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الناتجة عن  والتجارية الصناعية االنتاجية منشآتما توصلت إليه وزارة الصناعة والتجارة من معلومات بشأن أضرار ال مصفوفة

 عدوان السعودية والدول المتحالفة معها

 

تدمير  مصدر اإلفادة مالحظات
 جزئي

تدمير 
 كلي

ةــــالمحافظ  م المنشأة 

الشركة التضامنية اليمنية :المالك

 للمشروبات الغازية

الهيئة العامة تقرير 

 لالستثمار

مصنع إنتاج المياه والعصائر  الحديدة  

 والمشروبات الغازية

1 

الشركة اليمنية لأللبان : المالك

 مجموعة شركات إخوان ثابت

تضرر هنجر المواد الخام 
بشكل كامل بمبلغ 

 لاير  175,399,000

تضر هناجر المنتج التام بنسبة 
03 %  

تضرر اآلالت ومعدات التعبئة 

يئة العامة تقرير اله

مصادر + لالستثمار 

 إعالمية

مصنع مشتقات األلبان والمنتجات  الحديدة  

 الغذائية

2 
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% 03والتغليف بنسبة 
باإلضافة إلى نظامي الكهرباء 

والتكييف بمبلغ 

 لاير 986,510,000
تلف المواد الخام بمبلغ  -

925,808,000 لاير    

تضرر خزان الديزل -  
 03خسائر مادية تقدر بأكثر من 

 مليون دوالر

شخص 03وفاة   
شخص آخر 03وإصابة أكثر من   

الشركة األهلية لتصنيع : المالك

.الزيت  
تضرر اآلالت والمعدات والمقدرة 

2,150,000,000 لاير ب   

قيمة البضائع الجاهزة للبيع تضرر 
322,833,902والمقدرة بـ  لاير   

تضرر المواد الخام والمساعدة 

 لاير511,022,729بمبلغ 

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

التعبئة مصنع الزيت ومواد  الحديدة  

 والتغليف

3 
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المصنع )تضرر الهناجر 
والمقدر ب (والمخازن

322,500,000 لاير   

3,3 األضرارإجمالي تكلفة  مليار    
رير رسمي من بموجب تق)

(الشركة  

 باإلضافة إلى حالتين وفاة

6/1/6316تاريخ االستهداف   

 احتراق المصنع بالكامل

إعالميةمصادر   –المراوعة     

الحديدة-القطيع  

 4 مصنع ديكو  للمشروبات الغازية

الوادعي يحيى يحيي محمد:المالك  
10/16/6310تاريخ االستهداف  

تدمير معدات المصنع ووحدة 

المختبر وسكن العمال بشكل كامل 
وتجاوزت خسائر القصف خمسة 

 ماليين دوالر

تقارير واردة من مالك 
 المصنع

مصنع مجمع رويال لتكرير  الحديدة   
 وتعليب الملح

5 

المصنع ملك شركة العودي 

 للصناعات المتنوعة المحدودة
تعرض المشروع ألضرار كبيرة 

735,466,649بلغت  لاير   

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

 -16الكيلو   

 الحديدة

 6 مصنع إنتاج منتجات بالستيكية
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تعرض المشروع ألضرار تقدر بـ 
 لاير117,483,740

