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الىطنيت لحملت ل م7102يناير  01املىافق لجنت التحليل الثالث لتقرير ال
 األوىل حلمايت املستهلك

 أمانت العاصمت وحمافظت صنعاء()
م وتم تحميل 11/1/7117ربعاء الموافق عقدت لجنة التحميل اجتماعيا الخامس ليوم األ              

  -: واستنادًا لتمك المعمومات أمكننا استخالص ما يمي إلى المجنة من لجنة المتابعة البيانات الواردة 
( في 11صل )أ( فرق من 9مانة العاصمة و)أ( فرق لمنزول الميداني في 11عدد )باشرت  .1

لى تأخر فرقة مديرية  الحيمتين عن موافاة لجنة المتابعة لتقرير إمحافظة صنعاء مشيرا 
 .  الخاص بالمديريةالتقرير رفع سباب تأخر أولم يوضح نجاز اليومي اإل

 -عمى النحو التالي : وىي بعض المالحظات عن نتائج الحممة ورد في التقرير  .7

ي استمارات حصر واقتصار العمل الميداني عمى توزيع االشعارات فقط ، أعدم وجود  . أ
متالزمة وتتكرر عممًا بأننا قد سبق وأشرنا إلى أن األسبوع ن ىذه المالحظة أنرى 

ونتمنى أن تمتزم لجنة المتابعة بوحدة الموقف االشعارات فقط  توزيعاألول مخصص ل
 . لتحقيق األىداف الواردة في الخطة

جمالي االنجاز في االشعارات المسممة لألنشطة التجارية المختمفة في اليوم الثالث إبمغ  . ب
  .(471( ومحافظة صنعاء عدد ) 541( مقسمة عمى امانة العاصمة عدد ) 981عدد )

رسال نتائج العمل إمديرية الحيمتين التابع لمحافظة صنعاء عن الميداني لق فريالتخمف  . ت
، وجاري دون ذكر سبب ذلك التأخيرم 11/1/7117الميداني ليوم الثالثاء الموافق 

 .متابعة ومعرفة السبب

مانة أفي الميام المسندة إلييا ممارسة من الميداني العمل فرق بمنع تقرير لجنة المتابعة  أورد .5
في محافظة صنعاء مديرية مر نفسو سوق عمي محسن(، وكذا األاصمة مديرية الثورة )الع
ن نوع المخالفة المنسوبة الى سوق عمي محسن بأمانة العاصمة أوضح التقرير بأوقد  ،انةحج

ىو منع دخول المجنة الى السوق لتوزيع االشعارات ، وانو تم اتخاذ اجراءات حيال الممتنع 
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لى السوق من قبل مندوب وزارة الداخمية وتم االتفاق مع عاقل إعسكري م طقتمثمت في تحريك 
 .م لتوزيع تمك االشعارات11/1/7117ربعاء السوق  عمى العودة األ

فة الثانية في محافظة صنعاء مديرية جحانو متمثمة ) بتجار سوق جحانة ( لالمخا -
شعارات وقد إية أالم ونوع المخافة رفض التجار التعاون مع المجنة في الميدان واست

 . التي تم اتخاذىا ونوعياتم اتخاذ اجراءات لم يبين التقرير ماىي االجراءات 

بين تقرير لجنة المتابعة بعض الصعوبات التي تواجو عمل الفرق الميدانية لممرة الثانية ومنيا  .6
بعض عدم وجود تكاليف رسمية لفرق العمل الميداني وتأخر تسميم بعض البطاقات الخاصة ب

 الفرق وعمى وجو الخصوص مندوبي الديوان العام) الموزعين الجدد عمى المديريات(.

 -ونخمص مما سبق إلى أىمية : 
سرعة إصدار التكاليف لمجان العمل الميدانية لتسييل مياميا، حيث تبين من  -

خالل الرصد والمتابعة أن ذلك من أىم الحجج التي يتم التذرع بيا من قبل 
 .المستيدفين

استكمال إصدار البطائق لتجاوز نفس اإلشكالية التي يتذرع بيا المكمفين  -
 العاممين في الميدان.

