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 األسؼار اىؼامليت واحملييت ىيسيغ اىغذائيت واالستهالميت األساسيت

 ( 7107 أغسطسٍِ شهز  اىثاّيىألسبىع )
 (75رقٌ )
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 صفحت 074132فاكس 074172الساخه الخط  471العملياث المزكزيت 

 

 اىؼامليت واحملييت ىيسيغ اىغذائيتألسؼار ارصذ واىىضغ اىتَىيْي واىسؼزي ىتطىراث ص خٍي
 7201 أغسطسٍِ شهز  اىثاّيخاله األسبىع واالستهالميت االساسيت 

استنادًا لما ىو متوفر لدى اإلدارة العامة لغرفة العمميات من معمومات وبناًء عمى ما تم رصده واستقبالو 
   -ة في أمانة العاصمة والمحافظات نمخص الموقف العام عمى النحو التالي:من فروع مكاتب الوزار 

األسةبوع األول  مقارنةة مة  م 7102من أغسطس  الثانياالسبوع  شيدت األسعار العالمية خالل-
 مايمي:م 7102من أغسطس 

 مةة  ($ /طةةن  712 %( ليصةةل الةةى 0بنحةةو  النةةاعم  األبةةيض األمريكةةيالقمةة  سةةعر  انخفةةاض
   ($ لمطن.745لتصب  اجمالي التكمفة   ($ لمطن 54 عند تكمفة الشحن ثبات 

 طةن مة  701%( ليصةل الةى  1.4بنحةو  األحمر الصةمب(  األمريكيسعر القم    انخفاض/$)
   ($ لمطن.744لتصب  اجمالي التكمفة   ($ لمطن 54 عند تكمفة الشحن  ثبات

 4.5%   4.5بنحو   م7102وديسمبر انخفاض اسعار السكر تسميم اكتوبر)%  

 زيوت النخيل لمنوع   أسعار انخفاضP.OLEIN  7.4( بنحو)% 

  التايمندي لمصنف ألرزسعر ا ارتفاع  A )  6.3بنحو%.) 

 اسعار زيوت النخيل لمنوعين   ارتفاعP.OIL   P.STEARIN )   1.5%  0.2بنحو)% 

 74أبيض  التايمندي لمصنف ألرزسعر ا ثبات  )%. 

  الحميب المجفف لممصدرين االوربي واالوقياني  أسعارثبات. 

 

مةن أغسةطس  الثةانياالسةبوع  خةالل التجزئةةفيما شيدت أسواق أمانةة العاصةمة والمحافظةات عمةى مسةتوى -  
  ما يمي:م 7102األسبوع األول من أغسطس  مقارنة م م 7102

  مادة القم  االسترالي لمحبوب والمطحون.  أسعارثبات 

  الدقيق لمسنابل والجزيرة وأبو شجرة .ثبات اسعار 

 .)ثبات اسعار األرز التايمندي والباكستاني  الفخامة( واليندي  الديوان 

 التجزئة لمسكر البرازيمي والسعيد أسعار ثبات   

 اسعار مادة الحميب المجفف لمنيدو والدانو واالنكور  ثبات  
 وسةةةمن القمريةةةة والبنةةةت  المصةةةنعة محميةةةًا الشةةةيف والطبةةةا  والسةةةمون ثبةةةات اسةةةعار مةةةادة الزيةةةوت

 .الزرقاء
  البقةةري والةةدجام المجمةةد والحةةي والبةةيض المحمةةي لمحجةةم العجةةول والغنمةةي و ثبةةات اسةةعار المحةةوم

 الكبير .

 الجحش الثمد والسخمو و  الطازجة االسماك اسعار ثبات. 
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 أسعار الحديد التركي بمختمف مقاساتو  ثبات. 
 وحضرموت  مادة االسمنت لموطنية أسعار ثبات. 

 الماليزي والسويدي األخشابالتجزئة لمادة  أسعار ثبات . 

 لتر71( لاير لمدبة 4311 عند  سعر مادة البنزين ثبات . 

