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 بتطىراث تقزَز
 األسعار اىعاملُت واحمليُت ىيسيع اىغذائُت واالستهالمُت األساسُت

 ( 8108 أبزَوٍِ شهز  اىزابعىألسبىع )
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اىعاملُت واحمليُت ألسعار ارصذ واىىضع اىتَىٍَْ واىسعزٌ ىتطىراث ص خٍي
 أبزَوٍِ شهز  اىزابعخاله األسبىع  واالستهالمُتاالساسُت  ىيسيع اىغذائُت

 2118ًٍِ ابزَو  اىثاىث باألسبىعٍقارّت  2118ً
 اىىضع اىتَىٍَْ :

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

 ط غطغظ.

خوق ػػػاضح غو مػاضومػطح سظو كػاضجطؼر غوظػػػػسواػػاضط حضوظػطوعػاضصوراطيػراضذو ص كػػػػػاضصطغ كػ -
 (ػطع.025.02(ػطعػشطحػرػ)..452(ػطعػطظؼ ػ)025.82مػ)23/4/3302-32ػػاضغت م

 اض غز (ػطترس مػساػططظمػاضطحط كػاضتج  غظػ.-اضطذتػ كػاضظغطغظػ)اض ظزغعػػ -

خووق ػػ(ػاضوومػااط ظووظػراضطح سظوو كػػاضح غوو ماضطذووتػ كػاضظغطغووظػ)ػػاضط حضووظػطووعػػاضصطغوو كػ -
(ػضتوو ػ ظووزغعػرػػ.25084533(ػضتوو ػطظؼوو ػ)ػ.0254225.2)ػ32/4/3302-33اضغتوو مػػ

 .(ػضت ػدرا 253435.23)

 ػزغطؼو ػر وػػ صطغ كػتض اػاحتغ ج كػاضطدتؼضصغعػخ صظػ طو ػترػػطترس ػاضطظزضاػػاضع زػ -
صطغو كػاادوطراظ كػاضتواػتومػترزغطؼو ػضطو غ غ كػػػػػػػرػاضطج ضسػاضطحضغوظػررػو  ػاضحو  اك ػػػ

 .(ػادطراظظ080432)ػ3302/   غ /23-23ػ ط ظظػاضط صطظػخق ػاضغت م

اضطوورا ػاضعوارغووظػراضطذووتػ كػاضظغطغووظػاضراصووضظػر وو ػطغظوو راػاضح غوو مػػػػػاضصطغوو كػطووعػػ -
 ػ-مػعا:23/4/3302-32راضصضغفػخق ػ

 (..5333ػطعػشطحػ). 

 (8882.  ػطعػ  زػت غضظ) 

 (430)(ػطعػس صرضغ ػ)طظظطظػاضعواء 

 (20333 ػطعػصرغ) 

 (ػطعػرقج ك42)ػ. 

 (32.03 ػطعػ غز). 

 (38042. ػطعػ ت ر) 
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   اىىضع اىسعزٌ
  ىيسيع اىغذائُت االساسُت األسعار اىعاملُت 

/طعػطيػث  كػتصضغظػاضظػو ػػ$(ػ320)ػرظ ػاا غض)اضظ رم(ػاألط غصاادط  ػاضػطحػػث  ك -
 /طع.$(ػ3.2/طع ػضتص حػاجط ضاػاضتصضغظػ)$(ػ.4)ػرظ 

/طوعػطويػػػ$(3.2%(ػضغصو ػاضومػ)ػػ.25 ظحرػ)ػاألحط )اضصض (ػاألط غصاادط  ػاضػطحػػا تغ ع -
 ضضطع.ػػ$(382ضضطع ػضتص حػاجط ضاػاضتصضغظػ)ػ$(.4)ػرظ تصضغظػاضذحعػػث  ك

