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 تتطىراخ تقزَز
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 ( 8108 أتزَوٍِ شهز  األوهىألسثىع )
 (01رقٌ )
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 صفحت 074132فاكس 074172انخط انساخن  471انعًهياث انًزكشيت وسارة انصناعت وانتجارة 

 

 
اىعاملُح واحمليُح ىيسيع ألسعار ارصذ واىىضع اىتَىٍَْ واىسعزٌ ىتطىراخ ص خٍي

 2118ً أتزَوٍِ شهز  األوهخاله األسثىع  واالستهالمُحاالساسُح  اىغذائُح
استنادًا لما هو متوفر لدى اإلدارة العامة لغرفة العمميات مػف معمومػات وانػاًع  مػ  مػا تػـ رسػدب واسػت اال  مػف 

   -فروع مكاتب الوزارة في أمانة العاسمة والمحافظات نمخص الموقؼ العاـ  م  النحو التالي:
 اىىضع اىتَىٍَْ :

اختناقات في  أيفي جميع المحافظات دوف رسد  المواد الغذائية االساسية والسمع االستهالكية متوفرة  -
حيػث امغػت الكميػات المرحمػة  مع تػدقؽ وانسػياب السػمع اسػورة طايعيػةاو استهالكية سمعة غذائية  أي

خػػالؿ  لمػػادتي ال مػػل والػػدقيؽ مػػف السػػوامع والمطػػاحف والدػػركات االحديػػدة الػػ  محافظػػات الجمهوريػػة
تفاسػػػيمها فػػػي ( طػػػف دقيػػػؽ  9226طػػػف قمػػػل و )( 464( طػػػف منهػػػا )9790ـ )7/4/2108-2 الفتػػػرة

 جدوؿ الكميات المرحمة.
الكميػػػات  امغػػػت حيػػػث   متػػػوفرة فػػػي معظػػػـ المحطػػػات التجاريػػػةالػػػديزؿ( -لمدػػػت ات النفطيػػػة )الانػػػزيف ا -

( لتػػػػر 412241277( لتػػػػر منهػػػػا )0410061080) 4/4/2108-0خػػػػالؿ الفتػػػػرة مػػػػف الحديػػػػدة المرحمػػػػة 
  ( لتػػػػػر مػػػػػػازوت4471224( لتػػػػػػر كيروسػػػػػيف و)011111و ) ( لتػػػػػر سػػػػػوالر0112241679انػػػػػزيف و )

 وتفاسيؿ الكميات في جدوؿ الكميات المرحمة مف المدت ات النفطية. 
فيما يتعمؽ امػادة الغػاز فػاف متااعػة توزيعهػا  اػر المجػالس المحميػة و  ػاؿ الحػارات قػد حمػت الجػزع  -

لػػت االزمػػة متجهػػة نحػػو مػػالكي الكايػػر مػػف ادػػكالية  ػػدـ تواجػػدها وايعهػػا فػػي السػػوؽ السػػوداع ومازا
وقد امغػت  ػدد  السيارات والمطا ـ والاوفيات مما أدى ال  ارتفاع االسعار لممواسالت والمأكوالت.

االسطوانات التي تػـ تعائتهػا فػي المحطػات المركزيػة وتوزيعهػا  مػ    ػاؿ الحػارات امػديريات امانػة 
 .( اسطوانة4021494ـ )8/4/2108-20/2العاسمة خالؿ الفترة 

 خػالؿ الفتػرة والسػميؼ الحديػدة ئيمينػاالواسػمة  اػر  واالدويػة المواد الغذائية والمدػت ات النفطيػة ممًا ااف 
( طػػف دخػػف هنػػدي  و 962ذرة هنػػدي  و ) ( طػػف092و)  قمػػل( طػػف 26241) -ـ هػػي:0-7/4/2108
و  ( طػػػػػف ديػػػػػزؿ01774( طػػػػػف اتػػػػػروؿ  و )02111( طػػػػػف مػػػػػازوت و )8198( طػػػػػف ارز   و )9021)
 .( طف غاز2911)
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 اىىضع اىسعزٌ

