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 تتطىراخ تقزَز
 األسعار اىعاملُح واحمليُح ىيسيع اىغذائُح واالستهالمُح األساسُح
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اىعاملُح واحمليُح ىيسيع ألسعار ارصذ واىىضع اىتَىٍَْ واىسعزٌ ىتطىراخ ص خٍي
 2118ً فرباَزٍِ شهز  اىزاتعخاله األسثىع  واالستهالمُحاالساسُح  اىغذائُح

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 :
لسػمع وا االساسية الغذائيةلممواد رير الواردة مف فروع مكاتب الوزارة ال  است رار الوضع التمويني اوضحت الت ا

مػػػع تػػػدقؽ او اسػػػتيةكية غذائيػػػة  سػػػمعة أياختناقػػػات فػػػي  أياالسػػػتيةكية فػػػي لميػػػع المحافظػػػات دوف رسػػػد 
 .وانسياب السمع اسورة طايعية

خةؿ  والمطاحف والشركات ال  محافظات اللميورية وفي هذا الشأف امغت الكميات المرحمة مف السوامع-
تفاسيميا في  ،( طف دقيؽ016601قمح و )طف ( 3653( طف منيا )076476ـ )03/0/0206-02الفترة 

 لدوؿ الكميات المرحمة.
( 0364266066) 03/0/0206-02خةؿ الفترة  امغت الكميات المرحمة مف المشت ات النفطية لممحافظاتو 

مع مةحظة . مازوت( لتر 0306275)( لتر سوالر و0163126202( لتر انزيف و )0065056734لتر منيا )
 اف أكثر كميات الترحيؿ ااسـ المناطؽ التااعة لنطاؽ فرع محافظة الحديدة.

 وتفاسيؿ الكميات في لدوؿ الكميات المرحمة مف المشت ات النفطية. 
          خػػػػػةؿ الفتػػػػػرة  والسػػػػػميؼ الحديػػػػػدة ئيمينػػػػػاواسػػػػػمة  اػػػػػر المػػػػػواد الغذائيػػػػػة والمشػػػػػت ات النفطيػػػػػة ال ممػػػػػًا اػػػػػاف 

(طػػػف ديػػػزؿ منيػػػا 026233طػػػف سػػػكر، و ) (22.730( طػػػف قمػػػح، و )336722) -ـ هػػػي:00-04/0/0206
 (طف ااسـ ارنامج الغذاع.2272كمية )

لسػوامع ( طػف ااسػـ الشػركة العرايػة 106222ويتوقع وسوؿ ااخرة قمح خػةؿ اليػوميف ال ػادميف تحمػؿ كميػة )
 الغةؿ ومطاحف الدقيؽ احسب مكتب السنا ة والتلارة االحديدة.
 اىىضع اىسعزٌ

 م ارنػػػة ـ0206مػػػف فارايػػػر  الرااػػػعااسػػػاوع  خػػػةؿلمسػػػمع الغذائيػػػة االساسػػػية شػػػيدت ااسػػػعار العالميػػػة -
  -ارزها  م  النحو التالي:تغيرات أ 0206مف فارايرالثالث ااساوع ا

 مػػع /طػػف $ (001%( ليسػػؿ الػػ  )067انحػػو ) االايض)النػػا ـ( اامريكػػياسػػعار ال مػػح  ارتفػػاع
 /طف$( 035لتساح المالي التكمفة ) /طف،$( 22) ثاات تكمفة الن ؿ  ند

 أسعار ارتفاع ( زيوت النخيؿ لمنوعP.OIL( انحو )065 )%. 
  (263، انحو )0206 تسميـ مايو لمع ود اآللمةارتفاع اسعار السكر% . 

 ($/طػف مػع 011%( ليسػؿ الػ  )061انحو ) ااحمر)السمب( اامريكيال مح  اسعار انخفاض
 ($ لمطف055لتساح المالي التكمفة ) ($ لمطف،22) ند تكمفة الشحف ثاات 
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 لمسنفيف التايمندي  ارزانخفاض اسعار ا(A  067% ، 263%( انحو )03أايضو. )% 

 زيوت النخيؿ لمنوع أسعار انخفاض (P.OLEIN( انحو )260 )%. 
 أسعار ثاات ( زيوت النخيؿ لمنوعP.STEARIN.) 
 واالوقياني االوراي يفاسعار الحميب الملفؼ لممسدر  ثاات . 