 ػ.%(052%(ػ ظحرػ).3ضضصظفػ)  غضاضت غضظ  ػػأل زادط  ػاػا تغ ع -

 .%(352%ػ ػ2 ظحرػ)ػادط  ػاضحضغ ػاضطجغفػضضطص  غعػاار  اػراارشغ ظاػا تغ ع -

 .ػ%(358 ظحرػ)ػػ(Aاضت غضظ  ػضضصظفػ)ػأل زادط  ػاػاظخغ ض -

(ػػ ظحورػػP.STEARIN ػػػP.OLEIN ػػP.OILضألظوراعػ)ػػزغوركػاضظخغو ػػػ دط  ػاظخغ ض -
 %(054%ػ ػ053% ػ052)

%(ػ452 ػ ظحورػ)ػ3302تدوضغمػازدوطسػراصتور  ػػػػادط  ػاضدص ػضضطػر ػاآلجضظػػاظخغ ض -
 .%(ػتدضغمػ صتر  ػ2تدضغمػازدطسػر ظحرػ)

ػ
  تٍ اىقَح واىذقُق داسعار املستىردَِ واملْتدني ملا

اضذو صظػػػػتدوضغمػ را وظػاضصوراطيػػػػادط  ػاضطدتر  غعػضضػطحػاادت اضاػاضح ر ػا تغ ع -
 ػاضذو صظػػاضتج  غوظػػاضدوطغ ػػذو صظػػػ ػ(اضح و   ػاضغطظغظػاض رضغظػضضصوظ ر كػاضعوارغوظػ)ػػ

 .%(.35%ػ ػ350%ػ ػ.35اضط  غظػضصراطيػاضعق ػرطط حعػاض شغعػ ظحرػ)

 .ػتدضغمػ را ظػاضطط حعػذج مراضجزغ مػر  رػػادط  ػاضطظتجغعػض شغعػاضدظ   ػث  ك -
ػ

 )املستهيل( اىتدشئت أسعار
 .%(052 ظحرػ)ػاضدص ػاض  ازغضاػراضدطغ ػ دط  ػاظخغ ض -

 %(850%ػ ػ252)اضطجر  ػاض ػ  (ػ ظحرػ)ادط  ػاضضحرمػػاظخغ ض -

 ػررو مػتورس  ػػػػ%(ػ252%ػ ػ33)ػضثطو ػراضجحوشػ ظحورػػػااضط زجوظػػػاألدوط  ػػ دوط  ػاظخغ ضػ -
 .ضضزغظر 

 اضػطحػاادت اضاػاضح ر ػراضططحرعػ.ػ دط  ادتػ ا ػ -

 ادتػ ا ػادط  ػاض شغعػاضدظ   ػ ػاضجزغ مػ ػ  رػذج م. -
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 "ػراض  صدت ظاػاض دطتاػاضغخ طظػراضؼظ  ػ3. ػ43ادط  ػاا زػاضت غضظ  ػ"ػادتػ ا  -
 . (ػ43اضطزمػاض غراعػ)

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

 .اضػط غظػراض ظكػاضز ش ءػ

 اض ج جػاضطجط ػراضحاػراض غضػاضطحضاػضضحجمػاضص غ .اضضحرمػاضعظطاػرادتػ ا ػ دط  ػ -

 اضدخضه.اضط زجظػػاألدط  ػ دط  ث  كػ -

 ث  كػ دط  ػاضح غ ػاضت صاػ طختضفػطػ د ته. -

 اضرطظغظػرحض طركػ.رط اعػرط  مػاادطظكػػ دط  ث  كػ -

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

سواػطحطو كػاضػطو عػاضتجو   ػاطو ػػػػػػضت ػػ33(ػ غ  /ػ  ظ033.)رظ ػاض ظزغعػػث  كػادط  ػ -
ػ.( غ  ػضض  ظ2.33ساػاضطحط كػاضت  طظػضضذ صظػاضغطظغظػضضظغطػ دط ػ)

 ػ.ضت ػ33(ػ غ  /ػ  ظ333.)ػرظ اض غز ػػث  كػادط  ػ -

ر و ػاضطجو ضسػػػػاضذو صظػاضغطظغوظػضضعو زػػػػضو  ػػػضألدطراظظ(ػ2333)ث  كػادط  ػاضع زػرظ ػ -
 اضطحضغظػررػ  ػاضح  اك.

