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اىعاملُت واحمليُت ألسعار ارصذ واىىضع اىتَىٍَْ واىسعزٌ ىتطىراث ص خٍي
 أبزَوٍِ شهز  اىثاىثخاله األسبىع  واالستهالمُتاالساسُت  ىيسيع اىغذائُت

 2118ًاىثاٍّ ٍِ ابزَو  باألسبىعٍقارّت  2118ً
 اىىضع اىتَىٍَْ :

 صوو ػ  ػػصطغوو كػص سغووظػطووعػاضدووضيػاضعوارغووظػطتوورس مػسوونػجطغوويػاضطح سظوو كػ رعتوورس ػ -
اختظ شوو كػسوونػ  ػدووضطظػزوارغووظػارػادووتؼقصغظػطوويػتوو شعػراظدووغ  ػاضدووضيػ صوور مػػػػػػ

 ط غطغظ.

خوق ػػاضح غو مػاضومػطح سظو كػاضجطؼر غوظػػػػػسونػػاضط حضوظػطوعػاضصوراطيػراضذو ص كػػػػػاضصطغ كػ -
(ػطووعػ52695(ػطووعػشطوو)ػرػ)ػ9912(ػطووعػطظؼوو ػ)ػ56191مػ)22/4/2152-51اضغتوو مػ
 . شغع

ػاض غز (ػطترس مػسنػططظمػاضطحط كػاضتج  غظػ.-اضطذتػ كػاضظغطغظػ)اض ظزغعػػ -
 ػزغطؼو ػر وػػ صطغ كػتض نػاحتغ ج كػاضطدتؼضصغعػخ صظػ طو ػترػػطترس ػاضطظزضنػػاضع زػ -

صطغو كػاسدوطراظ كػاضتونػتومػترزغطؼو ػضطو غ غ كػػػػػػػرػاضطج ضسػاضطحضغوظػررػو  ػاضحو  اك ػػػ
 .(ػادطراظظ542141)ػ2152/   غ /22-17ػ ط ظظػاضط صطظػخق ػاضغت م

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسطضغوووو ىػاضوووومػاضطح سظوووو كػخووووق ػاضغتوووو مػطووووعػاضط حضووووظ ضعووووكػروووو  ػطػطوووور اكػاضعوووو زػ -
(ػ2296154(ػطوووووعػ طووووو ػغطووووو   ػػ)24126)ػ  (ػطػطووووور مػػ641)ػمػ5-22/4/2152

 ادطراظظ

اضطوورا ػاضعوارغووظػراضطذووتػ كػاضظغطغووظػاضراصووضظػر وو ػطغظوو رنػاضح غوو مػػػػػاضصطغوو كػطووعػػ -
 ػ-مػعن:22/4/2152-54راضصضغفػخق ػاضغت م

 (26496466(ػطعػططرظظ95641(ػطعػشط)ػطظؼ ػ). 

 (44211ػطعػدص ػ). 

 (111ػطعػرقج ك)رطرا ػاز ثظػ. 

 (26659 ػطعػ غز). 

 (51241. ػطعػ ت ر) 

 اضطحطضووظػ طوو  مػاضعوو زػراضطظتظوو مػسوونػاضعوو طسػطظوووػػػػػػػػرعظوو اػاض وو خ مػصضغغرظغوو ػػ
 (طعػدت خ ػاضمػاضطغظ ءػخق ػاضغرطغعػاضػ  طغع.1911مػراضتنػتحط )54/4/2152
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   اىىضع اىسعزٌ
  ىيسيع اىغذائُت االساسُت األسعار اىعاملُت 

/طوعػػ$(ػ215%(ػضغصو ػاضومػ)ػػ144 ظحورػ)ػػاس غض)اضظو رم(ػػاألط غصنادط  ػاضػط)ػػا تغ ع -
/طوع ػضتصوو )ػاجطوو ضنػػ$(ػ41%(ػضتصوو ػاضوومػ)241ث وو كػا تغو عػتصضغووظػاضظػوو ػ ظحورػ)ػػطويػػ

 /طع.$(ػ249اضتصضغظػ)

