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اىعاملُح واحمليُح ىيسيع ألسعار ارصذ واىىضع اىتَىٍَْ واىسعزٌ ىتطىراخ ص خٍي
 2118ً َْاَزٍِ شهز  اىزاتعخاله األسثىع  واالستهالمُحاالساسُح  اىغذائُح

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

خةؿ  وفي هذا الشأف امغت الكميات المرحمة مف السوامع والمطاحف والشركات ال  محافظات اللميورية-
تفاسيميا ، ( طف دقيؽ243551قمح و )طف ( 143812( طف منيا )393363ـ )2/2/2118-22/1الفترة 

 في لدوؿ الكميات المرحمة.
 28/1/2118-22خػػػػةؿ الفتػػػػرة  خػػػػةؿ الفتػػػرةامغػػػت الكميػػػػات المرحمػػػة مػػػػف المشػػػت ات النفطيػػػػة لممحافظػػػات و 
( لتػػر 1483971و ) ( لتػػر سػػوالر1334113192( لتػػر انػػزيف و )1435433142( لتػػر منيػػا )2831933214)

 .كيروسيف
        المػػػػواد الغذائيػػػػة والمشػػػػت ات النفطيػػػػة الواسػػػػمة  اػػػػر مينػػػػائي الحديػػػػدة والسػػػػميؼ خػػػػةؿ الفتػػػػرة مػػػػف  ممػػػػًا اػػػػاف 

( طػف 483811طػف دقيػؽ مسػري ، ) (4311قمػح امريكػي ، ) ( طف313111) -هي :ـ 22/1-1/2/2118
 ( طف  ةلات.221ديزؿ، و )

 اىىضع اىسعزٌ
 م ارنػػػة  ـ2118مػػػف ينػػػاير  الرااػػػعااسػػػاوع  خػػػةؿلمسػػػمع الغذائيػػػة االساسػػػية شػػػيدت ااسػػػعار العالميػػػة -
  -ارزها  م  النحو التالي:تغيرات أ 8102مف يناير  الثالثااساوع ا

 مع ثاات /طف $ (212ليسؿ ال  ) (%1)انحو ( النا ـ)االايض اامريكيال مح  اسعار ارتفاع
 . /طف$( 246لتساح المالي التكمفة ) /طف،$( 44) الن ؿ  ندتكمفة 

 ($/طػػف مػػع 222%( ليسػػؿ الػػ  )337) انحػػو ااحمر)السػػمب( اامريكػػيال مػػح  اسػػعار ارتفػػاع
 ($ لمطف.266لتساح المالي التكمفة ) ($ لمطف،44) ند تكمفة الشحف ثاات 

 ارزا أسعار ارتفاع ( التايمندي لمسنفيفA 25وأايض )%( 533% ، 934انحو )% 

  (233% ، 235)، انحو 2118مارس ومايولمع ود اآللمة تسميـ ارتفاع اسعار السكر%  

 لألنػواع ) اسعار زيوت النخيؿ انخفاضP.OIL ، P.OLEIN  ،P.STEARIN( انحػو )138 ، %
233%  ،131)% 

 اسعار الحميب الملفؼ لممسدريف االوراي واالوقياني ثاات . 
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مػػف ينػػػاير  الرااػػعااسػػػاوع  تي ال مػػػح والػػدقيؽ خػػةؿدشػػيدت اسػػعار المسػػػتورديف والمنتلػػيف لمػػافيمػػا -  
 ما يمي:  ـ8102مف يناير  الثالثااساوع اـ م ارنة 2118
 تسيٌُ تىاتح اىصىاٍع اسعار املستىردَِ ىيقَح االسرتايل احلثىب ثثاخ . 

 واجلشَزج وأتى شدزج  اسعار املْتدني ىذقُق اىسْاتو ثثاخ. 

