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اىؼامليح واحملييح ىيسيغ ألسؼار ارصذ واىىضغ اىرَىيْي واىسؼزي ىرطىراخ ص خٍي
 7201ً ديسَربٍِ شهز  اىزاتغخاله األسثىع واالسرهالميح االساسيح  اىـذائيح

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:

 اىىضغ اىرَىيْي :
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 
اشػارت الت ػارير الػ  تػوفر كميػات تااريػة فػي  النفطية لمشت اتو فيما يخص ا، وانسياب السمع اسورة طايعية

 ركة اليمنية لمنفط لمحطات محدودة.الش المحافظات والتي يتـ امداداها مف قاؿاسواؽ االمانة و 
شػػػكدت ترااعػػػًا ح ي ػػػًا وممحوظػػػًا فػػػي تػػػوفر هػػػذب المػػػادة انسػػػب متفاوتػػػة  وكػػػذلؾ الحػػػاؿ فيمػػػا يتعمػػػؽ امػػػادة الغػػػاز

ليمنيػػة نتياػة امػدادات المحطػػات الرئيسػية التااعػة لمشػركة ا ( مػراف – الحديػػدة -ذمػار)وخاسػة فػي محافظػات 
 لمغاز في تمؾ المحافظات.

خيؿ وفي هذا الشأف امغت الكميات المرحمة مف السوامع والمطاحف والشركات ال  محافظات الامكورية -
تفاسيمكا  ، ( طف قمح9.29.( طف دقيؽ و )339.23( طف منكا )239.21ـ )23/33/3132-32 الفترة

 في ادوؿ الكميات المرحمة.
( 193.951ـ هي: )2017شكر ديسمار السميؼ خيؿ  ار مينائي الحديدة و الكميات الواسمة  ممًا ااف 

(طف ديزؿ، 26.926( طف خشب، و )352( طف ذرة، )88.360( طف سكر ، و )47385طف قمح، و )
 (طف فحـ، تفاسيمكا في ادوؿ الكميات الواسمة.44.869(طف اتروؿ، و )11.963و)

 -اىىاصيح ػرب ٍيْائي احلذيذج واىصييف ىيفرتج يْايزاىقَح  وقذ تيؾ إمجايل مَياخ
 ( طِ.39.299392)ً 3132ديسَرب/

خػػػػػػػػػيؿ الفترة                  افظاتػػػػػػػػػػػػػػػلمح  االمانة والإ ديدةػػػػػػػػػػػالح فػػػػػػػػػػػػػػػػم مةػػػػػػػػػالمرح النفطية ت اتػػػػػػػػػػػالمشالي ػػػػػػػػػػػامإ تغػػػػػػػػػامو 
لتػػػػػر  (2919991.3لتػػػػر انػػػػػزيف و ) (.99.33922منكػػػػػا )لتػػػػػر  12,211,204)ـ كميػػػػة )32-23/33/3132

والتفاسػػيؿ فػػي اػػدوؿ الكميػػات المرحمػػة مػػف لتػػر مػػازوت  (2.9311لتػػر كيروسػػيف و ) (.3.2921سػػوالر و )
  المشت ات النفطية.

 اىىضغ اىسؼزي
 م ارنػػة لمسػػمع الغذائيػػة االساسػػية  ـ3132مػػف ديسػػمار  الرااػػعاعسػػاوع  العالميػػة خػػيؿشػػكدت اعسػػعار -
  -تغيرات اارزها  م  النحو التالي: 7102مف ديسمار  الثالثاعساوع ا

 التايمندي عرزا أسعار ارتفاع ( لمسنؼA( انحو )393) . 
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  إل ارتفاع اسعار زيوت النخيؿ ( لمنوعP.OIL( انحو )193. )% 

  (392% ، .39، انحو )3139مارس ومايولمع ود اآلامة تسميـ ارتفاع  اسعار السكر% 

 ($/طف مع ثاػات 312%( ليسؿ ال  )3اعحمر)السمب( انحو ) اعمريكيال مح  اسعار ارتفاع
 .($ لمطف..3($ لمطف، لتساح اامالي التكمفة )..تكمفة الشحف  ند )

