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 بتطىراث تقزَز
 األسعار اىعاملُت واحمليُت ىيسيع اىغذائُت واالستهالمُت األساسُت

 ( 8108 َْاَزٍِ شهز  األوهىألسبىع )
 (1رقٌ )
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اىعاملُت واحمليُت ىيسيع ألسعار ارصذ واىىضع اىتَىٍَْ واىسعزٌ ىتطىراث ص خٍي
 2118ً َْاَزٍِ شهز  االوهخاله األسبىع  واالستهالمُتاالساسُت  اىغذائُت

استنادًا لما هو متوفر لدى اإلدارة العامة لغرفة العمميػػات مػػف معمومػػات وعنػػاًا ممػػد مػػا تػػـ رمػػد  واسػػت عال  مػػف 
   -فروع مكاتب الوزارة في أمانة العاممة والمحافظات نمخص الموقؼ العاـ ممد النحو التالي:

 اىىضع اىتَىٍَْ :
لسػػمع وا االساسية الغذائيةلممواد ت رار الوضع التمويني رير الواردة مف فروع مكاتب الوزارة الد اساوضحت الت ا

مػػػع تػػػدقؽ او اسػػػتيةكية غذائيػػػة  سػػػمعة أياختناقػػػات فػػػي  أيواالسػػػتيةكية فػػػي لميػػػع المحافظػػػات دوف رمػػػد 
اشػػارت الت ػػارير الػػد تػػوفر كميػػات تلاريػػة فػػي  النفطيػػة لمشت اتو فيما يخص ا، وانسياب السمع عمورة طعيعية

 ركة اليمنية لمنفط لمحطات محدودة.الش المحافظات والتي يتـ امداداها مف قعؿاسواؽ االمانة و 
شػػػيدت ترالعػػػًا ح ي ػػػًا وممحوظػػػًا فػػػي تػػػوفر هػػػذ  المػػػادة عنسػػػب متفاوتػػػة  وكػػػذلؾ الحػػػاؿ فيمػػػا يتعمػػػؽ عمػػػادة الغػػػاز

ليمنيػػة نتيلػػة امػػدادات المحطػػات الرئيسػػية التاععػػة لمشػػركة ا (ممػػراف – الحديػػدة -ذمػػار)وخامة فػػي محافظػػات 
 لمغاز في تمؾ المحافظات.

خةؿ  وفي هذا الشأف عمغت الكميات المرحمة مف الموامع والمطاحف والشركات الد محافظات اللميورية-
تفاميميا في لدوؿ ، ( طف دقيؽ83:18( قمح و );>831( طف منيا )9>.113ـ  );9/1/811-1الفترة 

 الكميات المرحمة.
( لتػػر 9>>3;;1:31) ;9/1/811-8المشت ات النفطيػػة لممحافظػػات خػػةؿ الفتػػرة عمغت الكميات المرحمة مف و 

 .( لتر مازوت813111( لتر سوالر ، و )11398.3.11( لتر عنزيف و )8>9381839منيا )

        المػػػػواد الغذائيػػػػة والمشػػػػت ات النفطيػػػػة الوامػػػػمة معػػػػر مينػػػػائي الحديػػػػدة والمػػػػميؼ خػػػػةؿ الفتػػػػرة مػػػػف مممػػػػًا عػػػػاف 
( طػػف 77;:( طف ذرة و )1811.( طف دقيؽ ، و )8981( طف قمح، و )172>7) -هي : ـ;1-9/1/811

 ( طف عتروؿ.>.>>ديزؿ ، و )
 

 اىىضع اىسعزٌ
 م ارنػػػة  ـ;811ااسػػػعوع ااوؿ مػػػف ينػػػاير  خػػػةؿلمسػػػمع الغذائيػػػة االساسػػػية شػػػيدت ااسػػػعار العالميػػػة -
  -التالي:تغيرات اعرزها ممد النحو  7102مف ديسمعر  الراععااسعوع ع

 مع ثعات /طف $( 811)%( ليمؿ الد 1عنحو )( النامـ)االعيض اامريكيال مح  ارتفاع اسعار
  /طف$( 877لتمعح المالي التكمفة ) /طف،$( 78) تكمفة الن ؿ مند

 ($/طػػف مػػع 819%( ليمػػؿ الػػد )837عنحػػو ) ااحمر)المػػمب( اامريكػػيال مػػح  ارتفػػاع اسػػعار
 .($ لمطف891لتمعح المالي التكمفة ) لمطف،($ 77)مند تكمفة الشحف ثعات 
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 (:3.% ، ;13عنحو ) اسعار الحميب الملفؼ لمممدريف االورعي واالوقياني ارتفاع%. 