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

 -16الكيلو   
 الحديدة

 7 مصنع إنتاج الثلج

1/1/6316تاريخ االستهداف   

شركة تهامة للصناعة : المالك
 ووسائل التعبئة

تدمير عدد من اآلالت والمعدات 

 والمولدات التابعة للمصنع
باإلضافة إلى وفاة شخص وإصابة 

أخرين 6  

إعالميةمصادر  منطقة – 16كيلو    

الحديدة -جميشه  

البالستيكية األكياسمصنع   8 

عدنان الكهالني: المالك  
 دمار واسع في محتوياته

إعالميةمصادر   -16الكيلو    
 الحديدة

الفازلين )مصنع الكهالني 
(والدهانات  

9 

للتجارة  األهرامشركة : المالك

 المحدودة

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

 10 محطة الميناء  الحديدة  

المؤسسة اإلقتصادية : المالك
 اليمنية

إعالميةمصادر  الحديدة -باجل    المجمع الصناعي للمؤسسة  
 االقتصادية

11 

1/1/6316تاريخ االستهداف  تقرير الهيئة العامة  

 لالستثمار

الحديدة -الدريهمي    12 مصنع لصناعة الفازلين 

سامي محمد جمعان: المالك  
13/0/6310تاريخ االستهداف   

تقارير واردة من مالك 
 الشركة

 13 شركة جمعان للتجارة واالستثمار الحديدة  
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شركة تهامة لصناعة وإنتاج :المالك
 وسائل التعبئة ومشتقاتها

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

طريق – 16كيلو   
 -الحديدة تعز 

 الحديدة

 14 مصنع إنتاج األكياس المحاكة

يونس مصطفى مدهش: المالك تقرير الهيئة العامة  
 لالستثمار

 -شارع صنعاء    
 الحديدة

 15 معمل انتاج الشبك

الكهالني للصناعة : المالك

.والتجارة  

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

طريق  -16كيلو  

 -الحديدة تعز 

 الحديدة

 16 مصنع إنتاج المستحضرات الطبية

       

محمد على هبة المزنعي: المالك تقارير واردة من مالك  

 المصنع

مصنع المزنعي للصناعات  صنعاء  

 الغذائية

17 

علي محمد المري: المالك  
%03تضرر الهناجر بنسبة   

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

 –بيت عذران    
 صنعاء

 -مصنع إنتاج رقائق البطاطس
 البالت

18 

محمد علي هبه المزنعي: المالك  

تدمير كلي لهناجر اإلنتاج 
وهناجر المخازن وتضرر 

 جزئي لآلالت والمعدات

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

صنعاء–عطان     19 مصنع إنتاج المثلجات 

تدمير كلي لهناجر اإلنتاج 
وهناجر المخازن و تضرر 

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

صنعاء –عطان     معمل إنتاج وتعبئة معجون  
 الطماطم

20 
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 جزئي لآلالت والمعدات

.الكميم وشركاؤه: المالك  

60/13/6310تاريخ االستهداف  

 

إعالميةمصادر   -شارع تعز   

 صنعاء

بفكمصنع   21 

شاهر عبد الحق مجموعة:المالك  
62/16/6310تاريخ االستهداف   

تقارير واردة من مالك 
 المصنع

 -وادي أحمد   
 صنعاء

مصنع المشروبات الغازية 
 كوكاكوال

22 

6/4/6310تاريخ االستهداف   

إبراهيم محمد المري: المالك  
احتراق وتلف الهناجر والمباني و 

مخزون  اآلالت والمكائن وارصدة

والتعبئة  اإلنتاجاإلنتاج ومواد 
 والتغليف

تقارير واردة من مالك 

 المصنع

 -بيت عذران   

 صنعاء

مصنع إنتاج أحذية بالستيكية 

 متنوعة

23 

 %6تضرر الهنجر بنسبة 

تضرر آلة تغليف واحدة بنسبة 
03% 

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار
بيت -عصر   

صنعاء -عذران  

التعبئة مصنع إنتاج مواد 

والتغليف البالستيكية والمنتجات 
 الورقية لمواد التغليف

 
24 

إعالميةمصادر  مجموعة شركات الكبوس: المالك  25 مصنع المنتجات البالستيكية صنعاء   

إعالميةمصادر    26 مصنع إنتاج الطوب اإلسمنتي صنعاء   

 63/16/6310تاريخ االستهداف
 تدمير المصنع وتوقفه بشكل كلي

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

بيت  -بني مطر   
صنعاء -المعقلي  

 27 مصنع السواري للجلود
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 عصام محمد البده: المالك
تدمير كلي لهناجر اإلنتاج وهناجر 

