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ن محضر لجنة المتابعة لمحممة الميدانية لميوم الثاني مباشرة عمل عدد تسع فرق ميدانية بيي .1
يذكر التقرير من اصل عشر في امانة العاصمة والفرقة العاشرة المتخمفة بمديرية معين لم 

 سبب تخمفيا عن النزول الميداني 

تم مباشرة عدد خمس فرق من اصل عشر فرق بمحافظة صنعاء مبينًا الفرق المتخمفة وىي  .2
–مديرية بني مطر )وكذا مركز المحافظة ( لسبب وصول الفريق في وقت متأخر)مناخو 

 (مديرية جحانو –مديرية سنحان 

ت التي تم توزيعيا في المجان الميدانية لمالك االنشطة وضح تقرير لجنة المتابعة االشعارا .3
 د احتوى عمى االتي:م باألمانة والمحافظة وق9/1/2117 التجارية ليوم االثنين

صنعاء –الصافي  –شعوب –السبعين  –الثورة  –عشر مديريات وىي) ازال األمانة  -
االشعارات المسممة معين ( وقد اتضح ان  –الوحدة  –التحرير  –بني الحارث  –القديمة 

 ( مقسمة عمى الفئات وانواع المحالت المختمفة 611)

ىمدان  –بني حشيش  –سنحان  –حجانة  –لمحافظة عشر مديريات ) مركز المحافظة ا -
بالد الروس( وقد بمغ اجمالي  –مناخو + صعفان  –ارحب  –الحيمتين –بني مطر  –

 .المختمفة ( اشعار موزعة عمى الفئات136االشعارات المسممة )

اجمالي الفرق الميدانية التي باشرت عمميا فعاًل في الميدان عمى مستوى واوضح التقرير  -
( فرق في المحافظة بنسبة 5(فرق لألمانة )9( فريق يمثل)14االمانة والمحافظة )

غ اجمالي االشعارات المسممة من م%( في المحافظة كما ب51%( في االمانة و)91)
( اشعار لعدد من االنشطة مثمت المحالت 737االمانة والمحافظة ) المجان الميدانية في

( ومحطات بترول 143( ومخابز )55( وبوفيات )121( و مطاعم )291التجارية )
( خضروات 9( وحمويات )5( وبيارات )1( وثالجات تبريد )45( ومحطات غاز)19)
( نشاط تمتيا 181بعدد)( مبينًا تصدر مديرية السبعين في األمانة بالمرتبة االولى 22)



 

 

 

 

 

3 

 

 اجلمهورية اليمنية

 الصناعة والتجارةوزارة 
 الداخميةقطاع التجارة 

 
 (           )    :   رقمــــال

 

 م1027/   /   :  خــــتاري

 

 مذكرة داخلية

تم قبل لجنة المتابعة  المعد منونرى من خالل الجدول  ،( نشاط111عدد)بمديرية ازال 
محطات ( لم  –احتوى عمى بيانات بعض االنشطة التجارية منيا )شوايات فيو حصر 

 .؟ليذ الفئاتيتم تسميميا اي اشعارات ولم يوضح التقرير اسباب عدم توزيع االشعارات 

قيام مديرية معين بعممية النزول الميداني  مضح من خالل تقرير لجنة المتابعة عداتكما  -
ي بيانات متعمقة م وخمو الجدول من أ9/1/2117موافق لميوم الثاني من الحممة ال

نائب مدير ، وتم تعيين مديرية عممًا بأن مديرية معين تم توقيف اعماليا يوم امسالب
يومنا ىذا الثالثاء الموافق بداء العمل بدًا من عنة وقد  بديالً المديرية في مكتب الصناعة 

 م.2117يناير 11

المجنة وجود خطْا في اجمالي عدد االشعارات الموزعة في امانة العاصمة  تكما الحظ -
( فقط حيث 595( بينما الصحيح انيا لعدد)611من قبل لجنة المتابعة بعدد) ةوالمحدد

( اشعار بينما الصحيح 58قامت بتوزيع ما أجمالي )ن مديرية الصافية قد أكد التقرير أ
الخطأ الوارد في اجمالي االشعارات الواردة في امانة وكان ىذا ىو ( اشعار 52ىو )

 العاصمة .

بالرجوع الى الجدول المرفوع من لجنة المتابعة حول االشعارات التي تم توزيعيا لميوم و  -
تي  تحتوييا كل مديرية بشكل يتوافق مع الثاني من الحممة لم يتضمن ارقام المربعات ال

خطة النزول الميداني وتوصي المجنة االلتزام بتحديد أرقام المربعات لممديريات بشكل 
 يومي حتى تتوافق مع خطة النزول.