 لألنػػػواع ) ارتفػػػاع اسػػػعار زيػػػوت النخيػػػؿP.OIL ، P.OLEIN  ،P.STEARIN( عنحػػػو )13; ، %
839%  ،13.)%. 

  (137% ، 138)، عنحو;811ومايومارس لمع ود اآللمة تسميـ ارتفاع  اسعار السكر%.  

  ارزا أسعارثعات ( التايمندي لممنفيفA 88وأعيض. )% 
   

ااسػػػعوع ااوؿ مػػػف ينػػػاير  تي ال مػػػح والػػػدقيؽ خػػػةؿدفيمػػػا شػػػيدت اسػػػعار المسػػػتورديف والمنتلػػػيف لمػػػا-  
 ما يمي:  ـ7102مف ديسمعر  الراععااسعوع عـ م ارنة ;811
 بْحرترتى  تسرترتيٌُ بىابرترتت اىعرترتىاٍع اسعار املستىردَِ ىيقَح االسرترتيلاا اوبرترتى  ارتفاع
(<37)%. 

 واجلشَزة وأبى شدزة )بعذ اىشَادة اىسرترتابقت    اسعار املْتدني ىذقُق اىسْابو ثباث
 .االسبىع املاضٍ(

ـ م ارنة عااسعوع الراعػع مػف ديسػمعر ;811خةؿ ااسعوع االوؿ مف يناير  التلزئةفيما شيدت أسواؽ -
   ما يمي: ـ،:811
 (.83% ، :3;والمطحوف عنحو ) الحعوبال مح االسترالي  أسعار ارتفاع%. 

 " ؾ" والعاكستاني العسمتي الفخامػػة والينػػدي المػػزة الػػديواف 81،  71ارتفاع اسعار االرز التايمندي
 .%(738% ، 838%، 738،  %738ؾ(" عنحو )71)

 (  .:التلزئة لمسكر العرازيمي والسعيد عنحو ) أسعار ارتفاع% 

 ( ومدـ توفر الدانو:83% ، 839ارتفاع أسعار الحميب الملفؼ النيدو واالنكور عنحو )% 
  ( .83% ، 131عنحو )العنت الزرقاا و  السموف الممنعة محميًا ال مريةارتفاع اسعار% 

 ( .138الحديد التركي عمختمؼ م اسات  عنحو )ار أسع ارتفاع% 

 (38.عنحو ) الماليزي والسويدي ااخشابالتلزئة لمادة  أسعار ارتفاع% . 

 اللزيرة ، أعو شلرةاسعار الدقيؽ السناعؿ  ثعات ،. 

  ممنعة محميًا الشيؼ والطعاخ.ال الزيوتثعات أسعار 

  العػػيض المحمػػي لمحلػػـ و ثعات اسعار المحـو )العلوؿ، الغنمي ، الع ري( والدلاج الملمد والحػػي
  الكعير.
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 الطازلة الثمد والسخم  واللحش ااسماؾ أسعار ثعات. 

 مادة االسمنت ممراف الوطنية وحضرموت أسعار ثعات. 

  َِلتر .  81( لاير/ دعة711:عسعر ) اىبْش 
  لتر 81( لاير/ دعة11;9عسعر ) اىذَشه 
  :لتر مدا ذمار وممراف والحديدة التي تمثػػؿ اسػػعار هػػذ  المػػادة 81( لاير/ دعة7:11) عسعراىغاس

مند مستويات اقؿ مف الساعؽ نتيلة امدادات المحطات الرئيسة لمشركة اليمنية لمغاز والعيػػع فػػي 
 ( لاير لألسطوانة.8811-8111السوؽ عمتوسط عيف )