 م ارنػػػة ـ2108ااسػػػاوع ااوؿ مػػػف ااريػػػؿ  خػػػالؿلمسػػػمع الغذائيػػػة االساسػػػية دػػػهدت ااسػػػعار العالميػػػة -
   -ارزها  م  النحو التالي:تغيرات أ 2108مف مارس  الرااعااساوع ا

 مػػع /طػػف $ (228)%( ليسػػؿ الػػ  410انحػػو ) االايض)النػػا ـ( اامريكػػياسػػعار ال مػػل  ارتفػػاع
 ./طف$( 272لتسال اجمالي التكمفة ) /طف $( 44) ثاات تكمفة الن ؿ  ند

 ($/طف مع ثاػات 242%( ليسؿ ال  )4انحو ) ااحمر)السمب( اامريكيال مل  اسعار ارتفاع
 ($ لمطف 296لتسال اجمالي التكمفة ) ($ لمطف 44) ند تكمفة الدحف 

 (.219%( انحو )24أايضلمسنؼ ) التايمندي ارزاسعار ا ارتفاع%  

  لألنػواع )زيوت النخيػؿ  أسعارارتفاعP.OIL    P.OLEIN    P.STEARIN( انحػو  )014  %
112   %012)% 

 لمسنؼ  التايمندي ارزانخفاض اسعار ا(A( انحو )110.)% 

  (.016%   214)   انحو2108واغسطس  تسميـ مايو لمع ود اآلجمةانخفاض اسعار السكر% 

 واالوقيانياالوراي  يفاسعار الحميب المجفؼ لممسدر  ثاات. 

ااسػػػاوع ااوؿ مػػف ااريػػػؿ  تي ال مػػل والػػػدقيؽ خػػالؿدفيمػػا دػػػهدت اسػػعار المسػػػتورديف والمنتجػػيف لمػػػا-  
 ما يمي:  ـ2108مف مارس  الرااعااساوع اـ م ارنة 2108
 تسيٌُ تىاتح اىصىاٍع اسعار املستىردَِ ىيقَح االسرتايل احلثىب ثثاخ . 

 تسيٌُ تىاتح املطاحِ واجلشَزج وأتى شدزج اسعار املْتدني ىذقُق اىسْاتو ثثاخ . 

مػف مػارس  الرااػعااسػاوع ـ م ارنػة ا2108ااسػاوع ااوؿ مػف ااريػؿ خالؿ  التجزئةفيما دهدت أسواؽ -
   ما يمي: ـ 2108
  617)أسػػػعار المحػػػـو )العجػػػوؿ  الغنمػػػي   الا ػػػري( والػػػدجاج المجمػػػد والحػػػي انحػػػو ارتفػػػاع   %

617   %412   %0617   %0212)%. 

 ( 219ار الحديد التركي امختمؼ م اسات  انحو )أسع انخفاض%. 

 والمطحوف ال مل االسترالي الحاوب أسعار است رار . 

 الجزيرة   أاو دجرة.اسعار الدقيؽ السنااؿ  است رار   

 مػػة والهنػػدي المػػزة الػػديواف الااكسػػتاني الاسػػمتي الفخاؾ  و 41  41اسػػعار االرز التايمنػػدي   ثاػػات
 .ؾ( 41)

 اسعار مادة الزيوت والسموف المسنعة محميًا زيت الديؼ والطااخ وسػمف ال مريػة والانػت   ثاات
 .الزرقاع 
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  الوطنية وحضرموت  مراف و مادة االسمنت  أسعارثاات. 

 لسكر الارازيمي والسعيدا أسعار ثاات. 

 و دـ توفر الدانواالنكور النيدو و أسعار الحميب المجفؼ  است رار. 
 الايض المحمي لمحجـ الكاير.اسعار  است رار 

 والجحش  الطازجة الثمد والسخم  ااسماؾ أسعار است رار. 

