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 اىعاملُح واحمليُح ىيسيع اىغذائُحألسعار ارصذ واىىضع اىتَىٍَْ واىسعزٌ ىتطىراخ ص خٍي
 2118ً أتزَوٍِ شهز  اىثاٍّخاله األسثىع  واالستهالمُحاالساسُح 

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:

 اىىضع اىتَىٍَْ :
 

اختناقات في  أيفي جميع المحافظات دوف رسد  المواد الغذائية االساسية والسمع االستهالكية متوفرة  -
حيػث امغػت الكميػات المرحمػة  مع تػدقؽ وانسػياب السػمع اسػورة طايعيػةاو استهالكية سمعة غذائية  أي

خػػالؿ  هوريػػةلمػػادتي ال مػػل والػػدقيؽ مػػف السػػوامع والمطػػاحف والدػػركات االحديػػدة الػػ  محافظػػات الجم
 ( طف دقيؽ.4414818( طف قمل و )4136311( طف منها )8428412ـ )41/1/8148-8الفترة 

والكميات المرحمة مف السوامع والمطاحف والدركات ال  أمانة العاسمة ومحافظػات الجمهوريػة خػالؿ 
( طف دقيؽ، 4811218( طف قمل و )481181( طف منها )3611838ـ )8148الراع االوؿ مف  اـ 

 فاسيمها في جدوؿ الكميات المرحمة.ت
 . متوفرة في معظـ المحطات التجاريةالديزؿ( -لمدت ات النفطية )الانزيف ا -

فػاف الكميػات متػوفرة اكميػات تماػي احتياجػات المسػتهمكيف خاسػة اعػد  المنزلي  فيما يتعمؽ امادة الغاز
وامغػػت كميػػات االسػػطوانات التػػي تػػـ توزيعهػػا لمػػديريات  ر المجػػالس المحميػػة و  ػػاؿ الحػػارات،زيعهػػا  اػػتو 

وقػػػد امغػػػت  ػػػدد م طػػػورات الغػػػاز ( اسػػػطوانة ، 318433) 8148/أاريػػػؿ/46-8أمانػػػة العاسػػػمة خػػػالؿ الفتػػػرة 
( طػف 42888( م طػورة اكميػة )681ـ  دد )46/1/8148-4الواسمة فعميًا ال  المحافظات خالؿ الفترة مف 

التفاسػيؿ فػي جػدوؿ الكميػات الموز ػة مػف مػادة الغػاز المنزلػي و ػدد ( اسطوانة، 416181811اإجمالي )
( وتوزيعهػا  مػ  المحطػات المركزيػة kahyasiالم طورات التي تػـ ترحيمهػا مػف مينػاع الحديػدة الاػاخرة )

( م طػورة ، 31( م طػورة ، الحديػدة )21( م طورة موز ػة  مػ  االمانػة )481في االمانة والمحافظات )
 .م طورة (8( م طورة ، سنعاع)3، المحويت )( م طورة 41حج  )

 ممػػػًا اػػػاف المػػػواد الغذائيػػػة والمدػػػت ات النفطيػػػة الواسػػػمة  اػػػر مينػػػائي الحديػػػدة والسػػػميؼ خػػػالؿ الفتػػػرة              -
 (طف.431( طف ،  الجات)48418(طف ، اتروؿ )2361ديزؿ) -ـ هي:3-43/1/8148

الواسػػمة  اػػر مينػػائي الحديػػدة والسػػميؼ خػػالؿ الراػػع والكميػػات مػػف المػػواد الغذائيػػة والمدػػت ات النفطيػػة 
( طػف ، 411338( طػف ، أرز )431811( طف ، دقيػؽ )1411168هي: قمل ) ـ8148االوؿ مف  اـ

( 8421623(طػف ، ديػزؿ )81818( طف، فػوؿ السػويا )661214طف ، ذرة دامية ) (181141سكر )
 (طف21331( طف، مازوت )8311288طف ، اتروؿ)
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 اىىضع اىسعزٌ
ـ 8148مػػػف ااريػػػؿ  الثػػػانيااسػػػاوع خػػػالؿ لمسػػػمع الغذائيػػػة االساسػػػية دػػػهدت ااسػػػعار العالميػػػة -