 ( 22( انحو )%32أايضانخفاض اسعار االرز التايمندي لمسنؼ.)% 

  انخفاض اسعار ( زيوت النخيؿ لمنو يفP.OLEIN  ،P.STEARIN( انحو )199% ، 192%)  

  مػػع ثاػػات تكمفػػة الن ػػؿ  نػػد/طػػف $( 3.9) نػػد النػػا ـ  اعاػػيض اعمريكػػيال مػػح ثاػػات اسػػعار 
   ./طف$( 3.3لتساح اامالي التكمفة ) /طف،$( 2.)
 واالوقياني االوراي يفاسعار الحميب المافؼ لممسدر  ثاات. 

 

مػػف ديسػػمار  الرااػػع اعسػػاوع تي ال مػػح والػػدقيؽ خػػيؿدفيمػػا شػػكدت اسػػعار المسػػتورديف والمنتاػػيف لمػػا-  
 ما يمي:  ـ7102مف ديسمار  الثالثاعساوع اـ م ارنة 3132
 ذسييٌ تىاتح اىصىاٍغ اسؼار املسرىرديِ ىيقَح االسرتايل احلثىب ثثاخ . 

 اىشزمح اىيَْيح ىيَطاحِ وصىاٍغ اىـاله   اسؼار املْردني ىذقيق اىسْاتو ارذفاع(
)ّريدوح ىيدوزد وذىقوف  يدشيزج وأتوى شودزجوثثاذها ى %(.339"هائو سؼيذ"( تْحى )

اىثيغ ٍِ قثو اىشزمح اىيَْيح ىالسرثَاراخ اىصْاػيح )فاهٌ( واىشوزمح اىيَْيوح 
 . (، "احلثاري"اىذوىيح ىيصْاػاخ اىـذائيح 

   ما يمي: التازئةفيما شكدت أسواؽ -
 (.2انحو ) الحاوبال مح االسترالي  أسعار ارتفاع% 

 ( نتياة الرتفاع سعر المنتج..29ارتفاع اسعار الدقيؽ السنااؿ انحو )% 

 " ( .392ؾ" انحو )21ارتفاع اسعار االرز التايمندي% 

 ( ارتفاع اسعار سمف الانت الزرقاع انحو.. )% 
 ( .293الحديد التركي امختمؼ م اسات  انحو )ار أسع ارتفاع% 

 (292انحو ) الماليزي والسويدي اعخشابالتازئة لمادة  أسعار ارتفاع% . 

  ( .39انحو )المطحوف انخفاض اسعار ال مح االسترالي% 

 (  ..19التازئة لمسكر الارازيمي والسعيد انحو ) أسعار انخفاض% 

 .ثاات اسعار دقيؽ الازيرة وأاو شارة 

 ؾ1.الديواف "المزة  والكندي الفخامةوالااكستاني الاسمتي تايمندي ثاات أسعار االرز ال". 
 واالنكور و دـ توفرب لمدانو. أسعار الحميب المافؼ النيدو ثاات 
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  زيت الشيؼ والطااخ وسمف ال مرية  مسنعةال والسموف الزيوتثاات أسعار 

 الطازاة الثمد والسخم  والاحش اعسماؾ أسعار ثاات. 

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

 مادة االسمنت  مراف الوطنية وحضرموت أسعار ثاات. 

  ِ( لاير اسعار 111.حيث مثؿ ) لتر  31( لاير/ داة11..-111.)عر ايف سمتوسط ال اىثْشي
 .التاارية( لاير السوؽ 11..الشركة اليمنية لمنفط و )

  لتر 31داة( لاير/ 911.-211.متوسط السعر يتراوح ايف ) اىذيشه 
  :مثػؿ اسػػعارذمػار و مػراف والحديػػدة التػي ت ػدا  لتػػر31( لاير/ داػة211.)العػاـ متوسػط الاىـوواس 

    اػيفة لمشػركة اليمنيػة لمغػاز والايػع فػي السػوؽ امتوسػط ينتياػة امػدادات المحطػات الرئيسػ رسمية
 .سطوانةلأل( لاير 3111-3311)