   الماليزي والسويدي . ااخدابالتجزئة لمادة  أسعاراست رار 

  َِالتااعة في محطات ال طاع التجاري اما في المحطات لتر  21( لاير/ داة7211اسعر ) اىثْش
 .(لاير لمداة6711لمدركة اليمنية لمنفط اسعر )

  لتر 21( لاير/ داة7211اسعر ) اىذَشه  

  :( 011111-7111والسوؽ السوداع اسعر ) ( في محطات الدركة اليمنية لمغاز2111اسعر )اىغاس
  لاير 

 ّتائح املتاتعح املُذاُّح
االسػػواؽ فػػي المحافظػػات التػػي يدػػممها الت ريػػر حيػػث تواسػػؿ فػػرؽ العمػػؿ الميػػداني ا مالهػػا فػػي الرقااػػة  مػػ  

ال انونيػػة  ت( مخالفػػة متنو ػػة مػػف قاػػؿ مكتػػب االمانػػة وسػػنعاع تػػـ اتخػػاذ اإلجػػراعا24تمكنػػت مػػف ضػػاط  ػػدد )
( طػػف مػػواد غذائيػػة واسػػتهالكية متنو ػػة   و ػػدد الاالغػػات 24حيالهػػا  تػػـ معهػػا ضػػاط وتحريػػز واتػػالؼ كميػػة )

 االغ تـ  كسها  م  المعنييف في المكاتب أواًل اأوؿ.( 22التي تم تها العمميات )
  
 

 حمَذ عيٍ اهلالٍّ                                
 َيُاخعاً اىعٍذَز                      
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 اىعاملُح ىعذد ٍِ اىسيع اىغذائُح تطىراخ األسعار  أوالا 

 اىقَح األٍزَنٍ األتُض )اىْاعٌ(   -0

مػع ثاػات تكمفػة الن ػؿ /طػف $ (228)%( ليسػؿ الػ  410ارتفاع انحػو )النا ـ  ااايض اامريكيسجؿ ال مل 
 /طف  وكما يمي:  $( 272لتسال اجمالي التكمفة ) /طف $( 44)  ند

 البيان
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من مارس  الرابعاألسبوع 
8108 

األسبوع األول من ابريل 
8108 

 النسبة الفارق

 %1.0 9)+( 888 809 األبيض الناعم )غير محدد البروتين(القمح األمريكي 
 1 1 11 11 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 %2.1 9)+( 878 862 اإلجمالي
 تم اعتماد نوعية القمح األمريكي األبيض غير محدد نسبة البروتين ألنو يتم استيرادىا لميمن غير محدد البروتين

 اىقَح األٍزَنٍ األمحز اىصية )اىعادٌ(   -8

تكمفػة الدػحف ثاػات  مػع($/طػف 242)ليسػؿ الػ   %(4انحػو ) ارتفػاعااحمر)السمب(  اامريكيال مل  سجؿ
 وكما يمي:  ($ لمطف  296سال اجمالي التكمفة )لت ($ لمطف 44) ند 

 البيان   
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من مارس  الرابعاألسبوع 
8108 

 النسبة الفارق 8108األسبوع األول من ابريل 

 %5 08)+( 858 811 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 1 1 11 11 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية

 %1.8 08)+( 896 881 اإلجمالي

 ( ىألرس عاملُاا )دوالر/ىيطِ(FOBٍتىسطاخ األسعار ) -1

 لمسػػػػػػنؼوارتفا ػػػػػػًا %( 110انحػػػػػػو )( A)لمسػػػػػػنؼ  انخفاضػػػػػػاً التايمنػػػػػػدي  لػػػػػػألرزالعالميػػػػػػة  ااسػػػػػػعاردػػػػػػهدت 
 الااكستاني والفيتنامي(  وكما يمي: اارز أسعار)في حيف لـ يظهر المسدر %( 219( انحو )%24أايض)

من مارس  الرابعاألسبوع  بمد المنشأ النوع
8108 

األسبوع األول من ابريل 
8108 

 النسبة الفارق

 %1.0 0(-) 0098 0092 تايمند ( A)صنف 

 %8.9 08)+( 120 109 تايمند %85أرز أبيض

 