/طوعػطويػػػ$(244%(ػضغصو ػاضومػ)ػػ549 ظحرػ)ػاألحط )اضصض (ػاألط غصنادط  ػاضػط)ػػاظخغ ض -
ضضطوع ػضتصو )ػاجطو ضنػاضتصضغوظػػػػػػ$(41%(ػضتصو ػاضومػ)ػػ241ا تغ عػتصضغوظػاضذوحعػ ظحورػ)ػػػ

 ضضطع.ػػ$(226)

 ػ.%(146%(ػ ظحرػ)21ضضصظفػ)  غضاضت غضظ  ػػأل زادط  ػاػ عا تغ -

(ػػ ظحورػػP.STEARIN ػػػP.OLEIN ػػP.OILضألظوراعػ)ػػزغوركػاضظخغو ػػػ دط  ػاظخغ ض -
 %(.544%ػ ػ541% ػ149)

 %(.5 ػ ظحرػ)2152ادط  ػاضدص ػضضطػر ػاآلجضظػتدضغمػط غرػػا تغ ع -

 (.ػAاضت غضظ  ػضضصظفػ)ػأل زث  كػادط  ػا -

 اضحضغ ػاضطجغفػضضطص  غعػاسر  نػراسرشغ ظن.ػث  كػادط   -

  تٍ اىقَح واىذقُق داسعار املستىردَِ واملْتدني ملا
 .ػتدضغمػ را ظػاضصراطيػادط  ػاضطدتر  غعػضضػط)ػاسدت اضنػاضح ر ػث  ك -

 .ػتدضغمػ را ظػاضطط حعػراضجزغ مػر  رػذج مػادط  ػاضطظتجغعػض شغعػاضدظ   ػث  ك -
ػ

 )املستهيل( اىتدشئت أسعار
 ػػ%(ػ51%ػ ػ644%ػ ػ644ا تغ عػادط  ػاضضحرمػػ)اضطجر  ػاضعظطنػ ػاض ػ  (ػ ظحرػ) -

%ػ ػ5441%ػ ػ2546ضثطوو ػراضدووخضلػراضجحووشػ ظحوورػ)رااضط زجووظػػاألدووط اػ دووط  اظخغوو ضػ -
ػ.%( ػرر مػترس هػضضزغظر 21

 اضػط)ػاسدت اضنػاضح ر ػراضططحرعػ.ػ دط  ادتػ ا ػ -

 اضدظ   ػ ػاضجزغ مػ ػ  رػذج م.ادتػ ا ػادط  ػاض شغعػ -



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

 

ا"ػراض  صدت ظنػاض دطتنػاضغخ طظػراضؼظ  ػ11 ػ41ادط  ػاس زػاضت غضظ  ػ"ػادتػ ا  -
 .ا(ػ41اضطزمػاض غراعػ)

 اضدص ػاض  ازغضنػراضدطغ .ػ دط  ادتػ ا ػ -

ػادتػ ا ػ دط  ػاضحضغ ػاضطجغفػاضظغ رػراسظصر ػرر مػترس ػاض اظر. -
ادووط  ػطوو  مػاضزغووركػراضدووطرعػاضطصووظطظػطحضغوو ىػزغووكػاضذووغفػراضط وو  ػردووطعػػادووتػ ا  -

 .اضػط غظػراض ظكػاضز ش ءػ

 ادتػ ا ػ دط  ػاض ج جػاضطجط ػراضحنػراض غضػاضطحضنػضضحجمػاضص غ . -

 ث  كػ دط  ػاضح غ ػاضت صنػ طختضفػطػ د تل. -

 اضرطظغظػرحض طركػ.رط اعػرط  مػاسدطظكػػ دط  ث  كػ -

 اضط ضغز ػراضدرغ  ػ.ػاألخذ  اضتجزرظػضط  مػػ دط  ادتػ ا ػ -

سونػطحطو كػاضػطو عػاضتجو   ػاطو ػػػػػػضت ػػ21(ػ غ  /ػ  ظ4511)رظ ػاض ظزغعػػث  كػادط  ػ -
ػ.( غ  ػضض  ظ9411سنػاضطحط كػاضت  طظػضضذ صظػاضغطظغظػضضظغطػ دط ػ)

 ػضت ػ21(ػ غ  /ػ  ظ4211)ػرظ اض غز ػػث  كػادط  ػ -

ر و ػاضطجو ضسػػػػاضذو صظػاضغطظغوظػضضعو زػػػػضو  ػػضقدطراظظػ(ػ1111)ث  كػادط  ػاضع زػرظ ػ -
 اضطحضغظػررػ  ػاضح  اك.