   

مػػف فارايػػر  الرااػػعااسػػاوع  تي ال مػػح والػػدقيؽ خػػةؿدفيمػػا شػػيدت اسػػعار المسػػتورديف والمنتلػػيف لمػػا-  
 ما يمي:  ـ0206مف فارايرالثالث ااساوع اـ م ارنة 0206
 تسيٌُ تىاتح اىصىاٍع اسعار املستىردَِ ىيقَح االسرتايل احلثىب ثثاخ . 

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

مػػػف الثالػػػث ااسػػػاوع ـ م ارنػػػة ا0206مػػػف فارايػػػر  الرااػػػعااسػػػاوع خػػػةؿ  التلزئػػػةفيمػػػا شػػػيدت أسػػػواؽ -
   ما يمي: ـ،0206فاراير

  لتػػر  02( لاير لمداػػة 3622-3222(لاير مػػا اػػيف )0222اسػػعار الغػػاز اواقػػع )مفػػالف فػػي ارتفػػاع
   ارتفا يا اكثر مما يتطمب التدخؿ الحاسـ والسريع لمحد مف هذب االرتفا ات.ويتوقع 

 (162انحو )ار الحديد التركي امختمؼ م اسات  أسع ارتفاع%. 

 (463% ، 466% ، 260انحو ) الوطنية وحضرموت مراف مادة االسمنت  أسعار ارتفاع%. 

 والمطحوف ال مح االسترالي الحاوب أسعار است رار . 

 اللزيرة ، أاو شلرة اسعار الدقيؽ السنااؿ  ثاات ، 

   مػػة والينػػدي المػػزة الػػديواف الااكسػػتاني الاسػػمتي الفخاؾ  و 32، 22ثاػػات اسػػعار االرز التايمنػػدي
 ؾ(.22)

 لسكر الارازيمي والسعيد ا أسعار است رار. 

 و دـ توفر الدانواالنكور النيدو و أسعار الحميب الملفؼ  ثاات. 
  .است رار اسعار السموف المسنعة والزيوت محميًا الشيؼ والطااخ وال مرية والانت الزرقاع 

 والاػػػيض المحمػػػي  اسػػػعار المحػػػـو )العلػػػوؿ، الغنمػػػي ، الا ػػػري( والػػػدلاج الملمػػػد والحػػػي اسػػػت رار
 لمحلـ الكاير.

 اللحش الطازلة الثمد والسخم  ااسماؾ أسعار است رار. 

 الماليزي والسويدي ااخشابالتلزئة لمادة  أسعار است رار. 

  َِلتر . 02( لاير/ داة5122اسعر ) اىثْش 
  لتر 02( لاير/ داة5022اسعر ) اىذَشه  
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 ّتائح املتاتعح املُذاُّح
حيػث تمكنػت مػف تواسؿ فرؽ العمؿ الميػداني ا ماليػا فػي الرقااػة  مػ  االسػواؽ فػي المحافظػات التػي يشػمميا الت ريػر 

ال انونيػة حياليػا، تػـ  تتخػاذ اإللػراعااتػـ مكتػب االمانػة ومحافظػة سػنعاع ( مخالفة متنو ة مف قاػؿ 126ضاط  دد )
( 17تم تيا العمميات ) التيالاةغات  دو د، (طف مواد غذائية واستيةكية متنو ة3معيا ضاط وتحريز واتةؼ كمية )

 المعنييف في المكاتب أواًل اأوؿ.تـ  كسيا  م  اةغ 
 حمَذ عيٍ اهلالٍّ                                

 َيُاخاىععاً ٍذَز                      
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 اىعاملُح ىعذد ٍِ اىسيع اىغذائُح تطىراخ األسعار  أوالا 
 اىقَح األٍزَنٍ األتُض )اىْاعٌ(   -0