   لتر.71( لاير لمدبة6211ثبات اسعار الغاز عند 

    لتر71( لاير لمدبة5211ثبات سعر مادة الديزل عند 

تشير التقارير الواردة من فروع مكاتب الوزارة الى استقرار الوض  التمويني لمسم  الغذائيةة الوض  التمويني : -
وانسةياب السةم   تةدققسةمعة مة   أياختناقةات فةي  أيواالستيالكية االساسية في جمي  المحافظات دون رصةد 

 .بصورة طبيعية
الشركة اليمنية الدولية لمصناعات الغذائية  الحباري(  لمرحمة من قبلوفي ىذا الشأن بمغت الكميات ا-

تفاصيميا في  ( طن قم 103( طن دقيق و  305منيا   ( طن408  م 8/8/2017-7 خالل الفترة
 جدول الكميات المرحمة.

 م ىي:06/5/7102-3عممًا بان الكميات الواصمة الى مينائي الحديدة والصميف خالل الفترة   -
( 62142( طةن   بتةرول  72111( طن  قم  "برنةام  الغةذاء العةالمي"  60111  ذرة( طن   73533  قم 

( 56452( طةن   اسةمنت  5245( حاويةة  خشةب بابمكةاش  0355  ات( طةن   حاوية51542طن   ديزل  
 طن.

 م تفاصيميا في الجدول نياية التقرير.7102والكميات الواصمة خالل شير يوليو 
 حمَذ ػيي اهلالّي                                

 َيياثػاً اىؼٍذيز                      
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 اىؼامليت ىؼذد ٍِ اىسيغ اىغذائيت تطىراث األسؼار  أوالا 
 اىقَح األٍزيني األبيض )اىْاػٌ(   -0

األسةةبوع األول مةةن أغسةةطس  %( عةةن0بنحةةو  فةةي اسةةعاره  انخفاضةةاً النةةاعم  األبةةيض األمريكةةيسةةجل القمةة  
كمفةةةة تصةةةب  اجمةةةالي اللت ($ لمطةةةن 54  عنةةةدتكمفةةةة الشةةةحن ثبةةةات مةةة  ($ /طةةةن  712  ليصةةةل الةةةى  7102

 وكما يمي:   ($ لمطن 745 

 البيان
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

األسبوع األول من أغسطس  
7102 

من أغسطس  الثانياالسبوع  
7102 

 النسبة الفارق

القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد 
 %0 7(-) 712 700 البروتين(

 1 1 54 54 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 
 %1.0 7(-) 745 742 اإلجمالي

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

 اىقَح األٍزيني األمحز اىصيب )اىؼادي(   -7

 %(1.4بنحةو   أسةعاره فةي انخفاضالى األحمر الصمب(  األمريكيأشارت البيانات الصادرة عن رابطة القم  
($ 54 عنةةةد تكمفةةةة الشةةةحن  ثبةةةاتمةةة  ($/طةةةن 701 صةةةل الةةةى   ليم7102األسةةةبوع األول مةةةن أغسةةةطس  عةةةن

 وكما يمي:  ($ لمطن  744صب  اجمالي التكمفة  لت لمطن 

 البيان   
 "بالدوالر" /طنالسعر السائد 

األسبوع األول من أغسطس  
7102 

من أغسطس  الثانياالسبوع  
7102 

 النسبة الفارق

 %1.4 0(-) 701 700 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 1 1 54 54 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية

 %1.5 0(-) 744 742 اإلجمالي

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

األسةةةةبوع األول مةةةةن  عةةةةن%( 6.3( بنحةةةةو  A  لمصةةةةنف ارتفاعةةةةوالتايمنةةةةدي  لةةةة رزالعالميةةةةة  األسةةةةعارشةةةةيدت 
الباكسةةةةتاني  األرز أسةةةةعارفةةةةي حةةةةين لةةةةم يظيةةةةر المصةةةةدر     (%74أبةةةةيضلمنةةةةوع     وثباتةةةةو 7102أغسةةةةطس 