 ّتائح املتابعت املُذاُّت
تراصوو ػسوو عػاضططوو ػاضطغوو اظاػارط ضؼوو ػسوواػاض ش  ووظػرضوومػاادووراعػسوواػاضطح سظوو كػاضتوواػػػ

اضط حضظػطعػاضطورا ػاضعوارغوظػااد دوغظػرااذو افػػػػػػغذطضؼ ػاضتػ غ ػساػطت  طظػاضصطغ ك
(ػ وقغػتومػػػ28رضمػترزغيػرتط رظػط  مػاضعو ز ػررو  ػاض قزو كػاضتواػتضػتؼو ػاضططضغو كػ)ػػػػػػ

ػرصدؼ ػرضمػاضططظغغعػساػاضطص ت ػ راوػ أر .
  

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

 /طجججن $( 54) نججج    جججب ثبججج ة تكنقجج  قمنحجججل/طججن $ (132) ثب تججج ن  نججج قمنججج  م  قألبججي  قأل ريكججج سجج ل قمح ججج  
 /طن  وك   ين :  $( 172متصب  ق   م  قمتكنق  )

 البيان
 /طنالسعر السائد "بالدوالر" 

من ابريل  الثالثاألسبوع 
8102 

من ابريل  الرابعاألسبوع 
8102 

 النسبة الفارق

 1 1 830 830 القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد البروتين(
 1 1 54 54 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 1 1 872 872 اإلجمالي
 غير محدد نسبة البروتين ألنو يتم استيرادىا لميمن غير محدد البروتينتم اعتماد نوعية القمح األمريكي األبيض 

 اىقَح األٍزَنٍ األمحز اىصيب )اىعادٌ(   -8

تكنقججج   ثبججج ة  جججب($/طجججن 143)ميصجججل قمججج   %(3.7بنحجججو ) قرتقججج عقألح ر)قمصجججن (  قأل ريكججج قمح ججج   سججج ل
 وك   ين :  ($ منطن  192صب  ق   م  قمتكنق  )مت ($ منطن 54) ن  قمشحن 

 البيان   
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من ابريل  الثالثاألسبوع 
8102 

 النسبة الفارق 8102من ابريل  الرابعاألسبوع 

 %3.7 9)+( 843 855 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 1 1 54 54 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية

 %3.0 9)+( 892 829 اإلجمالي

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

( %14أبي )نصنف موقرتق ع %( 9.9بنحو )( Aنصنف )م قنخق ض ن قمت ينن ي  مألرزقمع م ي   قألسع رشي ة 
 قمب كست ن  وقمقيتن   (  وك   ين : قألرز أسع ر)ف  حين مم يظير قم ص ر ( %2.2)بنحو 

من ابريل  الثالثاألسبوع  بمد المنشأ النوع
8102 

من ابريل  الرابعاألسبوع 
8102 

 النسبة الفارق

 %1.9 00(-) 0028 1193 تايمند ( Aصنف )

 %0.2 7)+( 553 436 تايمند %84أرز أبيض

 

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

% 2قرتق  ج ن بنحجو )قمحني  من ص رين قالورب  وقالوقيج ن   أسع ربحس  تحرير وزقرة قمزرق   قأل ريكي  س نة 
 وك   ين :  %( 1.2  
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 النسبة الفارق 8102من ابريل  الرابعاألسبوع  8102من ابريل  الثالثاألسبوع  المصدر
 %2 011.11)+( 0774.11 0274.11 أوروبا
 %8.2 41.11)+( 8111.11 0941.11 اوقينا

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

  %2.2بنحجو )(  P.OIL   P.OLEIN    P.STEARIN) مألنجوقع قنخق ضي  إم زيوة قمنخيل  أسع رأش رة 
 وك   ين :  ( 2.5%   2.1%

من ابريل  الرابعاألسبوع  8102من ابريل  الثالثاألسبوع  النوع
 النسبة الفارق 8102

RBD P.OIL 647.50  637.00 (-)10.50 1.6% 

RBD P.OLEIN 647.00  639.50 (-)7.50 1.2% 

RBD P.STEARIN 649.00  640.00 (-)9.00 1.4% 

 