مػع ثاػات تكمفػة الن ػؿ /طػف $ (001)%( ليسػؿ الػ  067ارتفاع انحػو )النا ـ  ااايض اامريكيسلؿ ال مح 
 /طف، وكما يمي:  $( 035لتساح المالي التكمفة ) /طف،$( 22)  ند

 البيان
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من الثالث األسبوع 
 8108فبراير

من فبراير  الرابعاألسبوع 
8108 

 النسبة الفارق

 %0.9 4)+( 802 819 القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد البروتين(
 1 1 44 44 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 %0.6 4)+( 857 852 اإلجمالي
 تم اعتماد نوعية القمح األمريكي األبيض غير محدد نسبة البروتين ألنو يتم استيرادىا لميمن غير محدد البروتين

 اىقَح األٍزَنٍ األمحز اىصية )اىعادٌ(   -8

تكمفػػة ثاػػات  مػػع($/طػػف 011)ليسػػؿ الػػ   %(061انحػػو ) انخفػػاضااحمر)السػػمب(  اامريكػػيال مػػح  سػػلؿ
 وكما يمي:  ($ لمطف، 055ساح المالي التكمفة )لت ($ لمطف،22) ند الشحف 

 البيان   
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من الثالث األسبوع 
 النسبة الفارق 8108من فبراير  الرابعاألسبوع  8108فبراير

 %0.2 2(-) 822 826 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 1 1 44 44 من الواليات المتحدة األمريكيةتكمفة النقل 

 %0.0 2(-) 877 881 اإلجمالي

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

)فػي ( %067،  %263( انحػو )%03أاػيضو  A) يفلمسػنف انخفاضػاً التايمنػدي  لػررزالعالمية  ااسعارشيدت 
 الااكستاني والفيتنامي(، وكما يمي: اارز أسعارحيف لـ يظير المسدر 

من فبراير  الرابعاألسبوع  8108من فبرايرالثالث األسبوع  بمد المنشأ النوع
8108 

 النسبة الفارق

 %1.5 6(-) 0080 1187 تايمند ( Aصنف )

 %8.9 08(-) 410 402 تايمند %85أرز أبيض
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 وسارج اىشراعح األٍزَنُح )دوالر/ىيطِ(( ىيحيُة اجملفف عاملُاا حبسة FOBٍتىسط األسعار) -4

ثااتػًا  نػد مسػتويات  الحميب لممسدريف االوراػي واالوقيػاني  أسعاراحسب ت رير وزارة الزرا ة اامريكية سلمت 
 وكما يمي:، الساا ة

 النسبة الفارق 8108من فبراير  الرابعاألسبوع  8108من فبرايرالثالث األسبوع  المصدر
 1 1 1690.00 1690.00 أوروبا
 1 1 2112.50 2112.50 اوقينا

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

( انحػو P.OLEIN%( وانخفاضػيا لمنػوع)065( انحػو )P.OIL) لمنػوع ارتفا يػا إلػ زيوت النخيؿ  أسعارأشارت 
 وكما يمي: ، ( P.STEARIN)%( وثااتيا لمنوع 260)

من فبراير  الرابعاألسبوع  8108من فبرايرالثالث األسبوع  النوع
 النسبة الفارق 8108

RBD P.OIL 636.00  647.00  )+(00.11 0.7% 

RBD P.OLEIN 648.00  647.00  (-)0.11 1.8% 

RBD P.STEARIN 656.50  656.51 1 1 

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

انحػػو  ارتفػػاع، 0206واغسػػطس  العالميػػة لمػػادة السػػكر، لمع ػػود اآللمػػة تسػػميـ مػػايو ااسػػعارأظيػػرت مرشػػرات 
 وكما يمي:  ،تسميـ مايو %(263)

 شير التعامالت
من الثالث األسبوع 
 8108فبراير

من فبراير  الرابعاألسبوع 
 النسبة الفارق 8108

 %1.5 0.71)+( 361.90 360.20 8108مايو

 - - 360.50 - 8108اغسطس

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

وكمػػا  ،ثااتيػػا  نػػد مسػػتوياتيا السػػاا ةاالسػػترالي الحاػػوب لمػػادة ال مػػح  المسػػتورديف أسػػعارأظيػػرت نتػػائج تحميػػؿ 
 يمي:

