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 ترط٘ساخ ذقشٝش
 األسؼاس اىؼادلٞح ٗاحمليٞح ىيسيغ اىغزائٞح ٗاالسرٖالمٞح األساسٞح

 ( 8108 فرباٝشٍِ شٖش ٗاىثاّٜ  األٗهىألسث٘ع )
 (6،  5سقٌ )
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اىؼادلٞح ٗاحمليٞح ىيسيغ ألسؼاس اسصذ ٗاى٘ضغ اىرَْٜ٘ٝ ٗاىسؼشٛ ىرط٘ساخ ص خٍي
 2118ً فرباٝشٍِ شٖش ٗاىثاّٜ  األٗهخاله األسث٘ع  ٗاالسرٖالمٞحاالساسٞح  اىغزائٞح

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:

 اى٘ضغ اىرَْٜ٘ٝ :
لسػمع وا االساسية الغذائيةلممواد رير الواردة مف فروع مكاتب الوزارة ال  است رار الوضع التمويني اوضحت الت ا

مػػػع تػػػدقؽ او اسػػػتيةكية غذائيػػػة  سػػػمعة أياختناقػػػات فػػػي  أياالسػػػتيةكية فػػػي لميػػػع المحافظػػػات دوف رسػػػد 
 .وانسياب السمع اسورة طايعية

خةؿ  والمطاحف والشركات ال  محافظات اللميورية وفي هذا الشأف امغت الكميات المرحمة مف السوامع-
تفاسيميا في ، ( طف دقيؽ166952قمح و )طف ( 196591( طف منيا )166551ـ )11/1/1112-1الفترة 

 لدوؿ الكميات المرحمة.
( 1969916226) 11/1/1112-1امغػػت الكميػػات المرحمػػة مػػف المشػػت ات النفطيػػة لممحافظػػات خػػةؿ الفتػػرة و 

( لتػػػػػػر كيروسػػػػػػيف و 1136926)( لتػػػػػػر سػػػػػػوالر و3161966113( لتػػػػػػر انػػػػػػزيف و )1261336111لتػػػػػػر منيػػػػػػا )
 ، مع مةحظة:( لتر مازوت 163196126)

%( مػػف المػػالي المشػػت ات المرحمػػة لمفتػػرة المػػذكورة أ ػػةب، 91اف محافظػػة الحديػػدة اسػػتحوذت  مػػ  ) -
ف ػػط مػػف المػػالي الكميػػات %( 9اينمػػا اػػاقي المحافظػػات )االمانػػة ، تعػػز ، سػػنعاع ،  مػػراف( م مػػت )

 المرحمة لنفس الفترة.

ٍقاسّح تاىساات  ٗقثاو ذؼاٌ٘ٝ ادلاارقاخ اىْ طٞاح ذشاخؼاد م اايج ٗل٘ىٞاح اىثٞاّااخ  -
ٗادلؼيٍ٘اخ اخلاصح تنَٞاخ اىرتحٞو ٗمزا ػَيٞح سصذٕا ّرٞدح قشاس اىرؼاٌ٘ٝ ٗذقياٞص 

ردااس فقاط دٗس اىاشمح اىَْٞٞح ىيْ ط ، حٞث ذقرصش اىثٞاّااخ ػياٚ مَٞااخ ذشحٞاو اى
احملطح ٍٗ٘قؼٖا مما ٝ قذ ٍؼٔ إٍناّٞاح ادلذٝشٝح اٗ ادلْطقح ٗ رمشدُٗ حمذد فٖٞا احملافظح 

ٕٗ٘ ٍا ميثو   ٗاّسٞاب ٕزٓ ادل٘اد ٗاىشقاتح ػيٖٞا ٍِ قثو اى٘صاسج ٗفشٗػٖا فٍشاقثح ذذ
ػائقًا حقٞقًا أٍاً حتقٞ  اىشقاتح ٗادلراتؼح ٗمزا اىرقيٞاو ٍاِ م اايج ٍٗ٘ي٘قٞاح ٗصاالحٞح 

ٗٝ٘فش فشص اىرالػة ٗاحلذ ٍِ صالحٞح اىذٗس احلنٍٜ٘ ٕٗ٘ ٍاا ٝرطياة  ٕزٓ اىثٞاّاخ
ٍشاخؼح حمر٘ٙ اىثٞاّاخ ٗآىٞاخ اىشصاذ ٍاِ قثاو اىااشمح مماا ٝسااػذ ػياٚ ٍراتؼاح 

 . اى٘ضغ اىرَْٜ٘ٝ ذلزٓ ادل٘اد.

