




أخذت الهدنة اإلنسانية (أُعلِنت مطلع أبريل/ نيسان املايض) 

حيِّزًا كبريًا يف االهتامم اإلقليمي والدُّويل؛ كونها متثِّل بادرة 
سبع  منذ  املستمرَّة  الحرب  لوقف  عليها  البناء  ميكن  أمل 
اعية لتمديدها للمرَّة  ولية الدَّ سنوات، إضافة إىل املواقف الدُّ

غط نحو فكِّ الطُّرق املؤدِّية إىل مدينة تعز. الثَّانية، والضَّ
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04

كشف رئيس مجلس القيادة الرئايس، الدكتور رشاد العليمي، بعد زيارة 

قام بها إىل اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، عن 
التعهدات  تنفيذ  متابعة  تتوىلَّ  مشرتكة،  لجان  بتشكيل  يقيض  اتفاق 
املالية يف مجاالت الكهرباء والطاقة والصحة والطرق واملياه والسدود، 

ويف الجوانب األمنية والعسكرية. 

2 مايو

مناسبة  يف  العليمي،  رشاد  د.  الرئايس،  القيادة  مجلس  رئيس  تعهد 

عيد الفطر، بالعمل لخدمة املواطنني يف الداخل اليمني، وجعل األولوية 
خالل املرحلة القادمة لالستقرار والخدمات. 

2 مايو

والرئيس  الحاكمة،  العائلة  يف  البارز  العضو  الفيصل،  تريك  األمري  أكد 

خذلتهم،  األمريكية  املتحدة  الواليات  أنَّ  السعودية،  للمخابرات  السابق 
ة فيام يتعلق بالتعامل مع التهديدات األمنية التي تشكلها جامعة  وخاصَّ

الحويث.

2 مايو

أقلعت أوَّل رحلة تجارية، ِمن مطار صنعاء الدويل إىل العاصمة األردنية 

ن، مبوجب اتفاق الهدنة اإلنسانية، تحمل عىل متنها 137 مسافرًا، بعد  عامَّ

توقُّف املالحة الجوية أمام الرحالت املدنية لستِّ سنوات. 

16 مايو



دعا نائب وزير الدفاع السعودي، األمري خالد بن سلامن، يف لقاء 

األمم  واشنطن،  يف  ليندركينغ"،  "تيم  األمرييك،  املبعوث  مع 
املتحدة واملجتمع الدويل إىل الضغط عىل جامعة الحويث، لفتح 
السالم  جهود  يف  بجدية  واالنخراط  املحارصة،  تعز  مدينة  طرق 

إلنهاء الحرب يف اليمن. 

21 مايو

بدء  عن  جرندبريج"،  "هانس  اليمن،  إىل  األممي  املبعوث  أعلن 

اجتامعات بني ممثِّيل الحكومة اليمنية وجامعة الحويث بشأن فتح 
الطرق املؤدية إىل تعز، واملغلقة منذ 7 سنوات. 

25 مايو

سفري  اعتامد  أوراق  مبارك،  بن  عوض  أحمد  الخارجية،  وزير  تسلَّم 

هاريس  "ستيفن  اليمن،  لدى  الجديد  األمريكية  املتحدة  الواليات 
فاجن"، رغم بقاء املنصب شاغرًا لنحو ثالث سنوات.

26 مايو
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تقلَّصت العمليات العسكرية بني الحكومة وجامعة الحويث 

خالل الشهر املايض، إىل أدىن مستوى، منذ سبع سنوات، 

مع تبادل االتهامات حول خرق الهدنة اإلنسانية، وتسبُّب ذلك 
يف سقوط قتىل وجرحى بعضهم مدنيُّون.

07



4 مايو

أصيب 7 ِمن أفراد الرشطة، يف مدينة تعز وسط البالد، جرَّاء 

استهدفت  الحويث،  لجامعة  تابعة  ة،  مسريَّ طائرة  قصف 
يف  املدين،  رشقي  العريض  بشارع  العامة  اإلدارة  مبنى 

خرق واضح للهدنة. 

6 مايو

ِمن  محتجزًا،   117 نقل  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أعلنت 

ِمنهم   108 طائرات،  ثالث  منت  عىل  اليمن،  إىل  السعودية 
عرب  نقلهم  تم   37 صنعاء،  مطار  إىل  و9  عدن،  مطار  إىل 
 163 لعدد  واحد،  طرف  ِمن  صفقة  ضمن  السعودية،  الحدود 

أسريًا ِمن عنارص جامعة الحويث. 