 ( ىيحيُة اجملفف عاملُاا حبسة وسارج اىشراعح األٍزَنُح )دوالر/ىيطِ(FOBٍتىسط األسعار) -4

مسػتوياتها ثااتًا  نػد الحميب لممسدريف االوراي واالوقياني  أسعاراحسب ت رير وزارة الزرا ة اامريكية سجمت 
 وكما يمي:  الساا ة
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 النسبة الفارق 8108األسبوع األول من ابريل  8108من مارس  الرابعاألسبوع  المصدر
 1 1 0675.11 0675.11 أوروبا
 1 1 0975.11 1975.00 اوقينا

 ( ىشَىخ اىْخُو عاملُاا )دوالر/ ىيطِ(FOBٍتىسط األسعار )  -5

  %014انحػو )(  P.OIL    P.OLEIN    P.STEARIN) لألنػواع ارتفا هػا إلػ زيوت النخيػؿ  أسعارأدارت 
 وكما يمي:  %( %0.2   112

من مارس  الرابعاألسبوع  النوع
8108 

األسبوع األول من ابريل 
 النسبة الفارق 8108

RBD P.OIL 643.00  658.11 )+(9.11 0.1% 

RBD P.OLEIN 649.00  650.11 )+(8.11 1.2% 

RBD P.STEARIN 648.50  657.11 )+(8.51 0.2% 

 ( لمسكر عالميًا )دوالر/ لمطن(FOBمتوسط األسعار ) -6

انحػو  انخفاضػاً   2108واغسػطس  العالمية لمادة السػكر  لمع ػود اآلجمػة تسػميـ مػايو ااسعارأظهرت مؤدرات 
 وكما يمي:    (016%   214%)

من مارس  الرابعاألسبوع  شير التعامالت
8108 

األسبوع األول من ابريل 
8108 

 النسبة الفارق

 %8.1 8.51(-) 348.70 357.20 8108مايو

 %0.6 5.71(-) 342.40 348.10 8108اغسطس

 ىيقَح واىذقُق املستىردَِ واملْتدني اسعار ثاُّا 
 ملادج اىقَح: املستىردٍَِتىسط أسعار -0

 وكما يمي: ثااتها  ند مستوياتها الساا ةاالسترالي الحاوب لمادة ال مل  المستورديف أسعارأظهرت نتائج تحميؿ 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة
 لمقمح االسترالي مستورديناسعار ال

مقدار )+( 
 (-أو )

من  الرابعاألسبوع  (-نسبة )+( أو )
 8108مارس 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

 1 1 7151 7151 كجم51 كيس حبوب استرالي  قمح

  املْتدني ىيذقُقٍتىسط أسعار -8 

 نػد  العػادي لجزيػرة وأاػو دػجرةوالمسػنااؿ  ثااتهالمدقيؽ لألسناؼ المرسودة  المنتجيف أسعارنتائج تحميؿ  اينت
 وكمايمي:  مستوياتها الساا ة
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 اسعار اىتدشئح)املستهيل(  ثاىثاا 
 اىتدشئح )املستهيل( ملادج اىقَح:ٍتىسط أسعار -0

 وكما يمي:  مطحوفلوالمحاوب  ثااتها الحاوباالسترالي التجزئة لمادة ال مل  أسعارأظهرت نتائج تحميؿ 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة
 م/أسعار التجزئة )المستيمك( )باللاير(

مقدار )+( 
 (-أو )

من  الرابعاألسبوع  (-نسبة )+( أو )
 8108مارس 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

 قمح
 

 1 1 7511 7511 كجم51 كيس حبوباسترالي 

 1 1 8111 8111 كجم51 كيس استرالي مطحون

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج  "اىذقُق" -8 

 وكمايمي:  او دجرةأ  لجزيرةوامسنااؿ ل ثااتهاالتجزئة لمدقيؽ لألسناؼ المرسودة  أسعارنتائج تحميؿ  اينت

