2018/05/1203:152018/05/1210:29

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-80000 3-4

18000135

018 2018/05/3014:47

19INCE BEYLERBEY 1

2008.99.1

30250قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/05/1709:002018/05/1709:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-302500 5

18000130

05 2018/05/2213:27

20VENTURE SPIRIT

1908.98.9

31000ذرةشركة المحيط للملحه

2018/05/1801:182018/05/2018:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000 5

18000141

27 2018/05/2711:39

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 مايو 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

21CASPER

1167.57.5

8096مازوتوكالة المكيبر للملحة

2018/05/1921:362018/05/2015:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل1-2-80960 1-2

18000143

14 2018/05/2413:54

22LADY MIRA

925.76.2

1009 + 2500سكر + دقيقشركة سباء العالمية

2018/05/2309:402018/05/2811:35

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-35090 4

18000136

55 2018/06/0212:37

23DISCOVER

1779.49.7

30250قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/05/2022:302018/05/2913:20

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-302500 6

18000133

96 2018/06/0406:36

24MAJESTY

1819.659.7

30250قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/05/2020:552018/05/2219:05

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-302500 5

18000140

24 2018/05/2612:13

25SOFIA

1908.59.6

29100قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2018/05/2400:152018/05/2711:30

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-291000 5

18000138

35 2018/06/0106:50

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 مايو 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

26VENUS

1509.79.7

581حاوياتشركة سباء العالمية

2018/05/2522:102018/05/2611:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-5810 6

18000147

12 2018/05/2812:16

27ALAMANAT-1

331.52

251مواد اغاثيةوكالة الخوين

2018/05/2300:052018/05/2300:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-2510 7

18000144

09 2018/06/0112:17

28VOS THEIA

6044.36

276مواد اغاثيةشركة العالمية للملحة

2018/05/2712:152018/05/2811:37

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-2760 7

18000149

15 2018/06/0210:25

29ALKAMEL-1

271.52.5

00اخذ رعاياوكالة الخوين

2018/05/2815:452018/05/2817:00

ميناء الحديدة

جملة التفريغ اكبر من الحمولة7-00 7

18000151

01 2018/05/2912:52

30BA MADHAF

251.52

00اخذ رعاياوكالة الخوين

2018/05/3020:452018/05/3115:00

ميناء الحديدة

جملة التفريغ اكبر من الحمولة4-00 4

18000153

12 2018/06/0212:36

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 مايو 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

31EKRAM

10666.9

5745دقيق+سكرشركة سباء العالمية

2018/05/3101:142018/05/3111:44

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل8-57450 8

18000145

014 2018/06/1711:56

32VALE

1508.58.5

15431بترولشركة البكاري للملحة

2018/04/1312:302018/05/2212:32

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل154310-محروقات 2 محروقات 2

18000102

393 2018/05/2512:33

Page 7 of 7 المختص الحصائي

مراجعة

مصطفى المؤيد

م / يحيى حبيش

مدير عام النظم والمعلومات

م / عبدا الشامي

مدير مركز المعلومات



12:57:22م11/08/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر مايو 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

112164 بترول1 0 0 0 0 0 0 12164 1 شركة انجاز للملحة FOLK ELEGANT

29458 بترول1 0 0 0 0 0 0 9458 1 الجنوب للملحة OMAIR

313000 بترول1 0 0 0 0 0 0 13000 1 شركة العالمية للملحة SELENE

42370 بترول1 0 0 0 0 0 0 2370 1 وكالة المكيبر للملحة SIDRA ALKHALIEG

515431 بترول1 0 0 0 0 0 0 15431 1 شركة البكاري للملحة VALE

61020 ديزل1 0 0 0 0 0 0 1020 1 وكالة السندباد للملحة ALEJANDRINA -1

721015 ديزل1 0 0 0 0 0 0 21015 1 شركة البحر العربي للملحة 

والنقل

CARPE DIEM2

825942 ديزل1 0 0 0 0 0 0 25942 1 شركة انجاز للملحة EMIRAT STAR

911487 ديزل1 0 0 0 0 0 0 11487 1 شركة البكاري للملحة MOTIVATOR

104499 ديزل1 0 0 0 0 0 0 4499 1 شركة الشرق الوسط للملحة NOLLA

115000 ديزل1 0 0 0 0 0 0 5000 1 وكالة المكيبر للملحة PETATANK-M

128315 ديزل1 0 0 0 0 0 0 8315 1 شركة فالكون QUEEN REEM

132101 غاز1 0 0 0 0 0 0 2101 1 شركة البكاري للملحة G MUSE

147184 مازوت1 0 0 0 0 0 0 7184 1 وكالة السندباد للملحة ALEJANDRINA -1

Page 1 of 2



12:57:22م11/08/2018

الواردات من المشتقات النفطية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر مايو 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