 املتابعت املُذاُّتّتائح 
توامؿ فرؽ العمؿ الميػداني امماليػا فػي الرقاعػة ممػد االسػواؽ فػي المحافظػات التػي يشػمميا الت ريػر حيػث تمكنػت مػف 

ال انونيػة حياليػا تػـ معيػا اتػةؼ  تتـ أتخػاذ اإللػراااحل  مكتب العمميات و ( مخالفة متنومة مف قعؿ 1.ضعط مدد )
المعنييف تـ مكسيا ممد ( عةغ 8.تم تيا العمميات مدد ) التيوالعةغات  متنومة.( طف مواد غذائية 1وتحريز كمية )

 في المكاتب أواًل عأوؿ.
 حمَذ عيٍ اهلالٍّ                                
 َيُاثعاً اىعٍذَز                      
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 اىعاملُت ىعذد ٍِ اىسيع اىغذائُت تطىراث األسعار  أوالا 
 اىقَح األٍزَنٍ األبُض )اىْاعٌ(   -0

 مع ثعات تكمفة الن ؿ مند/طف $( 811)ليمؿ الد  (%1ارتفاع عنحو )النامـ  ااعيض اامريكيسلؿ ال مح 
 /طف، وكما يمي:  $( 877لتمعح المالي التكمفة ) /طف،$( 78)
 

 البيان
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من  الرابعاألسبوع 
 >721ديسمبر 

األسبوع األول من يناير 
 النسبة الفارق =721

 %1 7)+( 722 =<1 القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد البروتين(
 2 2 99 99 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 %=.2 7)+( 799 797 اإلجمالي
 يتم استيرادىا لميمن غير محدد البروتين تم اعتماد نوعية القمح األمريكي األبيض غير محدد نسبة البروتين ألنو

 

 اىقَح األٍزَنٍ األمحز اىعيب )اىعادٌ(   -8

تكمفػػػة ثعػػػات  مػػػع($/طػػػف 819)ليمػػػؿ الػػػد  %(837عنحػػػو ) ارتفػػػاعااحمر)المػػػمب(  اامريكػػػيال مػػػح  سػػػلؿ
 وكما يمي:  ($ لمطف، 891معح المالي التكمفة )لت ($ لمطف،77)مند الشحف 

 البيان   
 "بالدوالر" /طنالسعر السائد 

من ديسمبر  الرابعاألسبوع 
721< 

 النسبة الفارق =721األسبوع األول من يناير 

 %9.: 11)+( ;71 :72 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 2 2 99 99 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية

 %9.9 11)+( 2;7 <79 اإلجمالي

 عاملُاا )دوالر/ىيطِ(( ىألرس FOBٍتىسطاث األسعار ) -3

)فػػي حػػيف لػػـ  %( منػػد مسػػتويات  السػػاع ة88أعيضو  A) يفلممنف ثعاتاالتايمندي  لألرزالعالمية  ااسعارشيدت 
 العاكستاني والفيتنامي(، وكما يمي: اارز أسعاريظير الممدر 

من ديسمبر  الرابعاألسبوع  بمد المنشأ النوع
721< 

 النسبة الفارق =721األسبوع األول من يناير 

 2 2 1292 1040 تايمند ( Aصنف )

 2 2 ==8 ==8 تايمند %:7أرز أبيض
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 ( ىيحيُب اجملفف عاملُاا حبسب وسارة اىشراعت األٍزَنُت )دوالر/ىيطِ(FOBٍتىسط األسعار) -4

عنحػػػو ارتفامػػػًا الحميػػػب لمممػػػدريف االورعػػػي واالوقيػػػاني  أسػػػعارعحسػػػب ت ريػػػر وزارة الزرامػػػة اامريكيػػػة سػػػلمت 
 وكما يمي: ،%(:3.% ، ;13)

 النسبة الفارق =721األسبوع األول من يناير  >721من ديسمبر  الرابعاألسبوع  المصدر
 %=.2 2:.17)+( 2.22:;1 2:.>8;1 أوروبا
 %>.8 2:.7;)+( 22.:>>1 2:.17>1 اوقينا

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

% ، ;13( عنحػػػو )P.OIL ، P.OLEIN  ،P.STEARIN) لألنػػػواعارتفاميػػػا  إلػػػدزيػػػوت النخيػػػؿ  أسػػػعارأشػػػارت 
 وكما يمي: (، %.13،  839%