 المخازن

 تضرر جزئي لآلالت والمعدات
 تلف كامل لمدخالت اإلنتاج

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

 -ريمة حميد   
 صنعاء

 28 مصنع إنتاج الليات الزراعية

 أمين محمد الكبوس: المالك

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

خط  -بني مطر  

 -المائة الجديد
 صنعاء

مصنع إنتاج أدوات منزلية 

 بالستيكية وخزانات بالستيكية

29 

 .محمد حسن حيدر: المالك

 64/16/6310تاريخ االستهداف
تدمير المصنع وإتالف كل 

 محتوياته من معدات وغيرها

إعالميةمصادر  بني  -األزرقين    

صنعاء -الحارث  

 30 مصنع تكرير الزيوت الحارقة

شركة ردفان لصناعة : المالك

 السيراميك والخزف
 60/2/6310تاريخ االستهداف 

تعرض المشروع لتدمير شبه كلي 

الكلية  األضراروتقدر حجم 
للمصنع المباشرة وغير المباشرة 

بحسب  51,341,998بمبلغ 

تقارير واردة من مالك 

 المصنع

 -بني مطر -متنه   

 صنعاء

سيراميكا  )المواد الخزفية  مصنع

(ردفان  

31 
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 البيانات المقدمة من المستثمر

 32 مصنع الغزل والنسيج صنعاء    66/2/6310تاريخ االستهداف

إعالميةمصادر  13/1/6316االستهدافتاريخ  صنعاء -ذهبان     33 مصنع الراعبي للرخام 

إعالميةمصادر  13/1/6316تاريخ االستهداف صنعاء -سنحان     34 مصنع الميتمي لألدوية 

 13/1/6316تاريخ االستهداف
إعالميةمصادر   -بني مطر   

صنعاء -ريشان  
مجموعة السواري للصناعات 

 البالستيكية

35 

 .عقيل عمر شهاب:المالك

 62/1/6316تاريخ االستهداف

تم االستهداف بصاروخين أدى إلى 
تدمير المصنع والمخزن الرئيسي 

ومقر فرع الشركة والمخزون من 

بضاعة الشركة من المواد الغذائية 
و أدى ايضاً ألى تدمير هناجر 

الشركة واحراق سياراتها وناقالت 

التوزيع والمولدات الكهربائية 
خزون الديزل وجميع محتويات وم

فرع الشركة من أجهزة كمبيوتر 
والسيرفر الرئيسي والمكاتب 

، وجميع محفوظات االرشيف العام

تقارير واردة من مالك 

 المصنع

-وادي أحمد    

 صنعاء

 36 مصنع شهاب للمناديل الورقية
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 وتم االستهداف مرة اخرى بأربعة
  .صواريخ دمر ما تبقى

 62/1/6316االستهدافتاريخ 
إعالميةمصادر  -شارع الستين   

 صنعاء

معمل انتاج االسنان جامعة الملكة 

 اروى

37 

 
إعالميةمصادر  مخازن المؤسسة االقتصادية  أمانة العاصمة   

 اليمنية

38 

 12/1/6316تاريخ االستهداف
تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

مصنع العاقل إلنتاج األغذية  صنعاء  

 الخفيفة البفك

39 

 .غالب حسين السواري: المالك

 13/1/6316تاريخ االستهداف

تدمير المصنع بشكل كامل مع كل 
 إنتاجما يحتويه من آالت ومعدات 

تام ومواد خام باإلضافة إلى 

 الهنجر

تقارير واردة من مالك 

 المصنع

 -طريق الحديدة   

-بني مطر -متنة

 صنعاء

شركة مجمع الرشيد الصناعي 

المحدودة للصناعات الجلدية 

قصف مصنع اطباق )والكرتون 
(البيض التابع للشركة  

40 

 .سامي محمد جمعان: المالك
تقارير واردة من مالك 

 الشركة
صنعاء -فج عطان    شركة جمعان للتجارة  

(اإلدارة العامة)واالستثمار  

41 

إعالميةمصادر    42 مصنع الجلود صنعاء   

إعالميةمصادر    43 مصنع الرباالت صنعاء   
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 إبراهيم محمد المري: المالك
 .تلف كلي للهناجر