 وتفاسيؿ الكميات في لدوؿ الكميات المرحمة مف المشت ات النفطية. 
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-1 خػػػةؿ الفتػػرة مػػػف والسػػميؼ الحديػػػدة ئيمينػػاالمػػواد الغذائيػػػة والمشػػت ات النفطيػػػة الواسػػمة  اػػػر  ممػػًا اػػػاف 
( طػػف 15355مػػازوت و ) ( طػػف2991)( طػػف سػػكر، 33311)( طػػف قمػػح، 31161) -:هػػيـ 13/1/1112
 .(طف اتروؿ12212و ) ديزؿ

 اى٘ضغ اىسؼشٛ
 ـ1112مػػػف فارايػػػر  وال ػػػاني ااسػػػاوع ااوؿ خػػػةؿلمسػػػمع الغذائيػػػة االساسػػػية شػػػيدت ااسػػػعار العالميػػػة -

   -ارزها  م  النحو التالي:تغيرات أ 1112مف يناير  الرااعااساوع ا م ارنة
 طف مع  اات $( 112%( ليسؿ ال  )3انحو ) االايض)النا ـ( اامريكياسعار ال مح  ارتفاع/

  /طف.$( 161/طف، لتساح المالي التكمفة )$( 11تكمفة الن ؿ  ند )

 ($/طػػف مػػع 131%( ليسػػؿ الػػ  )365انحػػو ) ااحمر)السػػمب( اامريكػػيال مػػح  اسػػعار ارتفػػاع
 ($ لمطف 121لتساح المالي التكمفة ) ($ لمطف،11) ند تكمفة الشحف  اات 

 ارزا أسعار انخفاض ( التايمندي لمسنفيفA 16وأايض )%( 361% ، 161انحو)% 

 ( .362االوراي انحو ) اسعار الحميب الملفؼ لممسدر ارتفاع% 

 لألنػواع ) اسعار زيوت النخيؿ انخفاضP.OIL ، P.OLEIN  ،P.STEARIN( انحػو )161 ، %
161%  ،161)% 

 (162% ، 161) ، انحو1112مارس ومايولمع ود اآللمة تسميـ اسعار السكر  انخفاض% 

 االوقياني اسعار الحميب الملفؼ لممسدر  اات . 

   

مػػف وال ػػاني ااسػػاوع ااوؿ  تي ال مػػح والػػدقيؽ خػػةؿدالمسػػتورديف والمنتلػػيف لمػػافيمػػا شػػيدت اسػػعار -  
 ما يمي:  ـ1112مف يناير  الرااعااساوع اـ م ارنة 1112فاراير 
 ذسيٌٞ ت٘اتح اىص٘اٍغ اسؼاس ادلسر٘سدِٝ ىيقَح االسرتايل احلث٘ب يثاخ . 

 ٗاجلضٝشج ٗأت٘ شدشج  اسؼاس ادلْردني ىذقٞ  اىسْاتو يثاخ. 

مػف  الرااػعااساوع ـ م ارنة ا1112مف فاراير وال اني ااساوع ااوؿ خةؿ  التلزئةفيما شيدت أسواؽ -
   ما يمي: ـ،1112يناير 

 (.163انحو )أسعار الحميب الملفؼ النيدو  ارتفاع% 

 (561% ، 661انحو ) ارتفاع اسعار السموف المسنعة محميًا ال مرية والانت الزرقاع% 

 (.1163انحو )الطازلة اللحش  ااسماؾ أسعار ارتفاع% 

   (1التلزئة لمسكر الارازيمي والسعيد انحو ) أسعارانخفاض% 

 (366ار الحديد التركي امختمؼ م اسات  انحو )أسع انخفاض% 

 والمطحوف ال مح االسترالي الحاوب أسعار  اات . 
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 اللزيرة ، أاو شلرة اسعار الدقيؽ السنااؿ   اات ،. 