مػف ينػاير  الثالػثااسػاوع ـ م ارنػة ا2118مػف ينػاير  الرااػعخػةؿ ااسػاوع  التلزئػةفيما شيدت أسواؽ -
   ما يمي: ـ،2118
 (.%131)، اللزيرة ، أاو شلرة انحو اسعار الدقيؽ السنااؿ  ارتفاع 

 " (237انحو )" ؾ41ارتفاع اسعار االرز التايمندي%  

 (.336انحو )أسعار الحميب الملفؼ النيدو  ارتفاع% 

 (233) التلزئة لمسكر الارازيمي والسعيد انحو أسعار انخفاض% 

 ( .536ار الحديد التركي امختمؼ م اسات  انحو )أسع انخفاض% 

 والمطحوف الحاوبال مح االسترالي  أسعار ثاات . 

 و دـ توفر الدانوأسعار الحميب الملفؼ االنكور  است رار. 
  زيػػت الشػػيؼ والطاػػا  وسػػمف ال مريػػة والانػػت المسػػنعة محميػػًا السػػموف الزيػػوت و اسػػعار اسػػت رار

 .الزرقاع 

  مػػػػػة والينػػػػػدي المػػػػػزة الػػػػػديواف الااكسػػػػػتاني الاسػػػػػمتي الفخاؾ" و 51التايمنػػػػػدي "ثاػػػػػات اسػػػػػعار االرز
 ؾ(.41)

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

 الطازلة الثمد والسخم  واللحش ااسماؾ أسعار است رار. 

 الماليزي والسويدي ااخشابالتلزئة لمادة  أسعار است رار. 

 الوطنية وحضرموت مراف مادة االسمنت  أسعار است رار. 
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  َِلتر .  21( لاير/ داة7411اسعر ) اىثْش 
  لتر 21( لاير/ داة7111اسعر ) اىذَشه 
  :لتر  دا ذمار و مراف والحديدة التي تمثػؿ اسػعار هػذب المػادة 21( لاير/ داة4711) اسعراىغاس

 ند مستويات اقؿ مف السااؽ نتيلة امدادات المحطات الرئيسة لمشركة اليمنية لمغاز والايػع فػي 
فػػػي محافظػػػات ذمػػػار ،  مػػػراف  ( لاير لألسػػػطوانة2511-2211-2111السػػػوؽ امتوسػػػط اػػػيف )

 .واالمانة والحديدة

 ّتائح املتاتعح املُذاُّح
تواسؿ فرؽ العمؿ الميػداني ا ماليػا فػي الرقااػة  مػ  االسػواؽ فػي المحافظػات التػي يشػمميا الت ريػر حيػث تمكنػت مػف 

ال انونيػة حياليػا تػـ  تتخاذ اإللراعااتـ مف قاؿ مكتب االمانة وسنعاع واب ( مخالفة متنو ة مف قاؿ 81 دد )ضاط 
تـ  كسػيا ( اةغ 28تم تيا العمميات ) التيالاةغات  دو د ،( طف مواد غذائية متنو ة 7معيا اتةؼ وتحريز كمية )

 المعنييف في المكاتب أواًل اأوؿ. م  
 حمَذ عيٍ اهلالٍّ                                

 َيُاخعاً اىعٍذَز                      
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 اىعاملُح ىعذد ٍِ اىسيع اىغذائُح تطىراخ األسعار  أوالا 
 اىقَح األٍزَنٍ األتُض )اىْاعٌ(   -0

 مع ثاات تكمفة الن ؿ  ند/طف $ (212ليسؿ ال  ) (%1) ارتفاع انحوالنا ـ  ااايض اامريكيسلؿ ال مح 
 /طف، وكما يمي:  $( 246لتساح المالي التكمفة ) /طف،$( 44)

 البيان
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من يناير  الثالثاألسبوع 
8108 

من يناير  الرابعاألسبوع 
8108 

 النسبة الفارق

 %0 8)+( 818 811 القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد البروتين(
 1 1 44 44 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 %1.8 8)+( 846 844 اإلجمالي
 األبيض غير محدد نسبة البروتين ألنو يتم استيرادىا لميمن غير محدد البروتينتم اعتماد نوعية القمح األمريكي 