 احتراق كلي لمخزون المواد

 تلف جزئي لألالت والمعدات
 تلف كلي لهنجر المبردات

تقارير واردة من مالك 
 المصنع

 –بيت عذران    
صنعاء -عصر  

 44 مصنع االنوار للبالستك

 
إعالميةمصادر  طريق  -جدر    

صنعاء -عمران  

 45 معمل إنتاج بطانيات

الوصابي: المالك  
 تدمير المعمل بالكامل

جرحى 4قتيل باالضافة إلى  11  

صنعاء -شيراتون     مصادر اعالمية  46 معمل للخياطة النسائية والتطريز 

أمين عوض عوض : المالك
.األشول وإخوانه  

14/6/6316: تاريخ اإلستهداف  

تدمير كلي لمخزن االدوات 
 الكهربائية

تقارير واردة من مالك 
 المصنع

صنعاء -شيراتون      لالستيراد األشول أمينمؤسسة  
 والتوكيالت العامة

47 

شركة هوسكو للهياكل : المالك

.الحديدية المحدودة  

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار
صنعاء –جدر     مصنع انتاج منتجات حديدية  

 متنوعة

58 

الشركة الحديثة لتصنيع : المالك

 وتجارة مواد التعبئة والتغليف

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

صنعاء -عصر     مصنع إنتاج مواد التعبئة  

 والتغليف للوجبات السريعة

49 
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الكريمي: المالك  

امام  -الجراف    مصادر اعالمية
ملعب الثورة 

 -الرياضي 

 صنعاء

البالستيك االواني مصنع إلنتاج  50 

       

       

الشركة اليمنية لمطاحن : المالك

مجموعة شركات .وصوامع الغالل
.هائل سعيد انعم  

 وإتالف اإلنتاجتضرر مخازن 

بشكل كامل ( 6)رقم  إنتاجمخزن 
  200,000والذي يحتوى على 

.كيس نخاله  

تضرر محطة الكهرباء بشكل 
خمسة )كامل وهي عبارة عن 

مولدات، لوحة تحكم للمولدات 

 (ألخ.....الكابالت ، والمحطة

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

مطاحن وصوامع ( توسيع ) عدن  

 الغالل

51 

الشركة التضامنية اليمنية : المالك

 للمشروبات الغازية

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

مصنع إنتاج المياه والعصائر  عدن   

 والمشروبات الغازية

52 
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تضرر مخازن المنتج التام، 
في المعال محافظة عدن  والواقعة

 بشكل كامل

تضرر عدد ثالث قاطرات نقل 
خاصة بالمشروع والمحملة 

ببضائع وتقدر االضرار بحوالي 

918,000,000 لاير    
بموجب تقرير رسمي من ) 

(الشركة  

العلم الصناعيةشركة : المالك  
آلالت والمعدات والمباني لتدمير 

 وكافة مرافق الشركة

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

البالستيكية مصنع إنتاج األكياس عدن    53 

حمود درهم مشناص : المالك
 الوادعي

تعرض المحطة للتدمير الكامل 

 نتيجة القصف

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

الغازمحطة تعبئة  عدن     54 

عبدهللا مقبل االخرم: المالك  
تعرض المشروع لتدمير اآلالت 

%33والمعدات بنسبة   

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

قرية  -دار سعد   
عدن -العماد  

 55 خالطة انتاج االسفلت الخراساني
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إعالميةمصادر    56 شركة مصافي عدن عدن   

إعالميةمصادر   عدن -خور مكسر    الكهرباءمحطة    57 

مخازن مجموعة  شركات هائل 

 .سعيد انعم

 .مخازن شركة درهم للعصائر
 مخازن شركة دادية

إعالميةمصادر  استهداف لمخازن تجارية خاصة  عدن   

 بالقطاع الخاص

58 

 .سامي محمد جمعان: المالك

 63/4/6310تاريخ االستهداف

تقارير واردة من مالك 

 الشركة

 –دار سعد   

عدن -البساتين  

فرع شركة جمعان هايبر ماركت 

سكنية فلهللتجارة واالستثمار مع   

59 

       