 ّتائح املتابعت املُذاُّت
 ذوو عػػراضطح سظوو كػػ  ألط ظووظروو مػاجتط روو كػطوويػطوو  اءػرطوورمػطص توو ػاضوورزا مػػرػوو ػتوومػ-

ػاضظزر ػاضطغ اظن.ػاضتحضغ ػراسر ا ػضذؼ ػ طض عػاضط   اػرار ا ػخططػ
اضطغ اظنػارط ضؼ ػسنػاض ش  ظػرضمػاسدراعػسنػاضطح سظ كػاضتنػغذطضؼ ػتراص ػس عػاضطط ػ-

(ػطخ ضغظػطتظرروظػطوعػش و ػطصتو ػاسط ظوظػرصوظط ءػػػػػػػ24اضتػ غ ػحغثػتطصظكػطعػض طػر  ػ)
(ػطوعػطورا ػػػ11اضػ ظرظغظػحغ ضؼ  ػتمػططؼ ػض طػرتح غزػراتوقفػصطغوظػ)ػػػكتمػاتخ وػاإلج اءا

(ػ وقغػتومػرصدوؼ ػرضومػػػػػ14ضتنػتضػتؼو ػاضططضغو كػ)ػػرر  ػاض قز كػازوارغظػرادتؼقصغظػ ػ
ػاضططظغغعػسنػاضطص ت ػ رسىػ  ر .

  
 حمَذ عيٍ اهلالٍّ                                

 َيُاثعاً اىعٍذَز                      
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 اىعاملُت ىعذد ٍِ اىسيع اىغذائُت تطىراث األسعار  أوالا 
 اىقَح األٍزَنٍ األبُض )اىْاعٌ(   -0

تكمفا  ارتفااع مع ثباا  /طن $ (132)%( ليصل الى 4.0ارتفاع بنحو )الناعم  األبيض األمريكيسجل القمح 
 /طن، وكما يمي:  $( 172لتصبح اجمالي التكمف  ) /طن،$( 04) %( لتصل الى1.3) بنحو النقل

 البيان
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من ابريل  الثانياألسبوع 
8102 

من ابريل  الثالثاألسبوع 
8102 

 النسبة الفارق

 %1.0 0)+( 830 831 القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد البروتين(
 %8.3 0)+( 04 00 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 %8.7 8)+( 872 870 اإلجمالي
 استيرادىا لميمن غير محدد البروتينتم اعتماد نوعية القمح األمريكي األبيض غير محدد نسبة البروتين ألنو يتم 

 اىقَح األٍزَنٍ األمحز اىصيب )اىعادٌ(   -8

تكمفاا   ارتفاااع مااع($/طاان 100)ليصاال الااى  %(2.2بنحااو ) انخفاااضاألحمر)الصاام (  األمريكاايالقمااح  سااجل
 وكما يمي:  ($ لمطن، 189صبح اجمالي التكمف  )لت ($ لمطن،04) %( لتصل الى1.3بنحو )الشحن 

 البيان   
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من ابريل  الثانياألسبوع 
8102 

من ابريل  الثالثاألسبوع 
8102 

 النسبة الفارق

 %0.2 0(-) 800 802 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 %8.3 0)+( 04 00 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية

 %0 3(-) 829 898 اإلجمالي

 ( ىألرس عاملُاا )دوالر/ىيطِ(FOBاألسعار )ٍتىسطاث  -3

)فااي %( 4.9( )%14أباايض)( وارتفاااع الصاان) Aالصاان) ) ثبااا التايمناا    لاازر الرالمياا   األساارارشااي   
 الباكستاني والفيتنامي(، وكما يمي: األر  أسرارحين لم يظير المص ر 