 والفيتنامي(  وكما يمي:
األسبوع األول من أغسطس   بمد المنشأ النوع

7102 
من أغسطس  الثانياالسبوع  

7102 
 النسبة الفارق

 %1.2 10)+( 002 042 تايمند ( Aصنف )

 104 104 تايمند %74أرز أبيض
1 1 
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 ( ىيحييب اجملفف ػاملياا حبسب وسارة اىشراػت األٍزينيت )دوالر/ىيطِ(FOBٍتىسط األسؼار) -4

ثباتًا عنةد مسةتوياتيا لممصدرين االوربي واالوقياني  الحميب أسعارسجمت بحسب تقرير وزارة الزراعة األمريكية 
 وكما يمي:  7102األسبوع األول من أغسطس المسجمة في 

األسبوع األول من أغسطس   المصدر
7102 

 النسبة الفارق 7102من أغسطس  الثانياالسبوع  

 7012.41 7012.41 أوروبا
1 1 

 7107.41 7107.41 اوقينا
1 1 

 ( ىشيىث اىْخيو ػاملياا )دوالر/ ىيطِ(FOBٍتىسط األسؼار )  -5

%( 1.5%  0.2بنحةةةةةو  (  P.OIL   P.STEARINلمنةةةةةوعين   ارتفاعيةةةةا إلةةةةةىزيةةةةوت النخيةةةةةل  أسةةةةةعارأشةةةةارت 
 وكما يمي:   7102األسبوع األول من أغسطس  نع %(7.4بنحو   (P.OLEIN لمنوع  وانخفاضيا

األسبوع األول من أغسطس   النوع
7102 

من أغسطس  الثانياالسبوع  
7102 

 النسبة الفارق

RBD P.OIL 270.41 217.11 )+(01.41 0.2% 

RBD P.OLEIN 241.11 212.11 (-)02.11 7.4% 

RBD P.STEARIN 217.41 212.11 )+(5.41 1.0% 

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

بنحةو  انخفاضةاً   7102 وديسةمبر أكتةوبرالعالمية لمادة السكر  لمعقود اآلجمة تسميم  األسعارأظيرت مؤشرات 
 م  وكما يمي: 7102األسبوع األول من أغسطس  عن (4.5%   4.5% 

األسبوع األول من أغسطس   شير التعامالت
7102 

من أغسطس  الثانياالسبوع  
7102 

 النسبة الفارق

 %4.0 77.41(-) 125.51 386.90 7102 أكتوبر

 %4.5 70.71(-) 121.71 391.40 7102ديسمبر

 
 اسؼار اىتجشئت)املستهيل(  ثاّيا

 ٍتىسط أسؼار اىتجشئت )املستهيل( ملادة اىقَح:-0
عنةد مسةتوياتيا المسةجمة  ثباتيةاالحبةوب والمطحةون االسةترالي التجزئةة لمةادة القمة   أسةعارأظيرت نتةائ  تحميةل 

 وكما يمي: م 7102األسبوع األول من أغسطس  في 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

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

 (-أو )
نسبة )+( 

 (-أو )
األسبوع األول  

من أغسطس 
7102 

 الثانياالسبوع  
من أغسطس 

7102 
 قمح
 

 1 1 4411 4411 كجم41 كيس حبوباسترالي 

 1 1 2111 2111 كجم41 كيس استرالي مطحون
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 ٍتىسط أسؼار اىتجشئت )املستهيل( ملادة  "اىذقيق" -7

عند مستوياتيا  والجزيرة وأبو شجرة لمسنابل ثباتياالتجزئة لمدقيق ل صناف المرصودة  أسعارنتائ  تحميل  بينت
 وكمايمي: م 7102األسبوع األول من أغسطس  المسجمة في 

 ٍتىسط أسؼار اىتجشئت )املستهيل( ملادة "األرس"-3 
لباكسةةةتاني  الفخامةةةة( والينةةةدي او  لتايمنةةةديا ألرزاسةةةعار ا ثبةةةات إلةةةىالتقةةةارير الةةةواردة مةةةن مكاتةةةب الةةةوزارة  تأشةةةار 