إعالميةمصادر  1/1/6316تاريخ االستهداف بفكمصنع  ذمار     60 

6/1/6316تاريخ االستهداف  

 باإلضافةتدمير المصنع بالكامل 
 إلى جرح عدد من المواطنين

 

إعالميةمصادر  الخفيفة األغذيةمصنع  ذمار      61 

 
إعالميةمصادر  مخازن المؤسسة االقتصادية  ذمار   

 اليمنية

62 

       

10/11/6310تاريخ االستهداف تقرير الهيئة العامة   صعدة -سحار    مصنع الخفجي إلنتاج المياه   63 
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تدمير كلي باإلضافة إلى جريح من 
 العمال

 صحية لالستثمار

مهدي جار هللا: المالك  

 تضرر المصنع بشكل كلي
باإلضافة إلى مدخالت اإلنتاج 

 الخاصة بالمشروع

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

 64 مصنع إنتاج المياه صعدة   

إعالميةمصادر    65 مصنع إنتاج الطوب والبالط صعدة   

 
إعالميةمصادر  محطات تعبئة الغاز ومحطات  صعدة   

 تعبئة المشتقات النفطية

66 

إعالميةمصادر   ديما للمياه المعدنية مصنع صعدة     67 

       

إعالميةمصادر   لحج -ردفان     68 مصنع المياه الصحية والغازية 

 أغسطس 01تاريخ االستهداف

6310 

خسائر فادحة باإلضافة إلى سقوط 
 العشرات بين قتيل وجريح

إعالميةمصادر   -مديرية المالح   

 لحج

 69 مصنع كوكاكوال

03/0/6310تاريخ االستهداف  

 أضرار مادية بالغة

إعالميةمصادر   70 مصنع مياه رؤى   لحج   



41/2/2142التاريخ    
 
 
 

اليمنيةالجمهورية   

 وزارة الصناعة والتجارة

 قطاع الصناعة

 التنمية الصناعية

 
        

 

15 
 

 -الشركة الوطنية لإلسمنت: المالك
 مجموعة شركات هائل سعيد أنعم

تضرر المخازن بشكل كامل  -

 وقاطرات النقل 
مبنى إلدارة والسكن تضرر  -

 جزئي

اآلالت ومعدات المصنع لم  -
تتضرر بصورة مباشرة وإنما 

االنفجارات  تعرضت لضغط نتيجة

 التي تعرض لها المشروع
 حالة وفاة 11باإلضافة إلى 

حالة إصابة 63  

لحج -ميرالمسا     71 مصنع الوطنية لإلسمنت 

شركة السويدي للكابالت: المالك  
14/4/6310تاريخ االستهداف  

تم تدمير المصنع بشكل كلي  

 بسبب القصف 
تلف كامل للمواد الخام بمبلغ 

 مليون دوالر 1,5

 500,000تلف المنتج التام بمبلغ 

تقارير واردة من مالك 
 المصنع

 72 مصنع السويدي للكابالت لحج   
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 مليون دوالر

يوسف عبد الودود سعيد : المالك

 وشركائه

66/0/6316تاريخ االستهداف   
تدمير كامل لكل محتويات الشركة 

 من آالت ومعدات ومباني وهناجر 

تقارير واردة من مالك 

 الشركة

مديرية  -جعولة    

لحج -تبن   

شركة الوفاء للمشروبات الغازية 

 والمرطبات المحدودة

73 

       

6316يناير  6تاريخ االستهداف   
دمرت اآلالت ومعدات تعبئة المياه 

 وتدمير المصنع بشكل شبة كلي

عيال  -بني ميمون    مصادر إعالمية
عمران -سريح  

 74 مصنع الضيافة للمياه المعدنية

 0تاريخ االستهداف للمرة الثانية 
6316فبراير   

المؤسسة اليمنية العامة: المالك  

 75 مصنع اسمنت عمران عمران   تقارير 

الطوب إنتاجمصنع  عمران   مصادر إعالمية   76 

 
محطات تعبئة الغاز بعض  عمران   مصادر إعالمية

 والمشتقات النفطية

77 

       