 مػػة والينػػدي المػػزة الػػديواف الااكسػػتاني الاسػػمتي الفخاؾ  و 61، 11التايمنػػدي    اػػات اسػػعار االرز
 ؾ(.11)

 و دـ توفر الدانوأسعار الحميب الملفؼ االنكور   اات. 
  الشيؼ والطااخ الزيوت المسنعة محميًا اسعار است رار 

 والاػػػيض المحمػػػي اسػػػعار المحػػػـو )العلػػػوؿ، الغنمػػػي ، الا ػػػري( والػػػدلاج الملمػػػد والحػػػي اسػػػت رار 
 .لمحلـ الكاير

 الطازلة ال مد والسخم  ااسماؾ أسعار است رار. 

 الماليزي والسويدي ااخشابالتلزئة لمادة  أسعار است رار. 

 الوطنية وحضرموت مراف مادة االسمنت  أسعار است رار. 

  ِٝلتر . 11( لاير/ داة2311اسعر ) اىثْض 
  لتر 11( لاير/ داة2111اسعر ) اىذٝضه 
 :فػي السػوؽ الموزايػة امػا فػي المحطػات الرئيسػية التااعػة لمشػركة  لتػر11( لاير/ داة6111اسعر ) اىغاص

اليمنية لمغاز في االمانة ومحافظات ذمار و مراف والحديدة تم ؿ اسعار هذب المادة  نػد مسػتويات اقػؿ 
( لاير 1611- 1111-1111مػػف السػػااؽ نتيلػػة امػػدادات المحطػػات والايػػع فػػي السػػوؽ امتوسػػط اػػيف )

   لألسطوانة.

 ّرائح ادلراتؼح ادلٞذاّٞح
تواسؿ فرؽ العمؿ الميػداني ا ماليػا فػي الرقااػة  مػ  االسػواؽ فػي المحافظػات التػي يشػمميا الت ريػر حيػث تمكنػت مػف 

ال انونيػػة  تتخػػاذ اإللػػراعااتػػـ مكتػػب االمانػػة ومحافظػػة سػػنعاع وحلػػ  ( مخالفػػة متنو ػػة مػػف قاػػؿ 111)  ػػدد ضػػاط 
( اػةغ 61تم تيا العمميػات ) التيالاةغات  دو د ( طف مواد غذائية متنو ة،11حياليا تـ معيا اتةؼ وتحريز كمية )

 المعنييف في المكاتب أواًل اأوؿ.تـ  كسيا  م  
 حمَذ ػيٜ اذلالّٜ                                
 َيٞاخػاً اىؼٍذٝش                      
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 اىؼادلٞح ىؼذد ٍِ اىسيغ اىغزائٞح ذط٘ساخ األسؼاس  أٗالً 

 اىقَح األٍشٝنٜ األتٞض )اىْاػٌ(   -0

 مع  اات تكمفة الن ؿ  ند/طف $ (112)%( ليسؿ ال  3ارتفاع انحو )النا ـ  ااايض اامريكيسلؿ ال مح 
 /طف، وكما يمي:  $( 161لتساح المالي التكمفة ) /طف،$( 11)

 البيان
 السائد "بالدوالر" /طنالسعر 

من يناير  الرابعاألسبوع 
8108 

األسبوع األول والثاني من 
 8108فبراير 

 النسبة الفارق

 %3 6)+( 818 818 القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد البروتين(
 1 1 44 44 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 %8.4 6)+( 858 846 اإلجمالي
 اعتماد نوعية القمح األمريكي األبيض غير محدد نسبة البروتين ألنو يتم استيرادىا لميمن غير محدد البروتينتم 

 اىقَح األٍشٝنٜ األمحش اىصية )اىؼادٛ(   -8

تكمفػػػة  اػػػات  مػػػع($/طػػػف 131)ليسػػػؿ الػػػ   %(365انحػػػو ) ارتفػػػاعااحمر)السػػػمب(  اامريكػػػيال مػػػح  سػػػلؿ
 وكما يمي:  ($ لمطف، 121المالي التكمفة )ساح لت ($ لمطف،11) ند الشحف 

 البيان   
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من يناير  الرابعاألسبوع 
8108 

األسبوع األول والثاني من 
 النسبة الفارق 8108فبراير 

 %3.6 8)+( 831 888 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 1 1 44 44 األمريكيةتكمفة النقل من الواليات المتحدة 

