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 الرئيسية العامة للعمليات اإلدارة   

 

 
 

 بتطىراث تقزَز
 األسعار اىعاملُت واحمليُت ىيسيع اىغذائُت واالستهالمُت األساسُت

 ( 8108 َْاَزٍِ شهز  اىثاٍّىألسبىع )
 (8رقٌ )
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اىعاملُت واحمليُت ىيسيع ألسعار ارصذ واىىضع اىتَىٍَْ واىسعزٌ ىتطىراث ص خٍي
 2118ً َْاَزٍِ شهز  اىثاٍّخاله األسبىع  واالستهالمُتاالساسُت  اىغذائُت

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 :
لسػمع وا االساسية الغذائيةلممواد ت رار الوضع التمويني رير الواردة مف فروع مكاتب الوزارة ال  اساوضحت الت ا

مػػػع تػػػدقؽ او اسػػتكيكية غذائيػػػة  سػػمعة أياختناقػػػات فػػػي  أيواالسػػتكيكية فػػػي اميػػع المحافظػػػات دوف رسػػد 
 .وانسياب السمع اسورة طايعية

خيؿ  الامكوريةوفي هذا الشأف امغت الكميات المرحمة مف السوامع والمطاحف والشركات ال  محافظات -
تفاسيمكا في ادوؿ ، ( طف دقيؽ487542( قمح و )67545( طف منكا )887422)ـ  41/4/8145-4الفترة 

 الكميات المرحمة.
( 4474557663)ـ 41/4/8145-41خػيؿ الفتػرة امغت الكميات المرحمة مف المشت ات النفطيػة لممحافظػات و 

 ( لتر مازوت4427222لتر سوالر ، و )( 67427453( لتر انزيف و )4174627343لتر منكا )
        المػػػػواد الغذائيػػػػة والمشػػػػت ات النفطيػػػػة الواسػػػػمة  اػػػػر مينػػػػائي الحديػػػػدة والسػػػػميؼ خػػػػيؿ الفتػػػػرة مػػػػف  ممػػػػًا اػػػػاف 

( 83462و )( طػف سػكر 26242و )( طػف ذرة 21111، و )( طف قمح58322) -هي :ـ 4-42/4/8145
 ( طف اتروؿ.42842طف ديزؿ ، و )

 ٌاىىضع اىسعز
 م ارنػػػة  ـ8145مػػػف ينػػػاير  الثػػػانيااسػػػاوع  خػػػيؿلمسػػػمع الغذائيػػػة االساسػػػية شػػػكدت ااسػػػعار العالميػػػة -
  -ارزها  م  النحو التالي:تغيرات أ 8102ااساوع ااوؿ مف يناير ا

 مػػع ثاػػات تكمفػػة الن ػػؿ  نػػد/طػػف $( 811) نػػد ( النػػا ـ)االاػػيض اامريكػػيال مػػح  اسػػعار ثاػػات 
 ./طف$( 811اامالي التكمفة )لتساح  /طف،$( 12)

 ($/طػف مػع 811%( ليسػؿ الػ  )471انحو ) ااحمر)السمب( اامريكيال مح  اسعار انخفاض
 ($ لمطف811لتساح اامالي التكمفة ) ($ لمطف،11) ند تكمفة الشحف ثاات 

 ارزا أسعار ارتفاع ( التايمندي لمسنفيفA 274% ، 271%( انحو )82وأايض  )% 
 اسعار الحميب المافؼ لممسدريف االوراي واالوقياني ثاات . 

 ارتفػػػاع اسػػػعار زيػػػوت النخيػػػؿ ( لألنػػػواعP.OIL ، P.OLEIN  ،P.STEARIN )( 173انحػػػو ، %
174%  ،275.)% 

 (.178% ، 271) ، انحو8145مارس ومايولمع ود اآلامة تسميـ اسعار السكر   انخفاض% 
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مػػف ينػػاير  الثػػانيااسػػاوع  تي ال مػػح والػػدقيؽ خػػيؿدوالمنتاػػيف لمػػافيمػػا شػػكدت اسػػعار المسػػتورديف -  
 ما يمي:  ـ8102ااساوع ااوؿ مف يناير اـ م ارنة 8145
 بْحوى  تسويٌُ بىابوت اىاوىاٍع اسعار املستىردَِ ىيقَح االسرتايل احلبوى  ارتفاع
(172)%. 