 
 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "األرس"-1

ؾ  والااكسػػتاني الاسػػمتي 41  41 اسػػعار االرز التايمنػػدي  ثاػػات إلػػ الت ػػارير الػػواردة مػػف مكاتػػب الػػوزارة  تأدػػار 
  -وكمايمي:  ؾ(41) الفخامة والهندي المزة الديواف

 
 
 
 

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 اسعار المنتجين لمدقيق
مقدار )+( 

 (-أو )
-)نسبة )+( أو 

 الرابعاألسبوع  (
 8108من مارس 

األسبوع األول 
من ابريل 

8108 

 دقيق
 1 1 8211 8211 كجم51 كيس عادي السنابل )ابيض(

 1 1 8211 8211 كجم51 كيس عادي الجزيرة )أبيض(

 1 1 8211 8211 كجم51 كيس عاديأبو شجرة )أبيض(

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 م/أسعار التجزئة )المستيمك( )باللاير(
مقدار )+( 

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

 الرابعاألسبوع  (
 8108من مارس 

األسبوع األول 
من ابريل 

8108 
 1 1 9111 9111 كجم51 كيس السنابل العادي )ابيض( دقيق

 1 1 8911 8911 كجم51 كيس )أبيض(الجزيرة  دقيق

 1 1 8911 8911 كجم51 كيس أبو شجرة )أبيض( دقيق



 8 صفحت 074132فاكس 074172انخط انساخن  471انعًهياث انًزكشيت وسارة انصناعت وانتجارة 

 

 
 

 
 السمعة
 المادة

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ(
 م/أسعار التجزئة )المستيمك( )باللاير(

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
من  الرابعاألسبوع 
 8108مارس 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

 األرز 
 1 1 01511 01511 كجم51 كيس تايمندي
 1 1 08511 08511 كجم11 كيس تايمندي

 1 1 87111 87111 كجم11 كيس ارز الفخامة بسمتي باكستاني
 1 1 86511 86511 كجم11 كيس ارز الديوان مزه ىندي

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "اىسنز"-4

 وكمايمي:  الساا ةثااتها  ند مستوياتها  والسعيد التجزئة لمسكر الارازيمي أسعارأظهرت نتائج تحميؿ 

 السمعة
 

النوعية 
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة

 م/أسعار التجزئة )المستيمك( )باللاير(
مقدار )+( أو 

(-) 
 الرابعاألسبوع  (-نسبة )+( أو )

من مارس 
8108 

األسبوع األول 
 8108من ابريل 

 سكر
 1 1 08811 08811 كجم51 كيس برازيمي
 1 1 08811 08811 كجم51 كيس السعيد

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "احليُة اجملفف"-5
 وكمايمي: و دـ توفر الدانو نكورالوا لنيدوا سعارأ ثااتاينت تجارة التجزئة لمادة الحميب المجفؼ 

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

من  الرابعاألسبوع  (-)
 8108مارس 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

 1 1 8811 8811 ك 8.5 عمبة  نيدو حميب
 - - غير متوفر غير متوفر ك 8.5 عمبة  دانوحميب 
 1 1 8111 8111 ك 8.5 عمبة  أنكور حميب

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "اىشَىخ واىسَىُ "-6

مف سػػو  والطاػاخأسػعارها لزيػت الدػػيؼ  ارتفػػاعأظهػرت كدػوفات الرسػػد لمػادة الزيػوت والسػػموف المسػنعة محميػًا 
 وكمايمي:   الانت الزرقاعو ال مرية 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
 الرابعاألسبوع 
 8108من مارس 

األسبوع األول 
 8108من ابريل 

 1 1 0011 0011 لتر0.8 جالون زيت الشيف / محمي
 1 1 0151 0151 لتر0.8 جالون زيت الطباخ/ محمي 
 1 1 9911 9911 ك01 صفيحة سمن القمرية /محمي

 1 1 9811 9811 ك01 صفيحة سمن البنت الزرقاء/ محمي
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 ىيسيع األساسُح األخزي: )املستهيل( ٍتىسط أسعار اىتدشئح-7
 :ىيحىً واىذخاج واىثُض)املستهيل(  ٍتىسط أسعار اىتدشئح-