 :وكما يمي    م7102األسبوع األول من أغسطس  عند مستوياتيا المسجمة في   الديوان( 
 

 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
األسبوع األول من  

 7102أغسطس 
من  الثانياالسبوع  

 7102أغسطس 
 األرز 

 1 1 2211 2211 كجم51 كيس تايمندي
 1 1 2411 2411 كجم41 كيس تايمندي

 1 1 71111 71111 كجم51 كيس ارز الفخامة بسمتي باكستاني
 1 1 02411 02411 كجم51 كيس ارز الديوان مزه ىندي

 ٍتىسط أسؼار اىتجشئت )املستهيل( ملادة "اىسنز"-4

األسةبوع األول ثباتيا عند مستوياتيا المسةجمة فةي   والسعيد التجزئة لمسكر البرازيمي أسعارأظيرت نتائ  تحميل 
 وكما يمي:  7102من أغسطس 

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

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

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

7102 

 الثانياالسبوع  
من أغسطس 

7102 

 سكر
 1 1 00011 00011 كجم41 كيس برازيمي
 1 1 00011 00011 كجم41 كيس السعيد

 
 
 
 
 
 
 

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

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

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

) 
األسبوع األول  

من أغسطس 
7102 

 الثانياالسبوع  
من أغسطس 

7102 
 1 1 2111 2111 كجم41 كيس السنابل العادي )ابيض( دقيق

 1 1 2211 2211 كجم41 كيس الجزيرة )أبيض( دقيق

 1 1 2211 2211 كجم41 كيس أبو شجرة )أبيض( دقيق



 7 صفحت 074132فاكس 074172الساخه الخط  471العملياث المزكزيت 

 

 ٍتىسط أسؼار اىتجشئت )املستهيل( ملادة "احلييب اجملفف"-5
ثباتيةا عنةد مسةتوياتيا المسةجمة  واالنكةوروالدانو  لمنيدوأسعارىا  ثباتبينت تجارة التجزئة لمادة الحميب المجفف 

 وكمايمي: 7102أغسطس  األسبوع األول منفي 

 السمعة
 

النوعية 
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة )+( أو 
األسبوع األول من   (-)

 7102أغسطس 

 الثانياالسبوع  
من أغسطس 

7102 
 1 1 2111 2111 ك 7.4 عمبة  نيدو حميب

 1 1 4011 4011 ك 7.4 عمبة  دانوحميب 
 1 1 4211 4211 ك 7.4 عمبة  أنكور حميب

 ٍتىسط أسؼار اىتجشئت )املستهيل( ملادة "اىشيىث واىسَىُ "-6

سةةمن و   والطبةةا أسةةعارىا لزيةةت الشةةيف  ثبةةاتأظيةرت كشةةوفات الرصةةد لمةةادة الزيةةوت والسةةمون المصةةنعة محميةًا 
 وكمايمي:   م7102األسبوع األول من أغسطس  د مستوياتيا المسجمة فيعنالقمرية والبنت الزرقاء 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
األسبوع األول  

من أغسطس 
7102 

 الثانياالسبوع  
من أغسطس 

7102 
 1 1 041 041 لتر0.0 جالون زيت الشيف / محمي
 1 1 011 011 لتر0.0 جالون زيت الطباخ/ محمي 
 1 1 0711 0711 ك05 صفيحة سمن القمرية /محمي

 1 1 0111 0111 ك05 صفيحة سمن البنت الزرقاء/ محمي

 ىيسيغ األساسيت األخزي: )املستهيل( ٍتىسط أسؼار اىتجشئت-7
 :ىيحىً واىذجاج واىبيض)املستهيل(  ٍتىسط أسؼار اىتجشئت-