  -ارزها  م  النحو التالي:تغيرات أ 8148ااساوع ااوؿ مف ااريؿ ا م ارنة
 طػف $( 831%( ليسػؿ الػ  )113انحػو ) االايض)النػا ـ( اامريكػياسػعار ال مػل  ارتفاع/

 . /طف$( 821/طف، لتسال اجمالي التكمفة )$( 11مع ثاات تكمفة الن ؿ  ند )

 ( ليسػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػ  416انحػػػػػػػػو ) ااحمر)السػػػػػػػػمب( اامريكػػػػػػػػياسػػػػػػػػعار ال مػػػػػػػػل  انخفػػػػػػػػاض%
($ 838($ لمطف، لتسػال اجمػالي التكمفػة )11($/طف مع ثاات تكمفة الدحف  ند )818)

 .لمطف

 التايمندي  ارزاسعار ا ارتفاع( لمسنفيفA 118% 114%( انحو )81وأايض)%.   

 (413انحو ) اسعار الحميب المجفؼ لممسدر االوقياني انخفاض%. 

  زيوت النخيؿ أسعارارتفاع ( لمنوعP.OIL( انحو )114)%. 

 منػػػػػو يف ل انخفػػػػػاض اسػػػػػعار زيػػػػػوت النخيػػػػػؿ(P.OLEIN   ،P.STEARIN) ( 0.8انحػػػػػو ،%
0.2)% 

 (.414، انحو )8148اسعار السكر لمع ود اآلجمة تسميـ مايو  ارتفاع% 

 (.4انحو ) 8148 اغسطساسعار السكر لمع ود اآلجمة تسميـ  انخفاض% 

 اسعار الحميب المجفؼ لممسدر االوراي. ثاات 

مػػف  الثػػانيااسػػاوع  تي ال مػػل والػػدقيؽ خػػالؿدفيمػػا دػػهدت اسػػعار المسػػتورديف والمنتجػػيف لمػػا-  
 ما يمي: ـ 8148ااساوع ااوؿ مف ااريؿ اـ م ارنة 8148ااريؿ 
 تسيٌُ تىاتح اىصىاٍع اسعار املستىردَِ ىيقَح االسرتايل احلثىب ثثاخ . 

 تسيٌُ تىاتح املطاحِ واجلشَزج وأتى شدزج اسعار املْتدني ىذقُق اىسْاتو ثثاخ . 

ااسػاوع ااوؿ مػف ا ـ م ارنػة8148مػف ااريػؿ  الثػانيااسػاوع خالؿ  التجزئةفيما دهدت أسواؽ -
  ما يمي: ـ،8148ااريؿ 
  614% ، 612انحػػػػػػو )الطازجػػػػػػة الثمػػػػػػد والسػػػػػػخم  والجحػػػػػػش  ااسػػػػػػماؾ أسػػػػػػعارارتفػػػػػػاع ، %

4414)%. 

 ( 3انخفاض أسعار الحديد التركي امختمؼ م اسات  انحو )%. 

  ال مل االسترالي الحاوب والمطحوف . أسعاراست رار 

  ، الجزيرة ، أاو دجرة.است رار اسعار الدقيؽ السنااؿ 
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 ؾ  والااكسػػتاني الاسػػمتي الفخامػػة والهنػػدي المػػزة 11، 11اسػػعار االرز التايمنػػدي   اسػػت رار
 .ؾ( 11الديواف )

  السكر الارازيمي والسعيد. أسعاراست رار 

 .است رار أسعار الحميب المجفؼ النيدو واالنكور و دـ توفر الدانو 
 اسعار مادة الزيوت والسموف المسنعة محميًا زيػت الدػيؼ والطاػاس وسػمف ال مريػة  است رار

 .والانت الزرقاع 

  اسػػػػت رار أسػػػػعار المحػػػػـو )العجػػػػوؿ، الغنمػػػػي ، الا ػػػػري( والػػػػدجاج المجمػػػػد والحػػػػي والاػػػػيض
 المحمي لمحجـ الكاير.