8 مايو

(سيارات-  ومدنية  عسكرية  ُعهد  الدفاع،  وزارة  تسلَّمت 

معدات)، ِمن نائب رئيس الجمهورية السابق، الفريق الركن 
اليمن)،  (رشقي  مأرب  محافظة  يف  األحمر،  محسن  عيل 
بن  صغري  الركن  الفريق  العامة،  األركان  هيئة  رئيس  بحضور 
عزيز، وعدد ِمن قيادات ورؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع.  
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11 مايو

أكَّد محافظة تعز، نبيل شمسان، خلو املحافظة ِمن األطفال 

السلطة  وأنَّ  الوطني،  الجيش  صفوف  يف  املجنَّدين 
املحلية ملتزمة بتطبيق القانون الذي يحظر تجنيد األطفال 

يف صفوف الجيش واألمن. 

15 مايو

ارتكبتها  األممية،  للهدنة  خرق   1.400 رصد  تعز  محور  أعلن 

الجيش  ملواقع  د  متعمَّ استهداف  يف  الحويث،  جامعة 
نيسان  أبريل/  مطلع  منذ  السكنية،  واألحياء  الوطني 
املايض، أسفرت عن سقوط 7 شهداء، و54 جريًحا ِمن قوات 

الجيش، فيام قُِتل مدنيَّان وأصيب 17 آخرون. 

23 مايو

غري  الحويث  جامعة  لسلطة  التابعة  الصحة،  وزارة  أعلنت 

يف  رابع،  وإصابة  أشخاص،   3 مقتل  دوليًّا،  بها  املعرتف 

ة يف شارع حدة، وسط العاصمة  عملية سقوط طائرة مسريَّ
صنعاء، تدَّعي الجامعة تابعيتها لسالح الجو السعودي. 
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شهدت العاصمة عدن جملة ِمن االختالالت األمنية، بينها عمليات 

تفجري واغتيال، مع نجاه لبعض املسئولني ِمن محاولة استهداف؛ 
إذ ال يزال امللف األمني واحًدا ِمن امللفَّات املعقَّدة، والتي متثِّل 

يًا لسلطة مجلس القيادة الرئايس. تحدِّ



أعلنت جمهورية مرص العربية نجاح وساطة 

محتجزين  كانوا  مرصيًا،  اًرا  بحَّ  20 عن  اإلفراج 
يف اليمن، فيام مل تذكر الجهة التي قامت 

ة االحتجاز.  باختطافهم، وزمن ومدَّ

2 مايو

الجنود،  ِمن  وعدد  رفيعان،  ضابطان  قُِتَل 

األمني  الحزام  قوات  قائد  نائب  األوَّل 
قوات  قائد  والثاين  الضالع،  مبحافظة 
اللواء  قائد  باملحافظة  اإلرهاب  مكافحة 
شنَّه  هجوم  يف  وذلك  مقاومة،  السادس 
القاعدة،  تنظيم  ِمن  أنَّهم  مسلحون، يعتقد 
التابع  األمني،  الحزام  قوات  مقر  عىل 
مدينة  يف  الجنويب،  االنتقايل"  لـ"املجلس 

الضالع، مركز املحافظة.

7 مايو

محافظة  وكيل  قبليون  مسلحون  اختطف 

منزله،  مداهمة  بعد  شائع،  رشاد  عدن، 

خلفية  عىل  املحافظة،  خارج  إىل  ونقله 
قتل  املسلحني،  عائلة  ِمن  شاب  مقتل 

برصاص أحد أفراد حراسة الوكيل. 

12 مايو

النَّفط  نقل  أنبوب  مجهولون  استهدف 

الخام يف مديرية ميفعة، مبحافظة شبوة، 

ِمن  قليلة  ساعات  بعد  اليمن،  رشقي  جنوب 
أخرى  لعملية  األمنية  األجهزة  إحباط 
استهدفت األنبوب ذاته يف مديرية الصعيد. 

12 مايو
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13

قُِتل العميد الرُّكن عبدربه عيل صالح األحرق، 

بالجيش  مشاه،   159 اللواء  حرب  أركان 
إلطالق  تبادل  خالل  آخر،  وشخص  الوطني، 
النار بينهام، يف مدينة مأرب رشقي اليمن. 