 ّرائح املراتؼح امليذاّيح
يتواسؿ النزوؿ الميداني مف قاػؿ مكاتػب الػوزارة ااعمانػة والمحافظػات لمراقاػة االسػواؽ وانسػياب السػمع وضػاط 

اتخذت االاراعات اليزمة حيالكػا تػـ معكػا تحريػز  متنو ة ( مخالفة.2 دد )المخالفات والتي نتج  نكا ضاط 
 وتػػػـ  كسػػػكا  مػػػ  المعنيػػػيف فػػػي ( اػػػيغ33 ػػػدد )تم يناهػػػا  و ػػػدد الايغػػػات التػػػي، ( طػػػف29كميػػػة ) واتػػػيؼ 

 .المكاتب اوال اأوؿ
 حمَذ ػيي اهلالّي                                

 َيياخػاً اىؼٍذيز                      
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 اىؼامليح ىؼذد ٍِ اىسيغ اىـذائيح ذطىراخ األسؼار  أوالا 
 اىقَح األٍزيني األتيض )اىْاػٌ(   -0

( 2.) مػع ثاػات تكمفػة الن ػؿ  نػد/طػف $( 3.9) نػد  ثااتػًا فػي اسػعارهاالنػا ـ  اعاػيض اعمريكيساؿ ال مح 
 /طف، وكما يمي:  $( 3.3لتساح اامالي التكمفة ) /طف،$
 

 البيان
 "بالدوالر" /طنالسعر السائد 

من  الثالثاألسبوع 
 7107ديسمبر 

من ديسمبر  الرابعاألسبوع 
7107 

 النسبة الفارق

 1 1 098 098 القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد البروتين(
 1 1 44 44 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 1 1 747 747 اإلجمالي
 األمريكي األبيض غير محدد نسبة البروتين ألنو يتم استيرادىا لميمن غير محدد البروتينتم اعتماد نوعية القمح 

 

 اىقَح األٍزيني األمحز اىصية )اىؼادي(   -7

تكمفػة الشػحف ثاػات  مػع($/طػف 312)ليسػؿ الػ   %(3انحػو ) ارتفػاعاعحمر)السمب(  اعمريكيال مح  ساؿ
 وكما يمي:  ($ لمطف، ..3ساح اامالي التكمفة )لت ($ لمطف،..) ند 

 البيان   
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من ديسمبر  الثالثاألسبوع 
7107 

من ديسمبر  الرابع األسبوع
 النسبة الفارق 7107

 %7 4)+( 715 710 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 1 1 44 44 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية

 %0.6 4)+( 749 745 اإلجمالي

 ( ىألرس ػاملياا )دوالر/ىيطِ(FOBٍرىسطاخ األسؼار ) -3

لمسػػػػػػنؼ وانخفاضػػػػػػًا  %(393انحػػػػػػو )( A)ارتفا ػػػػػػًا لمسػػػػػػنؼ التايمنػػػػػػدي  لػػػػػػألرزالعالميػػػػػػة  اعسػػػػػػعارشػػػػػػكدت 
 الااكستاني والفيتنامي(، وكما يمي: اعرز أسعار)في حيف لـ يظكر المسدر  %(1.2%( انحو )32)أايض

من ديسمبر  الثالثاألسبوع  بمد المنشأ النوع
7107 

من ديسمبر  الرابعاألسبوع 
 النسبة الفارق 7107

 %0.7 07)+( 1040 0178 تايمند ( Aصنف )

 %1.3 0(-) 388 389 تايمند %75أرز أبيض
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 ( ىيحيية اجملفف ػاملياا حبسة وسارج اىشراػح األٍزينيح )دوالر/ىيطِ(FOBٍرىسط األسؼار) -4

 نػد مسػتويات   ثااتػاً الحميب لممسدريف االوراػي واالوقيػاني  أسعاراحسب ت رير وزارة الزرا ة اعمريكية سامت 
 وكما يمي: الساا ة،