  الوطنية وحضرموت  مراف و مادة االسمنت  أسعارثاات. 

  الماليزي والسويدي . ااخدابالتجزئة لمادة  أسعاراست رار 

  َِفي محطات ال طاع التجاري اما في المحطات لتر  81( لاير/ داة2411اسعر ) اىثْش
 .(لاير لمداة6211التااعة لمدركة اليمنية لمنفط اسعر )

  لتر 81( لاير/ داة2811اسعر ) اىذَشه  

  :( في محطات الدركة اليمنية لمغاز 3111اسعر )اىغاس  

 
 ّتائح املتاتعح املُذاُّح

تواسؿ فرؽ العمؿ الميداني ا مالها في الرقااة  م  االسواؽ فػي المحافظػات التػي يدػممها الت ريػر فػي متااعػة 
الاالغػات التػي ، و ػدد الكميات المرحمة مف المواد الغذائية االساسية واالدراؼ  م  توزيع وتعائة مػادة الغػاز

 ( االغ تـ  كسها  م  المعنييف في المكاتب أواًل اأوؿ.32تم تها العمميات )
  
 

 حمَذ عيٍ اهلالٍّ                                
 َيُاخعاً اىعٍذَز                      
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 اىعاملُح ىعذد ٍِ اىسيع اىغذائُح تطىراخ األسعار  أوالا 
 اىقَح األٍزَنٍ األتُض )اىْاعٌ(   -0

مػع ثاػات تكمفػة الن ػؿ /طػف $ (831)%( ليسػؿ الػ  113ارتفاع انحػو )النا ـ  ااايض اامريكيسجؿ ال مل 
 /طف، وكما يمي:  $( 821لتسال اجمالي التكمفة ) /طف،$( 11)  ند

 البيان
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

األسبوع األول من ابريل 
8108 

من ابريل  الثانياألسبوع 
8108 

 النسبة الفارق

 %1.9 8)+( 831 888 القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد البروتين(
 1 1 44 44 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 %1.7 8)+( 874 878 اإلجمالي
 ألنو يتم استيرادىا لميمن غير محدد البروتينتم اعتماد نوعية القمح األمريكي األبيض غير محدد نسبة البروتين 

 اىقَح األٍزَنٍ األمحز اىصية )اىعادٌ(   -8

تكمفػػة ثاػػات  مػػع($/طػػف 818)ليسػػؿ الػػ   %(416انحػػو ) انخفػػاضااحمر)السػػمب(  اامريكػػيال مػػل  سػػجؿ
 وكما يمي:  ($ لمطف، 838سال اجمالي التكمفة )لت ($ لمطف،11) ند الدحف 

 البيان   
 السائد "بالدوالر" /طنالسعر 

األسبوع األول من ابريل 
8108 

 النسبة الفارق 8108من ابريل  الثانياألسبوع 

 %0.6 4(-) 848 858 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 1 1 44 44 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية

 %0.4 4(-) 898 896 اإلجمالي

 ىألرس عاملُاا )دوالر/ىيطِ(( FOBٍتىسطاخ األسعار ) -3

)فػي حػيف %( 118% 114( انحػو )%81أاػيضو  A)يف لمسنف ارتفاعالتايمندي  لألرزالعالمية  ااسعاردهدت 
 الااكستاني والفيتنامي(، وكما يمي: اارز أسعارلـ يظهر المسدر 

من ابريل  الثانياألسبوع  8108األسبوع األول من ابريل  بمد المنشأ النوع
8108 

 النسبة الفارق

 %1.0 0)+( 0093 0098 تايمند ( Aصنف )

 %1.8 0)+( 438 430 تايمند %85أرز أبيض

 

 ( ىيحيُة اجملفف عاملُاا حبسة وسارج اىشراعح األٍزَنُح )دوالر/ىيطِ(FOBٍتىسط األسعار) -1