14 مايو

ألغت وزارة الداخلية قرار محافظ حرضموت، 

عضو مجلس القيادة الرئايس، اللواء الركن 

رشطة  عام  مدير  تعيني  البحسني،  فرج 

أنَّ هذا  الوادي والصحراء، بسبب  حرضموت 
اإلجراء ليس ِمن اختصاصه.

15 مايو

االنتقايل"  لـ"املجلس  تابعة  قوات  اعتقلت 

االستخبارات  شعبة  رئيس  الجنويب 

قاسم  عبده  العميد  تعز،  مبحور  العسكرية 

توجُّهه لحضور  أثناء  مع مرافقيه،  البحريي، 

هيئة  دائرة  مقرِّ  يف  دوري  اجتامع 
املؤقتة  بالعاصمة  العسكرية  االستخبارات 

عدن. 

15 مايو

يف  املشرتكة  العمليات  إدارة  رئيس  نجا 

صالح  اللواء  الرابعة،  العسكرية  املنطقة 

عيل حسن، ِمن محاولة اغتيال، بعد انفجار 

مركبة ملغومة يف طريق موكبه، مبديرية 
العاصمة  وسط  عدن،  ميناء  قرب   ، املعالَّ

املؤقتة. 

15 مايو



مقتل  عن  لأللغام  اليمني  املرصد  أعلن 

باأللغام  آخرين،   754 وإصابة  مدنيًّا،   370

الفرتة  خالل  الحويث،  جامعة  زرعتها  التي 
(يونيو 2019م وحتى 15 مايو 2022م). 

17 مايو17 مايو

24 مايو19 مايو

رات،  مخدَّ شحنة  األمريكية  البحرية  ضبطت 

يف  إيرانية،  صيد  سفينة  منت  عىل  ِمن 
 640 بوزن  ُعامن،  بخليج  الدولية  املياه 

كيلوغراًما، بقيمة 39 مليون دوالر.

البحرية  التجارة  عمليات  هيئة  أعلنت 

ترفع  شحن،  سفينة  تعرُّض  عن  الربيطانية 

علم "هونج كونج"، لهجوم، عىل بعد 34 ميًال 
بحريًّا (63 كيلومرت)، جنوب غريب الحديدة، عرب 

زوارق صغرية، يستقلُّها مسلحون. 

داهمت قوات تابعة لـ"املجلس االنتقايل" 

الجنويب اجتامع املكتب التنفيذي ملحافظة 
سقطرى، أثناء انعقاده، داخل أحد املرافق 

الحكومية باملحافظة.

27 مايو

الدولية  حدود"  بال  "أطباء  منظمة  أعلنت 

5 أشخاص، وإصابة50 آخرين، إثر انفجار  مقتل 
ِمن  للعرشات  ًعا  تجمُّ استهدف  مجهول، 

املدنيني وسط العاصمة املؤقتة عدن.
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16

أطلقت مجموعة هائل سعيد أنعم -كربى الرشكات التجارية 

ستستهدف  محقَّقة،  مجاعة  مخاطر  ِمن  تحذيرًا  اليمن-  يف 
غالبية اليمنيني، بسبب الحرب الروسية- األوكرانية، وتأثري ذلك 

عىل إمدادات الغذاء والتَّناقص الرسيع يف مخزون القمح.
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أظهر تقرير حكومي، صادر عن البنك املركزي، ارتفاع عائدات اليمن ِمن صادرات 

النفط الخام، يف 2021م، إىل نحو 1.418 مليار دوالر، باملقارنة مع 710.5 مليون 
دوالر يف العام السابق، بزيادة 707 ماليني دوالر، أو %99.4.

أكرب مستوردي القمح يف  رت مجموعة رشكات هائل سعيد أنعم ورشكاه،  حذَّ

العاملية،  القمح  أسعار  يف  االرتفاع  عن  ناجمة  وشيكة،  مجاعة  ِمن  اليمن، 
الغذايئ  املخزون  يف  الرسيع  والتناقص  اإلمدادات،  يف  الكبري  واالضطراب 

يف جميع أنحاء البالد.

144 تسعى  ضمن مبلغ  38 مليون دوالر،  أعلنت األمم املتحدة حصولها عىل 

صافر  خزَّان  يشكِّله  الذي  الكبري  للتهديد  للتصدي  عليه،  للحصول  املنظمة 
العائم يف البحر األحمر (غريب اليمن)، منذ قرابة 7 سنوات. 

3 مايو

11 مايو

16 مايو



دت الحكومة اليمنية مطالبتها دولة لبنان، بتحرير ودائع مالية لبنوك مينية  جدَّ

اللبناين  اللبنانية، منُذ فرض القطاع املرصيف  دة أموالها يف املصارف  مجمَّ
قيوًدا عىل العمالت األجنبية، قبل نحو عامني.