المجمػػد لػػدجاج وا(   الا ػػري الغنمػػي  لعجػػوؿالمحػػوـ ) ارتفا هػػااينػػت كدػػوفات الرسػػد لمحػػـو والػػدجاج والاػػيض 
 وكمػػا  لمحجػػـ الكايػػرالمحمػػي ماػػيض وثااتهػػا ل (%0212%   0617%   412%   617%   617انحػػو ) الحػػيو 

 يمي:

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

 ( -مقدار )+( أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
من  الرابعاألسبوع 
 8108مارس 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

 %6.7 811)+( 2811 2111 كجم 0 لحم        عجول
 %6.7 811)+( 2811 2111 كجم 0 لحم        غنمي
 %5.2 011)+( 8111 0911 كجم 0 لحم        بقري
 %06.7 811)+( 0111 0811 كجم  0 دجاج      مجمد 
 %02.2 811)+( 0711 0511 كجم  0 دجاج       حي

 1 1 0811 0811 حبو كبير21طبق  بيض

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( " ىألمساك "

 لجحػش واوالسػخم  لمثمػد  ثااتهػا الطازجػة ااسماؾالتجزئة لألسناؼ المختارة مف  أسعارأوضحت نتائج تحميؿ 
   وكمايمي:و دـ توفرب لمزينوب

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

 ( -مقدار )+( أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
من  الرابعاألسبوع 
 8108مارس 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

 1 1 2111 2111 كجم 0 سمك          الثمد 
 1 1 2211 2211 كجم 0 سمك        السخمة 

 - - غير متوفر غير متوفر كجم 0 سمك     الزينوب
 1 1 0811 0811 كجم  0 سمك    الجحش

 " ملىاد اىثْاء:ملستهيلااىتدشئح "ٍتىسط أسعار -

 الحديد التركي-
 وكمايمي:  %(219انحو ) بأسعار  انخفاضأظهرت الايانات الواردة مف مكاتب الوزارة ااامانة والمحافظات 

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 المقاس الوحدة

 أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  (-مقدار )+( أو )
(-) 

من  الرابعاألسبوع 
 8108مارس 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

 %8.9 01.111(-) 221.111 211.111 ممي 01 طن تركي حديد
 %8.9 01.111(-) 221.111 211.111 ممي 08 طن تركيحديد 
 %8.9 01.111(-) 221.111 211.111 ممي 01 طن تركيحديد 
 %8.9 01.111(-) 221.111 211.111 ممي 06 طن تركيحديد 

 
 



 11 صفحت 074132فاكس 074172انخط انساخن  471انعًهياث انًزكشيت وسارة انصناعت وانتجارة 

 

 ااخداب-
 ند مستوياتها  لمماليزي والسويدي ثااتهالألسناؼ المرسودة  ااخدابالتجزئة لمادة  أسعاراينت نتائج تحميؿ 

 وكمايمي: الساا ة 

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

من مارس  الرابعاألسبوع  (-)
8108 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

 1 1 071.111 071.111 متري طن ماليزي         خشب 
 1 1 071.111 071.111 طن متري سويدي        خشب 

 االسمنت-
  وحضػرموتلوطنيػة وا عمػرافل ثااتهػاالػ   مػادة االسػمنت  مػ  مسػتوى تجػارة التجزئػة أسػعارمتوسطات  أدارت

 -:كمايميو 

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة
 أسعار التجزئة )باللاير(

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة )+( 
 (-أو )

من  الرابعاألسبوع 
 8108مارس 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

 1 1 2111 2111 كجم51 كيس  اسمنت عمران )محمي(
 1 1 2811 2811 كجم51 كيس )محمي( الوطنيةاسمنت   

 1 1 2851 2851 كجم51 كيس اسمنت حضرموت )محمي(
 

 املشتقاخ اىْفطُح:ٍتىسط أسعار -
في محطات ال طاع التجاري وفي محطات الدركة اليمنية لمنفط  لتر 21( لاير/ داة7211سعر )ا اىثْشَِ 
 . (لاير6711اسعر )