لممسػػػدر ثااتػػػًا الحميػػػب لممسػػػدريف االوراػػػي واالوقيػػػاني  أسػػػعاراحسػػػب ت ريػػػر وزارة الزرا ػػػة اامريكيػػػة سػػػجمت 
 وكما يمي:، %(413االوراي وانخفاضًا لممسدر االوقيني انحو )
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 النسبة الفارق 8108من ابريل  الثانياألسبوع  8108األسبوع األول من ابريل  المصدر
 1 1 0675.11 0675.11 أوروبا
 %0.3 85.11(-) 0951.11 1975.00 اوقينا

 عاملُاا )دوالر/ ىيطِ(( ىشَىخ اىْخُو FOBٍتىسط األسعار )  -5

،   P.OLEIN%( وارتفا هػا لمنػو يف )114( انحػو )P.OIL)منػوع ل انخفاضػها إلػ زيوت النخيؿ  أسعارأدارت 
P.STEARIN  )( 0.2، %0.8انحو،)%  :وكما يمي 

من ابريل  الثانياألسبوع  8108األسبوع األول من ابريل  النوع
8108 

 النسبة الفارق

RBD P.OIL 658.11 650.51 (-)1.51 1.0% 

RBD P.OLEIN 650.11 656.51 )+(5.51 1.8% 

RBD P.STEARIN 657.11 658.11 )+(0.11 1.8% 

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

انحػػو  ارتفا ػػاً ، 8148واغسػػطس  العالميػػة لمػػادة السػػكر، لمع ػػود اآلجمػػة تسػػميـ مػػايو ااسػػعارأظهػػرت مردػػرات 
 وكما يمي:  ، تسميـ اغسطس (%4)%( تسميـ مايو وانخفاضًا انحو 414)

األسبوع األول من ابريل  شير التعامالت
8108 

من ابريل  الثانياألسبوع 
8108 

 النسبة الفارق

 %0.0 3.91)+( 352.60 348.70 8108مايو

 %0 3.41(-) 339.00 342.40 8108اغسطس

 ىيقَح واىذقُق املستىردَِ واملْتدني اسعار ثاُّا 
 ملادج اىقَح: املستىردٍَِتىسط أسعار -0

 وكما يمي: ثااتها  ند مستوياتها الساا ةاالسترالي الحاوب لمادة ال مل  المستورديف أسعارأظهرت نتائج تحميؿ 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة
 لمقمح االسترالي مستورديناسعار ال

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

 8108ابريل 
 الثانياألسبوع 
 8108من ابريل 

 1 1 7151 7151 كجم51 كيس حبوب استرالي  قمح

  املْتدني ىيذقُقٍتىسط أسعار -8 

 نػد  العػادي لجزيػرة وأاػو دػجرةوالمسػنااؿ  ثااتهالمدقيؽ لألسناؼ المرسودة  المنتجيف أسعارنتائج تحميؿ  اينت
 وكمايمي:، الساا ةمستوياتها 
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 اسعار اىتدشئح)املستهيل(  ثاىثاا 
 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج اىقَح:-0

 وكما يمي: ،مطحوفلوالمحاوب  ثااتها الحاوباالسترالي التجزئة لمادة ال مل  أسعارأظهرت نتائج تحميؿ 

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

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

 8108ابريل 
 الثانياألسبوع 
 8108من ابريل 

 قمح
 

 1 1 7511 7511 كجم51 كيس حبوباسترالي 

 1 1 8411 8411 كجم51 كيس استرالي مطحون

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج  "اىذقُق" -8 

 وكمايمي: ،او دجرةأ، لجزيرةوامسنااؿ ل ثااتهاالتجزئة لمدقيؽ لألسناؼ المرسودة  أسعارنتائج تحميؿ  اينت

 
 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "األرس"-3

ؾ  والااكسػػتاني الاسػػمتي 11، 11 اسػػعار االرز التايمنػػدي  ثاػػات إلػػ الت ػػارير الػػواردة مػػف مكاتػػب الػػوزارة  تأدػػار 
  -وكمايمي: ،ؾ(11الفخامة والهندي المزة الديواف )