أسعار  يف  جديدة  زيادة  الحويث  لجامعة  التابعة  النفط  رشكة  فرضت 

البنزين يف املحطات العامة، بـمبلغ 800 ريال، وذلك رغم تدفُّق شحنات 
الوقود عرب ميناء الحديدة، مبوجب الهدنة اإلنسانية، لريتفع سعر البنزين 

ِمن 12.000 ريال لكلِّ دبَّة (سعة 20 لرتًا)، إىل 12.800 ريال. 

21 مايو

26 مايو
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تعرَّض محراب مسجد "الجاللية" األثري (ِمن بقايا آثار 

املدة  خالل  اليمن،  حكمت  التي  الرسولية  الدولة 
1229م- 1454م)، يف مدينة إب، وسط البالد، لعملية 
تعرُّض  مع  بالتزامن  نقوشه،  استهدفت  تخريب، 

مسجد القايض (أثري) للتخريب يف مديرية جبلة. 

الصيفية،  الدورات  بدء  الحويث  جامعة  نت  دشَّ

(تصنِّفها الحكومة دورات طائفية)، لطالب املدارس، 
لعدد  محافظات)،   9) سيطرتها  مناطق  جميع  يف 
يقرتب ِمن نصف مليون طفل، حسب ترصيحات رئيس 
وكالة سبأ (التَّابعة لجامعة الحويث)، نرص الدين عامر. 

9 مايو

الجيش  قوات  ضمن  ميكا،   22 اللواء  ِمن  أفراد  سلَّم 

املواطن  ممتلكات  "الرشعية"،  للحكومة  التَّابع 
عبدالدائم العمري، ِمن وثائق ملكيَّة و2 كيلو ذهب و
يف  تركها  ميني،  ريال  مليون  و2  دوالر  ألف   100
منزله، الواقع يف منطقة متاس بني مناطق تابعة 
جامعة  عليها  تسيطر  ومناطق  الوطني  للجيش 

الحويث، رشقي مدينة تعز.

18 مايو

(داعية  املهدي  محمد  بن  محمد  الشيخ  انتقد 

عىل  جمعة،  خطبة  ضمن  الحويث،  جامعة  سلفي) 

خلفية التَّضييق الذي ميارس عىل العلامء والدعاة 
واألمئة والخطباء مبحافظة إب (وسط البالد). 

23 مايو

أنهت جامعة أم القرى السعودية عقود عمل جميع 

والبالغ  فيها،  العاملني  اليمنيني،  األكادمييني 
عددهم نحو 20 أكادمييًّا، وأغلقت باب املراجعة يف 

هذا القرار.

أخبار عامة

2 مايو

19
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يعدُّ انفالت السالح يف مناطق جامعة الحويث أحد األسباب 

ية يف مناطق  التي تقف خلف جملة ِمن االنتهاكات املتفشِّ
سيطرتهم، حيث ُسجِّلت حاالت قتل داخل األرس الواحدة، يف 
أكرث ِمن منطقة، ويف أزمنة متقاربة، إضافة إىل حاالت قتل 
بحقِّ  مسلَّحة  مليشيات  من  عنارص  بها  يقوم  يومية،  شبه 

املواطنني.
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3 مايو

حافة- إىل حامية حرية الصحافة يف اليمن، واإلفراج الفوري  دعت األمم املتحدة -يف ذكرى يوم الصَّ

حياتهم  يطال  الذي  والتهديد،  واملضايقة،  التعسفي،  االحتجاز  ووقف  املحتجزين،  الصحفيني  عن 
وعائالتهم.

4 مايو

دعت األمم املتحدة جامعة الحويث إىل رسعة اإلفراج عن اثنني ِمن موظَّفيها املحتجزين يف 

صنعاء، منذ أوائل نوفمرب/ ترشين الثاين 2021م. 

6 مايو

6 مايو

عرث مواطنون يف منطقة "بني جراد"، مبديرية القفلة، مبحافظة عمران (شامل صنعاء)، عىل جثَّة 

مسنٍّ يدعى الحاج "حزام عيل القشريي" (65 عاًما)، مقتوًال، يف برئ ماء قديم، بعد خروجه بأيَّام 
ِمن أحد سجون جامعة الحويث، فيام كان أوالده األربعة ال يزالون يف السجن، بسبب رفضهم بث 

خطابات زعيم الحوثيني "عبدامللك الحويث"، داخل مسجد املنطقة خالل ليايل شهر رمضان.