من ديسمبر  الرابعاألسبوع  النوع
721< 

األسبوع األول من يناير 
 النسبة الفارق =721

RBD P.OIL 607.00  612.00 )+(:.22 2.=% 

RBD P.OLEIN 608.00  623.50 )+(1:.:2 7.;% 

RBD P.STEARIN 608.00  616.00 )+(=.22 1.8% 

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

عنحػػػو  ارتفػػػاع، ;811العالميػػػة لمػػػادة السػػػكر، لمع ػػػود اآللمػػػة تسػػػميـ مػػػارس ومػػػايو ااسػػػعارأظيػػػرت ماشػػػرات 
 وكما يمي:  ،%(%137 ، 138)

من ديسمبر  الرابعاألسبوع  شير التعامالت
721< 

األسبوع األول من يناير 
721= 

 النسبة الفارق

 %:.2 7.22)+( 396.70 394.70 =721مارس

 %2.9 2;.1)+( 394.80 393.20 =721مايو

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

 وكما يمي: ،%(37>عنحو ) ارتفاميااالسترالي الحعوب لمادة ال مح  المستورديف أسعارأظيرت نتائج تحميؿ 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة
 لمقمح االسترالي مستورديناسعار ال

مقدار )+( 
من  الرابعاألسبوع  (-نسبة )+( أو ) (-أو )

 >721ديسمبر 
األسبوع األول من 

 =721يناير 
 %9.< 22;)+( 222> 922; كجم2: كيس حبوب استرالي  قمح

  

  املْتدني ىيذقُقٍتىسط أسعار -8

منػد  العػادي للزيػرة وأعػو شػلرةوالمسػناعؿ  ثعاتيالمدقيؽ لألمناؼ المرمودة  المنتليف أسعارنتائج تحميؿ  عينت
 وكمايمي:، مستوياتيا الساع ة
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 اسعار اىتدشئت)املستهيل(  ثاىثاا 
 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة اىقَح:-0

 %:3;عنحػو ) مطحػوفلوالمحعػوب  ارتفاميػا الحعػوباالسػترالي التلزئة لمادة ال مح  أسعارأظيرت نتائج تحميؿ 
 وكما يمي: ،(%.83، 

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

مقدار )+( 
من  الرابعاألسبوع  (-نسبة )+( أو ) (-أو )

 >721ديسمبر 
األسبوع األول من 

 =721يناير 
 قمح
 

 %>.= 22;)+( 22:> 22<; كجم2: كيس حبوباسترالي 

 %8.: 922)+( 222= 22;> كجم2: كيس استرالي مطحون

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة  "اىذقُق" -8 

 وكمايمي: ،عو شلرةأ، للزيرةوامسناعؿ ل ثعاتياالتلزئة لمدقيؽ لألمناؼ المرمودة  أسعارنتائج تحميؿ  عينت

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "األرس"-3
والعاكسػتاني العسػمتي  "ؾ81،  71"اسعار االرز التايمنػدي  ارتفاع إلدالت ارير الواردة مف مكاتب الوزارة  تأشار 

  -، وكمايمي:%(5.4% ، 7.7%، 738% ، 738عنحو ) "ؾ(71الفخامة واليندي المزة الديواف )
 

 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
من  الرابعاألسبوع 

 >721ديسمبر 
األسبوع األول من 

 =721يناير 
 األرز 

 %9.7 22:)+( 17:22 17222 كجم2: كيس تايمندي
 %9.7 922)+( 12222 22;< كجم92 كيس تايمندي

 %7.7 22:)+( 78:22 78222 كجم92 كيس ارز الفخامة بسمتي باكستاني
 %:.9 1222)+( 78222 77222 كجم92 كيس ارز الديوان مزه ىندي

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 اسعار المنتجين لمدقيق
مقدار )+( 

 (-)أو 
-نسبة )+( أو )