 
 
 
 
 

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 اسعار المنتجين لمدقيق
مقدار )+( 

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

األسبوع األول  (
 8108من ابريل 

 الثانياألسبوع 
من ابريل 

8108 

 دقيق
 1 1 8311 8311 كجم51 كيس عادي السنابل )ابيض(

 1 1 8311 8311 كجم51 كيس عادي الجزيرة )أبيض(

 1 1 8311 8311 كجم51 كيس عاديأبو شجرة )أبيض(

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

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

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

األول  األسبوع (
 8108من ابريل 

 الثانياألسبوع 
من ابريل 

8108 
 1 1 9111 9111 كجم51 كيس السنابل العادي )ابيض( دقيق

 1 1 8911 8911 كجم51 كيس الجزيرة )أبيض( دقيق

 1 1 8911 8911 كجم51 كيس أبو شجرة )أبيض( دقيق
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 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
األسبوع األول من 

 8108ابريل 
من  الثانياألسبوع 
 8108ابريل 

 األرز 
 1 1 04511 04511 كجم51 كيس تايمندي
 1 1 08511 08511 كجم41 كيس تايمندي

 1 1 87111 87111 كجم41 كيس ارز الفخامة بسمتي باكستاني
 1 1 86511 86511 كجم41 كيس ارز الديوان مزه ىندي

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "اىسنز"-1

 وكمايمي:، ثااتها  ند مستوياتها الساا ة والسعيد التجزئة لمسكر الارازيمي أسعارأظهرت نتائج تحميؿ 

 السمعة
 

النوعية 
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة

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

(-) 
األسبوع األول  (-نسبة )+( أو )

 8108من ابريل 
 الثانياألسبوع 
 8108من ابريل 

 سكر
 1 1 08811 08811 كجم51 كيس برازيمي
 1 1 08811 08811 كجم51 كيس السعيد

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "احليُة اجملفف"-5
 وكمايمي: و دـ توفر الدانو نكورالوا لنيدوا سعارأ ثااتاينت تجارة التجزئة لمادة الحميب المجفؼ 

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

األسبوع األول من  (-)
 8108ابريل 

من  الثانياألسبوع 
 8108ابريل 

 1 1 8811 8811 ك 8.5 عمبة  نيدو حميب
 - - غير متوفر متوفرغير  ك 8.5 عمبة  دانوحميب 
 1 1 8111 8111 ك 8.5 عمبة  أنكور حميب

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "اىشَىخ واىسَىُ "-6

مف سػػو  والطاػػاسأسػػعارها لزيػػت الدػػيؼ  ثاػػاتأظهػػرت كدػػوفات الرسػػد لمػػادة الزيػػوت والسػػموف المسػػنعة محميػػًا 
 وكمايمي:  ،الانت الزرقاعو ال مرية 

 العبوة الوحدة )المنشأ( النوعية السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
األسبوع األول 

 8108من ابريل 
 الثانياألسبوع 
 8108من ابريل 

 1 1 0011 0011 لتر0.8 جالون زيت الشيف / محمي
 1 1 0151 0151 لتر0.8 جالون زيت الطباخ/ محمي 

 1 1 9911 9911 ك04 صفيحة /محميسمن القمرية 
 1 1 9811 9811 ك04 صفيحة سمن البنت الزرقاء/ محمي
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 ىيسيع األساسُح األخزي: )املستهيل( ٍتىسط أسعار اىتدشئح-7
 :ىيحىً واىذخاج واىثُض)املستهيل(  ٍتىسط أسعار اىتدشئح-

 الحػيالمجمػد و لػدجاج وا( ، الا ػري الغنمي، لعجوؿالمحوـ ) ثااتهااينت كدوفات الرسد لمحـو والدجاج والايض 
 يمي: وكما ،المحمي لمحجـ الكايرلايض وا

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

 الثانياألسبوع 
 8108من ابريل 

 1 1 3811 3811 كجم 0 لحم        عجول
 1 1 3811 3811 كجم 0 لحم        غنمي
 1 1 8111 8111 كجم 0 لحم        بقري
 1 1 0411 0411 كجم  0 دجاج      مجمد 
 1 1 0711 0711 كجم  0 دجاج       حي