 واجلشَزة وأبى شدزة  اسعار املْتدني ىذقُق اىسْابو ثباث. 

ااسػاوع ااوؿ مػف ينػاير ـ م ارنػة ا8145مػف ينػاير  الثػانيخػيؿ ااسػاوع  التازئػةفيما شػكدت أسػواؽ -
   ما يمي: ـ،8145
 (.378% ، 1انحو ) والمطحوف الحاوبال مح االسترالي  أسعار ارتفاع% 

 (274% ، 274% ، 273)، الازيرة ، أاو شارة انحو اسعار الدقيؽ السنااؿ  ارتفاع%. 

 " ؾ" والااكستاني الاسمتي الفخامػة والكنػدي المػزة الػديواف 21،  11ارتفاع اسعار االرز التايمندي
 .%(3.4% ، 3.4%، 42% ، 48انحو )ؾ(" 11)

 (  .675التازئة لمسكر الارازيمي والسعيد انحو ) أسعار ارتفاع% 

  و دـ توفر الدانو %(276% ، 271انحو )ارتفاع أسعار الحميب المافؼ النيدو واالنكور 
  وسػمف ال مريػة والانػت الزرقػاع  زيػت الشػيؼ والطاػا المسنعة محميًا السموف الزيوت و ارتفاع اسعار

 %(.273% ، 271% ، 272% ، 2)انحو 

 ( .172ار الحديد التركي امختمؼ م اسات  انحو )أسع ارتفاع% 

  (.172مادة االسمنت لعمراف انحو ) أسعارارتفاع% 

 الماليزي والسويدي ااخشابالتازئة لمادة  أسعار ثاات. 

  الاػيض المحمػي لمحاػـ و ثاات اسعار المحـو )العاوؿ، الغنمي ، الا ري( والدااج المامد والحػي
 الكاير. 

 الطازاة الثمد والسخم  والاحش ااسماؾ أسعار ثاات. 

 مادة االسمنت الوطنية وحضرموت أسعار ثاات. 

  َِلتر .  81( لاير/ داة4111اسعر ) اىبْش 
  لتر 81( لاير/ داة3511اسعر ) اىذَشه 
  :لتر  دا ذمار و مراف والحديدة التي تمثػؿ اسػعار هػذب المػادة 81( لاير/ داة1411) اسعراىغاس

 ند مستويات اقؿ مف السااؽ نتياة امدادات المحطات الرئيسة لمشركة اليمنية لمغاز والايػع فػي 
 ( لاير لألسطوانة.8811-8111ف )السوؽ امتوسط اي
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 ّتائح املتابعت املُذاُّت
تواسؿ فرؽ العمؿ الميػداني ا مالكػا فػي الرقااػة  مػ  االسػواؽ فػي المحافظػات التػي يشػممكا الت ريػر حيػث تمكنػت مػف 

ال انونيػػة  تتػػـ أتخػػاذ اإلاػػراعاالعمميػػات ومكتػػب االمانػػة ومحافظػػة سػػنعاع ( مخالفػػة متنو ػػة مػػف قاػػؿ 22ضػػاط  ػػدد )
( اػيغ 84تم تكا العمميات  ػدد ) التيوالايغات  ( طف مواد غذائية متنو ة،54حيالكا تـ معكا اتيؼ وتحريز كمية )

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

 مػػع ثاػػات تكمفػػة الن ػػؿ  نػػد/طػػف $( 811)ثااتػػًا  نػػد مسػػتويات  السػػاا ة النػػا ـ  اااػػيض اامريكػػيسػػاؿ ال مػػح 
 /طف، وكما يمي:  $( 811لتساح اامالي التكمفة ) /طف،$( 12)

 البيان
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

األسبوع األول من يناير 
8104 

من يناير  الثانياألسبوع 
8104 

 النسبة الفارق

 1 1 811 811 القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد البروتين(
 1 1 44 44 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 1 1 844 844 اإلجمالي
 نوعية القمح األمريكي األبيض غير محدد نسبة البروتين ألنو يتم استيرادىا لميمن غير محدد البروتين تم اعتماد