) 
 الرابعاألسبوع 

من ديسمبر 
721< 

األسبوع األول 
من يناير 

721= 

 دقيق
 2 2 822= 822= كجم2: كيس عادي السنابل )ابيض(

 2 2 822= 822= كجم2: كيس عادي الجزيرة )أبيض(

 2 2 822= 822= كجم2: كيس عاديأبو شجرة )أبيض(

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

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

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

) 
 الرابعاألسبوع 

من ديسمبر 
721< 

األسبوع األول 
من يناير 

721= 
 2 2 222< 222< كجم2: كيس السنابل العادي )ابيض( دقيق

 2 2 22== 22== كجم2: كيس الجزيرة )أبيض( دقيق

 2 2 22== 22== كجم2: كيس أبو شجرة )أبيض( دقيق
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 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "اىسنز"-4

 وكمايمي:،  %(:عنحو ) ارتفاميا والسعيد التلزئة لمسكر العرازيمي أسعارأظيرت نتائج تحميؿ 

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

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

 الرابعاألسبوع  (-نسبة )+( أو ) (-)
من ديسمبر 

721< 

األسبوع األول 
 =721من يناير 

 سكر
 %> 22=)+( 17822 11:22 كجم2: كيس برازيمي
 %> 22=)+( 17222 11:22 كجم2: كيس السعيد

 "اويُب اجملفف"ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة -5
ومػدـ تػوفر  %(:83% ، 839عنحػو ) نكػوراالو  لنيػدوا سػعارأ ارتفػاععينت تلارة التلزئة لمادة الحميػب الملفػؼ 

 وكمايمي: الدانو

 السمعة
 

النوعية 
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

من  الرابعاألسبوع  (-)
 >721ديسمبر 

األسبوع األول من 
 =721يناير 

 %;.7 722)+( 222= 22=> ك :.7 عمبة  نيدو حميب
 2 2 غير متوفر غير متوفر ك :.7 عمبة  دانوحميب 
 %>.7 722)+( 22>> 22:> ك :.7 عمبة  أنكور حميب

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "اىشَىث واىسَىُ "-6

وارتفاميػا  والطعػاخأسػعارها لزيػت الشػيؼ  ثعػاتأظيرت كشوفات الرمد لمادة الزيوت والسموف الممنعة محميػًا 
 وكمايمي:  %( ،.83% ، 131عنحو ) العنت الزرقااو سمف ال مرية ل

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
األسبوع األول 
من ديسمبر 

721< 

 الرابعاألسبوع 
من ديسمبر 

721< 
 2 2 1222 1222 لتر=.1 جالون زيت الشيف / محمي
 2 2 2:< 2:< لتر=.1 جالون زيت الطباخ/ محمي 
 %1.1 122)+( 822< 722< ك19 صفيحة سمن القمرية /محمي

 %7.8 722)+( 222< 22== ك19 صفيحة سمن البنت الزرقاء/ محمي

 ىيسيع األساسُت األخزي: )املستهيل( ٍتىسط أسعار اىتدشئت-7
 :ىيحىً واىذخاج واىبُض)املستهيل(  ٍتىسط أسعار اىتدشئت-

 الحػيالملمػد و لػدلاج وا( ، الع ػري الغنمي، لعلوؿالمحوـ ) ثعاتياعينت كشوفات الرمد لمحـو والدلاج والعيض 
 يمي: وكما ،المحمي لمحلـ الكعيرلعيض وا
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النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الرابعاألسبوع 
 >721ديسمبر 

األسبوع األول من 
 =721يناير 

 2 2 8222 8222 كجم 1 لحم        عجول
 2 2 8222 8222 كجم 1 لحم        غنمي
 2 2 22<1 22<1 كجم 1 لحم        بقري
 2 2 1722 1722 كجم  1 دجاج      مجمد 
 2 2 1:22 1:22 كجم  1 دجاج       حي

 2 2 1222 1222 حبو كبير82طبق  بيض

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( " ىألمساك "

، واللحػشوالسػخم  لمثمػد  تيػااثع الطازلػة ااسماؾالتلزئة لألمناؼ المختارة مف  أسعارأوضحت نتائج تحميؿ 
 ، وكمايمي:ومدـ توفر  لمزينوب