 لتر 21( لاير/ داة7211) اسعر اىذَشه 
  ػػاؿ الحػػارات  اػػر ( لاير فػػي جميػػع المحافظػػات 2111اسػػعر ) فػػي محطػػات الدػػركة اليمنيػػة لمغػػازاىغاااس: 

دػػػراؼ المكاتػػػب والمجػػػالس المحميػػػة فػػػي  المػػػديريات. فيمػػػا ظمػػػت اسػػػعار السػػػوؽ  غيػػػر الرسػػػمي تتػػػراوح اػػػيف وا 
 .لاير  7111-01111
 : اىىضع اىتَىٍَْ:راتعاا 

رير الػػواردة مػػف فػػروع مكاتػػب الػػوزارة الػػ  اسػػت رار الوضػػع التمػػويني لمسػػمع الغذائيػػة واالسػػتهالكية اوضػػحت الت ػػا
ؽ وانسػياب فمع تػدغذائية او استهالكية  سمعة أياختناقات في  أيات دوف رسد االساسية في جميع المحافظ

  .السمع اسورة طايعية
أمانػػة العاسػػمة الكميػػات المرحمػػة مػػف السػػوامع والمطػػاحف والدػػركات الػػ   جمػػاليإ تامغػػوفػػي هػػذا الدػػأف - 
( طػػف 9226قمػػل و )طػػف ( 464( طػػف منهػػا )9790ـ )7/4/2108-2خػػالؿ الفتػػرة محافظػػات الجمهوريػػة و 

 -دقيؽ وكمايمي:
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و 7/4/2102-2 نصــهيـــف خــالل انفتـــزة يــنكًيــــــاث انقًـــح وانــذقيـــق انًــزحــم نهًحــافــظاث ين قبــم انصــىايــع وانًــــطاحــن وانشـــزكاث  بانــحــذيــذة وا
 بانــطــن

 انتـــاريــخ اسى انشزكت و
 انكًيــــــــــت

 انــىحــذة
 دقيـــق قًـــح 

 طـــــن 32.2. 1 7/4/2102-2 )هائم سعيذ(انشزكت انيًنيت نهًطاحن وصىايع انغالل  -0

 طـــــن 43474 1 7/4/2102-2 شــــــزكت انــحــذيــذة نهًــطاحــن انًحــذودة  -2

 طـــــن 202 444 7/4/2102-4 انشزكت انيًنيت انذونيت نهصناعاث انغذائيت )انحباري(  -3

 طـــــن 6.24 444 االجًـــــــــاني

 طـــــن 6760 االجًـــــــــاني انكهي

 باقي انصىايع وانًطاحن نى تىافينا بكًياث انقًح وانذقيق انًزحهت ين قبهها نهًحافظاث خالل انفتزة انًحذدة بانجذول اعاله -يهحـىظت : 

             خػػػػػالؿ الفتػػػػػرة والسػػػػػميؼ الحديػػػػػدة ئيالنفطيػػػػػة الواسػػػػػمة  اػػػػػر مينػػػػػاالمدػػػػػت ات المػػػػػواد الغذائيػػػػػة و  ممػػػػػًا اػػػػػاف 
 -هي:ـ 0-8/4/2108

( لتػر 0410061080) 4/4/2108-0امغت الكميات المرحمة مف المدت ات النفطيػة لممحافظػات خػالؿ الفتػرة و 
( 4471224و)( لتػػػر كيروسػػػيف 011111و ) ( لتػػػر سػػػوالر0112241679( لتػػػر انػػػزيف و )412241277منهػػػا )

 -  وكمايمي: لتر مازوت
 تـــرمبالم 4/4/2102-0خالل الفترة  لممحـــــافــــظات المرحمةالمشتقـــــات النفطيــــة 

 االجمالي مازوت كيروسن سوالر   بنزين التاريخ المحافظة

 43.723144 1 1 432.23426 34.4..4 4/4/2102-0 صنعاء

 430113442 1 013111 432243.41 032443012 4/4/2102-0 الحديدة 

 4643704 1 1 443624. 2.137.1 4/4/2102-0 حجو

 030113224 4473224 1 203711. 2703611 4/4/2102-0 عمران 
 4223424 1 1 2243441 2443274 4/4/2102-0 صعده
 4223424 1 1 2443724 0743611 4/4/2102-0 ذمار