 

 اىقَح األٍزَنٍ األمحز اىايب )اىعادٌ(   -8

تكمفػػة ثاػػات  مػػع($/طػػف 811)ليسػػؿ الػػ   %(471انحػػو ) انخفػػاضااحمر)السػػمب(  اامريكػػيال مػػح  سػػاؿ
 وكما يمي:  ($ لمطف، 811التكمفة )ساح اامالي لت ($ لمطف،11) ند الشحف 

 البيان   
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

األسبوع األول من يناير 
8104 

 النسبة الفارق 8104من يناير  الثانياألسبوع 

 %3.4 02(-) 811 802 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 1 1 44 44 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية

 %2.8 02(-) 844 821 اإلجمالي

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

)فػػي  (%274% ، 271انحػػو )%( 82أاػػيضو  A) يفلمسػػنف ارتفا ػػاً التايمنػػدي  لػػألرزالعالميػػة  ااسػػعارشػػكدت 
 الااكستاني والفيتنامي(، وكما يمي: اارز أسعارحيف لـ يظكر المسدر 

األسبوع األول من يناير  بمد المنشأ النوع
8104 

 النسبة الفارق 8104من يناير  الثانياألسبوع 

 %5.4 51)+( 0131 1040 تايمند ( Aصنف )

 %5.0 08)+( 411 544 تايمند %81أرز أبيض

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

ثااتًا  نػد مسػتوياتكا الحميب لممسدريف االوراي واالوقياني  أسعاراحسب ت رير وزارة الزرا ة اامريكية سامت 
 وكما يمي: ،الساا ة

 النسبة الفارق 8104من يناير  الثانياألسبوع  8104األسبوع األول من يناير  المصدر
 1 1 0211.11 0211.11 أوروبا
 1 1 0331.11 0331.11 اوقينا
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 ( ىشَىث اىْخُو عاملُاا )دوالر/ ىيطِ(FOBٍتىسط األسعار )  -5

% ، 173( انحػػو )P.OIL ، P.OLEIN  ،P.STEARIN) لألنػػواعارتفا كػػا  إلػػ زيػػوت النخيػػؿ  أسػػعارأشػػارت 
 وكما يمي: (، 275%،  174%

من يناير  الثانياألسبوع  8104األسبوع األول من يناير  النوع
8104 

 النسبة الفارق

RBD P.OIL 612.00 640.00  )+(84.11 4.2% 

RBD P.OLEIN 623.50 649.00  )+(81.11 4.0% 

RBD P.STEARIN 616.00 652.00  )+(52.11 1.4% 

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

انحػػو  انخفػػاض، 8145العالميػػة لمػػادة السػػكر، لمع ػػود اآلامػػة تسػػميـ مػػارس ومػػايو ااسػػعارأظكػػرت مرشػػرات 
 وكما يمي:  ،%(%178 ، 271)

األسبوع األول من يناير  شير التعامالت
8104 

من يناير  الثانياألسبوع 
8104 

 النسبة الفارق

 %1.4 80.31(-) 375.00 396.70 8104مارس

 %4.8 0211(-) 378.30 394.80 8104مايو

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

 وكما يمي: ،%(172انحو ) ارتفا كااالسترالي الحاوب لمادة ال مح  المستورديف أسعارأظكرت نتائج تحميؿ 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة
 لمقمح االسترالي مستورديناسعار ال

مقدار )+( 
 (-أو )

األسبوع األول من  (-نسبة )+( أو )
 8104يناير 

 الثانياألسبوع 
 8104من يناير 

 %4.5 511)+( 3511 3111 كجم11 كيس حبوب استرالي  قمح

  

  املْتدني ىيذقُقٍتىسط أسعار -8

 نػد  العػادي لازيػرة وأاػو شػارةوالمسػنااؿ  ثااتكالمدقيؽ لألسناؼ المرسودة  المنتايف أسعارنتائج تحميؿ  اينت
 وكمايمي:، مستوياتكا الساا ة