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الرابعاألسبوع 
 >721ديسمبر 

األسبوع األول من 
 =721يناير 

 2 2 8222 8222 كجم 1 سمك          الثمد 
 2 2 8222 8222 كجم 1 سمك        السخمة 

 - - غير متوفر غير متوفر كجم 1 سمك     الزينوب
 2 2 1922 1922 كجم  1 سمك    الجحش

 

 " ملىاد اىبْاء:ملستهيلااىتدشئت "ٍتىسط أسعار -

 الحديد التركي-
 وكمايمي: %(،138عنحو ) هاأسعار  ارتفاعأظيرت العيانات الواردة مف مكاتب الوزارة عاامانة والمحافظات 

 السمعة
النوعية 
 المقاس الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(

 (-مقدار )+( أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
من  الرابعاألسبوع 

 >721ديسمبر 
األسبوع األول من 

 =721يناير 
 %:.1 222.:)+( 222.:88 882.222 ممي 12 طن تركي حديد

 %:.1 222.:)+( 222.:88 882.222 ممي 17 طن تركيحديد 
 %:.1 222.:)+( 222.:88 882.222 ممي 19 طن تركيحديد 
 %:.1 222.:)+( 222.:88 882.222 ممي ;1 طن تركيحديد 
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 ااخشاب-

عنحػػػو  لممػػػاليزي والسػػػويدي ارتفاميػػػالألمػػػناؼ المرمػػػودة  ااخشػػػابالتلزئػػػة لمػػػادة  أسػػػعارعينػػػت نتػػػائج تحميػػػؿ 
 ، وكمايمي:%(38.)

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

من ديسمبر  الرابعاألسبوع  (-)
721< 

األسبوع األول من يناير 
721= 

 %8.7 222.:)+( 2.222;1 222.::1 طن متري ماليزي         خشب 
 %8.7 222.:)+( 2.222;1 222.::1 طن متري سويدي        خشب 

 االسمنت-
 ،وحضػرموتوالوطنيػة  عمػرافل ثعاتيػاالػد  مػادة االسػمنت ممػد مسػتوى تلػارة التلزئػة أسػعارمتوسطات  أشارت

 كمايميو 

 السمعة
النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( 

 (-أو )
من  الرابعاألسبوع 

 >721ديسمبر 
األسبوع األول من 

 =721يناير 
 2 2 7822 7822 كجم2: كيس  اسمنت عمران )محمي(

 2 2 7722 7722 كجم2: كيس )محمي( الوطنيةاسمنت   
 2 2 7822 7822 كجم2: كيس اسمنت حضرموت )محمي(

 

 املشتقاث اىْفطُت:ٍتىسط أسعار -
 .لتر   81( لاير/ دعة711:سعر )ع اىبْشَِ 
 لتر 81( لاير/ دعة11;9) عسعر اىذَشه 
مثؿ اسعار هذ  المػادة منػد مسػتويات ذمار وممراف والحديدة التي تلتر مدا 81( لاير/ دعة7:11) عسعراىغاس: 

عمتوسػػػط عػػػيف اقػػػؿ مػػػف السػػػاعؽ نتيلػػػة امػػػدادات المحطػػػات الرئيسػػػة لمشػػػركة اليمنيػػػة لمغػػػاز والعيػػػع فػػػي السػػػوؽ 
 .سطوانةلأللاير  (8111-8811)

 اىتَىٍَْ:: اىىضع رابعاا 
رير الػػواردة مػػف فػػروع مكاتػػب الػػوزارة الػػد اسػػت رار الوضػػع التمػػويني لمسػػمع الغذائيػػة واالسػػتيةكية اوضػػحت الت ػػا

ؽ وانسػياب فمع تػدغذائية او استيةكية  سمعة أياختناقات في  أياالساسية في لميع المحافظات دوف رمد 
غػاز(  -عنػزيف  –)ديػزؿ  المشػت ات النفطيػة وفرشيدت معظـ المحطػات التلاريػة تػ كما ،السمع عمورة طعيعية

والتي شيدت ترالعًا ح ي ًا وممحوظًا فػي تػوفر هػذ  المػادة عنسػب متفاوتػة وذلؾ مف خةؿ االمدادات عال اطرات 
وخامة في محافظات ذمار والحديدة وممراف نتيلة امػدادات المحطػات الرئيسػية التاععػة لمشػركة اليمنيػة لمغػاز 