 النسبة الفارق 7107من ديسمبر  الرابع األسبوع 7107من ديسمبر  الثالثاألسبوع  المصدر
 1 1 0637.51 0637.51 أوروبا
 1 1 0707.51 0707.51 اوقينا

 ( ىشيىخ اىْخيو ػاملياا )دوالر/ ىيطِ(FOBٍرىسط األسؼار )  -5

،  P.OLEIN)  لمنػو يفانخفاضػكا %( و 193( انحػو )P.OILارتفا كػا لمنػوع ) إلػ زيوت النخيؿ  أسعارأشارت 
P.STEARIN( انحو )وكما يمي: (، %199% ، 192 

من ديسمبر  الثالثاألسبوع  النوع
7107 

من ديسمبر  الرابعاألسبوع 
7107 

 النسبة الفارق

RBD P.OIL 616.11 607.00  )+(0.11 1.7% 

RBD P.OLEIN 607.11 608.00  (-)4.11 1.7% 

RBD P.STEARIN 603.11 608.00  (-)5.11 1.8% 

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

انحػػػو  ارتفػػػاع، 3139العالميػػػة لمػػػادة السػػػكر، لمع ػػػود اآلامػػػة تسػػػميـ مػػػارس ومػػػايو اعسػػػعارأظكػػػرت ماشػػػرات 
 وكما يمي:  ،%(%392 ، .39)

من ديسمبر  الثالثاألسبوع  شير التعامالت
7107 

من ديسمبر  الرابعاألسبوع 
7107 

 النسبة الفارق

 %7.4 9.71)+( 394.70 385.50 7108مارس

 %7.3 9.71)+( 393.20 383.51 7108مايو

 ىيقَح واىذقيق املسرىرديِ واملْردني اسؼار ثاّيا 
 ملادج اىقَح: املسرىرديٍِرىسط أسؼار -0

وكمػػا  ،اتكػػا  نػػد مسػػتوياتكا السػػاا ةثااالسػػترالي الحاػػوب لمػػادة ال مػػح  المسػػتورديف أسػػعارأظكػػرت نتػػائج تحميػػؿ 
 يمي:

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 لمقمح االسترالي مستورديناسعار ال
مقدار )+( 

 (-أو )
 الثالثاألسبوع  (-نسبة )+( أو )

من ديسمبر 
7107 

من  الرابعاألسبوع 
 7107ديسمبر 

 1 1 6411 6411 كجم51 كيس حبوب استرالي  قمح
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  املْردني ىيذقيقٍرىسط أسؼار -7

 ارتفا كػػػػػػػا لمسػػػػػػػنااؿ العػػػػػػػادي انحػػػػػػػو لمػػػػػػػدقيؽ لألسػػػػػػػناؼ المرسػػػػػػػودة  المنتاػػػػػػػيف أسػػػػػػػعارنتػػػػػػػائج تحميػػػػػػػؿ  اينػػػػػػػت
)نتياػة لماػرد وتوقػؼ الايػع مػف قاػؿ الشػركة اليمنيػة ليسػتثمارات  العػادي مازيرة وأاػو شػارة%( وثااتكا ل.339)

 وكمايمي:، السنا ية )فاهـ( والشركة اليمنية الدولية لمسنا ات الغذائية )الحااري((

 اسؼار اىردشئح)املسرهيل(  ثاىثاا 
 ٍرىسط أسؼار اىردشئح )املسرهيل( ملادج اىقَح:-0

وانخفاضػكا  %(2) لمحاػوب انحػو ارتفا كػا الحاػوباالسػترالي التازئػة لمػادة ال مػح  أسػعارأظكرت نتائج تحميػؿ 
 وكما يمي: ،%(.39انحو ) مطحوفلم

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

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

 الثالثاألسبوع  (-نسبة )+( أو ) (-أو )
من ديسمبر 

7107 

من  الرابعاألسبوع 
 7107ديسمبر 

 قمح
 

 %3 711)+( 6911 6711 كجم51 كيس حبوباسترالي 

 %7.6 711(-) 7611 7811 كجم51 كيس استرالي مطحون

  