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

بنحو  قنخق ض ن   1922 وقكتوبر قغسطسقمع م ي  م   ة قمسكر  منعحو  قآل ن  تسنيم  قألسع رأظيرة  ؤشرقة 
 وك   ين :   %( تسنيم أكتوبر 3قغسطس وبنحو )%( تسنيم 5.3)

من ابريل  الثالثاألسبوع  شير التعامالت
8102 

من ابريل  الرابعاألسبوع 
 النسبة الفارق 8102

 %5.3 05.21(-) 327.60 342.40 8102اغسطس

 %3 01.01(-) 325.10 335.20 8102أكتوبر
 

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

قمشجججرك  قمعربيججج    قمحبججج ري   قمسجججعي قالسجججترقم  قمحبجججو  م ججج  ة قمح ججج   قم سجججتور ين أسجججع رأظيجججرة نتججج يل تحنيجججل 
 وك   ين :  %(9.7%   1.2%   9.7مصوق ب قمغالل و ط حن قم قيق قرتق  ي  بنحو )

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة
 لمقمح االسترالي مستورديناسعار ال

مقدار )+( 
 (-أو )

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

من  الرابعاألسبوع 
 8102ابريل 

 قمح

حبوب  استرالي 
 )الحباري(

 %1.7 41)+( 7011 7141 كجم41 كيس

استرالي حبوب 
 %8.0 041)+( 7811 7141 كجم41 كيس )السعيد(

الشركة استرالي )حبوب(
العربية لصوامع الغالل 

 ومطاحن الدقيق 
 %1.7 41)+( 7011 7141 كجم41 كيس
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  املْتدني ىيذقُقٍتىسط أسعار -8 

  نج  قمعج  ي م زيجرة وأبجو شج رةوقمنسجن بل  ثب تي من قيق مألصن ف قم رصو ة  قم نت ين أسع رنت يل تحنيل  بينة
 وك  ين :   ستوي تي  قمس بح 

 اسعار اىتدشئت)املستهيل(  ثاىثاا 
 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة اىقَح:-0

 وك   ين :   طحونموقمنحبو   ثب تي  قمحبو قالسترقم  قمت زي  م   ة قمح    أسع رأظيرة نت يل تحنيل 

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

مقدار )+( 
 (-أو )

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

من  الرابعاألسبوع 
 8102ابريل 

 قمح
 

 1 1 7411 7411 كجم41 كيس حبوباسترالي 

 1 1 2511 2511 كجم41 كيس استرالي مطحون

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

 وك  ين :  بو ش رةأ  م زيرةوقنسن بل م ثب تي قمت زي  من قيق مألصن ف قم رصو ة  أسع رنت يل تحنيل  بينة

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "األرس"-3
ك" وقمب كسججت ن  قمبسجج ت  59  49"قسججع ر قالرز قمت يننجج ي  ثبجج ة إمجج قمتحجج رير قمججوقر ة  ججن  ك تجج  قمججوزقرة  ةأشجج ر 

  -وك  ين :  ك(59قمقخ    وقمين ي قم زة قم يوقن )
 
 
 
 

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 اسعار المنتجين لمدقيق
مقدار )+( 

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

 الثالثاألسبوع  (
 8102من ابريل 

 الرابعاألسبوع 
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 )

 الثالثاألسبوع  (
 8102من ابريل 

 الرابعاألسبوع 
من ابريل 

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

 1 1 2911 2911 كجم41 كيس الجزيرة )أبيض( دقيق

 1 1 2911 2911 كجم41 كيس أبو شجرة )أبيض( دقيق
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 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
من  الثالثاألسبوع 
 8102ابريل 

من  الرابعاألسبوع 
 8102ابريل 

 األرز 
 1 1 05411 05411 كجم41 كيس تايمندي
 1 1 08411 08411 كجم51 كيس تايمندي

 1 1 87111 87111 كجم51 كيس ارز الفخامة بسمتي باكستاني
 1 1 82411 82411 كجم51 كيس ارز الديوان مزه ىندي