158096 مازوت1 0 0 0 0 0 0 8096 1 وكالة المكيبر للملحة CASPER

بـالـطـــــــــــن 147082 15 0 0 0 0 0 0 147082 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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10:57:06ص29/09/2018

الواردات من المــواد الغــاثيــــة - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر مايو 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

1290 علجات1 0 0 0 0 0 0 290 1 وكالة الخوين ALKAMEL2

2251 مواد اغاثية1 0 0 0 0 0 0 251 1 وكالة الخوين ALAMANAT-1

3303 مواد اغاثية2 0 0 0 0 0 0 303 2 شركة العالمية للملحة VOS THEIA

بـالـطـــــــــــن 844 4 0 0 0 0 0 0 844 4  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 مايو 2018م

و.ع

12:55:12م11/08/2018

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

14500 دقيق1 0 0 0 0 0 0 4500 1 شركة سباء العالمية FAISAL M

25600 دقيق1 0 0 0 0 0 0 5600 1 شركة سباء العالمية MENNA

31000 دقيق1 0 0 0 0 0 0 1000 1 شركة سباء العالمية OMNIYAH

45745 دقيق+سكر1 0 0 0 0 0 0 5745 1 شركة سباء العالمية EKRAM

531000 ذرة1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة المحيط للملحه VENTURE SPIRIT

612996 رز1 0 0 0 0 0 0 12996 1 شركة سباء العالمية FANARIA

73500 سكر1 0 0 0 0 0 0 3500 1 شركة سباء العالمية FAISAL M

82500 سكر1 0 0 0 0 0 0 2500 1 شركة سباء العالمية LADY MIRA

93500 سكر1 0 0 0 0 0 0 3500 1 شركة سباء العالمية OMNIYAH

1030250 قمح1 0 0 0 0 0 0 30250 1 شركة الشرق الوسط للملحة DISCOVER

1130250 قمح1 0 0 0 0 0 0 30250 1 شركة الشرق الوسط للملحة INCE BEYLERBEY 

1

1230250 قمح1 0 0 0 0 0 0 30250 1 شركة الشرق الوسط للملحة MAJESTY

1329100 قمح1 0 0 0 0 0 0 29100 1 شركة الشرق الوسط للملحة SOFIA
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن
احصائية حركة السفن لشهر مايو 2018م

و.ع

12:55:12م11/08/2018

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

بـالـطـــــــــــن 190191 13 0 0 0 0 0 0 190191 13  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
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12:56:21م11/08/2018

الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر مايو 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

1581 حاويات1 0 0 0 0 0 0 581 1 شركة سباء العالمية VENUS

بـالـطـــــــــــن 581 1 0 0 0 0 0 0 581 1  الجمالي الجزئي للمـــواد العامــة المختلطـــة

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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 الصادرات من المواد الغذائية - بالطن

و.ع

احصائية حركة السفن لشهر مايو 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

11009 دقيق1 0 0 0 0 0 0 1009 1 شركة سباء العالمية LADY MIRA

بـالـطـــــــــــن 1009 1 0 0 0 0 0 0 1009 1  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
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01:03:24م11/08/2018

احصائية حركة السفن لشهر مايو 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

000190191الواردات من المواد الغذائية - بالطن 113 13190191000

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

000581الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 31 1581000

000147082الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 415 15147082000

000844الواردات من المواد الغاثية - بالطن 54 4844000

0000الواردات من المواد الخرى - بالطن 60 00000

000338698الجمالي الكلي لجميع الواردات - بالطن 733 33338698000

0001009الصادرات من المواد الغذائية - بالطن 81 11009000

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

0001009الجمالي الكلي لجميع الصادرات - بالطن 141 11009000

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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