 ٍرىسط أسؼار اىردشئح )املسرهيل( ملادج  "اىذقيق" -7

نتياػة %( .29انحػو ) مسػنااؿ العػاديلارتفا كػا التازئػة لمػدقيؽ لألسػناؼ المرسػودة  أسػعارنتائج تحميػؿ  اينت
 وكمايمي: ،او شارةأ، مازيرةوثااتكا ل ،الرتفاع سعر المنتج

 ٍرىسط أسؼار اىردشئح )املسرهيل( ملادج "األرس"-3
%( وثاػػػات 392انحػػػو ) "ؾ21"اسػػػعار االرز التايمنػػػدي ارتفػػػاع  إلػػػ الت ػػػارير الػػػواردة مػػػف مكاتػػػب الػػػوزارة  تأشػػػار 

  -، وكمايمي:ؾ( 1.الديواف ) والكندي المزة الفخامة والااكستاني الاسمتي اسعار االرز التايمندي

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 لمدقيقاسعار المنتجين 
مقدار )+( 

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

) 
 الثالثاألسبوع 

من ديسمبر 
7107 

 الرابعاألسبوع 
من ديسمبر 

7107 

 دقيق
 %00.4 851)+( 8311 7451 كجم51 كيس عادي السنابل )ابيض(

 1 1 7451 7451 كجم51 كيس عادي الجزيرة )أبيض(

 1 1 7451 7451 كجم51 كيس عاديأبو شجرة )أبيض(

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

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

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

) 
 الثالثاألسبوع 

من ديسمبر 
7107 

 الرابعاألسبوع 
من ديسمبر 

7107 
 %5.9 511)+( 9111 8511 كجم51 كيس السنابل العادي )ابيض( دقيق

 1 1 8511 8511 كجم51 كيس الجزيرة )أبيض( دقيق

 1 1 8511 8511 كجم51 كيس أبو شجرة )أبيض( دقيق



 8 صفحت 074132فاكس 074172الخط الساخن  471العملياث المركسيت وزارة الصناعت والتجارة 

 

 
 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
من  الثالثاألسبوع 

 7107ديسمبر 
من  الرابعاألسبوع 

 7107ديسمبر 
 األرز 

 %0.7 711)+( 07111 00811 كجم51 كيس تايمندي
 1 1 9611 9611 كجم41 كيس تايمندي

 1 1 73111 73111 كجم41 كيس ارز الفخامة بسمتي باكستاني
 1 1 77111 77111 كجم41 كيس ارز الديوان مزه ىندي

 ٍرىسط أسؼار اىردشئح )املسرهيل( ملادج "اىسنز"-4

 وكمايمي:،  %(.19انحو ) انخفاض والسعيد التازئة لمسكر الارازيمي أسعارأظكرت نتائج تحميؿ 

 السمعة
 

النوعية 
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة

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

(-) 
 الثالثاألسبوع  (-نسبة )+( أو )

من ديسمبر 
7107 

 الرابعاألسبوع 
من ديسمبر 

7107 

 سكر
 %1.9 011(-) 00511 00611 كجم51 كيس برازيمي
 %1.9 011(-) 00511 00611 كجم51 كيس السعيد

 ٍرىسط أسؼار اىردشئح )املسرهيل( ملادج "احليية اجملفف"-5
 وكمايمي: و دـ توفر الدانو نكوراالو  لنيدوا سعارأ ثااتاينت تاارة التازئة لمادة الحميب المافؼ 

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

من  الثالثاألسبوع  (-)
 7107ديسمبر 

من  الرابعاألسبوع 
 7107ديسمبر 

 1 1 7811 7811 ك 7.5 عمبة  نيدو حميب
 1 1 غير متوفر غير متوفر ك 7.5 عمبة  دانوحميب 
 1 1 7511 7511 ك 7.5 عمبة  أنكور حميب

 ٍرىسط أسؼار اىردشئح )املسرهيل( ملادج "اىشيىخ واىسَىُ "-6

   وكػػذا  والطاػػاخأسػػعارها لزيػػت الشػػيؼ  ثاػػاتأظكػػرت كشػػوفات الرسػػد لمػػادة الزيػػوت والسػػموف المسػػنعة محميػػًا 
 وكمايمي:  %( ،.انحو ) الانت الزرقاعسمف وارتفا كا لسمف ال مرية لا