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "اىسنز"-4

 وك  ين :   %(2.2قنخق ضي  بنحو ) وقمسعي  قمت زي  منسكر قمبرقزين  أسع رأظيرة نت يل تحنيل 

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

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

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

 الرابعاألسبوع 
 8102من ابريل 

 سكر
 %0.2 811(-) 08111 08811 كجم41 كيس برازيمي
 %0.2 811(-) 08111 08811 كجم41 كيس السعيد

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "احليُب اجملفف"-5
 وك  ين : و  م توفر قم قنو نكورالوق مني وق سع رأ ثب ةبينة ت  رة قمت زي  م   ة قمحني  قم  قف 

 السمعة
 

النوعية 
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

من  الثالثاألسبوع  (-)
 8102ابريل 

من  الرابعاألسبوع 
 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

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

 ن سججو  وقمطبجج  أسججع رى  مزيججة قمشججيف  ثبجج ةأظيججرة كشججوف ة قمرصجج  م جج  ة قمزيججوة وقمسجج ون قم صججنع   حنيجج ن 
 وك  ين :   قمبنة قمزرق ءو قمح ري  

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
 الثالثاألسبوع 
 8102من ابريل 

 الرابعاألسبوع 
 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 ك05 صفيحة سمن القمرية /محمي

 1 1 9211 9211 ك05 صفيحة سمن البنت الزرقاء/ محمي
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 ىيسيع األساسُت األخزي: )املستهيل( ٍتىسط أسعار اىتدشئت-7
 :ىيحىً واىذخاج واىبُض)املستهيل(  ٍتىسط أسعار اىتدشئت-

 %(9.2%   2.2بنحجو )(   قمبحجري  مع جولقمنحجوم ) قنخق ضجي بينة كشوف ة قمرصج  منحجوم وقمج   ا وقمبجي  
 ين : وك    قم حن  منح م قمكبيرمبي  وق قمح قم     و م   ا وققمغن    وثب تي  منحوم

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الثالثاألسبوع 
 8102ابريل 

من  الرابعاألسبوع 
 8102ابريل 

 %2.2 311(-) 3811 3411 كجم 0 لحم        عجول
 1 1 3411 3411 كجم 0 لحم        غنمي
 %9.0 811(-) 8111 8811 كجم 0 لحم        بقري
 1 1 0511 0511 كجم  0 دجاج      مجمد 
 1 1 0711 0711 كجم  0 دجاج       حي

 1 1 0811 0811 حبو كبير31طبق  بيض

 ٍتىسط أسعار اىتدشئت )املستهيل( " ىألمساك "

بنحجو  م حجشوقمنث ج   قنخق ضي  قمط ز   قألس  كقمت زي  مألصن ف قم خت رة  ن  أسع رأوضحة نت يل تحنيل 
   وك  ين :و  م توفره منزينو منسخنو  وثب تي  %(%2.3   19)

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 )باللاير( م/أسعار التجزئة

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الثالثاألسبوع 
 8102ابريل 

من  الرابعاألسبوع 
 8102ابريل 

 %81 411(-) 8111 8411 كجم 0 سمك          الثمد 
 1 1 3111 3111 كجم 0 سمك        السخمة 

 - - غير متوفر غير متوفر كجم 0 سمك     الزينوب
 %2.3 011(-) 0411 0211 كجم  0 الجحشسمك    

 " ملىاد اىبْاء:ملستهيلااىتدشئت "ٍتىسط أسعار -

 قمح ي  قمترك -
 وك  ين :   ن   ستوي تو قمس بح  هأسع ر  ثب ةأظيرة قمبي ن ة قموقر ة  ن  ك ت  قموزقرة ب أل  ن  وقم ح فظ ة 

النوعية  السمعة
 المقاس الوحدة )المنشأ(

 )باللاير(أسعار التجزئة 

نسبة )+( أو  (-مقدار )+( أو )
(-) 