( في مديرية 9/1/7117مس )االثنين أنو تم ضبط شاحنة يوم أذكر تقرير لجنة المتابعة  .7
 طار مكتب محافظة صنعاء . إنيا الزالت في أحراز محافظة صنعاء و 

االلتزام بالضوابط المحددة في الموائح لمثل ىذه الحاالت وىو  للجنة التحميرى وت          
 .اإلحالة مباشرة إلى النيابة التخاذ اإلجراءات القانونية بيذا الشأن وبدون تأخير

ىذا الموضوع ال يدخل ضمن اختصاص التقارير وفي نفس الوقت تؤكد لجنة التحميل أن 
وأن ىذا  والتي حددت توزيع االشعارات فقط، الخاصة بالحممة الميدانية في مرحمتيا االولى

ويتبع فيو اإلجراءات التي أوصينا بيا في العمل من االعمال الروتينية الخاصة بالمكتب 
 . ( من ىذا التقرير6الفقرة رقم )
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ذكرت تقرير لجنة المتابعة انو يتداول في اوساط المجتمع عن وجود دجاج مشوي بأسعار تقل  .8
ترى لجنة التحميل بأن ىذا الموضوع خارج إطار ميمة المجان الميدانية ، و عن االسعار السائدة
أن يتم استكمال الجوانب اإلجرائية إلثبات حاالت من  لجنة التحميلوترى في الوقت الحالي، 

قبل الييئة اليمنية لممواصفات والمقاييس وصحة البيئة لتتم المعالجة وفقًا لألنظمة والموائح 
 .بيذا الشأنوالقوانين المرتبطة 

م في 11/1/7117جدول المرفق لميوم الثالث من الحممة الميدانية الثالثاء وباالطالع عمى ال .9
 –محطات مياه  –شوايات المانة والمحافظة لوحظ استبعاد الجدول من الحقول المتمثمة في )األ

 .(حمويات –بيارات  –ثالجات تبريد 
ضافة حقول جديده ضرورة استيفاء الجدول لجمي لجنة التحميلترى  ع الحقول المستبعدة وا 

 ك الحقول ومبررات ذلك . متبعاد تسو التوضيح لمجنة بأسباب اأاذا تطمب االمر 
 وبالرجوع  الى الجدول المعد من قبل لجنة المتابعة اتضح التالي : .11

عدم ترقيم المربعات في بعض المديريات المستيدفة في الحممة وعدم توضيح اسباب  . أ
الب لجنة المتابعة ونطرق الميدانية  لتمك المربعات ، و عدم نزول الفاستبعادىا ا

 .تسيياًل إلنجاز األعمال وفقًا لمخطة المرسومةبتوضيح ذلك 

جمالي عدد االشعارات المسممة لميوم الثالث من مسمى إلوحظ من خالل الجدول استبدال  . ب
يوضح الجدول ر لم لى محاضإ الحممة بمسمى عدد المنشآت وعدد االيصاالت باإلضافة

مر الذي اربك عمل لجنة التحميل وعدم معرفة المقصود بتمك ، األالمقصود بيذا البيان
و عدد أاالعداد ىل ىي اجمالي عدد االشعارات المسممة لميوم الثالث من الحممة 

يصاالت المدونة ىل ىي إ المنشآت المستيدفة وكذا عدم معرفة نيا عدد اإليصاالت
 م استالمات ألندري ما المقصود بيا .أاشعارات  

وىنا نرى أن يتم التوجيو بأىمية توحيد المعاني والمصطمحات ضمانًا لجودة العمل         
ولحسن األداء ومخرجاتو، وىو األمر الذي يمكن أن يعزز من وحدة الموقف عند إعداد 
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العبارات يمكن أن التقييم النيائي من قبل لجنة التحميل، ألن الخالف في المصطمحات و 
 .يؤدي إلى تشوىات في اإلخراج النيائي لمعمل

 
وبالرجوع الى الجدول اتضح ان اجمالي عدد االشعارات الموزعة لميوم الثالث من الحممة  .11

( في 441( إشعار في االمانة و )541مقسمة عمى ) ( اشعار981مانة والمحافظة عدد)باأل
( ايصااًل مقسمًا 585المانة والمحافظة بمغ عدد )المحافظة وأن عدد ايصاالت االستالم في ا

( في 1( في المحافظة وان عدد المحاضر المسممة )178( في االمانة و )457الى )
 المحافظة وخموا االمانة من ذلك .

تم تفصيل الحقل الخاص بالمحالت التجارية الذي ورد في جدول لجنة المتابعة لميوم الثاني  .17
نا تم تعديل ذلك الحقل الى )غذائية( مقسمة بين تجار استيراد من الحممة وبحسب مالحظات

وتجار جممة وتجار تجزئو حيث بمغ عدد االشعارات الموزعة لميوم الثالث لمحممة لتجار 
( وخموا المحافظة مكن ذلك بينما بمغ عدد االشعارات الموزعة 4االستيراد في االمانة عدد)

مانة وخمو ( اشعار في األ191( اشعار مقسمة )415لتجار الجممة في االمانة والمحافظة )
سباب خمو أي اشعارات خاصة  لتجار الجممة ولم توضح لجنة المتابعة أزال من آمديرية 

( اشعار لتجار الجممة في المحافظة وخمو  757المديرية من اشعارات لتجار الجممة . وعدد ) 
ي المديرية مع اغفال ايضاح اسباب مديرية الحيمتين من توزيع اي اشعارات لتجار الجممة ف

 عدم توزيع اشعارات ليم . 