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
األسبوع األول 
من ديسمبر 

7107 

 الثالثاألسبوع 
من ديسمبر 

7107 
 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

 %4 311)+( 8811 8511 ك04 صفيحة سمن البنت الزرقاء/ محمي
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 ىيسيغ األساسيح األخزي: )املسرهيل( ٍرىسط أسؼار اىردشئح-7
 :ىيحىً واىذخاج واىثيض)املسرهيل(  ٍرىسط أسؼار اىردشئح-

 الحػيالمامػد و لػدااج وا( ، الا ػري الغنمي، لعاوؿالمحوـ ) ثااتكااينت كشوفات الرسد لمحـو والدااج والايض 
 يمي: وكما ،المحمي لمحاـ الكايرلايض وا

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الثالثاألسبوع 
 7107ديسمبر 

من  الرابعاألسبوع 
 7107ديسمبر 

 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 0711 0711 كجم  0 دجاج      مجمد 
 1 1 0511 0511 كجم  0 دجاج       حي

 1 1 0111 0111 حبو كبير31طبق  بيض

 ٍرىسط أسؼار اىردشئح )املسرهيل( " ىألمساك "

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

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الثالثاألسبوع 
 7107ديسمبر 

من  الرابعاألسبوع 
 7107ديسمبر 

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

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

 

 " ملىاد اىثْاء:ملسرهيلااىردشئح "ٍرىسط أسؼار -

 الحديد التركي-
 وكمايمي: %(،293انحو ) هاأسعار  ارتفاعأظكرت الايانات الواردة مف مكاتب الوزارة ااعمانة والمحافظات 

 السمعة
النوعية 
 المقاس الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(

 (-مقدار )+( أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
من  الثالثاألسبوع 

 7107ديسمبر 
من  الرابعاألسبوع 

 7107ديسمبر 
 %3.0 01.111)+( 331.111 371.111 ممي 01 طن تركي حديد

 %3.0 01.111)+( 331.111 371.111 ممي 07 طن تركيحديد 
 %3.0 01.111)+( 331.111 371.111 ممي 04 طن تركيحديد 
 %3.0 01.111)+( 331.111 371.111 ممي 06 طن تركيحديد 

 اعخشاب-
انحػػػو  لممػػػاليزي والسػػػويدي ارتفا كػػػالألسػػػناؼ المرسػػػودة  اعخشػػػابالتازئػػػة لمػػػادة  أسػػػعاراينػػػت نتػػػائج تحميػػػؿ 

 ، وكمايمي:%(292)



 10 صفحت 074132فاكس 074172الخط الساخن  471العملياث المركسيت وزارة الصناعت والتجارة 

 

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

من ديسمبر  الثالثاألسبوع  (-)
7107 

من  الرابعاألسبوع 
 7107ديسمبر 

 %3.3 5.111)+( ...0550 051.111 طن متري ماليزي         خشب 
 %3.3 5.111)+( 055.111 051.111 طن متري سويدي        خشب 

 االسمنت-
 ،الوطنيػةو  وحضػرموت عمػرافل ثااتكػاالػ   مادة االسمنت  م  مستوى تاارة التازئػة أسعارمتوسطات  أشارت

 كمايميو 

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة
 أسعار التجزئة )باللاير(

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة )+( 
 (-أو )

من  الثالثاألسبوع 
 7107ديسمبر 

من  الرابعاألسبوع 
 7107ديسمبر 

 1 1 7311 7311 كجم51 كيس  اسمنت عمران )محمي(
 1 1 7711 7711 كجم51 كيس )محمي( الوطنيةاسمنت   