 اىقَح األٍزَنٍ األمحز اىصية )اىعادٌ(   -8

تكمفػػػة ثاػػػات  مػػػع($/طػػػف 222)ليسػػػؿ الػػػ   %(337انحػػػو ) ارتفػػػاعااحمر)السػػػمب(  اامريكػػػيال مػػػح  سػػػلؿ
 وكما يمي:  ($ لمطف، 266ساح المالي التكمفة )لت ($ لمطف،44) ند الشحف 

 البيان   
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من يناير  الثالثاألسبوع 
8108 

 النسبة الفارق 8108من يناير  الرابعاألسبوع 

 %7.7 8)+( 888 804 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 1 1 44 44 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية

 %7.0 8)+( 866 858 اإلجمالي

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

)فػػي  (%533% ، 934انحػػو )%( 25أاػػيضو  A) يفلمسػػنف ارتفا ػػاً التايمنػػدي  لػػألرزالعالميػػة  ااسػػعارشػػيدت 
 الااكستاني والفيتنامي(، وكما يمي: اارز أسعارحيف لـ يظير المسدر 

من يناير  الرابعاألسبوع  8108من يناير  الثالثاألسبوع  بمد المنشأ النوع
8108 

 النسبة الفارق

 %9.4 018)+( 0086 0184 تايمند ( Aصنف )

 %5.7 88)+( 478 406 تايمند %85أرز أبيض
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 ( ىيحيُة اجملفف عاملُاا حبسة وسارج اىشراعح األٍزَنُح )دوالر/ىيطِ(FOBٍتىسط األسعار) -4

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

 النسبة الفارق 8108من يناير  الرابعاألسبوع  8108من يناير  الثالثاألسبوع  المصدر
 1 1 0668.11 0668.11 أوروبا
 1 1 0808.11 0808.11 اوقينا

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

% ، 138( انحػو )P.OIL ، P.OLEIN  ،P.STEARIN) لألنػواع انخفاضػيا إلػ زيػوت النخيػؿ  أسػعارأشارت 
 وكما يمي: (، 131%،  233%

من يناير  الرابعاألسبوع  8108من يناير  الثالثاألسبوع  النوع
 النسبة الفارق 8108

RBD P.OIL 642.50 631.00  (-)00.51 0.8% 

RBD P.OLEIN 653.50 638.50  (-)05.11 8.7% 

RBD P.STEARIN 659.00 651.50  (-)7.51 0.0% 

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

انحػػػو  ارتفػػػاع، 2118العالميػػػة لمػػػادة السػػػكر، لمع ػػػود اآللمػػػة تسػػػميـ مػػػارس ومػػػايو ااسػػػعارأظيػػػرت ماشػػػرات 
 وكما يمي:  ،%(%233 ، 235)

من يناير  الثالثاألسبوع  التعامالتشير 
8108 

من يناير  الرابعاألسبوع 
8108 

 النسبة الفارق

 %8.5 8.81)+( 768.71 353.50 8108مارس

 %8.7 8.01)+( 765.01 357.00 8108مايو

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

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

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة
 لمقمح االسترالي مستورديناسعار ال

مقدار )+( 
 (-أو )

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

من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

 1 1 7711 7711 كجم51 كيس حبوب استرالي  قمح
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  املْتدني ىيذقُقٍتىسط أسعار -8

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

 اسعار اىتدشئح)املستهيل(  ثاىثاا 
 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج اىقَح:-0

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

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

مقدار )+( 
 (-أو )

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

من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

 قمح
 

 1 1 7511 7511 كجم51 كيس حبوباسترالي 

 1 1 8411 8411 كجم51 كيس استرالي مطحون

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج  "اىذقُق" -8 

انحػػػو  اػػػو شػػػلرةأ، للزيػػػرةوامسػػػنااؿ ل ارتفا يػػػاالتلزئػػػة لمػػػدقيؽ لألسػػػناؼ المرسػػػودة  أسػػػعارنتػػػائل تحميػػػؿ  اينػػػت
 وكمايمي: ،%(131)