عيل  محمد  للصحفي  الحويث،  جامعة  تجريها  رسية،  محاكامت  عن  صربة  عبدالحميد  املحامي  كشف 

لإلخفاء  وتعرَّض  اليمن)،  (غرب  الحديدة  مدينة  ِمن  2018/11/31م،  يف  اختطف  والذي  عاًما)،   44) الجنيد 

القرسي والتَّعذيب، ثمَّ نُِقل إىل جهاز األمن السيايس بصنعاء. 
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8 مايو

وثَّقت كامريا مراقبة، مقتل الشاب محمد عرفات املهاجري (17 عاًما)، ِمن قبل إياد املحرايب، وذلك بعد 

إصدار املرشف الحويث عصام أحمد املحرايب أمرًا بقتله، بسبب رفضه دفع مبالغ مالية "إتاوات"، يف 
غري الذي يديره، يف مديرية ماوية رشق مدينة تعز.  شهر رمضان، ِمن املتجر الصَّ

14 مايو

أعلن املركز األمرييك للعدالة (ACJ) أنَّ (3) آالف امرأة ِمن نزيالت اإلصالحية املركزية يف صنعاء، 

فية، ِمن قبل سلطة جامعة الحويث، وذلك بعد تلقِّيه مناشدات ِمن داخل  يتعرَّضن النتهاكات تعسُّ
اإلصالحية. 

16 مايو

16 مايو

قامت جامعة الحويث باسم "الحارس القضايئ" بالحجز التَّحفُّظي عىل منزل األكادميي، نرص 

محمد السالمي، املختطف لديها منذ ستِّ سنوات، متهيًدا ملصادرته. 

الوادعي،  يحي  نوح  يدعى  حويث،  مقاتل  جثَّة  عن  الكشف  ِمن  عمران  محافظة  يف  مواطنون  متكَّن 

مبديرية "عيال رسيح"، بعد نحو 5 أشهر ِمن مقتله عىل يد رفاقه، طمًعا يف سالحه وأموال كانت يف 
حوزته ودرَّاجته النارية، وتمَّ دفن جثَّته يف مزرعة للقات.



16 مايو

بإصابة يف الرأس، برصاص مسلح مرافق ملرشف جامعة  قُِتل سجني يدعى هشام سليامن الزبيدي، 

الحويث يدعى "أبو حيدر جحَّاف"، يف السجن املركزي بالحديدة. 

17 مايو

اختطفت جامعة الحويث خطيب جامع الظُّهور، نارص محمد النقييل، مبنطقة الحمرياء مبديرية 

أحد سجونها يف مركز املحافظة، عىل  البالد، ونقلته إىل  إب، وسط  السياين، يف محافظة 
خلفيَّة خطبة له، انتقد فيها سياسة الجامعة يف املحافظة.

22 مايو

الجنائية  املحكمة  أمام  احتجاجية،  وقفة  أوربَّا  يف  اليمنية  الجالية  أبناء  ِمن  العرشات  نظم 

جامعة  قبل  ِمن  تعز  مدينة  عىل  املفروض  الحصار  بإنهاء  للمطالبة  هولندا،  يف  الدولية، 
الحويث، واملستمر منذ سبع سنوات. 
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26 مايو

تعرَّض املواطن "طالل أحمد مرشد الليث" لعملية قتل، بطريقة بشعة، عىل يد مسلَّحني ِمن جامعة 

الحويث، يف قرية "املرائد"، مبنطقة "راوات"، التابعة ملديرية مذيخرة، جنوب غرب محافظة إب.

26 مايو

أعلنت الخارجية األمريكية عن وفاة عبدالحميد العجمي، املوظَّف املحيلِّ السابق يف سفارة 

واشنطن بالعاصمة صنعاء، يف أحد سجون جامعة الحويث، بعد سبعة أشهر عىل اختطافه.