 %3 8)+( 874 866 اإلجمالي

 ( ىألسص ػادلًٞا )دٗالس/ىيطِ(FOBٍر٘سطاخ األسؼاس ) -3

)فػي %( 361% ، 161انحػو )%( 16أاػيضو  A) يفلمسػنف انخفاضػاً التايمنػدي  لػألرزالعالمية  ااسعارشيدت 
 الااكستاني والفيتنامي(، وكما يمي: اارز أسعارحيف لـ يظير المسدر 

األسبوع األول والثاني من  8108من يناير  الرابعاألسبوع  بمد المنشأ النوع
 النسبة الفارق 8108فبراير 

 %1.8 8(-) 0084 0086 تايمند ( Aصنف )

 %3.8 04(-) 484 438 تايمند %85أرز أبيض
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 )دٗالس/ىيطِ(( ىيحيٞة اجمل ف ػادلًٞا حبسة ٗصاسج اىضساػح األٍشٝنٞح FOBٍر٘سط األسؼاس) -4

ارتفا ػػػًا انحػػػو الحميػػػب لممسػػػدريف االوراػػػي واالوقيػػػاني  أسػػػعاراحسػػػب ت ريػػػر وزارة الزرا ػػػة اامريكيػػػة سػػػلمت 
 وكما يمي: ،%( لممسدر االوراي و ااتًا لممسدر االوقيني362)

األسبوع األول والثاني من فبراير  8108من يناير  الرابعاألسبوع  المصدر
 النسبة الفارق 8108

 %3.8 63)+( 0785.11 0668.11 أوروبا
 1 1 0808.11 0808.11 اوقينا

 ( ىضٝ٘خ اىْخٞو ػادلًٞا )دٗالس/ ىيطِ(FOBٍر٘سط األسؼاس )  -5

% ، 161( انحػػو )P.OIL ، P.OLEIN  ،P.STEARIN) لألنػػواع ارتفا يػػا إلػػ زيػػوت النخيػػؿ  أسػػعارأشػػارت 
 وكما يمي: (، 161%،  161%

األسبوع األول والثاني من  8108يناير من  الرابعاألسبوع  النوع
 النسبة الفارق 8108فبراير 

RBD P.OIL 631.00  632.00  )+(0 1.8% 

RBD P.OLEIN 638.50  652.50  )+(04 8.8% 

RBD P.STEARIN 651.50  652.50 )+(0 1.8% 

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

انحػػو  انخفػػاض، 1112العالميػػة لمػػادة السػػكر، لمع ػػود اآللمػػة تسػػميـ مػػارس ومػػايو ااسػػعارأظيػػرت مرشػػرات 
 وكما يمي:  ،%(%162 ، 161)

من يناير  الرابعاألسبوع  شير التعامالت
8108 

األسبوع األول والثاني من 
 النسبة الفارق 8108فبراير 

 %8.0 7.61(-) 354.70 368.31 8108مارس

 %0.8 6.61(-) 358.50 365.01 8108مايو

 ىيقَح ٗاىذقٞ  ادلسر٘سدِٝ ٗادلْردني اسؼاس ياّٞا 
 دلادج اىقَح: ادلسر٘سدٍِٝر٘سط أسؼاس -0

وكمػػا  ، نػػد مسػػتوياتيا السػػاا ة   ااتيػػااالسػػترالي الحاػػوب لمػػادة ال مػػح  المسػػتورديف أسػػعارأظيػػرت نتػػائل تحميػػؿ 
 يمي:

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 لمقمح االسترالي مستورديناسعار ال
مقدار )+( 

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

األسبوع األول 
والثاني من فبراير 

8108 
 1 1 7311 7311 كجم51 كيس حبوب استرالي  قمح
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  ادلْردني ىيذقٞ ٍر٘سط أسؼاس -8

 نػد  العػادي للزيػرة وأاػو شػلرةوالمسػنااؿ   ااتيالمدقيؽ لألسناؼ المرسودة  المنتليف أسعارنتائل تحميؿ  اينت
 وكمايمي:، مستوياتيا الساا ة

 اسؼاس اىردضئح)ادلسرٖيل(  ياىثاً 
 ٍر٘سط أسؼاس اىردضئح )ادلسرٖيل( دلادج اىقَح:-0

 وكما يمي: ،مطحوفلوالمحاوب   ااتيا الحاوباالسترالي التلزئة لمادة ال مح  أسعارأظيرت نتائل تحميؿ 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