محمد أحمد الشرفي: المالك تقرير الهيئة العامة    78 مصنع إنتاج المياه المعدنية حجة   
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تعرض المصنع للتدمير بالكامل 
حالة وفاة  14باإلضافة إلى 

 وحالتين إصابة

 لالستثمار

 79 مصنع إنتاج ثلج تهامة حجة   مصادر إعالمية 

يحيى هاشم سلبه: المالك  
61/2/6310تاريخ االستهداف  

تقارير واردة من مالك 
 المصنع

-مديرية بني قيس   
 حجة

 80 مصنع تهامة لإلسمنت

 81 مصانع إنتاج الثلج حجة   مصادر إعالمية 

صالح على العبيدي: المالك  
تعرض المحطة للتدمير بالكامل 

 نتيجة القصف

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

حجة -عاهم     82 محطة تعبئة اسطوانات الغاز 

يحيى هاشم سلبه: المالك  

0/3/6310تاريخ االستهداف  

تقارير واردة من مالك 

 المحطة

مثلث  -حرض   

حجة-عاهم  

 83 المحطة المركزية لتعبئة الغاز

       

6/16/6310تاريخ االستهداف  

 تضرر المصنع بصورة كبيرة

تعز - ءالمخا   مصادر إعالمية أكياس  إلنتاجمصنع الحميقاني  

 اإلسمنت

84 

شركة البحر األحمر  :المالك
 للمنظفات

تعرض المشروع إلضرار في 

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

تعز -الجند     85 مصنع إنتاج المنظفات 
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بعض اآلالت والمعدات وشبه 
تدمير كلي لمخازن المواد الخام 

 وهناجر اإلنتاج التام

13/1/6316تاريخ االستهداف تعز -ءالمخا   مصادر إعالمية  المخاميناء    86 

شركة الغنامي لصناعة : الماللك
 البطاريات كلوريدات

16/1/6314: التاريخ  

تقارير واردة من مالك 
 المصنع

 87 مصنع الغنامي كلوريد للبطاريات تعز  

66/3/6310تاريخ االستهداف   

مشروع إنشاء كلية الطب والعلوم  تعز    تقارير واردة
الرحاب للهندسة )الصحية 

والمقاوالت العامة والتوكيالت 

(المحدودة  

88 

 89 خزانات الوقود تعز   مصادر إعالمية 

16/3/6310تاريخ االستهداف   90 مصنع البرح تعز   تقارير واردة 

 91 المحجر البيطري تعز -المخا   مصادر إعالمية 

 92 محطة الغاز التابعة لشركة الغاز تعز   مصادر إعالمية 

 93 محطة كهرباء المخا تعز -المخاء    مصادر إعالمية 

 
المدينة السكنية لعمال مدينة  تعز -المخاء   مصادر إعالمية

 المخاء

94 
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األعمالإفادة من قطاع  تابع لشركة  صحية مياهمصنع  تعز   

 هائل سعيد انعم

95 

أوالد هزاع طه ناجي: المالك  
 الشركة اليمنية للمنتجات تعز -الحصب     مصادر إعالنية

 البالستيك

96 

       

 
محطات تعبئة الغاز ومحطات  إب   مصادر إعالمية

 تعبئة المشتقات النفطية

97 

األعمالإفادة قطاع    98 مصنع مياه إب   

 

 قطاع انتاج الدواجن الالحم والبياض

مزرعة دواجن وكان اكثر  (151)تم إستهدفه بشكل مباشر  في جميع محافظات الجمهورية في إحصائية أولية تقدر بحوالي 

في صنعاء ( 22)مزرعة في صعدة باإلضافة إلى ( 37)المزارع المستهدفة في محافظتي صعدة و البيضاء، حيث تم استهداف 

.مزرعة موت ونفوق وتعطيل المزرعة عن العمل بسبب المعارك خصوصاً في لحج وابين( 13)استهداف مباشر، و   

6012 فبراير 11مارس حتى  62حصيلة اولية باألضرار المباشرة في قطاع الدواجن نتيجة العدوان والحصار خالل الفترة من   
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المنطقة/ المديرية  البيان م  عدد الغارات تاريخ االستهداف 