 

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 اسعار المنتجين لمدقيق
مقدار )+( 

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

األسبوع األول  (
 8104من يناير 

 الثانياألسبوع 
من يناير 

8104 

 دقيق
 1 1 4511 4511 كجم11 كيس عادي السنابل )ابيض(

 1 1 4511 4511 كجم11 كيس عادي الجزيرة )أبيض(

 1 1 4511 4511 كجم11 كيس عاديأبو شجرة )أبيض(
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 اسعار اىتدشئت)املستهيل(  ثاىثاا 
 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة اىقَح:-0

،  %1انحػو ) مطحػوفلوالمحاػوب  ارتفا كػا الحاػوباالسػترالي التازئة لمػادة ال مػح  أسعارأظكرت نتائج تحميؿ 
 وكما يمي: ،(378%

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

مقدار )+( 
 (-أو )

األسبوع األول من  (-نسبة )+( أو )
 8104يناير 

 الثانياألسبوع 
 8104من يناير 

 قمح
 

 %4 511)+( 3411 3111 كجم11 كيس حبوباسترالي 

 %2.8 111)+( 4111 4111 كجم11 كيس استرالي مطحون

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

انحػػػو  اػػػو شػػػارةأ، لازيػػػرةوامسػػػنااؿ ل ارتفا كػػػاالتازئػػػة لمػػػدقيؽ لألسػػػناؼ المرسػػػودة  أسػػػعارنتػػػائج تحميػػػؿ  اينػػػت
 وكمايمي: ،%(%274 ، %274 ، 273)

 أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "األرس"ٍتىسط -3
والااكسػتاني الاسػمتي  "ؾ21،  11"اسعار االرز التايمنػدي  ارتفاع إل الت ارير الواردة مف مكاتب الوزارة  تأشار 

  -، وكمايمي:%(3.4% ، 3.4%، 42% ، 48انحو ) "ؾ(11الفخامة والكندي المزة الديواف )
 

 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
األسبوع األول من 

 8104يناير 
من  الثانياألسبوع 
 8104يناير 

 األرز 
 %08 0111)+( 04111 08111 كجم11 كيس تايمندي
 %01 0111)+( 00111 01111 كجم41 كيس تايمندي

 %4.5 0111)+( 84111 85111 كجم41 كيس بسمتي باكستانيارز الفخامة 
 %4.5 0111)+( 84111 85111 كجم41 كيس ارز الديوان مزه ىندي

 
 

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

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

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

األسبوع األول  (
 8104من يناير 

 الثانياألسبوع 
من يناير 

8104 
 %1.2 111)+( 5111 5111 كجم11 كيس السنابل العادي )ابيض( دقيق

 %1.3 111)+( 5511 4411 كجم11 كيس الجزيرة )أبيض( دقيق

 %1.3 111)+( 5511 4411 كجم11 كيس أبو شجرة )أبيض( دقيق
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 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "اىسنز"-4

 وكمايمي:،  %(675انحو ) ارتفا كا والسعيد التازئة لمسكر الارازيمي أسعارأظكرت نتائج تحميؿ 

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

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

األسبوع األول  (-نسبة )+( أو ) (-)
 8104من يناير 

 الثانياألسبوع 
 8104من يناير 

 سكر
 %5.4 0811)+( 05111 08511 كجم11 كيس برازيمي
 %5.4 0811)+( 05111 08511 كجم11 كيس السعيد

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "احليُب اجملفف"-5
و ػدـ تػوفر  %(276% ، 271انحػو ) نكػوراالو  لنيػدوا سػعارأ ارتفػاعاينت تاارة التازئة لمادة الحميػب المافػؼ 

 وكمايمي: الدانو

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

األسبوع األول من  (-)
 8104يناير 

من  الثانياألسبوع 
 8104يناير 

 %5.4 511)+( 4511 4111 ك 8.1 عمبة  نيدو حميب
 1 1 غير متوفر غير متوفر ك 8.1 عمبة  دانوحميب 
 %5.5 511)+( 4111 3311 ك 8.1 عمبة  أنكور حميب