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة
 لمقمح االسترالي مستورديناسعار ال

مقدار )+( 
الثالث األسبوع  (-نسبة )+( أو ) (-أو )

 8108من فبراير
من  الرابعاألسبوع 
 8108فبراير 

 1 1 6911 6911 كجم51 كيس حبوب استرالي  قمح
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  املْتدني ىيذقُقٍتىسط أسعار -8

 نػد  العػادي للزيػرة وأاػو شػلرةوالمسػنااؿ  ثااتيالمدقيؽ لرسناؼ المرسودة  المنتليف أسعارنتائج تحميؿ  اينت
 وكمايمي:، مستوياتيا الساا ة

 اسعار اىتدشئح)املستهيل(  ثاىثاا 
 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج اىقَح:-0

 وكما يمي: ،مطحوفلوالمحاوب  ثااتيا الحاوباالسترالي التلزئة لمادة ال مح  أسعارأظيرت نتائج تحميؿ 

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

مقدار )+( 
الثالث األسبوع  (-نسبة )+( أو ) (-أو )

 8108من فبراير
من  الرابعاألسبوع 
 8108فبراير 

 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 شلرةأ، للزيرةوامسنااؿ ل ثااتياالتلزئة لمدقيؽ لرسناؼ المرسودة  أسعارنتائج تحميؿ  اينت

 
 
 
 
 
 

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 اسعار المنتجين لمدقيق
مقدار )+( 

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

الثالث األسبوع  (
 8108من فبراير

 الرابعاألسبوع 
من فبراير 

8108 

 دقيق
 1 1 8211 8211 كجم51 كيس عادي السنابل )ابيض(

 1 1 8211 8211 كجم51 كيس عادي الجزيرة )أبيض(

 1 1 8211 8211 كجم51 كيس عاديأبو شجرة )أبيض(

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

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

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

الثالث األسبوع  (
 8108من فبراير

 الرابعاألسبوع 
من فبراير 

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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 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "األرس"-3
ؾ  والااكسػػتاني الاسػػمتي 22، 32 اسػػعار االرز التايمنػػدي ثاػػات  إلػػ الت ػػارير الػػواردة مػػف مكاتػػب الػػوزارة  تأشػػار 

  -وكمايمي:،ؾ(22الفخامة واليندي المزة الديواف )
 

 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
من الثالث األسبوع 
 8108فبراير

من  الرابعاألسبوع 
 8108فبراير 

 األرز 
 1 1 02511 02511 كجم51 كيس تايمندي
 1 1 00211 00211 كجم41 كيس تايمندي

 1 1 84511 84511 كجم41 كيس باكستاني ارز الفخامة بسمتي
 1 1 84111 84111 كجم41 كيس ارز الديوان مزه ىندي

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( ملادج "اىسنز"-4

 وكمايمي:، ثااتيا  ند مستوياتيا الساا ة والسعيد التلزئة لمسكر الارازيمي أسعارأظيرت نتائج تحميؿ 

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

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

الثالث األسبوع  (-نسبة )+( أو ) (-)
 8108من فبراير

 الرابعاألسبوع 
 8108من فبراير 

 سكر
 1 1 08111 08111 كجم51 كيس برازيمي
 1 1 08111 08111 كجم51 كيس السعيد

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

 السمعة
 

النوعية 
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

من الثالث األسبوع  (-)
 8108فبراير

من  الرابعاألسبوع 
 8108فبراير 

 1 1 8811 8811 ك 8.5 عمبة  نيدو حميب
 - - غير متوفر غير متوفر 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  والطاػػاخأسػػعارها لزيػػت الشػػيؼ  ثاػػاتأظيػػرت كشػػوفات الرسػػد لمػػادة الزيػػوت والسػػموف المسػػنعة محميػػًا 
 وكمايمي: ، الانت الزرقاعو ال مرية 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
 الرابعاألسبوع 

من ديسمبر 
8107 

الثالث األسبوع 
 8108من فبراير

 1 1 0111 0111 لتر0.8 جالون زيت الشيف / محمي
 1 1 951 951 لتر0.8 جالون زيت الطباخ/ محمي 
 1 1 01811 01811 ك04 صفيحة سمن القمرية /محمي