 1 1 7311 7311 كجم51 كيس اسمنت حضرموت )محمي(
 

 املشرقاخ اىْفطيح:ٍرىسط أسؼار -
( لاير اسعار الشركة اليمنية 111.لتر حيث مثؿ )  31( لاير/ داة11..-111.متوسط السعر ايف ) اىثْشيِ 
 المحطات التاارية.( لاير 11..لمنفط و )
 لتر 31( لاير/ داة911.-211.متوسط السعر يتراوح ايف ) اىذيشه 
مثػؿ اسػعار هػذب المػادة  نػد ذمػار و مػراف والحديػدة التػي تلتر  دا 31( لاير/ داة211.المتوسط العاـ )اىـاس: 

امتوسػػط مسػتويات اقػػؿ مػف السػػااؽ نتياػػة امػدادات المحطػػات الرئيسػة لمشػػركة اليمنيػػة لمغػاز والايػػع فػي السػػوؽ 
 .سطوانةلأللاير  (3311-3111ايف )

 : اىىضغ اىرَىيْي:راتؼاا 
لغذائيػػة واالسػػتكيكية رير الػػواردة مػػف فػػروع مكاتػػب الػػوزارة الػػ  اسػػت رار الوضػػع التمػػويني لمسػػمع ااوضػػحت 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

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

 في تمؾ المحافظات.
اسػػػمة أمانػػػة العالكميػػػات المرحمػػػة مػػػف السػػػوامع والمطػػػاحف والشػػػركات الػػػ   امػػػج أامػػػاليوفػػػي هػػػذا الشػػػأف -
( طػػػػف دقيػػػػؽ و 339.23( طػػػػف منكػػػػا )239.21ـ )23/33/3132-32 محافظػػػػات الامكوريػػػػة خػػػػيؿ الفتػػػػرةو 
 -:وكمايمي ( طف قمح9.29.)
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 و بانطـــــٍ 3132ديسًبــــــس  23 - 32يــٍ  كًيـــــاث انقًــــــح واندقيــــق انًــــسحم نهًــحافظاث يٍ قبــم انصـــوايــع  وانًـــطاحٍ وانشــــسكاث خـــــالل انفخـــسة

 انخـــــازيــخ اسى انشسكت
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انشسكت انيًُيت نهًطاحٍ 
 وصوايع انغالل انحديدة

 دقيــق 6,672 . . . 13 10 95 728 1,334 105 140 839 2,608 840 558 23-31/12/2017

شسكت انحديدة نهًطاحٍ 
 انًحدودِ

 دقيــق 7,079 . . . . . 35 60 642 200 735 183 2,794 2,140 290 23-31/12/2017

انشسكت انيًُيت 
 نالسخثًازاث انصُاعيّ

 دقيــق 7,494 . 28 73 38 . 40 90 116 96 . 145 845 6,023 . 23-31/12/2017

اندونيت انشسكت انيًُيت 
نهصُاعاث انغرائيت 

 انًحدودة
 دقيــق 1,207 . . . . . 81 . . 35 . . 568 523 . 23-30/12/2017

 دقيــق 22,452 . 28 73 51 10 251 878 2,092 436 875 1,167 6,815 9,526 848 االجًاني

انشسكت انيًُيت                   
 نالسخثًازاث انصُاعيّ

 قًــح 2,481 . 37 75 40 . 293 . 110 532 . 63 814 517 . 23-31/12/2017

انشسكت انعسبيّ نصوايع 
 انغالل ويطاحٍ اندقيق

 قًــح 4,286 . . 430 115 10 938 . 470 175 220 420 140 1,273 95 18-24/12/2017

انشسكت انيًُيت اندونيت 
نهصُاعاث انغرائيت 

 انًحدودة
 قًــح 2,711 50 . 35 . . 215 . 15 . 163 . 310 1,863 60 23-30/12/2017

 قًــح 9,478 50 37 540 155 10 1,446 . 595 707 383 483 1,264 3,653 155 االجًاني

  
                                

 31,930 50 65 613 206 20 1,697 878 2,687 1,143 1,258 1,650 8,079 13,179 1,003 االجًاني انكهي
قًــح 
 ودقيق
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 -مَاييي: م 3132شهز ديسَرباىصييف خاله و ٍيْائي احلذيذج املىاد اىـذائيح واالساسيح اىىاصيح ػرب