( اشعار في االمانة  75وبمغت اجمالي االشعارات الموزعة لتجار التجزئة ) مواد غذائية ( )  .31
( في االمانة وخمو مديريات ) ازال ، الثورة ، شعوب ، الصافية ،  84والمحافظة مقسمة ) 

ونوصي لجنة المتابعة بتوضيح ذلك واشعار سباب األ ندريوال بني الحارث ( من ىذا االجراء 
شعار في المحافظة وخمو مركز إ( 77عدد )كذا و  ،المجان الميدانية باستيفاء النواقص
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فان + بالد المحافظة ومديريات ) جحانة ، سنحان ، بني حشيش ، الحيمتين ، مناخة + صع
 ثل مع المديريات المذكورة.ونرى توضيح عدم التعامل بالم ،(الروس من اي اشعارات

نواع النشاط لتجار المواد الغذائية باألمانة حددىا أحدد الجدول المعد من قبل لجنة المتابعة  .14
.ونوصي بتوحيد ساسية أجميعيا بمواد استيالكية بينما في المحافظة حددىا جميعيا بمواد 

 المسميات بمواد اساسية استيالكية .

مانة موزعة لميوم الثالث في الحممة لفئة المطاعم في األشعارات الوضح الجدول عدد اإل .15
مانة مع خمو مديرية ازال ( اشعار في األ 76شعار مقسمة الى ) إ( 115والمحافظة بإجمالي )

نوصي بتوضيح أسباب ذلك والتزام الفرق الميدانية بتوزيع االشعارات والثورة وبني الحارث ، 
 . ( اشعار91ليذه الفئة بالمديريات وكذا اعداد )

جمالي االشعارات الموزعة لمبوفيات والكفتيريات في األمانة  والمحافظة عدد بين الجدول إ .36
 (الوحدة –التحرير  –الثورة  –أزال ) ( في األمانة مع خمو مديريات54مة )( أشعار مقس81)

 ( أشعار موزعة في المحافظة مع خمو مديرية77من توزيع اي اشعارات ليذه الفئة، وعدد )
صعفان ( من توزيع ليذه  –مناخة  –الحيمتين  –بني حشيش  –بني مطر  –)ىمدان 

 .توضيح عدم التعامل بالمثل مع المديريات المذكورة مؤخراً ونرى االشعارات ليذه الفئة، 

( إشعارات تركزت كميا في 11بمغت عدد االشعارات الموزعة لممقاصف في األمانة بإجمالي ) .31
المديريات من التوزيع ليذه الفئة، وتطمب المجنة ايضاح اسباب ذلك من  مديرية أزال وخمو بقية

ونوصي الزام الفرق الميدانية باستكمال اجراءات توزيع االشعارات ليذه  ،قبل لجنة المتابعة
أوضح الجدول خمو المحافظة من توزيع اي اشعارات  االفئة في المديريات المختمفة، كم

 ليذه الفئة.

( 83االشعارات الموزعة لفئة المخابز في االمانة والمحافظة إلجمالي عدد )عدد  يجمالإ بغل .18
 ( شعار لممخابز االلية.11اشعار  لممخابز الشعبية )
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غاز( في  –بمغت اجمالي االشعارات الموزعة لميوم الثالث لمحممة لفئة المحروقات )البترول  .19
( في المحافظة ، أما 39مانة و)( في اال19( أشعار لمبترول )58األمانة والمحافظة، بمعدل )

 ( في المحافظة.73( في األمانة و)31( أشعار مقسمة )54الغاز بإجمالي )

( أشعار 75بغمت اجمالي االشعارات الموزعة لفئة الخضروات في االمانة والمحافظة عدد ) .71
بني الحارث معين(  –شعوب  –الثورة  -( في األمانة مع خمو مديريات ) ازال 39مقسمة )

 ن أي اشعارات ليذه الفئة.م

بأن يتم إدخال أساليب متطورة وجديدة إلخراج تقاريرىا بمستوى جودة مقبول فقد رأت المجنة  وعميو
وذلك ابتداء من التقرير القادم ولما يخدم اول ورسوم بيانية قابمة لإلشيار جديتضمن استحداث 

 .مصمحة العمل
 لالطالع والتوجيو.

 .ـــــــــــــــــــــــــىانتيـــــــــــــــــــ
 عبداهلل عبدالىيل نعمان 

 وكيل الىزارة لقطاع التجارة الداخليت
 رئيس جلنت التحليل

         
 

 