من ابريل  الثالثاألسبوع  8102من ابريل  الثانياألسبوع  بمد المنشأ النوع
8102 

 النسبة الفارق

 1 1 1193 0093 تايمند ( Aصنف )

 %1.9 0)+( 436 038 تايمند %84أرز أبيض

 
 

 ( ىيحيُب اجملفف عاملُاا حبسب وسارة اىشراعت األٍزَنُت )دوالر/ىيطِ(FOBٍتىسط األسعار) -4

عنا  مساتوياتيا ثباتًا الحمي  لممص رين االوربي واالوقياني  أسراربحس  تقرير و ارة ال راع  األمريكي  سجم  
 وكما يمي:، السابق 
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 النسبة الفارق 8102من ابريل  الثالثاألسبوع  8102من ابريل  الثانياألسبوع  المصدر
 1 1 0274.11 0274.11 أوروبا
 1 1 0941.11 0941.11 اوقينا

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

، %4.2بنحاو )(  P.OIL  ،P.OLEIN   ،P.STEARIN) لزناواع انخفاضيا إلى يو  النخيل  أسرارأشار  
 وكما يمي:  (،2.0%،  2.4%

من ابريل  الثالثاألسبوع  8102من ابريل  الثانياألسبوع  النوع
 النسبة الفارق 8102

RBD P.OIL 240.41 647.50  (-)0.11 1.2% 

RBD P.OLEIN 242.41 647.00  (-)9.41 0.4% 

RBD P.STEARIN 242.11 649.00  (-)9.11 0.0% 

 

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

بنحاو  ارتفاعااً ، 1428 واكتاوبر اغساط الرالمي  لما ة السكر، لمرقو  اآلجما  تساميم  األسرارأظير  مؤشرا  
 وكما يمي:  ،%( تسميم مايو 2)

من ابريل  الثانياألسبوع  شير التعامالت
8102 

من ابريل  الثالثاألسبوع 
8102 

 النسبة الفارق

 %0 3.01)+( 342.40 339.00 8102اغسطس

 - - 335.20 - 8102أكتوبر

 
 ىيقَح واىذقُق املستىردَِ واملْتدني اسعار ثاُّا 

 ملادة اىقَح: املستىردٍَِتىسط أسعار -0
 وكما يمي: ثباتيا عن  مستوياتيا السابق االسترالي الحبو  لما ة القمح  المستور ين أسرارأظير  نتائج تحميل 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة
 لمقمح االسترالي مستورديناسعار ال

مقدار )+( 
 الثانياألسبوع  (-نسبة )+( أو ) (-أو )

 8102من ابريل 
 الثالثاألسبوع 
 8102من ابريل 

 1 1 7141 7141 كجم41 كيس حبوب استرالي  قمح

  املْتدني ىيذقُقٍتىسط أسعار -8 

عنا   الراا   لج يارة وأباو شاجرةوالمسانابل  ثباتيالم قيق لزصنا) المرصو ة  المنتجين أسرارنتائج تحميل  بين 
 وكمايمي:، مستوياتيا السابق 
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 اسعار اىتدشئت)املستهيل(  ثاىثاا 
 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة اىقَح:-0

 وكما يمي: ،مطحونلوالمحبو   ثباتيا الحبو االسترالي التج ئ  لما ة القمح  أسرارأظير  نتائج تحميل 

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

مقدار )+( 
 الثانياألسبوع  (-نسبة )+( أو ) (-)أو 

 8102من ابريل 
 الثالثاألسبوع 
 8102من ابريل 

 قمح
 

 1 1 7411 7411 كجم41 كيس حبوباسترالي 

 1 1 2011 2011 كجم41 كيس استرالي مطحون

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

 وكمايمي: ،بو شجرةأ، لج يرةوامسنابل ل ثباتياالتج ئ  لم قيق لزصنا) المرصو ة  أسرارنتائج تحميل  بين 