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

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

األسبوع األول 
والثاني من فبراير 

8108 
 قمح
 

 1 1 7511 7511 كجم51 كيس حبوباسترالي 

 1 1 8411 8411 كجم51 كيس استرالي مطحون

 ٍر٘سط أسؼاس اىردضئح )ادلسرٖيل( دلادج  "اىذقٞ " -8 

 وكمايمي: ،او شلرةأ، للزيرةوامسنااؿ ل  ااتياالتلزئة لمدقيؽ لألسناؼ المرسودة  أسعارنتائل تحميؿ  اينت

 
 
 

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 اسعار المنتجين لمدقيق
مقدار )+( 

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

 الرابعاألسبوع  (
 8108من يناير 

األسبوع األول 
والثاني من 

 8108فبراير 

 دقيق
 1 1 8311 8311 كجم51 كيس عادي السنابل )ابيض(

 1 1 8311 8311 كجم51 كيس عادي الجزيرة )أبيض(

 1 1 8311 8311 كجم51 كيس عاديأبو شجرة )أبيض(

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

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

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

 الرابعاألسبوع  (
 8108من يناير 

األسبوع األول 
والثاني من 

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

 1 1 8911 8911 كجم51 كيس الجزيرة )أبيض( دقيق

 1 1 8911 8911 كجم51 كيس شجرة )أبيض( أبو دقيق
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 ٍر٘سط أسؼاس اىردضئح )ادلسرٖيل( دلادج "األسص"-3

ؾ  والااكسػػتاني الاسػػمتي 61، 11 اسػػعار االرز التايمنػػدي  اػػات  إلػػ الت ػػارير الػػواردة مػػف مكاتػػب الػػوزارة  تأشػػار 
  -وكمايمي:،ؾ(11الفخامة واليندي المزة الديواف )

 
 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

األسبوع األول والثاني 
 8108من فبراير 

 األرز 
 1 1 03511 03511 كجم51 كيس تايمندي
 1 1 00311 00311 كجم41 كيس تايمندي

 1 1 84511 84511 كجم41 كيس ارز الفخامة بسمتي باكستاني
 1 1 84111 84111 كجم41 كيس ارز الديوان مزه ىندي

 ٍر٘سط أسؼاس اىردضئح )ادلسرٖيل( دلادج "اىسنش"-4

 وكمايمي:،  %(1انحو ) انخفاضيا والسعيد التلزئة لمسكر الارازيمي أسعارأظيرت نتائل تحميؿ 

 السمعة
 

النوعية 
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة

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

(-) 
 الرابعاألسبوع  (-نسبة )+( أو )

 8108من يناير 

األسبوع األول 
والثاني من فبراير 

8108 

 سكر
 %4 511(-) 08111 08511 كجم51 كيس برازيمي
 %4 511(-) 08111 08511 كجم51 كيس السعيد

 ٍر٘سط أسؼاس اىردضئح )ادلسرٖيل( دلادج "احليٞة اجمل ف"-5
 و دـ توفر الدانو نكورلة %( و اات 163انحو ) لنيدوا سعارأ ارتفاعاينت تلارة التلزئة لمادة الحميب الملفؼ 

 وكمايمي:

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

مقدار )+( 
 ( -أو )

أو  نسبة )+(
من  الرابعاألسبوع  (-)

 8108يناير 

األسبوع األول 
والثاني من فبراير 

8108 
 %8.3 811)+( 8811 8611 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
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 "اىضٝ٘خ ٗاىسَُ٘ "ٍر٘سط أسؼاس اىردضئح )ادلسرٖيل( دلادج -6

وارتفا يػا  والطاػاخأسػعارها لزيػت الشػيؼ   اػاتأظيرت كشوفات الرسد لمادة الزيوت والسموف المسنعة محميػًا 
 وكمايمي:  ،%(561% ، 661انحو ) الانت الزرقاعو مف ال مرية لس

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
 الرابعاألسبوع 

من ديسمبر 
8107 

 الرابعاألسبوع 
 8108من يناير 

 1 1 0111 0111 لتر0.8 جالون زيت الشيف / محمي
 1 1 951 951 لتر0.8 جالون زيت الطباخ/ محمي 
 %5.8 511)+( 01811 9711 ك04 صفيحة سمن القمرية /محمي