26 مايو

دعا املرصد "األورو-متوسطي" لحقوق اإلنسان، ومقرُّه جنيف، األطراف ذات العالقة بالنزاع يف اليمن، 

معاناة  ِمن  للحد  املمكنة  الخطوات  جميع  واتخاذ  تعز،  حصار  إلنهاء  ورسيع،  جاد  نحو  عىل  العمل  إىل 
ماليني اليمنيني الذين يعيشون يف املدينة.
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املنازل التي تم مداهمتها 

يف 17 محافظة

املنازل التي تم 

تفجريها

املنازل املترضرة 

(كيل/ جزيئ)

املنازل املحتلة

املنازل 
املنهــوبة

القتىل واملصابون 
من األطفال

القتىل واملصابون 
من النساء 

القتىل واملصابون 
من املسنني

12038

125

194

148 853

462

243

1592

1304

"العيب  بعنوان  تقريرًا  رصد)  (تحالف  باليمن  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لرصد  اليمني  التحالف  أصدر 

2020م)، قيام جامعة  2014م- ديسمرب/ كانون األول  (يوليو/ متوز  الفرتة  األسود"، يوثِّق فيه خالل 
الحويث باالنتهاكات -يف 17 محافظة مينية- مبا ييل:
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القتىل املدنيون 

وسجلت هذه

املداهامت ما ييل:

1493

1240

1092
1021

1530

51
قتىل من
64األطفال

قتىل
من النساء

69
قتىل

من املسنني

566

ترتيب املحــافظــــات 
(تعرضت للمداهامت) 

املرتبة األولــــى: الحديدة.                    املرتبة الثانية: محافظة صنعاء.

املرتبة الثــالثـــة: أمانة العاصمة.      املرتبة الرابعة: إب

املرتبة الخامسة: محافظة تعز
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اإلصابات بالرصاص:

97
املصابون

130من األطفال
املصابون
من النساء

56
املصابون

من املسنني

740عدد املصابني املدنيني 

إصابات
بني األطفال

إصابات
بني النساء

إصابات
بني املسنني

521املصابون بالرصاص

4153

67
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15اإلجاميل

ضحايا األطفال

الرضب املفيض إىل املوت

ضحايا  النساء

ضحايا املسنني

46

1

إجاميل عدد القتىل باملواد املتفجرة RBG من املدنيني

21

قتيل باملواد املتفجرة

من األطفال

قتىل باملواد املتفجرة4

من النساء 

1143 األرس املترشدة

ضحايا األلغام واملواد املتفجرة



مقارنة بعودة 7606 يف مارس/ آذار

31

لريتفــــع عدد الذيــــن وصلــــوا إىل اليمــــن

منذ يناير وحتَّى 30 أبريل

أعلنت املنظمة الدولية للهجرة

التابعــــة لألمــــم املتحـــــدة

ابريل

عدد القادمني إىل اليمن (يناير/ أبريل): 24686

العائــــدون إىل اليمـــن من السعوديـة: 23950

وصول 5212 مهاجر أفريقي إىل اليمـن

عودة 5898 مغرتبا مينيا من السعودية



و667  مليار   19 بقيمة  ورضائب  جامرك  رسوم  الحويث  جامعة  تحصيل  تؤكِّد  وثائق  عىل  أونالين"  "املصدر  موقع  حصل 

األيام  الستة  خالل  للجامعة،  الخاضعة  الحديدة،  موانئ  وصلت  التي  النفطية  املشتقات  ِمن  سفن   5 ِمن  ريال،  مليون 

األوىل ِمن الهدنة التي أعلنتها األمم املتحدة، مطلع أبريل/ نيسان املايض:

سفينة  ِمن  وجامرك  رسوم  ريال،  مليون  و997  مليار   4

والتي  "تامكو"،  ملؤسسة  التابعة   ،"MT CAESAR"
أفرغت أكرث ِمن 32 ألف طنٍّ مرتي ِمن مادة البنزين يف 

ميناء الحديدة، بتاريخ 1 أبريل، بوثيقة رقمها 863.
عىل  حمولة  رضائب  ريال،  مليون  و428  مليار  و7 

ِمن  املحصلَّة  والرضائب  الرسوم  وبلغت  سفينتني، 
ملؤسسة  التابعة   ،"MT SANDS" سفينة  حمولة 

"تامكو"، التي وصلت ميناء الحديدة يوم 6 أبريل، 
ِمن  شحنتها  عىل  ريال،  مليون  و331  مليار   5

وفًقا  مرتي،  طنٍّ  ألف   32 البالغة  البنزين، 
الجهات  ِمن  والصادرة   ،868 رقم  للوثيقة 

والخاضعة  الحديدة،  موانئ  يف  املعنية 
ملليشيا جامعة الحويث. 

32



BURCISTANBUL İŞ MERKSZI, GÖKEVLER MAH,
2312 SK. 18. BLOK, KAT4. OFIS 40,
ESENYURT / ISTANBUL