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "األرس"-3
ك" والباكسااتاني البساامتي 04، 44"اساارار االر  التايمناا    ثبااا  إلااىالتقااارير الااوار ة ماان مكاتاا  الااو ارة   أشااار 

  -وكمايمي: ،ك(04الفخام  والين   الم ة ال يوان )
 

 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
من  الثانياألسبوع 
 8102ابريل 

من  الثالثاألسبوع 
 8102ابريل 

 األرز 
 1 1 00411 00411 كجم41 كيس تايمندي
 1 1 08411 08411 كجم01 كيس تايمندي

 1 1 87111 87111 كجم01 كيس ارز الفخامة بسمتي باكستاني
 1 1 82411 82411 كجم01 كيس ارز الديوان مزه ىندي

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 اسعار المنتجين لمدقيق
مقدار )+( 

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

 الثانياألسبوع  (
 8102من ابريل 

 الثالثاألسبوع 
من ابريل 

8102 

 دقيق
 1 1 2311 2311 كجم41 كيس عادي السنابل )ابيض(

 1 1 2311 2311 كجم41 كيس عادي الجزيرة )أبيض(

 1 1 2311 2311 كجم41 كيس عاديأبو شجرة )أبيض(

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

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

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

 الثانياألسبوع  (
 8102من ابريل 

 الثالثاألسبوع 
من ابريل 

8102 
 1 1 9111 9111 كجم41 كيس العادي )ابيض(السنابل  دقيق

 1 1 2911 2911 كجم41 كيس الجزيرة )أبيض( دقيق

 1 1 2911 2911 كجم41 كيس أبو شجرة )أبيض( دقيق
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 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "اىسنز"-4

 وكمايمي:، ثباتيا عن  مستوياتيا السابق  والسري  التج ئ  لمسكر البرا يمي أسرارأظير  نتائج تحميل 

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

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

 الثانياألسبوع  (-نسبة )+( أو ) (-)
 8102من ابريل 

 الثالثاألسبوع 
 8102من ابريل 

 سكر
 1 1 08811 08811 كجم41 كيس برازيمي
 1 1 08811 08811 كجم41 كيس السعيد

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "احليُب اجملفف"-5
 وكمايمي: وع م توفر ال انو نكورالوا لني وا سرارأ ثبا بين  تجارة التج ئ  لما ة الحمي  المجف) 

 السمعة
 

النوعية 
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

من  الثانياألسبوع  (-)
 8102ابريل 

من  الثالثاألسبوع 
 8102ابريل 

 1 1 2211 2211 ك 8.4 عمبة  نيدو حميب
 - - غير متوفر غير متوفر ك 8.4 عمبة  دانوحميب 
 1 1 2111 2111 ك 8.4 عمبة  أنكور حميب

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

من سااو  والطبااا أساارارىا ل ياا  الشااي)  ثبااا أظياار  كشااوفا  الرصاا  لمااا ة ال يااو  والساامون المصاانر  محميااًا 
 وكمايمي:  ،البن  ال رقاءو القمري  

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
 الثانياألسبوع 
 8102من ابريل 

 الثالثاألسبوع 
 8102من ابريل 

 1 1 0011 0011 لتر0.2 جالون زيت الشيف / محمي
 1 1 0141 0141 لتر0.2 جالون زيت الطباخ/ محمي 
 1 1 9911 9911 ك00 صفيحة سمن القمرية /محمي

 1 1 9211 9211 ك00 صفيحة سمن البنت الزرقاء/ محمي

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

% ، 9.0بنحااو )( ، البقاار  الغنمااي، لرجااولالمحااوم ) ارتفاعيااابيناا  كشااوفا  الرصاا  لمحااوم والاا جا  والباايض 
 يمي: وكما ،المحمي لمحجم الكبيرلبيض وا الحيالمجم  و م جا  %( وثباتيا ل%24 ، 9.0
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النوعية  السمعة
 الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الثانياألسبوع 
 8102ابريل 

 الثالثاألسبوع 
 8102من ابريل 

 %9.0 311)+( 3411 3811 كجم 0 لحم        عجول
 %9.0 311)+( 3411 3811 كجم 0 غنمي  لحم      