من  الثالثاألسبوع 
 8102ابريل 

من  الرابعاألسبوع 
 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 05 طن تركيحديد 
 1 1 381.111 381.111 ممي 02 طن تركيحديد 
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 قألخش  -
 ن   ستوي تي   من  ميزي وقمسوي ي ثب تي مألصن ف قم رصو ة  قألخش  قمت زي  م   ة  أسع ربينة نت يل تحنيل 

 وك  ين : قمس بح  

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

من ابريل  الثالثاألسبوع  (-)
8102 

من  الرابعاألسبوع 
 8102ابريل 

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

 قالس نة-
  وحضجر وةموطنيج  وق ع جرقنم ثب تيج قمج    ج  ة قالسج نة  نج   سجتوا ت ج رة قمت زيج  أسجع ر توسط ة  أش رة

 -:ك  ين و 

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة
 أسعار التجزئة )باللاير(

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة )+( 
من ابريل  الثالثاألسبوع  (-أو )

8102 
من  الرابعاألسبوع 
 8102ابريل 

 1 1 3511 3511 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 -
ف   حط ة قمحط ع قمت  ري وف   حط ة قمشرك  قمي ني  مننقط  متر 19( لاير/  ب 7299سعر )ب اىبْشَِ 
 . (لاير2799بسعر )

 متر 19( لاير/  ب 7199) بسعر اىذَشه 
 حجج ل قمحجج رقة  بججر ( لاير فجج    يججب قم ح فظجج ة 3999بسججعر ) قمي نيجج  منغجج زفجج   حطجج ة قمشججرك  اىغاااس: 

شرقف قم ك ت  وقم   مس قم حني  ف     قم  يري ة. وق 
 : اىىضع اىتَىٍَْ:رابعاا 

رير قمججوقر ة  ججن فججروع  ك تجج  قمججوزقرة قمجج  قسججتحرقر قموضججب قمت ججوين  منسججنب قمغ قييجج  وقالسججتيالكي  قوضججحة قمتحجج 
ق وقنسجي   ف ب تج غ قيي  قو قستيالكي   سنع  أيقختن ق ة ف   أيم ح فظ ة  ون رص  قالس سي  ف    يب ق
  .قمسنب بصورة طبيعي 

أ  نجج  قمع صجج   قمك يجج ة قم رحنجج   ججن قمصججوق ب وقم طجج حن وقمشججرك ة قمجج     جج م إ ةبنغججوفجج  ىجج ق قمشجج ن - 
ق جججججج  و طججججججن ( 5.274( طججججججن  نيجججججج  )22.493م )39/5/1922-13خججججججالل قمقتججججججرة  ح فظجججججج ة قم  يوريجججججج  و 
 -( طن  قيق وك  ين :23.722)
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نصــهيـــف خــالل كًيــــــاث انقًـــح وانــذقيـــق انًــزحــم نهًحــافــظاث ين قبــم انصــىايــع وانًــــطاحــن وانشـــزكاث  بانــحــذيــذة وا
 بانــطــنو 30/4/2018-22 انفتـــزة يــن

 انتـــاريــخ اسى انشزكت و
 انكًيــــــــــت

 انــىحــذة
 دقيـــق قًـــح 

 طـــــن 4634 3 23/4/3307-32 انشزكت انيًنيت نهًطاحن وصىايع انغالل)هائم سعيذ(  -1

 طـــــن 4243 3 23/4/3307-32 شــــــزكت انــحــذيــذة نهًــطاحــن انًحــذودة  -2

 طـــــن 0383 3630 33/4/3307-04 )انحباري(انشزكت انيًنيت انذونيت نهصناعاث انغذائيت   -3

 طــــن 3 3064 33/4/3307-04 انشزكت انىطنيت نصىايع انغالل )انعىدي(  -4

 طـــن 0453 3 36/4/3307-34 انشزكت انيًنيت نالستثًاراث انصناعيت )فاهى(  -5

 طـــــن 02607 4764 االجًـــــــــاني

 طـــــن 07482 االجًـــــــــاني انكهي

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

-13 ن ججج ن بججج ن قم جججوق  قمغ قييججج  وقم شجججتح ة قمنقطيججج  قموقصجججن   بجججر  ينججج ي  قمح يججج ة وقمصجججنيف خجججالل قمقتجججرة 
 -م ى :39/5/1922