 الحةيالمجمةد و لةدجام وا (  البقةري الغنمي  لعجولالمحوم   ثباتيابينت كشوفات الرصد لمحوم والدجام والبيض 
 يمي: وكما  م7102األسبوع األول من أغسطس  د مستوياتيا المسجمة فيعن لبيض المحمي لمحجم الكبيروا

النوعية  السمعة
 الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

األسبوع األول من  
 7102أغسطس 

 الثانياالسبوع  
من أغسطس 

7102 
 1 1 7011 7011 كجم 0 لحم        عجول
 1 1 7011 7011 كجم 0 لحم        غنمي
 1 1 0011 0011 كجم 0 لحم        بقري
 1 1 211 211 كجم  0 دجاج      مجمد 

 1 1 0711 0711 كجم  0 حي  دجاج     
 1 1 011 011 حبو كبير11طبق  بيض
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 ٍتىسط أسؼار اىتجشئت )املستهيل( " ىألمساك "

 لجحةشوالسةخمو وا لمثمةد ثباتيةا الطازجةة األسةماكالتجزئةة ل صةناف المختةارة مةن  أسعارأوضحت نتائ  تحميل 
   وكمايمي:  وعدم توفره لمزينوبم 7102األسبوع األول من أغسطس  د مستوياتيا المسجمة فيعن

النوعية  السمعة
 الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

األسبوع األول من  
 7102أغسطس 

 الثانياالسبوع  
من أغسطس 

7102 
 1 1 7411 7411 كجم 0 الثمد سمك          

 1 1 7011 7011 كجم 0 السخمة سمك        

 - - غير متوفر غير متوفر كجم 0 الزينوبسمك     

 1 1 0111 0111 كجم  0 الجحشسمك    

 " ملىاد اىبْاء:اىتجشئت "ملستهيلٍتىسط أسؼار -

 الحديد التركي-
 بمختمةف مقاسةاتوالتركةي أسةعار الحديةد  ثبةاتأظيرت البيانةات الةواردة مةن مكاتةب الةوزارة باألمانةة والمحافظةات 

   وكمايمي:م7102األسبوع األول من أغسطس عند مستوياتو المسجمة في 

      
 السمعة

النوعية 
 المقاس الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

األسبوع األول من  
 7102أغسطس 

من  الثانياالسبوع  
 7102أغسطس 

 1 1 741.111 741.111 ممي 01 طن تركي حديد
 1 1 741.111 741.111 ممي 07 طن تركيحديد 
 1 1 741.111 741.111 ممي 05 طن تركيحديد 
 1 1 741.111 741.111 ممي 02 طن تركيحديد 

 األخشاب-
عند مستوياتيا  لمماليزي والسويدي ثباتيال صناف المرصودة  األخشابالتجزئة لمادة  أسعاربينت نتائ  تحميل 

   وكمايمي:م7102األسبوع األول من أغسطس  المسجمة في

النوعية  السمعة
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

األسبوع األول من   (-)
 7102أغسطس 

من  الثانياالسبوع  
 7102أغسطس 

 1 1 041.111 041.111 طن متري ماليزي         خشب 
 1 1 041.111 041.111 طن متري سويدي        خشب 

 االسمنت-
د مسةتوياتيا عنةوحضةرموت  لموطنيةة ثباتيةامادة االسمنت عمى مستوى تجارة التجزئةة  أسعارسجمت متوسطات 

 وكمايمي:  م7102األسبوع األول من أغسطس  المسجمة في
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النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة
 )باللاير( أسعار التجزئة

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة )+( 
 (-أو )

األسبوع األول من  
 7102أغسطس 

من  الثانياالسبوع  
 7102أغسطس 

 1 1 7111 7111 كجم41 كيس )محمي( الوطنيةاسمنت   
 1 1 7011 7011 كجم41 كيس اسمنت حضرموت )محمي(

 