 %01 811)+( 8811 8111 كجم 0 لحم        بقري
 1 1 0011 0011 كجم  0 دجاج      مجمد 
 1 1 0711 0711 كجم  0 دجاج       حي
 1 1 0811 0811 حبو كبير31طبق  بيض

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( " ىألمساك "

والساااخمو لمثمااا   انخفاضااايا الطا جااا  األساااماكالتج ئااا  لزصااانا) المختاااارة مااان  أسااارارأوضاااح  نتاااائج تحميااال 
 ، وكمايمي:وع م توفره لم ينو  ،%(14% ، 20.3% ، 12.9بنحو ) لجحشوا

النوعية  السمعة
 الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الثانياألسبوع 
 8102ابريل 

من  الثالثاألسبوع 
 8102ابريل 

 %80.9 411(-) 8411 3811 كجم 0 سمك          الثمد 
 %00.3 411(-) 3111 3411 كجم 0 سمك        السخمة 
 - - غير متوفر غير متوفر كجم 0 سمك     الزينوب
 %81 011(-) 0211 8111 كجم  0 سمك    الجحش

 ملىاد اىبْاء:" ملستهيلااىتدشئت "ٍتىسط أسعار -

 الح ي  التركي-
 وكمايمي: ،عن  مستوياتو السابق  هأسرار  ثبا أظير  البيانا  الوار ة من مكات  الو ارة باألمان  والمحافظا  

 السمعة
النوعية 
 المقاس الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(

 (-مقدار )+( أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
من  الثانياألسبوع 
 8102ابريل 

من  الثالثاألسبوع 
 8102ابريل 

 1 1 381.111 381.111 ممي 01 طن تركي حديد
 1 1 381.111 381.111 ممي 08 طن تركيحديد 
 1 1 381.111 381.111 ممي 00 طن تركيحديد 
 1 1 381.111 381.111 ممي 02 طن تركيحديد 
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 األخشا -

عن  مستوياتيا  لممالي   والسوي   ثباتيالزصنا) المرصو ة  األخشا التج ئ  لما ة  أسراربين  نتائج تحميل 
 وكمايمي: السابق ،

النوعية  السمعة
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

من ابريل  الثانياألسبوع  (-)
8102 

من  الثالثاألسبوع 
 8102ابريل 

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

 االسمن -
، وحضارمو لوطنيا  وا رمارانل ثباتيااالاى  ماا ة االسامن  عماى مساتوا تجاارة التج ئا  أسارارمتوسطا   أشار 

 -:كمايميو 

 السمعة
النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 )باللاير(أسعار التجزئة 
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( 

من ابريل  الثانياألسبوع  (-أو )
8102 

من  الثالثاألسبوع 
 8102ابريل 

 1 1 3011 3011 كجم41 كيس  اسمنت عمران )محمي(
 1 1 3811 3811 كجم41 كيس )محمي( الوطنيةاسمنت   

 1 1 3841 3841 كجم41 كيس اسمنت حضرموت )محمي(

 

 املشتقاث اىْفطُت:ٍتىسط أسعار -
في محطا  القطاع التجار  وفي محطا  الشرك  اليمني  لمنفط  لتر 14( لاير/  ب 7244سرر )ب اىبْشَِ 
 . (لاير2744بسرر )

 لتر 14( لاير/  ب 7144) بسرر اىذَشه 
عقااال الحااارا  عباار ( لاير فااي جميااع المحافظااا  3444بساارر ) فااي محطااا  الشاارك  اليمنياا  لمغااا اىغاااس: 

شرا) المكات  والمجال  المحمي  في    الم يريا . وا 
 : اىىضع اىتَىٍَْ:رابعاا 

رير الااوار ة ماان فااروع مكاتاا  الااو ارة الااى اسااتقرار الوضااع التمااويني لمساامع الغ ائياا  واالسااتي كي  اوضااح  التقااا
ق وانسايا  فمع تا غ ائي  او استي كي   سمر  أ اختناقا  في  أ االساسي  في جميع المحافظا   ون رص  