 1 1 01111 01111 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-

 الحػيالملمػد و لػدلاج وا( ، الا ػري الغنمي، لعلوؿالمحوـ ) ثااتيااينت كشوفات الرسد لمحـو والدلاج والايض 
 يمي: وكما ،المحمي لمحلـ الكايرلايض وا

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من الثالث األسبوع 
 8108فبراير

من  الرابعاألسبوع 
 8108فبراير 

 1 1 2111 2111 كجم 0 لحم        عجول
 1 1 2111 2111 كجم 0 لحم        غنمي
 1 1 0911 0911 كجم 0 لحم        بقري
 1 1 0811 0811 كجم  0 دجاج      مجمد 
 1 1 0511 0511 كجم  0 دجاج       حي

 1 1 0811 0811 حبو كبير21طبق  بيض

 ٍتىسط أسعار اىتدشئح )املستهيل( " ىألمساك "

 واللحػش،والسػخم  لمثمػد  تيػااثا الطازلػة ااسماؾالتلزئة لرسناؼ المختارة مف  أسعارأوضحت نتائج تحميؿ 
 وكمايمي:، و دـ توفرب لمزينوب

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من الثالث األسبوع 
 8108فبراير

من  الرابعاألسبوع 
 8108فبراير 

 1 1 2111 2111 كجم 0 سمك          الثمد 
 1 1 2111 2111 كجم 0 سمك        السخمة 

 - - غير متوفر غير متوفر كجم 0 الزينوبسمك     
 1 1 0611 0611 كجم  0 سمك    الجحش

 

 " ملىاد اىثْاء:ملستهيلااىتدشئح "ٍتىسط أسعار -

 الحديد التركي-
 وكمايمي: ،%( 162انحو ) بأسعار  ارتفاعأظيرت الايانات الواردة مف مكاتب الوزارة ااامانة والمحافظات 

 السمعة
النوعية 
 المقاس الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(

 (-مقدار )+( أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
من الثالث األسبوع 
 8108فبراير

من  الرابعاألسبوع 
 8108فبراير 

 %2.4 00.111)+( 229.111 288.111 ممي 01 طن تركي حديد
 %2.4 00.111)+( 229.111 288.111 ممي 08 طن تركيحديد 
 %2.4 00.111)+( 229.111 288.111 ممي 04 طن تركيحديد 
 %2.4 00.111)+( 229.111 288.111 ممي 06 طن تركيحديد 
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 ااخشاب-
 ند مستوياتيا  لمماليزي والسويدي ثااتيالرسناؼ المرسودة  ااخشابالتلزئة لمادة  أسعاراينت نتائج تحميؿ 

 وكمايمي: الساا ة،

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

من الثالث األسبوع  (-)
 8108فبراير

من  الرابعاألسبوع 
 8108فبراير 

 1 1 061.111 061.111 طن متري ماليزي         خشب 
 1 1 061.111 061.111 طن متري سويدي        خشب 

 االسمنت-
 وحضػرموتلوطنيػة وا عمػرافل ارتفا يػاالػ   مادة االسمنت  م  مستوى تلارة التلزئة أسعارمتوسطات  أشارت
 -:كمايميو  ،%(463% ، 466% ، 260انحو )

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة
 أسعار التجزئة )باللاير(

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة )+( 
 (-أو )

من الثالث األسبوع 
 8108فبراير

من  الرابعاألسبوع 
 8108فبراير 

 %4.8 011)+( 8511 8411 كجم51 كيس  اسمنت عمران )محمي(
 %6.8 051)+( 8251 8811 كجم51 كيس )محمي( الوطنيةاسمنت   

 %6.5 051)+( 8451 8211 كجم51 كيس اسمنت حضرموت )محمي(

 

 املشتقاخ اىْفطُح:ٍتىسط أسعار -
 .لتر  02( لاير/ داة5122سعر )ا اىثْشَِ 
 لتر 02( لاير/ داة5022) اسعر اىذَشه 
لتػر ويتوقػع  02( لاير لمداػة 3622-3222(لاير مػا اػيف )0222ارتفػاع مفػالف فػي اسػعار الغػاز اواقػع )اىغاس: 

 ارتفا يا اكثر مما يتطمب التدخؿ الحاسـ والسريع لمحد مف هذب االرتفا ات.  

