
إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر: يناير 2020م

12:23:44م19/02/2020

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 تـاريــخ الخــروج او المغــادرة

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

المغادرة

عدد ايام الرسو

 / الخروج

ايام النتظار

 في الغاطس

1PRAVIK

1757.857.24

17000رز+سكرشركة سباء العالمية

2019/12/1212:002019/12/2617:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-4-170000

2020/01/0413:16

5-4

1900420

149

2PRINCESS ALAA

1005.56.5

4000فاصولياشركة العالمية للملحة

2019/12/1513:252019/12/3013:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-40000

2020/01/0313:03

5

1900424

154

3INCE ATLANTIC

185.749.379.47

31000قمحشركة سباء العالمية

2019/12/2123:102020/01/0512:34

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000

2020/01/1112:38

5

1900430

156

4 ARIS

1909.59.5

25991ديزلوكالة السندباد للملحة

2019/12/2922:422019/12/3119:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-259910

2020/01/0513:07

2-3

1900444

25

5 REA

180969

30000قمحشركة العالمية للملحة

2019/12/2114:302020/01/0111:58

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-300000

2020/01/1011:59

1

1900446

119
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر: يناير 2020م

12:23:44م19/02/2020

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 تـاريــخ الخــروج او المغــادرة

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

المغادرة

عدد ايام الرسو

 / الخروج

ايام النتظار

 في الغاطس

6OU TRADER

180869

29800قمحشركة العالمية للملحة

2019/12/2622:182020/01/1013:15

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل1-298000

2020/01/2712:15

1

1900447

1517

7TRANS OCEAN

10705

00فارغشركة الشرق الوسط للملحة

2019/12/2820:30--

ميناء الصليف

لم يتم تفريغها1-00

2020/01/0311:17

1

البضائع الصادرة=مولس الكمية=5000 -  f-1900448

6-

8VOS APOLLO

604.14.7

100أعمدة كهرباءشركة العالمية للملحة

2020/01/0207:002020/01/0212:00

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-1000

2020/01/0313:11

7

200031

01

9SELENE

1439.359.35

15997ديزلشركة الشرق الوسط للملحة

2020/01/0410:362020/01/0512:24

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل159970-محروقات 2

2020/01/1112:38

محروقات 2

200032

16

10MAIRA

144.0599

2495 + 13585ديزل + مازوتوكالة السندباد للملحة

2020/01/0422:202020/01/1811:25

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-160800

2020/01/3011:27

2

200034

1412
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر: يناير 2020م

12:23:44م19/02/2020

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 تـاريــخ الخــروج او المغــادرة

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

المغادرة

عدد ايام الرسو

 / الخروج

ايام النتظار

 في الغاطس

11SANTORINA ISLAND

1908.688.68

31000صوياالرواد

2020/01/0519:482020/01/0712:56

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل5-310000

2020/01/2012:57

5

200035

213

12LADY HIND

1686.97.6

16568دقيقشركة العالمية للملحة

2020/01/0705:302020/01/1712:57

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-3-165680

2020/01/2713:09

4-3

200039

1010

13ALKAMEL2

361.051.05

284مستلزمات طبيةوكالة الخوين

2019/12/1120:302019/12/1121:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-2840

2020/01/0512:00

7

1900466

025

14EUGENIA GAS

1586.77.3

6200غازشركة العالمية للملحة

2019/12/2003:422019/12/2811:42

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل62000-محروقات 2

2020/01/0111:50

محروقات 2

1900468

84

15KAN-1

1505.87.2

10061دقيقشركة العالمية للملحة

2019/12/1507:102020/01/0912:34

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-100610

2020/01/1111:15

3-4

1900467

252
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر: يناير 2020م

12:23:44م19/02/2020

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 تـاريــخ الخــروج او المغــادرة

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

المغادرة

عدد ايام الرسو

 / الخروج

ايام النتظار

 في الغاطس

16EF ELENA

16288.3

467حاوياتشركة العالمية للملحة

2020/01/0712:022020/01/0712:16

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-4670

2020/01/0912:20

6

البضائع الصادرة=حاويات الكمية=19 -  200044

02

17QUEEN ZEIN

99427

3700 + 4000سكر + دقيقشركة سباء العالمية

2020/01/0714:452020/01/1712:56

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-77000

2020/01/2713:09

7

200045

1010

18SUZETTE

1839.59.5

17395 + 12308ديزل + بترولوكالة المكيبر للملحة

2020/01/1123:182020/01/1313:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-297030

2020/01/1712:41

2-3

200053

24

19SANTORINA ISLAND

19000

37389صوياالرواد

2019/12/2111:492019/12/3011:50

ميناء الصليف

جملة التفريغ اكبر من الحمولة2-638931000

2020/01/0811:53

2

1900469

99

20BRAVE COMANDER

1508.988.98

13600دقيق/معونةشركة العالمية للملحة

2020/01/0712:362020/01/1012:37

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل4-136000

2020/01/1712:38

4

200058

37
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر: يناير 2020م

12:23:44م19/02/2020

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 تـاريــخ الخــروج او المغــادرة