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "األرس"-3
ؾ" والااكستاني الاسمتي الفخامة 51"اسعار االرز التايمندي ثاات  إل الت ارير الواردة مف مكاتب الوزارة  تأشار 

  -وكمايمي:%( 237انحو ) "ؾ41وارتفا   لمتايمندي"، ؾ(41واليندي المزة الديواف )
 
 
 

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 اسعار المنتجين لمدقيق
مقدار )+( 

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

 الثالثاألسبوع  (
 8108من يناير 

 الرابعاألسبوع 
من يناير 

8108 

 دقيق
 1 1 8711 8711 كجم51 كيس عادي السنابل )ابيض(

 1 1 8711 8711 كجم51 كيس عادي الجزيرة )أبيض(

 1 1 8711 8711 كجم51 كيس عاديأبو شجرة )أبيض(

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

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

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

 الثالثاألسبوع  (
 8108من يناير 

 الرابعاألسبوع 
من يناير 

8108 
 %0.0 011)+( 9111 8911 كجم51 كيس السنابل العادي )ابيض( دقيق

 %0.0 011)+( 8911 8811 كجم51 كيس الجزيرة )أبيض( دقيق

 %0.0 011)+( 8911 8811 كجم51 كيس أبو شجرة )أبيض( دقيق
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 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
من  الثالثاألسبوع 
 8108يناير 

من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

 األرز 
 1 1 07511 07511 كجم51 كيس تايمندي
 %8.7 711)+( 00711 00111 كجم41 كيس تايمندي

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

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "اىسنز"-4

 وكمايمي:،  %(233انحو ) انخفاضيا والسعيد التلزئة لمسكر الارازيمي أسعارأظيرت نتائل تحميؿ 

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

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

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

 الرابعاألسبوع 
 8108من يناير 

 سكر
 %8.7 711(-) 08511 08811 كجم51 كيس برازيمي
 %8.7 711(-) 08511 08811 كجم51 كيس السعيد

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "احليُة اجملفف"-5
 و دـ توفر الدانو نكورلة %( وثاات 336انحو ) لنيدوا سعارأ ارتفاعاينت تلارة التلزئة لمادة الحميب الملفؼ 

 وكمايمي:

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

من  الثالثاألسبوع  (-)
 8108يناير 

من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

 %7.6 711)+( 8611 8711 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

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "اىشَىخ واىسَىُ "-6

سػػمف و  والطاػػا أسػػعارها لزيػػت الشػػيؼ  ثاػػاتأظيػػرت كشػػوفات الرسػػد لمػػادة الزيػػوت والسػػموف المسػػنعة محميػػًا 
 وكمايمي:  ،الانت الزرقاعو ال مرية 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
 الرابعاألسبوع 

من ديسمبر 
8107 

 الثالثاألسبوع 
 8108من يناير 

 1 1 0111 0111 لتر0.8 جالون زيت الشيف / محمي
 1 1 951 951 لتر0.8 جالون زيت الطباخ/ محمي 
 1 1 9711 9711 ك04 صفيحة سمن القمرية /محمي

 1 1 9411 9411 ك04 صفيحة سمن البنت الزرقاء/ محمي
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 ىيسيع األساسُح األخزي: )املستهيل( ٍتىسط أسعار اىتدشئح-7
 :ىيحىً واىذخاج واىثُض)املستهيل(  ٍتىسط أسعار اىتدشئح-

 الحػيالملمػد و لػدلاج وا( ، الا ػري الغنمي، لعلوؿالمحوـ ) ثااتيااينت كشوفات الرسد لمحـو والدلاج والايض 
 يمي: وكما ،المحمي لمحلـ الكايرلايض وا