 ميناء الوصول الكمية  الوحدة  المادة/ السمعة م
 الحديدة  035 طن سكر  -0
 الحديدة  357 طن الخشب  -7
 الحديدة  76.976 طن ديزل  -3
 الحديدة  00.963 طن بترول  -4
 الحديدة  066.778 طن القمح   -5
 الحديدة  59.681 طن ذرة   -6
 الصميف 77.773 طن القمح   -7
 الصميف 78.681 طن الذرة  -8
 الصميف 47.751 طن سكر  -9
 الصميف 44.869 طن فحم  -01

 ( ط39.299392ًِ تيـد )3132ديسَرب/-ػيَاا تاُ مَياخ اىقَح اىىاصيح ػرب ٍيْائي احلذيذج واىصييف ىيفرتج يْايز
 املراتؼح امليذاّيحخاٍساا ّرائح 

( مخالفػة متنو ػة مػف قاػؿ مكتاػي االمانػة .2تواسؿ فرؽ العمؿ الميداني ا مالكا في الرقااة  م  االسواؽ في المحافظات التي يشممكا الت رير حيػث تمكنػت مػف ضػاط  ػدد )
 د غذائية متنو ة.( طف موا29ال انونية حيالكا تـ معكا اتيؼ وتحريز كمية ) تومحافظة سنعاع تـ أتخاذ اإلاراعا

 -( تالؽ:33اىثالؿاخ اىري ذيقرها اىؼَيياخ ػذد )-
 عدد البالغات المحافظة    م

 6 االمانة  -0
 7 اب  -7
 0 ذمار  -3
 3 حجة  -4

 07 االجمالي



 13 صفحت 074132فاكس 074172الخط الساخن  471العملياث المركسيت وزارة الصناعت والتجارة 

 

 :م 23/33/3132-32خاله اىفرتج  احملافظاخ و االٍاّح املشرقاخ اىْفطيح املزحيح ٍِ احلذيذج اىل
لتػػػر انػػػزيف و  (.99.33922منكػػػا )لتػػػر  12,211,204)) مةػػػػػػػػػػػػالمرح النفطيػػػة المشػػػت اتالي ػػػػػػػػػػػػػػامإ تامغػػػ
وكمػػػػػا هػػػػػو موضػػػػػح لتػػػػػر مػػػػػازوت  (2.9311لتػػػػػر كيروسػػػػػيف و ) (.3.2921لتػػػػػر سػػػػػوالر و ) (2919991.3)

 االادوؿ:
 تـــرلم بال5132ديسمبــــر 13- 52من تاريخ خالل الفترة ـافــــظاث  الحـــذيذة الي للمحالمشتقـــــاث النفطيــــت المـــرحله من 

 االجًاني ياشوث كيسوسٍ سوالز بُصيٍ انخازيخ انًحافظت

 90,150 _ _ _ 90,150 25/12/2017 االياَّ

 202,350 _ _ 202,350 _ 30/12/2017 االياَّ

 292,500 _ _ 202,350 90,150 االجًاني

 514,454   52,579 233,275 228,600 26/12/2017 انحديدة       

 676,834 36,100 _ 640,734 _ 25/12/2017 انحديدة

 3,216,395 _ 60,000 876,475 2,279,920 30/12/2017 انحديدة

 2,220,087 _ _ 401,572 1,818,515 27/12/2017 انحديدة

 1,495,580 _ _ _ 1,495,580 28/12/2017 انحديدة

 3,617,155 _ _ 644,955 2,972,200 31/12/2017 انحديدة

 11,740,505 36,100 112,579 2,797,011 8,794,815 االجًاني

 53,125 _ 53,125 _ _ 31/12/2017 حعص       

 53,125 _ 53,125 _ _ االجًاني

 43,000 _ _ 43,000 _ 25/12/2017 صعدة       

 45,700 _ _ 45,700 _ 26/12/2017 صُعاء       

 45,700 _ _ 45,700 _ االجًاني

 18,187 _ _ _ 18,187 25/12/2017 حجّ       

 18,187 _ _ _ 18,187 االجًاني

 12,211,204 36,100 165,704 3,088,061 8,921,339 االجًاني انكهي       

 
 
 