 %6.4 611)+( 01111 9411 ك04 صفيحة سمن البنت الزرقاء/ محمي

 
 ىيسيغ األساسٞح األخشٙ: )ادلسرٖيل( ٍر٘سط أسؼاس اىردضئح-7
 :ىيحً٘ ٗاىذخاج ٗاىثٞض)ادلسرٖيل(  ٍر٘سط أسؼاس اىردضئح-

 الحػيالملمػد و لػدلاج وا( ، الا ػري الغنمي، لعلوؿالمحوـ )  ااتيااينت كشوفات الرسد لمحـو والدلاج والايض 
 يمي: وكما ،لمحلـ الكايرالمحمي لايض وا

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

األسبوع األول 
والثاني من فبراير 

8108 
 1 1 3111 3111 كجم 0 لحم        عجول
 1 1 3111 3111 كجم 0 لحم        غنمي
 1 1 0911 0911 كجم 0 لحم        بقري
 1 1 0811 0811 كجم  0 دجاج      مجمد 
 1 1 0511 0511 كجم  0 دجاج       حي

 1 1 0811 0811 حبو كبير31طبق  بيض

 ٍر٘سط أسؼاس اىردضئح )ادلسرٖيل( " ىألمساك "

وارتفا يػا والسػخم  لم مػد  تيػاا ا الطازلػة ااسػماؾالتلزئة لألسناؼ المختػارة مػف  أسعارأوضحت نتائل تحميؿ 
 ، وكمايمي:و دـ توفرب لمزينوب، %(1163انحو ) ملحشل

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

األسبوع األول والثاني 
 8108من فبراير 

 1 1 3111 3111 كجم 0 سمك          الثمد 
 1 1 3111 3111 كجم 0 سمك        السخمة 

 - - غير متوفر غير متوفر كجم 0 سمك     الزينوب
 %04.3 811)+( 0611 0411 كجم  0 سمك    الجحش
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 " دل٘اد اىثْاي:دلسرٖيلااىردضئح "ٍر٘سط أسؼاس -

 الحديد التركي-
 وكمايمي: %(،366انحو ) بأسعار  انخفاضأظيرت الايانات الواردة مف مكاتب الوزارة ااامانة والمحافظات 

النوعية  السمعة
 المقاس الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  (-مقدار )+( أو )
(-) 

من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

األسبوع األول 
 والثاني من فبراير

8108 
 %3.5 08.111(-) 388.111 341.111 ممي 01 طن تركي حديد

 %3.5 08.111(-) 388.111 341.111 ممي 08 طن تركيحديد 
 %3.5 08.111(-) 388.111 341.111 ممي 04 طن تركيحديد 
 %3.5 08.111(-) 388.111 341.111 ممي 06 طن تركيحديد 

 
 ااخشاب-

 ند مستوياتيا  لمماليزي والسويدي  ااتيالألسناؼ المرسودة  ااخشابالتلزئة لمادة  أسعاراينت نتائل تحميؿ 
 وكمايمي: الساا ة،

النوعية  السمعة
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

من يناير  الرابعاألسبوع  (-)
8108 

األسبوع األول والثاني 
 8108من فبراير 

 1 1 061.111 061.111 طن متري ماليزي         خشب 
 1 1 061.111 061.111 طن متري سويدي        خشب 

 االسمنت-
 ،وحضػرموتلوطنيػة وا عمػرافل  ااتيػاالػ   مػادة االسػمنت  مػ  مسػتوى تلػارة التلزئػة أسػعارمتوسطات  أشارت

 -:كمايميو 

 السمعة
النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 التجزئة )باللاير(أسعار 
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( 

من يناير  الرابعاألسبوع  (-أو )
8108 

األسبوع األول والثاني 
 8108من فبراير 

 1 1 8411 8411 كجم51 كيس  اسمنت عمران )محمي(
 1 1 8811 8811 كجم51 كيس )محمي( الوطنيةاسمنت   

 1 1 8311 8311 كجم51 كيس اسمنت حضرموت )محمي(

 

 ادلارقاخ اىْ طٞح:ٍر٘سط أسؼاس -
 .لتر  11( لاير/ داة2311سعر )ا اىثْضِٝ 
 لتر 11( لاير/ داة2111) اسعر اىذٝضه 
لمشػركة اليمنيػة  التااعػة ةيالرئيسػامػا فػي المحطػات  زيػةافػي السػوؽ المو  لتػر11( لاير/ داػة6111) اسػعراىغاص: 
م ػػؿ اسػػعار هػػذب المػػادة  نػػد مسػػتويات اقػػؿ مػػف السػػااؽ ت والحديػػدةذمػػار و مػػراف  فػػي االمانػػة ومحافظػػاتلمغػػاز 