  .السمع بصورة طبيري 
أماناا  الراصاام  الكميااا  المرحماا  ماان الصااوامع والمطاااحن والشااركا  الااى  جماااليإ  بمغااوفااي ىاا ا الشاا ن - 
( 21922قماح و )طان ( 2241( طن منيا )29423م )11/0/1428-24خ ل الفترة محافظا  الجميوري  و 

 -طن  قيق وكمايمي:
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نصــهيـــف خــالل كًيــــــاث انقًـــح وانــذقيـــق انًــزحــم نهًحــافــظاث ين قبــم انصــىايــع وانًــــطاحــن وانشـــزكاث  بانــحــذيــذة وا
 بانــطــنو 22/4/2152-55 انفتـــزة يــن

 انتـــاريــخ اسى انشزكت و
 انكًيــــــــــت

 انــىحــذة
 دقيـــق قًـــح 

 طـــــن 1515 1 15/4/1152-51 انشزكت انيًنيت نهًطاحن وصىايع انغالل)هائم سعيذ(  -5

 طـــــن 9931 1 15/4/1152-51 شــــــزكت انــحــذيــذة نهًــطاحــن انًحــذودة  -2

 طـــــن 131 5351 11/4/1152-51 انشزكت انيًنيت انذونيت نهصناعاث انغذائيت )انحباري(  -3

 طــــن 1 4121 11/4/1152-51 انىطنيت نصىايع انغالل )انعىدي(انشزكت   -4

 طـــن 1115 1 11/4/1152-51 انشزكت انيًنيت نالستثًاراث انصناعيت )فاهى(  -5

 طـــــن 51315 1111 االجًـــــــــاني

 طـــــن 53119 االجًـــــــــاني انكهي

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

-20عمماااًا باااان الماااوا  الغ ائيااا  والمشاااتقا  النفطيااا  الواصااام  عبااار ميناااائي الح يااا ة والصااامي) خااا ل الفتااارة 
 -م ىي:11/0/1428

 (3234تحماال)م والتااي 27/0/1428والمنتظاارة فااي الغاااط  مناا  محمماا  بمااا ة الغااا  كميفونيااا الباااخرة الىناااك و 
 .طن ست خل الى الميناء خ ل اليومين القا مين

 1428/أبريااال/11-17لمااا يريا  أمانااا  الراصااام  خااا ل الفتااارة  تو يريااااوبمغااا  كمياااا  االساااطوانا  التاااي تااام 
 -اسطوان  وكمايمي: (278304)

 انتاريخ
صنعاء 
 انقذيًت

انحارثبني  انسبعين يعين انثىرة شعىب انصافيت انتحزيز انىحذة اسال  

 6163 2681 6657 5449 5301 2350 1234 2056 1800 2465 أبزيم-17

 4093 5244 7287 2044 3742 2200 1925 2255 3742 1510 أبزيم-18

 8781 6602 5191 4711 5791 2528 1110 1599 1200 842 أبزيم-19

 0 0 0 2202 1743 0 0 0 400 354 أبزيم-20

 1434 11220 4757 450 7079 2150 1155 2928 1395 0 أبزيم-21

 7069 2834 5073 6134 4688 2100 1175 1952 1500 0 أبزيم-22

 27540 28581 28965 20990 28344 11328 6599 10790 10037 5171 االجًاني

 178345  االجًاني انكهي

 الوحدة  الكمية  السمعة م
 طن 91111 قمح روسي معونة  -0
 طن 11311 معونة قمح امريكي  -8
 طــن 114339339 روسي شركة الحديدة لممطاحنقمح   -3

 طن 23413933 اجمالي القمح 
 طن 41111 سكر  -0
 طن 13351 ديزل  -4
 طن 191 ومواد اغاثية عالجات  -2
 طن 51111 بترول  -7
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 أ ( مقطااورة  903)م 11/0/1428-2فرميااًا الااى المحافظااا  خاا ل الفتاارة ماان  المرحماا عاا   مقطااورا  الغااا  
 -اسطوان ، كمايمي:( 1129420بما يرا ل  )طن ( 10389)