 املشتقاث اىْفطيت:ٍتىسط أسؼار -
  لتر 71دبة( لاير/ 4311  اىبْشيِ  

 .لتر71دبة( لاير/ 5211  اىذيشه 
   .لتر71دبة ( لاير/ 6211  اىغاس 

: اىىضغ اىتَىيْي:  ثاىثاا

تشةةةير التقةةةارير الةةةواردة مةةةن فةةةروع مكاتةةةب الةةةوزارة الةةةى اسةةةتقرار الوضةةة  التمةةةويني لمسةةةم  الغذائيةةةة واالسةةةتيالكية 
سةةةمعة مةةة  تةةةدقف وانسةةةياب السةةةم  بصةةةورة  أياختناقةةةات فةةةي  أياالساسةةةية فةةةي جميةةة  المحافظةةةات دون رصةةةد 

 .طبيعية 
خالل بمغت الكميات المرحمة من قبل الشركة اليمنية الدولية لمصناعات الغذائية  الحباري( وفي ىذا الشأن -

 وكمايمي: ( طن قم 103( طن دقيق و  305منيا   ( طن408  م 8/8/2017-7  الفترة
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 اىنَياث املزحيت ٍِ ٍادتي اىقَح واىذقيق اىل حمافظاث اجلَهىريت :

 التـــــاريــخ اسم الشزكت

ت 
او
الم

ا
ة  

يذ
حذ

ال
 

ن
زا

عم
 

عز
ت

ي 
مال

ج
ال
ا

 

ف
ىــ

ص
ال

 
 دقيــق 305 1 51 071 041 8/8/7107-7 الذوليت للصىاعاث الغذائيت )الحباري(الشزكت اليمىيت 

        

 قمح 103 85 0 18 0 8/8/7107-7 الذوليت للصىاعاث الغذائيت )الحباري(الشزكت اليمىيت 

 + قمحدقيــق 408 81 51 045 041 الكلي  االجمالي

كس التاب  افاد مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة بان النظام الخاص بالشركة اليمنية لممطاحن وصوام  الغالل وشركة الحديدة لممطاحن والفا
لنسبة لبقية م وبا10/8/2017وحتى  1لمشركة اليمنية لالستثمارات الصناعية  فاىم( معطمة مما تعذر ارسال كشوفات الترحيل الى مكتب الحديدة منذ 

 فانيا  لم توفي مكتب الوزارة بكميات القم  والدقيق المرحمة من قبميا لمفترة ذاتيا .الصوام  والمطاحن والشركات 
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  م .06/5/7102-3اىىاصيت ػرب ٍيْائي احلذيذة واىصييف خاله اىفرتة  واالستهالميت املىاد اىغذائيت واالساسيت
 ميناء الوصول الكمية  الوحدة  المادة م
 الحديدة 72022 طن قمح  -0
 الحديدة  10111 طن ذرة  -7
 الحديدة  12142 طن بترول  -1
 الحديدة  51042 طن ديزل  -5
 الحديدة  0200 حاوية حاويات  -4
 الحديدة  0245 طن خشب +ابمكاش  -2
 الصميف 72111 طن قمح برنامج الغذاء العالمي  -2
 الصميف  51452 طن اسمنت  -0

  . ً مَاييي:7102 اىنَياث اىىاصيت ٍِ املىاد اىغذائيت واالساسيت واالستهالميت ػرب ٍيْاء احلذيذة خاله شهز يىىيىػيَاا باُ 
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 الكمية  الوحدة  المادة م
 00.240 طن السكر  -0
 70.125 طن األرز  -7
 2117 طن زيت الطبخ  -1
 1 طن حميب ومشتقاتو   -5
 4411 طن دقيق  -4
 421 طن اسمنت وكمنكر  -2
 51.407 طن الخشب  -2
 50.211 طن ديزل  -0
 40.072 طن بترول  -2
 110.425 طن قمح   -01
 1572 طن غاز  -00
 271 طن ذرة صفراء ىندي  -07
 001 طن فول مجروش  -01
 51 طن مبيدات  -05
 10111 طن فول الصويا  -04

  الحديدة فقط.القم  والدقيق الموضحة أعاله ىي خاصة بمينائي الحديدة والصميف وبقية المواد ميناء  كمية*
 
 
 
  