 .سطوانةلأللاير  (1611- 1111-1111امتوسط ايف )نتيلة امدادات المحطات والايع في السوؽ 
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 : اى٘ضغ اىرَْٜ٘ٝ:ساتؼاً 
رير الػػواردة مػػف فػػروع مكاتػػب الػػوزارة الػػ  اسػػت رار الوضػػع التمػػويني لمسػػمع الغذائيػػة واالسػػتيةكية اوضػػحت الت ػػا

ؽ وانسػياب فمع تػدغذائية او استيةكية  سمعة أياختناقات في  أياالساسية في لميع المحافظات دوف رسد 
غػاز(  -انػزيف  –)ديػزؿ  المشػت ات النفطيػة شيدت معظـ المحطػات التلاريػة تػوفر كما ،السمع اسورة طايعية

والتي شيدت ترالعًا ح ي ًا وممحوظًا فػي تػوفر هػذب المػادة انسػب متفاوتػة وذلؾ مف خةؿ االمدادات اال اطرات 
نتيلػػػة امػػػدادات المحطػػات الرئيسػػػية التااعػػػة لمشػػػركة  محافظػػات ذمػػػار والحديػػػدة و مػػرافاالمانػػػة و وخاسػػة فػػػي 

 اليمنية لمغاز في تمؾ المحافظات.
أمانػػػة العاسػػػمة الكميػػػات المرحمػػػة مػػػف السػػػوامع والمطػػػاحف والشػػػركات الػػػ   لمػػػاليإ تامغػػػلشػػػأف وفػػي هػػػذا ا-
قمػػػػػػح و طػػػػػػف ( 196591( طػػػػػػف منيػػػػػػا )166551ـ )11/1/1112-1خػػػػػػةؿ الفتػػػػػػرة محافظػػػػػػات اللميوريػػػػػػة و 
 -( طف دقيؽ وكمايمي:166952)

انصــىايــع وانًــــطاحــٍ وانشـــزكاث  بانــحــذيــذة وانصــهيـــف خــالل كًيــــــاث انقًـــح وانــذقيـــق انًــزحــم نهًحــافــظاث يٍ قبــم 
 بانــطــٍو 11/1/1112-1 انفتـــزة يــٍ

 انتـــاريــخ اسى انشزكت و
 انكًيــــــــــت

 انــىحــذة
 دقيـــق قًـــح 

 طـــــٍ 00711 - 11/1/1112-1 )هائم سعيذ(انشزكت انيًُيت نهًطاحٍ وصىايع انغالل  -1

 طـــــٍ 110101 - 11/1/1112-1 شــــــزكت انــحــذيــذة نهًــطاحــٍ انًحــذودة  -1

 طــــٍ 102.1 70172 و11/1/1112-1 انشزكت انيًُيت نالستثًاراث انصُاعيت )فاهى(  -0

 طـــــٍ 001.1 10112 11/1/1112-1 انشزكت انيًُيت انذونيت نهصُاعاث انغذائيت )انحباري(  -.

 طٍ - 001.2 و11/1/1112-1 انشزكت انعزبيت نهًطاحٍ  -1

 طٍ - 10111 1/1/1112 انشزكت انىطُيت نصىايع انغالل )انعىدي(  -0

 طـــــٍ 110.07 ..1.00 االجًـــــــــاني

 طـــــٍ 10001. االجًـــــــــاني انكهي

 انًزحهت يٍ قبهها نهًحافظاث خالل انفتزة انًحذدة بانجذول اعالِباقي انصىايع وانًطاحٍ نى تىافيُا بكًياث انقًح وانذقيق  -يهحـىظت : 

        خػػػػةؿ الفتػػػػرة مػػػػف والسػػػػميؼ الحديػػػػدة ئيالمشػػػػت ات النفطيػػػػة الواسػػػػمة  اػػػػر مينػػػػاالمػػػػواد الغذائيػػػػة و  ممػػػػًا اػػػػاف 
 -هي: ـ1-13/1/1112