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

سػػمف و  والطاػا أسػعارها لزيػت الشػػيؼ  ارتفػػاعأظكػرت كشػوفات الرسػػد لمػادة الزيػوت والسػػموف المسػنعة محميػًا 
 وكمايمي:  ( ،%273% ، 271،  %272% ، 2انحو ) الانت الزرقاعو ال مرية 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
 الثانياألسبوع 

من ديسمبر 
8103 

األسبوع األول 
 8104من يناير 

 %1 11)+( 0111 0111 لتر0.4 جالون زيت الشيف / محمي
 %1.5 11)+( 0111 511 لتر0.4 جالون زيت الطباخ/ محمي 
 %1.4 111)+( 5411 5511 ك04 صفيحة سمن القمرية /محمي

 %1.2 111)+( 5111 5111 ك04 صفيحة البنت الزرقاء/ محمي سمن

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

 الحػيو  المامػدلػدااج وا( ، الا ػري الغنمي، لعاوؿالمحوـ ) ثااتكااينت كشوفات الرسد لمحـو والدااج والايض 
 يمي: وكما ،المحمي لمحاـ الكايرلايض وا
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 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

 ( -مقدار )+( أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
األسبوع األول من 

 8104يناير 
 الثانياألسبوع 
 8104من يناير 

 1 1 5111 5111 كجم 0 لحم        عجول
 1 1 5111 5111 كجم 0 غنميلحم        

 1 1 0511 0511 كجم 0 لحم        بقري
 1 1 0811 0811 كجم  0 دجاج      مجمد 
 1 1 0111 0111 كجم  0 دجاج       حي

 1 1 0111 0111 حبو كبير51طبق  بيض

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( " ىألمساك "

، والاحػشوالسػخم  لمثمػد  تكػااثا الطازاػة ااسماؾالتازئة لألسناؼ المختارة مف  أسعارأوضحت نتائج تحميؿ 
 ، وكمايمي:و دـ توفرب لمزينوب

النوعية  السمعة
 الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

األسبوع األول من 
 8104يناير 

من  الثانياألسبوع 
 8104يناير 

 1 1 5111 5111 كجم 0 سمك          الثمد 
 1 1 5111 5111 كجم 0 سمك        السخمة 

 - - غير متوفر غير متوفر كجم 0 سمك     الزينوب
 1 1 0411 0411 كجم  0 سمك    الجحش

 

 " ملىاد اىبْاء:ملستهيلااىتدشئت "ٍتىسط أسعار -

 الحديد التركي-
 وكمايمي: %(،172انحو ) هاأسعار  ارتفاعأظكرت الايانات الواردة مف مكاتب الوزارة ااامانة والمحافظات 

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 المقاس الوحدة

 أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  (-مقدار )+( أو )
(-) 

األسبوع األول من 
 8104يناير 

من  الثانياألسبوع 
 8104يناير 

 %4.1 01.111)+( 511.111 551.111 ممي 01 طن تركي حديد
 %4.1 01.111)+( 511.111 551.111 ممي 08 طن تركيحديد 
 %4.1 01.111)+( 511.111 551.111 ممي 04 طن تركيحديد 
 %4.1 01.111)+( 511.111 551.111 ممي 02 طن تركيحديد 
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 ااخشاب-

 ند مستوياتكا  لمماليزي والسويدي ثااتكالألسناؼ المرسودة  ااخشابالتازئة لمادة  أسعاراينت نتائج تحميؿ 
 وكمايمي: الساا ة،

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

األسبوع األول من يناير  (-)
8104 

من  الثانياألسبوع 
 8104يناير 

 1 1 021.111 021.111 طن متري ماليزي         خشب 
 1 1 021.111 021.111 طن متري سويدي        خشب 

 االسمنت-
%( وثااتكا 172انحو ) عمرافل ارتفا كاال   مادة االسمنت  م  مستوى تاارة التازئة أسعارمتوسطات  أشارت

 كمايميو  ،وحضرموتموطنية ل

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة
 أسعار التجزئة )باللاير(

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة )+( 
األسبوع األول من يناير  (-أو )