 1 1 0811 0811 حبو كبير31طبق  بيض

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( " ىألمساك "

والسػػػػخم  لمثمػػػػد  ارتفا هػػػػا الطازجػػػػة ااسػػػػماؾالتجزئػػػػة لألسػػػػناؼ المختػػػػارة مػػػػف  أسػػػػعارأوضػػػػحت نتػػػػائج تحميػػػػؿ 
 ، وكمايمي:و دـ توفرب لمزينوب ،%(4414% ، 614% ، 612انحو ) لجحشوا

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

من  الثانياألسبوع 
 8108ابريل 

 %6.7 811)+( 3811 3111 كجم 0 سمك          الثمد 
 %6.0 811)+( 3511 3311 كجم 0 سمك        السخمة 

 - - غير متوفر غير متوفر كجم 0 سمك     الزينوب
 %00.0 811)+( 8111 0811 كجم  0 سمك    الجحش

 " ملىاد اىثْاء:ملستهيلااىتدشئح "ٍتىسط أسعار -

 الحديد التركي-
 وكمايمي: ،%(3انحو ) بأسعار  انخفاضأظهرت الايانات الواردة مف مكاتب الوزارة ااامانة والمحافظات 

النوعية  السمعة
 المقاس الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  (-مقدار )+( أو )
(-) 

األسبوع األول من 
 8108ابريل 

من  الثانياألسبوع 
 8108ابريل 

 %3 01.111(-) 381.111 331.111 ممي 01 طن تركي حديد
 %3 01.111(-) 381.111 331.111 ممي 08 طن تركيحديد 
 %3 01.111(-) 381.111 331.111 ممي 04 طن تركيحديد 
 %3 01.111(-) 381.111 331.111 ممي 06 طن تركيحديد 
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 ااخداب-
 ند مستوياتها  لمماليزي والسويدي ثااتهالألسناؼ المرسودة  ااخدابالتجزئة لمادة  أسعاراينت نتائج تحميؿ 

 وكمايمي: الساا ة،

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

األسبوع األول من ابريل  (-)
8108 

من  الثانياألسبوع 
 8108ابريل 

 1 1 071.111 071.111 طن متري ماليزي         خشب 
 1 1 071.111 071.111 طن متري سويدي        خشب 

 االسمنت-
، وحضػرموتلوطنيػة وا عمػرافل ثااتهػاالػ   مػادة االسػمنت  مػ  مسػتوى تجػارة التجزئػة أسػعارمتوسطات  أدارت

 -:كمايميو 

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة
 أسعار التجزئة )باللاير(

مقدار )+( 
 ( -أو )

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

8108 
من  الثانياألسبوع 
 8108ابريل 

 1 1 3411 3411 كجم51 كيس  اسمنت عمران )محمي(
 1 1 3811 3811 كجم51 كيس )محمي( الوطنيةاسمنت   

 1 1 3851 3851 كجم51 كيس )محمي(اسمنت حضرموت 
 

 املشتقاخ اىْفطُح:ٍتىسط أسعار -
في محطات ال طاع التجاري وفي محطات الدركة اليمنية لمنفط  لتر 81( لاير/ داة2411سعر )ا اىثْشَِ 
 . (لاير6211اسعر )

 لتر 81( لاير/ داة2811) اسعر اىذَشه 
  ػػاؿ الحػػارات  اػػر ( لاير فػػي جميػػع المحافظػػات 3111اسػػعر ) فػػي محطػػات الدػػركة اليمنيػػة لمغػػازاىغاااس: 

دراؼ المكاتب والمجالس المحمية في    المديريات. وا 
 : اىىضع اىتَىٍَْ:راتعاا 

رير الػػواردة مػػف فػػروع مكاتػػب الػػوزارة الػػ  اسػػت رار الوضػػع التمػػويني لمسػػمع الغذائيػػة واالسػػتهالكية اوضػػحت الت ػػا
ؽ وانسػياب فمع تػدغذائية او استهالكية  سمعة أياختناقات في  أيرسد االساسية في جميع المحافظات دوف 