 المحافظات.في تمؾ 
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أمانػػػة العامػػػمة الكميػػػات المرحمػػػة مػػػف المػػػوامع والمطػػػاحف والشػػػركات الػػػد  عمػػػج ألمػػػاليوفػػػي هػػػذا الشػػػأف -
( طػػف 83:18( قمػػح و );>831( طػػف منيػا )9>.113ـ  );9/1/811-1خػةؿ الفتػػرة محافظػات اللميوريػػة و 

 -دقيؽ وكمايمي:
فــظاث ين قبــم انصــىايــع وانًــــطاحــن وانشـــزكاث  بانــحــذيــذة وانصــهيـــف خــالل كًيــــــاث انقًـــح وانــذقيـــق انًــزحــم نهًحــا

 و بانــطــن 8112/   1/    6    -  1انفتـــزة يــن   

 انتـــاريــخ اسى انشزكت و
 انكًيــــــــــت

 انــىحــذة
 دقيـــق قًـــح 

 طـــــن 1,885 _ 2018 / 1/ 6 - 1 نهًــطاحــن وصــىايــع انغــالل ) انحـذيـذة (انشــــزكت انيًنيـــــت  1

 طـــــن 3,817 _ 2018 / 1/ 6 - 1 شــــــزكت انــحــذيــذة نهًــطاحــن انًحــذودة 2

 طـــــن _ 5,198 2018 / 1/ 3 - 1 انشــــزكت انيًنيـــــت انــذونيــت نهصنــاعــاث انغــذائيــت ) انحبــاري ( 3

 طـــــن 5,702 5,198 االجًـــــــــاني

 طـــــن 10,396 االجًـــــــــاني انكهي

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

        المػػػػواد الغذائيػػػػة والمشػػػػت ات النفطيػػػػة الوامػػػػمة معػػػػر مينػػػػائي الحديػػػػدة والمػػػػميؼ خػػػػةؿ الفتػػػػرة مػػػػف مممػػػػًا عػػػػاف 
 -ـ عالطف كمايمي:;1-9/1/811

( لتػر 9>>3;;1:31) ;9/1/811-8النفطيػة لممحافظػات خػةؿ الفتػرة  عمغت الكميات المرحمة مف المشت اتو 
 -( لتر مازوت، وكمايمي:813111( لتر سوالر ، و )11398.3.11( لتر عنزيف و )8>9381839منيا )

 
 
 
 
 
 

 الوحدة  الكمية  السمعة م
 طن 172>7 قمح   -1
 طن 2:;: دقيق  -7
 طن 82:22 ذرة   -8
 طن 99=> ديزل  -9
 طن <8<< بترول  -:
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 تـــزهو بان8112ينـــايــز  6 -8انًشتقـــــاث اننفطيــــت انًـــزحهو نهًحـــــافــــظاث  ين تاريخ    

 االجًاني ياسوث كيزوسن سىالر ديشل بنشين انتاريخ ًحافظتان

 17,131,996 20,000 _ 10,653,301 _ 6,458,695 6/1/2018-2 انحذيذة

 57,000 _ _ _ _ 57,000 03/01/2018 صنعاء

        
 17,188,996 20,000   10,653,301   6,515,695 االجًاني انكهي

 املُذاُّتخاٍساا ّتائح املتابعت 
توامؿ فرؽ العمؿ الميػداني امماليػا فػي الرقاعػة ممػد االسػواؽ فػي المحافظػات التػي يشػمميا الت ريػر حيػث تمكنػت مػف 

ال انونيػة حياليػا تػـ معيػا اتػةؼ  تتـ أتخػاذ اإللػراااحل  مكتب العمميات و ( مخالفة متنومة مف قعؿ 1.ضعط مدد )
 ( طف مواد غذائية متنومة.1وتحريز كمية )

 -:مت عنسها عيً املناتب املعُْت   حُْه ( بالغ8.اىبالغاث اىتٍ تيقتها اىعَيُاث عذد )-
 عدد البالغات المحافظة    م
 19 االمانة  -1
 : صنعاء  -7
 8 اب  -8
 9 ذمار  -9

 8 عمران  -:

 8 حجو  -;
 87 االجمالي

 