0/4 صعدة تدمير مزرعة دواجن 1 غارات ةعد   

غارات ةعد خالل شهر يونيو في مديريات مختلفة من صعدة استهداف عشرين مزرعة  دواجن 2  

غارات ةعد خالل شهر يونيو في مديريات مختلفة من صعدة استهداف مزرعتين  انتاج البيض 3  

3/  6 ساقين محافظة صعدة استهداف مزرعة دواجن 4  غارة واحدة 

صنعاء - بالد الروس تدمير مزرعة دواجن منطقة وعالن 5  63  /0 غاراتعدة    

صنعاء -همدان تدمير مزرعة دواجن في منطقة الرقة 6  0  /2  غارة واحدة 

 مزرعة دواجن في مناطق متفرقة 11استهداف  7

دجاجة 03333نفوق اكثر من و  
صنعاء - بالد الروس 2خالل شهر    عدة غارات 

صنعاء -سنحان تدمير مزرعة دواجن في قريه رهم 8  3 / 13  غارة واحدة 

من الدجاج نتيجة  13333نفوق اكثر من  9

(اماكن متفرقة ) القصف والمعارك   
 عدة غارات تواريخ متفرقة لحج

تعز –الراهدة  قصف  مزرعة دواجن 10  4  /2  غارة واحدة 

إب -يريم  تدمير مزرعة دواجن 11  3  /2  غارة واحدة 
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 63استهداف وتدمير كامل وجزئي لعدد  12

 مزرعة دواجن

زنجبار ، احور ، لودر خنفر ،  

 محافظة أبين
 غارات ، معارك تواريخ متفرقة

 مزرعة دواجن 13

ءصنعا -بالد الروس   63/2/6310  

تدمير شامل لمزارع الدواجن 

 مزارع  13وعددها 

 واألسوارتدمير كافة الهناجر 

كل  وإتالفالخاصة بالمزرعة 

.محتوياتها  

ذمارجوار جامعة  مزرعة تربية دواجن الحم 14  6/1/6316   

الدواجن الالحم إنتاجمزرعة  15 عمران–بيت القحوم    66/1/6316   

 -إنتاج تفقيس)مزرعة الزاهري للدواجن  16

(إنتاج بيض  
6310ديسمبر  تعز   

 مزرعة دواجن 17

  البيضاء

حسين عبدهللا : المالك

 الهدار

بشكل تم تدمير المزرعة 
كلي بسبب القصف 
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مدير مكتب  فادهإبموجب )
 (االستثمار في المحافظة

 البيضاء مزرعة دواجن 18

 

عبدهللا محمد : المالك

 الطاهري
رعة بشكل تم تدمير المز

كلي بسبب القصف 

فاده مدير مكتب إبموجب )
 (االستثمار في المحافظة

األعمالإفادة قطاع   إب دواجن إنتاجمزرعة  19  

صنعاء -نهم مزرعة دجاج 20 6316/فبراير/11    
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سخت لوزارة الصناعة والتجارة ن  منشآت خدمية متضررة   

 خطابات اإلفادة باالستهداف

 

تدمير  مصدر اإلفادة مالحظات
 جزئي

تدمير 
 كلي

 م المنشأة المحافظــــة

 
تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

 1 قناة اليمن اليوم صنعاء  

 حمزة الجبوري: المالك
واألجهزة تحطيم عدد من المعدات 

 واألبواب والنوافذ

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

 -شارع السبعين   
 صنعاء

مدارس مستقبل األجيال 
 النموذجية

2 
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الشركة الدولية : المالك
 لالستثمارات السياحية المحدودة

بالغة على  أضرارلحق بالمشروع 

اثر القصف الصاروخي على جبل 
إلى توقف المشروع  أدىنقم مما 

 تماماً 

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

صنعاء -نقم    3 فندق موفنبيك 

الشركة العربية للتنمية : المالك
 واالستثمارات السياحية المحدودة

تدمير كلي لعدد أربعة شاليهات 

باإلضافة إلى إصابة الفلل 
والشاليهات والفندق والنادي 

الصحي والمحالت التجارية 

والصالة ألضرار ثانوية من 
تكسير للنوافذ وتهدم وتساقط 

 الديكورات

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

 4 منتجع إب السياحي إب   

 
تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار
عدن -الحسوة   نجوم 0فندق القصر    5 