  .السمع اسورة طايعية
أمانػػة العاسػػمة الكميػػات المرحمػػة مػػف السػػوامع والمطػػاحف والدػػركات الػػ   جمػػاليإ تامغػػوفػػي هػػذا الدػػأف - 
قمػػػػل و طػػػػف ( 4136311( طػػػػف منهػػػػا )8428412ـ )41/1/8148-8خػػػػالؿ الفتػػػػرة محافظػػػػات الجمهوريػػػػة و 
 -( طف دقيؽ وكمايمي:4414818)
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و 41/1/8148-8 نصــهيـــف خــالل انفتـــزة يــنكًيــــــاث انقًـــح وانــذقيـــق انًــزحــم نهًحــافــظاث ين قبــم انصــىايــع وانًــــطاحــن وانشـــزكاث  بانــحــذيــذة وا

 بانــطــن

 انتـــاريــخ اسى انشزكت و
 انكًيــــــــــت

 انــىحــذة
 دقيـــق قًـــح 

 طـــــن 54.5915 1 41/1/8148-8 )هائم سعيذ(انشزكت انيًنيت نهًطاحن وصىايع انغالل  -4

 طـــــن 5144945 1 41/1/8148-8 شــــــزكت انــحــذيــذة نهًــطاحــن انًحــذودة  -8

 طـــــن 844 4.1495 41/1/8148-8 انشزكت انيًنيت انذونيت نهصناعاث انغذائيت )انحباري(  -3

 طــــن 1 85.1 48/1/8148-8 انشزكت انىطنيت نصىايع انغالل )انعىدي(  -1

 طـــن 1 4.8. 41/1/8148-8 انشزكت انعزبيت نصىايع انغالل ويطاحن انذقيق انًحذودة  -5

 طـــــن 4414898 411.195 االجًـــــــــاني

 طـــــن 8448494 االجًـــــــــاني انكهي

 باقي انصىايع وانًطاحن نى تىافينا بكًياث انقًح وانذقيق انًزحهت ين قبهها نهًحافظاث خالل انفتزة انًحذدة بانجذول اعاله -يهحـىظت : 

الراػع خػالؿ محافظػات الجمهوريػة أمانػة العاسػمة و مػف السػوامع والمطػاحف والدػركات الػ  والكميػات المرحمػة 
 -( طف دقيؽ وكمايمي:4811218قمل و )طف ( 481181ها )( طف من3611838ـ )8148االوؿ مف  اـ 

 دقيق  قمح   الشير م
 49514. .1951. يناير  49
 5.9581 891.1. فبراير  89
 5.9.44 559548 مارس  19
 4819418 481981 االجمالي   19
 1.19818 االجمالي الكمي  59

             خػػػػػالؿ الفتػػػػػرة والسػػػػػميؼ الحديػػػػػدة ئيالمدػػػػػت ات النفطيػػػػػة الواسػػػػػمة  اػػػػػر مينػػػػػا ممػػػػػًا اػػػػػاف المػػػػػواد الغذائيػػػػػة و 
 -ـ هي:3-43/1/8148

 

 الوحدة  الكمية  السمعة م
 طن 1..4 ديزل  -0

 طن 48418 بترول  -8

 طن 4.1 عالجات  -3
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الراػع االوؿ مػف خػالؿ  والسميؼ الحديدة ئيالمدت ات النفطية الواسمة  ار ميناوالكميات مف المواد الغذائية و 

 -ـ، هي:8148 اـ
فول  ذرة شامية  سكر ارز دقيق  قمح  الشير م

 الصويا
 مازوت بترول ديزل

 1 189514 489541 89858 9454.. 1.9518 1 9.51. 4119451 يناير  49
 1..49 849414 119181 1 1 449448  1 8.9184 فبراير  89
 1 5.9541 .1981. 1 1 49811 8..459 9111. 4849484 مارس  19
 1..49 8119488 .8449.4 89858 9454.. 589541 8..459 4.9851 14195.8 االجمالي   19