8104 
من  الثانياألسبوع 
 8104يناير 

 %4.5 011)+( 8411 8511 كجم11 كيس  اسمنت عمران )محمي(
 1 1 8811 8811 كجم11 كيس )محمي( الوطنيةاسمنت   

 1 1 8511 8511 كجم11 كيس اسمنت حضرموت )محمي(
 

 املشتقاث اىْفطُت:ٍتىسط أسعار -
 .لتر   81( لاير/ داة4111سعر )ا اىبْشَِ 
 لتر 81( لاير/ داة3511) اسعر اىذَشه 
مثؿ اسعار هذب المػادة  نػد مسػتويات ذمار و مراف والحديدة التي تلتر  دا 81( لاير/ داة1411) اسعراىغاس: 

امتوسػػػط اػػػيف اقػػػؿ مػػػف السػػػااؽ نتياػػػة امػػػدادات المحطػػػات الرئيسػػػة لمشػػػركة اليمنيػػػة لمغػػػاز والايػػػع فػػػي السػػػوؽ 
 .سطوانةلأللاير  (8111-8811)

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

ؽ وانسػياب فمع تػدغذائية او استكيكية  سمعة أياختناقات في  أياالساسية في اميع المحافظات دوف رسد 
غػاز(  -انػزيف  –)ديػزؿ  المشػت ات النفطيػة شكدت معظـ المحطػات التااريػة تػوفر كما ،السمع اسورة طايعية

والتي شكدت ترااعًا ح ي ًا وممحوظًا فػي تػوفر هػذب المػادة انسػب متفاوتػة وذلؾ مف خيؿ االمدادات اال اطرات 
وخاسة في محافظات ذمار والحديدة و مراف نتياة امػدادات المحطػات الرئيسػية التااعػة لمشػركة اليمنيػة لمغػاز 

 في تمؾ المحافظات.
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أمانػػػة العاسػػػمة الكميػػػات المرحمػػػة مػػػف السػػػوامع والمطػػػاحف والشػػػركات الػػػ   أامػػػالي امػػػ وفػػػي هػػػذا الشػػػأف -
( 487542( قمػػػح و )67545( طػػف منكػػػا )887422ـ  )41/4/8145-4خػػيؿ الفتػػػرة محافظػػات الامكوريػػػة و 

 -طف دقيؽ وكمايمي:
نًــــطاحــن ًانشـــزكاث  بانــحــذيــذة ًانصــهيـــف خــالل كًيــــــاث انقًـــح ًانــذقيـــق انًــزحــم نهًحــافــظاث ين قبــم انصــٌايــع ًا

 بانــطــن و41/4/8142-7انفتـــزة يــن

 انتـــاريــخ اسى انشزكت و
 انكًيــــــــــت

 انــٌحــذة
 دقيـــق قًـــح 

 طـــــن 163.7 _ 41/4/8142-7 انشــــزكت انيًنيـــــت نهًــطاحــن ًصــٌايــع انغــالل ) انحـذيـذة (  -4

 طـــــن .66.1 _ 41/4/8142-7 شــــــزكت انــحــذيــذة نهًــطاحــن انًحــذًدة  -8

 طــــن - 36473 1/4/8142-3 انشزكت انٌطنيت نصٌايع انغالل )انعٌدي(  -3

 طــــن 46131 - و41/4/8142-2 انشزكت انيًنيت نالستثًاراث انصناعيت )فاىى(  -1

 طـــــن - 16122 43/4/8142-1 انشــــزكت انيًنيـــــت انــذًنيــت نهصنــاعــاث انغــذائيــت ) انحبــاري (  -6

 طـــــن _ 86.47 41/4/8142-. انشزكت انعزبيت نصٌايع انغالل ًيطاحن انذقيق  -.