( 22.532.427) 12/5/1922-11 بنغة قمك ي ة قم رحن   ن قم شتح ة قمنقطيج  من ح فظج ة خجالل قمقتجرة و 
 -( متر سوالر  وك  ين :2.151.429( متر بنزين و )2.295.997متر  ني  )

 تـــرمبالم 4/4/3307-0خالل الفترة  لممحـــــافــــظات المرحمةالمشتقـــــات النفطيــــة 

 االجمالي مازوت كيروسن سوالر   بنزين التاريخ المحافظة

 578737373 3 3 377037343 470637323 35/4/3307-33 صنعاء

 470437434 3 3 270087454 373337853 35/4/3307-33 الحديدة 

 747223 3 3 3 747223 35/4/3307-33 حجو

 6367554 3 3 4637843 3257634 35/4/3307-33 عمران 
 5457234 3 3 0657563 4687544 35/4/3307-33 صعده
 075257633 3 3 070477334 4777564 35/4/3307-33 ذمار
 073347203 3 3 4067423 4767743 35/4/3307-33 اب

 827743 3 3 3 827743 35/4/3307-33 المحويت
 0387833 3 3 3 0387833 35/4/3307-33 البيضاء

 0574257476 3 3 773437473 770847336 االجمالي

 الوحدة  الكمية  السمعة م
 طن 35603 ديزل  -0
 طن 38045 بترول   -8
 طن 45  عالجات   -3
 طن 8887 ارز تايمندي  -5
 طن 20333 صويا  -4
 طن 430 فاصوليا )منظمة الغذاء(  -2

)الشركة اليمنية الدولية لمصناعات الغذائية(  قمح استرالي  -7
 طـــن 447333 الحباري
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 1922/أبريجججل/39-23م ججج يري ة أ  نججج  قمع صججج   خجججالل قمقتجججرة  توزيعيججج وبنغجججة ك يججج ة قالسجججطوقن ة قمتججج  تجججم 

 -قسطوقن  وك  ين : (292512)
 انتاريخ

صنعاء 
 انقذيًت

 بني انحارث انسبعين يعين انثىرة شعىب انصافيت انتحزيز انىحذة اسال

 6343 5972 2800 3896 4922 2250 1197 1437 2100 617 أبزيم-23

 6180 4333 2826 4327 4723 1390 731 2490 2800 1022 أبزيم-24

 4239 4530 3108 465 4384 1400 1442 2253 1999 1878 أبزيم-25

 6532 5987 2804 2174 1314 900 793 1622 1946 0 أبزيم-26

 5944 5719 0 500 1790 2174 1257 4504 0 578 أبزيم-28

 5351 5728 3763 3010 1750 0 1056 985 3150 0 أبزيم-29

 5371 7357 3410 3877 4614 1975 365 2571 2501 0 أبزيم-30

 39960 39626 18711 18249 23497 10089 6841 15862 14496 4095 االجًاني

 191426  االجًاني انكهي

 خاٍساا ّتائح املتابعت املُذاُّت
فج   ت بعج  قمك يج ة  ق   مي  ف  قمرق ب   ن  قالسوقق ف  قم ح فظ ة قمت  يش ني  قمتحريرتوقصل فرق قمع ل قم ي قن  

 قم رحن   ن قم وق  قمغ قيي  قالس سي  وقالشرقف  ن  توزيب وتعبي     ة قمغ ز.
 -:مت عنسها عيً املناتب املعُْت يف حُْه ( بالغ39اىبالغاث اىتٍ تيقتها اىعَيُاث عذد )-

 عدد البالغات المحافظة    م
 02 االمانة  -0
 9 صنعاء  -8
 4 ذمار  -3

 3 حجو  -5

 3 اب  -4
 3 عمران  -2

 39 االجمالي

 