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الثالثاألسبوع 
 8108يناير 

من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

 1 1 7111 7111 كجم 0 لحم        عجول
 1 1 7111 7111 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 كبير71طبق  بيض

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( " ىألمساك "

، واللحػشوالسػخم  لمثمػد  تيػااثا الطازلػة ااسماؾالتلزئة لألسناؼ المختارة مف  أسعارأوضحت نتائل تحميؿ 
 وكمايمي:، و دـ توفرب لمزينوب

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الثالثاألسبوع 
 8108يناير 

من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

 1 1 7111 7111 كجم 0 سمك          الثمد 
 1 1 7111 7111 كجم 0 سمك        السخمة 

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

 

 " ملىاد اىثْاء:ملستهيلااىتدشئح "ٍتىسط أسعار -

 الحديد التركي-
 وكمايمي: %(،536انحو ) هاأسعار  انخفاضأظيرت الايانات الواردة مف مكاتب الوزارة ااامانة والمحافظات 

 السمعة
النوعية 
 المقاس الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(

 (-مقدار )+( أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
من  الثالثاألسبوع 
 8108يناير 

من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

 %5.6 81.111(-) 741.111 761.111 ممي 01 طن تركي حديد
 %5.6 81.111(-) 741.111 761.111 ممي 08 طن تركيحديد 
 %5.6 81.111(-) 741.111 761.111 ممي 04 طن تركيحديد 
 %5.6 81.111(-) 741.111 761.111 ممي 06 طن تركيحديد 
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 ااخشاب-

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

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

من يناير  الثالثاألسبوع  (-)
8108 

من يناير  الرابعاألسبوع 
8108 

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

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

 -:كمايميو 

 السمعة
النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( 

من يناير  الثالثاألسبوع  (-أو )
8108 

من  الرابعاألسبوع 
 8108يناير 

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

 1 1 8711 8711 كجم51 كيس اسمنت حضرموت )محمي(

 

 املشتقاخ اىْفطُح:ٍتىسط أسعار -
 .لتر   21( لاير/ داة7411سعر )ا اىثْشَِ 
 لتر 21( لاير/ داة7111) اسعر اىذَشه 
مثؿ اسعار هذب المػادة  نػد مسػتويات ذمار و مراف والحديدة التي تلتر  دا 21( لاير/ داة4711) اسعراىغاس: 

امتوسػػػط اػػػيف اقػػػؿ مػػػف السػػػااؽ نتيلػػػة امػػػدادات المحطػػػات الرئيسػػػة لمشػػػركة اليمنيػػػة لمغػػػاز والايػػػع فػػػي السػػػوؽ 
 .سطوانةلأللاير  (2511- 2111-2211)

 : اىىضع اىتَىٍَْ:راتعاا 
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 المحطػػػات الرئيسػػػية التااعػػػة لمشػػػركة  واالمانػػػة وخاسػػػة فػػػي محافظػػػات ذمػػػار والحديػػػدة و مػػػراف

 اليمنية لمغاز في تمؾ المحافظات.
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أمانػػػة العاسػػػمة الكميػػػات المرحمػػػة مػػػف السػػػوامع والمطػػػاحف والشػػػركات الػػػ   لمػػػاليإ تامغػػػلشػػػأف وفػػي هػػػذا ا-
قمػػػػح و طػػػػف ( 143812( طػػػػف منيػػػػا ).3..39ـ )2/2/2118-22/1خػػػػةؿ الفتػػػػرة محافظػػػػات اللميوريػػػػة و 
 -( طف دقيؽ وكمايمي:243551)

انصــىايــع وانًــــطاحــن وانشـــزكاث  بانــحــذيــذة وانصــهيـــف خــالل كًيــــــاث انقًـــح وانــذقيـــق انًــزحــم نهًحــافــظاث ين قبــم 
 بانــطــن و2/2/2118-22/1 انفتـــزة يــن