جمالي االشعارات التي تم ول المعد من قبل لجنة المتابعة إلالى الجدأيضًا وبالرجوع  -
ن مركز المحافظة ة التابعة لمحافظة صنعاء اتضح أتوزيعيا من قبل المجان الميداني

قم تصعفان ومديرية بني مطر لم +  انة ومديرية سنحان ومديريتي مناخةومديرية حج
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ين فمكي اشعارات خالل اليوم الثاني لمحممة وذلك نظرًا لتأخر قياميم بالميمة المأبتوزيع 
 بيا وفقًا لما ذكر سابقاً 

بينت االشعارات التي تم رفضيا من قبل مالك االنشطة  من خالل تقرير لجنة المتابعة .4
م في محافظة صنعاء مديرية بني 9/1/2117التجارية لميوم الثاني من الحممة الموافق 

سماء وعناوين الفئات أىي ا( اشعار ولم تحدد المجنة م2( وعددىا )2حشيش المربع رقم )
الرافضة لإلشعارات وما ىي االجراءات التي اتخذت حياليم حتى يتسنى لمجنة التوصية 
بمسائمة فريق العمل باإلجراءات المتخذة حيال ىذه الفئات وعدم تكرار الرفع دون توضيح 

 اإلجراءات والبيانات والمشار الييا .

لميوم  المجان الميدانية اثناء تأدية مياميا جنة المتابعة الصعوبات التي واجوحدد تقرير ل .5
 :االتي  الثاني من الحممة وىي كا

عدم وجود تكاليف رسمية مختومة لفرق العمل الميداني في االمانة والمحافظة ولم يشر  -
تقرير لجنة المتابعة الى عدم وجود التكاليف الرسمية المختومة ىل ىو لجميع فرق 

او لبعض منيا فقط وماىي تمك الفرق والمديريات التابعة النزول في االمانة والمحافظة 
ليا حتى يتسنى لمجنة التوصية بمعالجة ىذه المشكمة وتوصي المجنة بضرورة اصدار 

 ليف مختومة ورسمية لكل فريق .اقرارات تك

ن من بين الصعوبات التي وجيتيا الفرق الميدانية ضعف أبين تقرير لجنة المتابعة كما  -
عمى الجانب الحصري واالقتصار عمى تسميم االشعارات وىذا يتعارض مع  وعدم التركيز

 .نسق وانسجام ذلك مع البرنامج الزمني الذي يوضح عدم شمولية الحصر

ن ىذه المالحظة غير موفقة من قبل لجنة المتابعة  حيث ان الخطة المزمنة أونرى  -
ممية الحصر واقتصرت عمى لبرنامج النزول الميداني لم تتضمن في االسبوع االول ليا ع

 تسميم االشعارات فقط بينما تأتي عممية الحصر والضبط لممخالفات في المراحل الالحقة . 
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كما طالبت لجنة المتابع بعممية الحصر الميداني من يوم غد الثالثاء مع كل مرحمة من  -
سيسبب ونرى ان ىذا االجراء  ،مراحل النزول الميداني معممة ذلك بأىمية ىذا االجراء

مشاكل وسيواجو صعوبات في الميدان كون عممية الحصر تتطمب خبرة ووقت كافي 
إلجراء ذلك واستبعاد عممية الحصر من المرحمة األولى المحددة بأسبوع وفقًا لمخطة 

 المقرة لمنزول الميداني .
  بفصل التقرير اليومي عن اية تقارير خاصة بالحممة.توصيات المجنة  -

عنوان لنتائج وانجازات ومعوقات الحممة وفق جدول يوضح عممية  التقرير عمى تضمن -
النزول الميداني لممرحمة بخاص التقرير وىذا ال يرتبط بالحصر مخزني لمديرية الصافية 

  كون ىذا اليدف سيتم البداء فيو لممرحمة القادمة من الحممة. االولى

قارير الواردة من الميدان مستوى االداء في الميدان وفقًا لمتالمجنة تحسن في  رصدت -
 لمجنة المتابعة وغرفة العمميات.

م في األمانة 9/1/2117وفي نياية العرض لنتائج أعمال المجان الميدانية ليوم 
والمحافظة يسر لجنة التحميل بأن يتم تفريغ جميع البيانات الواصمة من الميدان كما 

  وأىدافيا.وردت وعدم إغفال اية بيانات ذات صمة أو تخدم الحممة 

 وتقبلىا خالص حتياتنا ,,,,
 

 

 عبداهلل عبدالىيل نعمان         
 جلنت  التحليل رئيس           

 وكيل الىزارة لقطاع التجارة الداخليت



 

 

 

 

 

6 

 

 اجلمهورية اليمنية

 الصناعة والتجارةوزارة 
 الداخميةقطاع التجارة 

 
 (           )    :   رقمــــال

 

 م1027/   /   :  خــــتاري

 

 مذكرة داخلية

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 احملرتم                                                      معايل األخ / وزير الصناعت والتجارة       

 

 ت طيبت وبعدحتي
 

 

 ادلىضىع/ تقارير احلملت الىطنيت األوىل حلمايت ادلستهلك
 

 

إشارة إلى الموضوع أعاله، يسرنا أن نرفع لمعاليكم ممخص التقارير اليومية الصادرة عن لجنة التحميل وفقًا 
لعاصمة لمبيانات الواردة إلى غرفة العمميات ولجنة المتابعة من مختمف المديريات عمى مستوى أمانة ا

 (.9-8ومحافظة صنعاء عن الفترة من )

 أن تسيم في رفع مستوى جودة العمل المرفوع إلى معاليكم. يمكنوتوجيينا بأية رؤى  االطالعيرجى 
 

 وتقبلىا فائق اإلحرتام والتقدير
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 رئيس جلنت  التحليل            
 وكيل الىزارة لقطاع التجارة الداخليت

 

 

 نسخة لممف المجنة.