 الوحدة  الكمية  السمعة م
 طن 31851 قمح  -0
 طن 33311 سكر  -8
 طن 7991 مازوت  -3
 طن 06366 ديزل  -4
 طن 87717 بترول  -5
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( 1969916226) 11/1/1112-1امغػػت الكميػػات المرحمػػة مػػف المشػػت ات النفطيػػة لممحافظػػات خػػةؿ الفتػػرة و 

( لتػػػػػػر كيروسػػػػػػيف و 1136926)( لتػػػػػػر سػػػػػػوالر و3161966113( لتػػػػػػر انػػػػػػزيف و )1261336111لتػػػػػػر منيػػػػػػا )
 -( لتر مازوت ، وكمايمي:163196126)

 تـــزهو بان1112 /فبزايز/11-1نهًحـــــافــــظاث  يٍ تاريخ   انًزحهتانًشتقـــــاث انُفطيــــت 

 االجًاني ياسوث كيزوسٍ سىالر بُشيٍ انتاريخ انًحافظت

 1012.0.11 1 1 1012.0.11 1 11/1/1112-1 االياَت 

 1001200.1. 1010111 11.0211 0.02..1201 1701000.11 11/1/1112-1 انحذيذة 

 1710121 1 11.0121 110111 1 11/1/1112-1 تعش

 0110171 1 1 0110171 1 11/1/1112-1 صُعاء

 101220171 101220171 1 1 1 11/1/1112-1 عًزاٌ

االجًاني 
 انكهي

1-11/1/1112 1701000.11 0101.10110 ..00.21 1001.0171 ..0..10771 

 -ٍيح٘ظح:
%( مف المالي المشػت ات المرحمػة لمفتػرة 91محافظة الحديدة استحوذت  م  )مف اللدوؿ أ ةب يتضح اف 

%( ف ػط مػف المػالي 9المذكورة أ ةب، اينمػا اػاقي المحافظػات )االمانػة ، تعػز ، سػنعاع ،  مػراف( م مػت )
 الكميات المرحمة لنفس الفترة.
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 خاٍسًا ّرائح ادلراتؼح ادلٞذاّٞح
ا ماليػا فػي الرقااػة  مػ  االسػواؽ فػي المحافظػات التػي يشػمميا الت ريػر حيػث تمكنػت مػف تواسؿ فرؽ العمؿ الميػداني 

ال انونية حياليا  تتخاذ اإللراعااتـ  حل و  سنعاع مكتب االمانة ومحافظة( مخالفة متنو ة مف قاؿ 111ضاط  دد )
 -كمايمي:( طف مواد غذائية متنو ة، و 11تـ معيا اتةؼ وتحريز كمية )

 الكميات المحرزة والتي تم اتالفيا المخالفات عدد المكتب م

 88 االمانة  -0

أصناف متنوعة )مانجو ، جوافة ، 01ضبط منتج لبن طازج ولبن بنكية وشراب عصائر عدد -
واالناناس، تفاح ، برتقال وكوكتيل جزر( طازجة تحمل عالمة نادك سعودية المنشاء مخالفة 

أضعاف الفترة المحددة 4-3لممواصفات اليمنية المعتمدة حيث تم تمديد فترة الصالحية من 
 اليمنية والخميجية وتم احالة محاضر الضبط الى النيابةية بالمواصفات القياس

 اربعة طن وثمانمائة كيمو زبادي وعصائر وحقين والبان منتيية لصالحية .4.811 تحريز -

 .كرتون صابون ال تحمل تاريخ االنتاج 7ضبط  -

 تالفة وغير صالحة لالستيالك صفيحة طحينة 08اتالف كمية  -

 غير صالحة لمتداول  فاينكرتون 01مصادرة  -

 مخالفة(08اتخاذ االجراءات االدارية القانونية )الغرامة واعادة التفتيش حيال  -
 كيس محمول االرواء منتيي الصالحية 50.111 88 صنعاء  -8
 ======= 78 حجو  -3

 طن01  088 االجمالي

 -:مت ػنسٖا ػيٚ ادلناذة ادلؼْٞح يف حْٞٔ ( تالؽ61اىثالغاخ اىرٜ ذيقرٖا اىؼَيٞاخ ػذد )-
 عدد البالغات المحافظة    م

 84 االمانة  -0
 7 صنعاء  -8
 5 ذمار  -3
 6 حجو  -4

 3 اب  -5

 6 البيضاء  -6
 0 المحويت  -7

 58 االجمالي

  