 انتـــاريــخ اسى انشزكت و
 انكًيــــــــــت

 انــىحــذة
 دقيـــق قًـــح 

 طـــــن 110116 - 1/2/21187-1-22 انشزكت انيًنيت نهًطاحن وصىايع انغالل  -1

 طـــــن 90597 - 1/2/2118-1-22 شــــــزكت انــحــذيــذة نهًــطاحــن انًحــذودة  -2

 طــــن 20757 40159 و29/1/2118-22 انشزكت انيًنيت نالستثًاراث انصناعيت )فاهى(  -3

 طـــــن 20191 40945 1/2/2118-22/1 انشزكت انيًنيت انذونيت نهصناعاث انغذائيت )انحباري(  -4

 طن - 40298 26/1/2118 انشزكت انعزبيت نهًطاحن  -5

 طن - 10511 2/2/2118 انشزكت انىطنيت نصىايع انغالل)انعىدي(  -6

 طـــــن 240551 140812 االجًـــــــــاني

 طـــــن 390363 االجًـــــــــاني انكهي

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

 ـ 1/2/2118-22/1 الحديدة خةؿ الفترة مف  عالمشت ات النفطية الواسمة  ار ميناالمواد الغذائية و  ممًا ااف 
 -هي:

( 2831933214) 28/1/2118-22امغت الكميػات المرحمػة مػف المشػت ات النفطيػة لممحافظػات خػةؿ الفتػرة و 
،  ( لتػػػػػر كيروسػػػػػيف971..148و ) ( لتػػػػػر سػػػػػوالر1334113192( لتػػػػػر انػػػػػزيف و )1435433142لتػػػػػر منيػػػػػا )
 -وكمايمي:

 تـــزهو بان2118ينـــايــز  28-22نهًحـــــافــــظاث  ين تاريخ     تتقـــــاث اننفطيــــت انًـــزحهانًش

 كيزوسين  سىالر بنشين انتاريخ انًحافظت

 51845 1302410942 1405430142 28/1/2118-22 انحذيذة

 98125 - - 28/1/2118-22 تعش

 - 159251 - 28/1/2118-22 صنعاء

 1480971 1304110192 1405430142 28/1/2118-22 االجًاني

 

 الوحدة  الكمية  السمعة م
 طن 70.111  قمح امريكي  -0
 طن 4711 دقيق مصري  -8
 طن 48.811 ديزل  -7
 طن 881 عالجات  -4



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

 

 
 

 خاٍساا ّتائح املتاتعح املُذاُّح
تواسؿ فرؽ العمؿ الميػداني ا ماليػا فػي الرقااػة  مػ  االسػواؽ فػي المحافظػات التػي يشػمميا الت ريػر حيػث تمكنػت مػف 

ال انونية حياليا  تتخاذ اإللراعااتـ  حل مكتب االمانة ومحافظة العمميات و ( مخالفة متنو ة مف قاؿ 81ضاط  دد )
 -كمايمي:( طف مواد غذائية متنو ة، و 7تـ معيا اتةؼ وتحريز كمية )

 الكميات المحرزة والتي تم اتالفيا عدد المخالفات المكتب م

 08 االمانة  -0

 كيس حميب مجفف بطاقة البيان الصق 500 -

 كرتون مشروبات غازية تالفة75 -

 كرتون طحينية.015 -

 كرتون مواد متنوعة بسكويت شكوالتو، جيمي75 -

 كرتون فانتا5 -

 كرتون جبن مثمث بمشاركة العمميات.591اتالف  -

 اتالف طن ونصف اغذية اطفال. -
 ----- --- 80 صنعاء  -8
 ---- --- 48 اب  -7

 طن7 80 االجمالي

 -:مت عنسها عيً املناتة املعُْح يف حُْه ( تالغ28اىثالغاخ اىتٍ تيقتها اىعَيُاخ عذد )-
 عدد البالغات المحافظة    م

 00 االمانة  -4
 5 صنعاء  -5
 4 ذمار  -6
 8 اب  -7

 8 حجو  -8

 4 البيضاء  -9
 88 االجمالي

  