 الكمية باالسطوانة الكمية بالطن عدد المقطورات  المحافظة م
 753393 8075 320 االمان    .1
 310341 3337 111 صنراء  .2
 219294 2358 93  مار  .3
 223107 2399 94 الح ي ة   .4
 197811 2127 76 عمران  .5
 122388 1316 53 البيضاء  .6
 127782 1374 54 ا   .7
 93837 1009 41 تر   .8
 71052 764 31 صر ه  .9
 67797 729 29 المحوي   .10
 46872 504 20 حجو  .11
 16554 178 7 الضالع  .12
 16461 177 7 ريمو  .13
 2325 25 1 الجو)  .14

 2269014 24389 943 االجمالي

 خاٍساا ّتائح املتابعت املُذاُّت
الرماال المياا اني اعماليااا فااي الرقاباا  عمااى االسااواق فااي المحافظااا  التااي يشاامميا التقرياار حياا  تواصاال فاارق 

القانونياا    ( مخالفاا  متنوعاا  ماان قباال مكتاا  االماناا  وصاانراء تاام اتخااا  ا جااراءا17تمكناا  ماان ضاابط عاا   )
 -وكمايمي:( طن موا  غ ائي  واستي كي  متنوع  44حياليا، تم مريا ضبط وتحري  وات ) كمي  )
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 الكميات المضبوطة والمحرزة والتي تم اتالفيا عدد المخالفات المكتب م

 07 االمانة   -0

 ( كرتون صمصة متوسط الحجم منتيية الصالحية 5119)  -
 ( أكياس حميب مجفف منتيي الصالحية 519) -
 ( كرتون زيت طبخ مجيولة المنشأ149) -
 الصالحية سنتين 9( كرتون تمور مخالفة لممواصفات فترة 111) -
 ( كرتون عجينة تمر التحمل البيانات االيضاحية5119) -
 ( كرتون تمور في فترة الصالحية9549) -
 ( كرتون مشروب غازي منتيية 1419) -
 ( كرتون عصير منتيي419) -
 ( كرتون مياه معدنية منتيية 149) -
 ( كرتون مميم منتيية 419) -
 ( كرتون شوكالتو قريبة االنتياء 439) -
 كيس تمر مشكوك في صالحيتيا 9( 41) -
 ( مغمف مسحوق عصير منتيية9 11) -
( كرتون عصير مجيول المنشأ ومقمد لممنتج المحمي راني 119111ضبط ) -

 وتم احالتيا الى النيابة9
يصاليا من الجيات األمنية 933تحريز ) - ( كيس بازال خضراء تم ضبطيا وا 

ت وتبين وجود تسوس وتم اخذ عينة لممواصفاكونيا خاصة ببرنامج الغذاء 
 9بيا

( كرتون شراب أطفال ال يحمل تاريخ الصالحية عمى العبوة 111تحريز ) -
 الداخمية9

 01 صنعاء  -8

 مل 01( كرتون شامبو سفري عبوة 372)  -

( ثالثة طن ومائتين وسبعة عشر كيمو عبارة عن منظفات ودىانات 3.807) -
 وشامبوىات منتيية الصالحية9

( شدة دىان فازلين وتم إتالف الكمية التالفة والمقدرة  ب 0080كمية ) -
( ثالثة طن ومائتين وسبعة عشر كيمو وذلك في مقمب االزرقين وفقًا 3.807)

( شدة دىان فازلين في مخازن الشركة 0080لمقانون9 وتم تحريز كمية )
رزة لوجود نقص في بطاقة بيان المنتج 9تم ارسال عينو من الكمية المح

لممواصفات والمقاييس وضبط الجودة لغرض الفحص واتخاذ االجراءات 
 القانونية عمى ضوئو9 

 طن41 87 االجمالي
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 -( بالغ مت عنسها عيً املناتب املعُْت يف حُْه:30اىبالغاث اىتٍ تيقتها اىعَيُاث عذد )-
 عدد البالغات المحافظة    م
 00 االمانة  -0
 2 صنعاء  -8
 7 ذمار  -3

 4 حجو  -0

 0 عمران  -4
 0 اب  -2

 30 االجمالي
  