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

المغادرة

عدد ايام الرسو

 / الخروج

ايام النتظار

 في الغاطس

21HANZE GOTEBORG

1809.559.55

30399قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2020/01/1112:392020/01/1212:40

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-303990

2020/01/1712:41

6

200059

15

22SORSI

2008.358.35

29700قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2020/01/1613:302020/01/1711:28

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-297000

2020/01/2211:29

6

200060

15

23LEVROSO

1809.529.6

29100قمحشركة الشرق الوسط للملحة

2020/01/1710:002020/01/2711:28

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-291000

2020/01/2911:29

6

200061

102

24BIENDONG VICTORY

1839.59.5

20200 + 10476بترول + ديزلشركة سباء العالمية

2020/01/1712:452020/01/2312:56

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-306760

2020/01/2713:08

2-3

200062

64

25VOS APOLLO

604.54.7

30معداتشركة العالمية للملحة

2020/01/1912:532020/01/1912:54

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل7-300

2020/01/2012:55

7

200063

01

Page 5 of 7



إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر: يناير 2020م

12:23:44م19/02/2020

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 تـاريــخ الخــروج او المغــادرة

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

المغادرة

عدد ايام الرسو

 / الخروج

ايام النتظار

 في الغاطس

26MAJNON

1839.59.5

29982بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2020/01/0411:232020/01/1611:28

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل2-3-299820

2020/01/1811:29

2-3

200065

122

27FOS SPIRIT

1829.39.3

29754بترولرويال بلس للخدمات الملحية

2020/01/2211:162020/01/2712:47

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل3-4-297540

2020/01/3112:50

3-4

200066

54

28EF ELENA

1629.19.2

562حاوياتشركة العالمية للملحة

2020/01/2211:202020/01/2212:55

ميناء الحديدة

تم تفريغها بالكامل6-5620

2020/01/2713:08

6

200069

05

29QUEEN JUDI

17700

30000ذرة+صوياشركة القاسم للملحة

2019/12/1611:372019/12/2211:38

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-300000

2020/01/0111:43

2

1900470

610

30ANTARCTIC DREAM

824.44.4

00فارغشركة العالمية للملحة

2019/12/2112:16--

ميناء الحديدة

لم يتم تفريغها8-00

2020/01/2612:20

8

f-1900481

36-
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إحصائية حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر: يناير 2020م

12:23:44م19/02/2020

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 تـاريــخ الخــروج او المغــادرة

سبب النتظار في الغاطسحالــــــة الــتـفريـــــــــغالمتبقي بالطن

اســـــــــم الميناء

رصيف 

المغادرة

عدد ايام الرسو

 / الخروج

ايام النتظار

 في الغاطس

31MARIA

19611.530

47250سكرشركة الشرق الوسط للملحة

2020/01/2213:172020/01/2212:16

ميناء الصليف

تم تفريغها بالكامل2-472500

2020/01/3112:17

2

200073

09

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات
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12:25:23م19/02/2020

و.ع

إجمالي البضائع الصادرة والواردة في مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية لشهر :  يناير 2020م