فػػػي االمانػػػة  مػػػ  المحطػػػات المركزيػػػة وتوزيعهػػػا  (kahyasiمػػػف الاػػػاخرة ) التػػػي تػػػـ ترحيمهػػػا الم طػػػورات ػػػدد وامغػػػت 
 -:(م طورة موز ة كما يمي481)والمحافظات 
 المقطوراتعدد  المديرية  م
 41 االمانة  .1
 11 الحديدة   .2
 45 حجو  .3
 1 المحويت   .4
 8 صنعاء  .5

 481 االجمالي

 

 

 عالجاث
1% 

 بترول
69% 

 ديسل
30% 

 االمانت
59% 

 انحديدة  
25% 

 حجه
13% 

 انمحويج  
3% 

 عذد انًقطىراث
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ـ والكميػػػػة اػػػػالطف 46/1/8148-4 ػػػػدد م طػػػػورات الغػػػػاز الواسػػػػمة فعميػػػػًا الػػػػ  المحافظػػػػات خػػػػالؿ الفتػػػػرة مػػػػف 
 -واالسطوانة، كمايمي:

 الكمية باالسطوانة الكمية بالطن عدد المقطورات  المحافظة م
 521823 5611 228 االمانة   .1
 221061 2377 93 سنعاع  .2
 155496 1672 66 ذمار  .3
 154473 1661 65 الحديدة   .4
 152520 1640 57  مراف  .5
 86955 935 38 الايضاع  .6
 82863 891 35 اب  .7
 75237 809 33 تعز  .8
 45942 494 20 سعدب  .9
 40362 434 17 المحويت  .10
 34875 375 15 حج   .11
 14229 153 6 الضالع  .12
 14043 151 6 ريم   .13
 2325 25 1 الجوؼ  .14

 1602204 17228 680 االجمالي

 8148/أاريػػػؿ/46-8لمػػػديريات أمانػػػة العاسػػػمة خػػػالؿ الفتػػػرة  توزيعهػػػاوامغػػػت كميػػػات االسػػػطوانات التػػػي تػػػـ 
 -اسطوانة وكمايمي: (318433)

 انتاريخ
صنعاء 
 انقديمت

 بني انحارث انسبعين معين انثورة شعوب انصافيت انتحرير انوحدة ازال

 6747 4096 3057 1252 3850 1600 1924 3275 2400 1579 أبريم-08

 6395 3475 3692 1996 3400 1200 2178 1927 1200 2270 أبريم-09

 5866 5422 7512 4350 3350 1200 280 1495 1000 1350 أبريم-10

 8030 9510 7573 2350 5800 1200 350 1853 1400 1200 أبريم-11

 5923 7529 5164 6500 3675 1200 897 2593 1200 1198 أبريم-12

 0 7702 620 200 2600 650 0 0 50 0 أبريم-13

 7682 10375 11376 3567 4010 550 1296 1572 1850 1198 أبريم-14

 6905 8921 4697 4950 6175 1450 1200 647 1600 1163 أبريم-15

 8131 6826 8485 3690 6097 2000 1549 3219 3200 1453 أبريم-16

 55679 63856 52176 28855 38957 11050 9674 16581 13900 11411 االجماني

 302139 االجماني انكهي
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 خاٍساا ّتائح املتاتعح املُذاُّح
فػي متااعػة الكميػات  تواسؿ فرؽ العمؿ الميداني ا مالها في الرقااة  م  االسواؽ في المحافظات التي يدممها الت رير

 المرحمة مف المواد الغذائية االساسية واالدراؼ  م  توزيع وتعائة مادة الغاز.
 -:مت عنسها عيً املناتة املعُْح يف حُْه ( تالغ32اىثالغاخ اىتٍ تيقتها اىعَيُاخ عذد )-

 عدد البالغات المحافظة    م
 08 االمانة  -0
 6 صنعاء  -8
 4 ذمار  -3

 3 اب  -4

 4 عمران  -5
 8 حجو  -6

 37 االجمالي
 