 2413711 1 1 1 2413711 4/4/2102-0 الضالع
 603074. 1 1 403241 63.24.. 4/4/2102-0 االمانة 

 243201. 1 1 1 243201. 4/4/2102-0 اب
 2.3411 1 1 1 2.3411 4/4/2102-0 المحويت

 0430043020 4473224 013111 43476..013 43.243277 االجمالي

 الوحدة  الكمية  السمعة م
 طن 24241 قمح  -0

 طن .06 ذرة ىندي  -8

 طن .64 دخن ىندي  -2

 طن 60.1 ارز  -1

 طن 2162 مازوت  -5

 طن 0.111 بترول  -6

 طن 01774 ديزل  -7

 طن 2611 غاز  -8
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 ػػػدد االسػػػطوانات التػػػي تػػػـ تعائتهػػػا فػػػي المحطػػػات المركزيػػػة وتوزيعهػػػا  مػػػ    ػػػاؿ الحػػػارات امػػػديريات امانػػػة وامغػػػت 
 -كمايمي:و  ( اسطوانة4021494ـ )8/4/2108-20/2العاسمة خالؿ الفترة 

 عدد االسطوانات المديرية  م
 81729 اني الحارث  .1
 57843 دعوب  .2
 49070 الساعيف   .3
 41444 الوحدب  .4
 38819 معيف  .5
 37402 الثورة   .6
 33753 ازاؿ  .7
 30521 التحرير  .8
 27150 السافية  .9
 14863 سنعاع ال ديمة  .10

 4023464  االجمالي

 خاٍساا ّتائح املتاتعح املُذاُّح
فرؽ العمؿ الميػداني ا مالهػا فػي الرقااػة  مػ  االسػواؽ فػي المحافظػات التػي يدػممها الت ريػر حيػث تمكنػت مػف تواسؿ 

ال انونية حيالها  تػـ معهػا ضػاط  ت( مخالفة متنو ة مف قاؿ مكتب االمانة وسنعاع تـ اتخاذ اإلجراعا24ضاط  دد )
 -وكمايمي:( طف مواد غذائية واستهالكية متنو ة 24وتحريز واتالؼ كمية )

 الكميات المضبوطة والمحرزة والتي تم اتالفيا عدد المخالفات المكتب م

 08 االمانة   -0

 ( كرتون عصائر ال تحمل بيانات المنشأ ومقمدة لمنتج محمي96113)  -

 ( كرتون مسحوق عصير ممنوع بيعيا0853) -

 ( كرتون كويكر تالفة وغير قابمة لمتداول963) -

 خاص ببرنامج الغذاء العالمي3( كيس أرز ممنوع بيعو 17) -

 ( كرتون منظفات تالفة523) -

 ( كرتون زيت طبخ مجيول بمد المنشأ53) -

 ( باكت مضغة حوت ممنوع بيعيا63) -

  ( عمبة اناناس ومعكرونة منتيية الصالحية 66) -

 ( محاضر ضبط رفض التفتيش83عدد ) -

 ( ثالثة طن ومائتين واربعون كيمو جرام2.8113اتالف ) -

 02 صنعاء  -8
ضبط وتحريز كمية من البسكويتات المتنوعة منيا ماىو مشارف عمى االنتياء والبعض االخر منتيي   -

 الصالحية لحين استكمال االجراءات القانونية3
 طن85 85 االجمالي

 -( تالغ مت عنسها عيً املناتة املعُْح يف حُْه:22اىثالغاخ اىتٍ تيقتها اىعَيُاخ عذد )-
 البالغاتعدد  المحافظة    م
 00 االمانة  -0
 6 صنعاء  -8
 5 حجو  -2

 1 اب  -1

 2 ذمار  -5
 2 عمران  -6

 28 االجمالي
 