م
Salif الصليف

المصـــــدر
Makha المخـاء Hodedah الحديـدةTOTAL الجمــالي

عدد السفن
اجمـالي كميـة 

البضائع بالطن
عدد السفنعدد السفنعدد السفن

اجمالي عدد 

السفن

نـــوع الشحنــــــة /

اجمـالي كميـة البضائع البضــاعـــة

 بالطن

اجمـالي كميـة 

البضائع بالطن

اجمـالي كميـة البضائع

 بالطن
الجمالي الكلي لكمية

 البضائع بالطن

RasIss رأس عيسى

1100 1 0 0 0 0 0 0 100 1 أعمدة كهرباءوارد

292244 4 0 0 0 0 0 0 92244 4 بترولوارد

31029 2 0 0 0 0 0 0 1029 2 حاوياتوارد

430629 3 0 0 0 0 0 0 30629 3 دقيقوارد

513600 1 0 0 0 0 0 0 13600 1 دقيق/معونةوارد

672354 5 0 0 0 0 0 0 72354 5 ديزلوارد

717000 1 0 0 0 0 0 0 17000 1 رز+سكروارد

850950 2 0 0 0 0 47250 1 3700 1 سكروارد

931000 1 0 0 0 0 0 0 31000 1 صوياوارد

104000 1 0 0 0 0 0 0 4000 1 فاصولياوارد

11179999 6 0 0 0 0 59800 2 120199 4 قمحوارد

1213585 1 0 0 0 0 0 0 13585 1 مازوتوارد

1330 1 0 0 0 0 0 0 30 1 معداتوارد

506520الجــمـــــــــــــالي الـكــلـي 29 0 0 0 0 107050 3 399470 26

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

إحصـائية السـفن لشهر :  يناير 2020م

12:26:53م19/02/2020

و.ع

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

110061 دقيق1 0 0 0 0 0 0 10061 1 شركة العالمية للملحة KAN-1

216568 دقيق1 0 0 0 0 0 0 16568 1 شركة العالمية للملحة LADY HIND

34000 دقيق1 0 0 0 0 0 0 4000 1 شركة سباء العالمية QUEEN ZEIN

413600 دقيق/معونة1 0 0 0 0 0 0 13600 1 شركة العالمية للملحة BRAVE COMANDER

517000 رز+سكر1 0 0 0 0 0 0 17000 1 شركة سباء العالمية PRAVIK

63700 سكر1 0 0 0 0 0 0 3700 1 شركة سباء العالمية QUEEN ZEIN

731000 صويا1 0 0 0 0 0 0 31000 1 الرواد SANTORINA 

ISLAND

84000 فاصوليا1 0 0 0 0 0 0 4000 1 شركة العالمية للملحة PRINCESS ALAA

930399 قمح1 0 0 0 0 0 0 30399 1 شركة الشرق الوسط للملحة HANZE GOTEBORG

1031000 قمح1 0 0 0 0 0 0 31000 1 شركة سباء العالمية INCE ATLANTIC

1129100 قمح1 0 0 0 0 0 0 29100 1 شركة الشرق الوسط للملحة LEVROSO

1229700 قمح1 0 0 0 0 0 0 29700 1 شركة الشرق الوسط للملحة SORSI

1347250 سكر1 0 0 0 0 47250 1 0 0 شركة الشرق الوسط للملحة MARIA
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 الواردات من المواد الغذائية - بالطن

إحصـائية السـفن لشهر :  يناير 2020م

12:26:53م19/02/2020

و.ع

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

1430000 قمح1 0 0 0 0 30000 1 0 0 شركة العالمية للملحة  REA

1529800 قمح1 0 0 0 0 29800 1 0 0 شركة العالمية للملحة OU TRADER

بـالـطـــــــــــن 327178 15 0 0 0 0 107050 3 220128 12  الجمالي الجزئي للمــــــواد الغذائيــــــة

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية
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الواردات من المشتقات النفطية - بالطن
إحصـائية السـفن لشهر :  يناير 2020م

12:27:21م19/02/2020

و.ع

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

120200 بترول1 0 0 0 0 0 0 20200 1 شركة سباء العالمية BIENDONG 

VICTORY

229754 بترول1 0 0 0 0 0 0 29754 1 رويال بلس للخدمات الملحية FOS SPIRIT

329982 بترول1 0 0 0 0 0 0 29982 1 رويال بلس للخدمات الملحية MAJNON

412308 بترول1 0 0 0 0 0 0 12308 1 وكالة المكيبر للملحة SUZETTE

525991 ديزل1 0 0 0 0 0 0 25991 1 وكالة السندباد للملحة  ARIS

610476 ديزل1 0 0 0 0 0 0 10476 1 شركة سباء العالمية BIENDONG 

VICTORY

72495 ديزل1 0 0 0 0 0 0 2495 1 وكالة السندباد للملحة MAIRA

815997 ديزل1 0 0 0 0 0 0 15997 1 شركة الشرق الوسط للملحة SELENE

917395 ديزل1 0 0 0 0 0 0 17395 1 وكالة المكيبر للملحة SUZETTE

1013585 مازوت1 0 0 0 0 0 0 13585 1 وكالة السندباد للملحة MAIRA

بـالـطـــــــــــن 178183 10 0 0 0 0 0 0 178183 10 الجمالي الجزئي للمشتقـــات النفطيــــة

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات
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الواردات من المواد الخـــرى - بالطن
إحصـائية السـفن لشهر :  يناير 2020م

12:27:43م19/02/2020

و.ع

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

1100 أعمدة كهرباء1 0 0 0 0 0 0 100 1 شركة العالمية للملحة VOS APOLLO

21029 حاويات2 0 0 0 0 0 0 1029 2 شركة العالمية للملحة EF ELENA

330 معدات1 0 0 0 0 0 0 30 1 شركة العالمية للملحة VOS APOLLO

بـالـطـــــــــــن 1159 4 0 0 0 0 0 0 1159 4  الجمالي الجزئي للمـــواد الخـــــــرى

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات
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الخلصة النهائية لشهر : يناير 2020م

12:28:52م19/02/2020

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

0000الواردات من المواد الغذائية - بالطن 10 00000

0000الواردات من المواد العمارية - بالطن 20 00000

0000الواردات من المواد العامة المختلطة - بالطن 30 00000

0000الواردات من المشتقات النفطية - بالطن 40 00000

0000الواردات من المواد الغاثية - بالطن 50 00000

0000الواردات من المواد الخـــرى - بالطن 60 00000

0000الجمالي الكلي للمواد الواردة 70 00000

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 الخـــرى - بالطن 130 00000

0000الجمالي الكلي للمواد الصادرة 140 00000

مصدر البيانات مؤسسة موانئ البحر الحمر اليمنية

المختص الحصائي
مدير عام التنسيق والمتابعة

لموانئ البحر الحمر
مدير عام النظم والمعلومات مدير مركز المعلومات
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