 0/1/6310تاريخ االستهداف
إعالميةمصادر  أمانة  - الصناعية الغرفة التجارية صنعاء   

 العاصمة

6 
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شركة واي لالتصاالت: المالك  
 اإلرسالتعرضت مواقع محطات 

التابعة للشركة في كل من تعز  

العاصمة عمران لحج  أمانةالضالع 
للتدمير الكامل بسبب القصف  

 915,617والتي بلغت تكلفتها

 دوالر
تعرضت الشركة لخسائر كبيرة 

1,102,460تصل إلى دوالر  

بسبب توقف معظم محطات 
في عموم محافظات  اإلرسال

الجمهورية نظراً لالنقطاع المتكرر 

 للكهرباء وانعدام المشتقات النفطية

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

جميع محافظات   
 الجمهورية

 7 واي لالتصاالت

شركة واي لالتصاالت: المالك  

 اإلرسالتعرضت مواقع محطات 

التابعة للشركة في كل من تعز  
العاصمة عمران لحج  أمانةالضالع 

للتدمير الكامل بسبب القصف  

 915,617والتي بلغت تكلفتها

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

جميع محافظات   

 الجمهورية

 8 واي لالتصاالت
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 دوالر
تعرضت الشركة لخسائر كبيرة 

1,102,460تصل إلى دوالر  

بسبب توقف معظم محطات 
في عموم محافظات  اإلرسال

الجمهورية نظراً لالنقطاع المتكرر 

وانعدام المشتقات النفطيةللكهرباء   

شركة سبأفون للهاتف : المالك

 النقال

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

جميع محافظات   

 الجمهورية

 9 سبأ فون

MTN شركة  :المالك   
تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار
محافظات جميع   

 الجمهورية
MTN يمن   10 

شركة يمن موبايل: المالك  

 64تم استهداف وقصف عدد 

في كل من تعز  إرسالمحطة 
العاصمة عمران لحج  أمانةالضالع 

الجوف والتي بلغت تكلفتها  أبين

988,547,953 لاير حتى تاريخ  
بموجب تقرير  63/4/6310

 الشركة

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

محافظات جميع   

 الجمهورية

 11 يمن موبايل
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شركة طيران السعيدة: المالك  
 إحدىتم اشتعال النيران في 

CRJ600الطائرات من طراز 

32,759,030 والبالغ تكلفتها  
نتيجة القصف  أمريكيدوالر 

الجوي الذي تعرض له مطار 

.صنعاء الدولي  
بأضرار  أخرىتضرر طائرة 

بالغة من نفس الطراز والبالغ 

32,759,030 تكلفتها دوالر  
امريكي نتيجة القصف الجوي 

ي تعرض له مطار صنعاء 1ال

 الدولي

تقرير الهيئة العامة 
 لالستثمار

جميع محافظات   
 الجمهورية

 12 طيران السعيدة

شركة خليج عدن للنقل :المالك

 البري المحلى الدولي المحدودة

تهديم مكاتب الشركة بسبب 
.القصف  

التابعة  قصف بعض الباصات

.للشركة  

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

جميع محافظات   

 الجمهورية

ودولي داخلينقل بري   13 
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اليمنيةالجمهورية   

 وزارة الصناعة والتجارة

 قطاع الصناعة

 التنمية الصناعية

 
        

 

28 
 

 
جميع محافظات    مصادر إعالمية

 الجمهورية
 14 المخازن التموينية العامة

ل الزراجيئها: المالك  

كبيرة وتدمير الفنادق  أضرار
 نتيجة القصف

تقرير الهيئة العامة 

 لالستثمار

حجة -حرض    15 مجمع سياحي ثالثة نجوم 

 

  

إنصاف العريقي:ادعدإ            

           إدارة التنمية الصناعية واالستثمار

           وزارة الصناعة والتجارة