 طـــــن 486276 16272 االجًـــــــــاني

 طـــــن 886763 االجًـــــــــاني انكهي

 باقي انصٌايع ًانًطاحن نى تٌافينا بكًياث انقًح ًانذقيق انًزحهت ين قبهيا نهًحافظاث خالل انفتزة انًحذدة بانجذًل اعاله -يهحـٌظت : 

        المػػػػواد الغذائيػػػػة والمشػػػػت ات النفطيػػػػة الواسػػػػمة  اػػػػر مينػػػػائي الحديػػػػدة والسػػػػميؼ خػػػػيؿ الفتػػػػرة مػػػػف  ممػػػػًا اػػػػاف 
 -كمايمي:ـ االطف 4-42/4/8145

( 4474557663) 41/4/8145-41امغت الكميػات المرحمػة مػف المشػت ات النفطيػة لممحافظػات خػيؿ الفتػرة و 
 -( لتر مازوت، وكمايمي:4427222سوالر ، و )( لتر 67427453( لتر انزيف و )4174627343لتر منكا )

 تـــزهو بان8142ينـــايــز  41-41انًشتقـــــاث اننفطيــــت انًـــزحهو نهًحـــــافــــظاث  ين تاريخ    

 االجًاني ياسًث كيزًسن سٌالر ديشل بنشين انتاريخ انًحافظت

 .4167136.4  4436366 _ .16143672 _ 6176...66 41/4/8142-41 انحذيذة

 الوحدة  الكمية  السمعة م
 طن 48255 قمح   -0
 طن 51111 ذرة  -8
 طن 55101 سكر  -5
 طن 82355 ديزل  -4
 طن 05801 بترول  -1
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 خاٍساا ّتائح املتابعت املُذاُّت
تواسؿ فرؽ العمؿ الميػداني ا مالكػا فػي الرقااػة  مػ  االسػواؽ فػي المحافظػات التػي يشػممكا الت ريػر حيػث تمكنػت مػف 

ال انونيػػة  تتػػـ أتخػػاذ اإلاػػراعا مكتػػب االمانػػة ومحافظػػة سػػنعاعالعمميػػات و ( مخالفػػة متنو ػػة مػػف قاػػؿ 22ضػػاط  ػػدد )
 ( طف مواد غذائية متنو ة.54حيالكا تـ معكا اتيؼ وتحريز كمية )

 -المواد المضاوطة هي كمايمي:
 الكميات المضبوطة عدد المخالفات المكتب م

 كرتون جبنة أبو ولد تالفة تم تحريزىا وفي اطار تحويميا الى نيابة الصناعة والتجارة111 - 0 العمميات  -0

 03 االمانة  -8

 تجميلدرزن مواد وأدوات 31 -

 شدة مناكير51 -

 كرتون منظفات48 -

 كرتون حفاظات وفاين 04 -

 كرتون لب المانجو111 -

 كرتون مطيرات43 -

 عمبة أدوات تجميل منوعة001 -

 عمبة محسن كيك54 -

 جالون زيت طبخ5 -

 دبة منظفات05 -

 كرتون مطير 24 -

 01 صنعاء  -5

 ك منتيي الصالحية تم استيفاء الرسوم التالف الكمية 0.1كرتون عسل عبوة 21 -

 كرتون معسل منتيي الصالحية48كرتون عسل منتيي الصالحية +8051 -

تم تشكيل لجنة لفرز الكميات واستيفاء رسوم االتالف واطالق  كيس قمح ابو خيل411 -
 كميات القمح كونيا صالحة لالستخدام االدمي

  مل تالفة ومنتيية الصالحية 081ر روزي عبوةكرتون عصائ82 -

 55 االجمالي

 طن08اجمالي العمميات -

 طن 51اجمالي االمانة  -

 طن41اجمالي محافظة صنعاء -

 طن43االجمالي العام -

 -:مت عنسها عيً املناتب املعُْت يف حُْه ( بالغ84اىبالغاث اىتٍ تيقتها اىعَيُاث عذد )-
 عدد البالغات المحافظة    م

 5 االمانة  -4
 4 ذمار  -1
 5 عمران  -2
 8 حجو  -3

 5 صنعاء  -4

 80 االجمالي

تـ تم ي ايغ اشأف واود كميات مف اانة أاو ولد وتـ تكميؼ فريؽ مف العمميات ومكتب االمانة التي قاـ 
وتايف سحة الايغ وتـ تحريز  الكائنة في الحساة اوار المعكد الايطري ادورب االنزوؿ ال  محيت العوادي

 .كرتوف غير سالحة ليستكيؾ االدمي (211كمية )