 : اىىضع اىتَىٍَْ:راتعاا 
رير الػػواردة مػػف فػػروع مكاتػػب الػػوزارة الػػ  اسػػت رار الوضػػع التمػػويني لمسػػمع الغذائيػػة واالسػػتيةكية اوضػػحت الت ػػا

ؽ وانسػياب فمع تػدغذائية او استيةكية  سمعة أياختناقات في  أياالساسية في لميع المحافظات دوف رسد 
غػاز(  -انػزيف  –)ديػزؿ  المشػت ات النفطيػة شيدت معظـ المحطػات التلاريػة تػوفر كما ،السمع اسورة طايعية

والتي شيدت ترالعًا ح ي ًا وممحوظًا فػي تػوفر هػذب المػادة انسػب متفاوتػة وذلؾ مف خةؿ االمدادات اال اطرات 
نتيلػػػة امػػػدادات المحطػػات الرئيسػػػية التااعػػػة لمشػػػركة  محافظػػات ذمػػػار والحديػػػدة و مػػرافاالمانػػػة و وخاسػػة فػػػي 

 اليمنية لمغاز في تمؾ المحافظات.
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أمانػػػة العاسػػػمة الكميػػػات المرحمػػػة مػػػف السػػػوامع والمطػػػاحف والشػػػركات الػػػ   لمػػػاليإ تامغػػػوفػػي هػػػذا الشػػػأف -
قمػػػػػػح و طػػػػػػف ( 3653( طػػػػػػف منيػػػػػػا )076476ـ )03/0/0206-02خػػػػػػةؿ الفتػػػػػػرة محافظػػػػػػات اللميوريػػػػػػة و 
 -( طف دقيؽ وكمايمي:016601)

قبــم انصــىايــع وانًــــطاحــٍ وانشـــزكاث  بانــحــذيــذة وانصــهيـــف خــالل كًيــــــاث انقًـــح وانــذقيـــق انًــزحــم نهًحــافــظاث يٍ 
 بانــطــٍو 02/0/0205-02 انفتـــزة يــٍ

 انتـــاريــخ اسى انشزكت و
 انكًيــــــــــت

 انــىحــذة
 دقيـــق قًـــح 

 طـــــٍ 1740 - 02/0/0205-02 )هائم سعيذ(انشزكت انيًُيت نهًطاحٍ وصىايع انغالل  -0

 طـــــٍ 1423 - 02/0/0205-02 شــــــزكت انــحــذيــذة نهًــطاحــٍ انًحــذودة  -0

 طــــٍ 0544 45 00/0/0205-02 انشزكت انيًُيت نالستثًاراث انصُاعيت )فاهى(  -7

 طـــــٍ 0506 1221 02/0/0205-02 انشزكت انيًُيت انذونيت نهصُاعاث انغذائيت )انحباري(  -1

 ٍـــــط - 0417 01/0/0205-1 انشزكت انىطُيت نصىايع انغالل )انعىدي(  -2

 طـــــٍ 07507 2542 االجًـــــــــاني

 طـــــٍ 06365 االجًـــــــــاني انكهي

 انفتزة انًحذدة بانجذول اعالِباقي انصىايع وانًطاحٍ نى تىافيُا بكًياث انقًح وانذقيق انًزحهت يٍ قبهها نهًحافظاث خالل  -يهحـىظت 7 

          خػػػػػةؿ الفتػػػػػرة  والسػػػػػميؼ الحديػػػػػدة ئيالمشػػػػػت ات النفطيػػػػػة الواسػػػػػمة  اػػػػػر مينػػػػػاالمػػػػػواد الغذائيػػػػػة و  ممػػػػػًا اػػػػػاف 
 -هي: ـ00-04/0/0206

( طػف ااسػـ الشػركة العرايػة لسػوامع 106222تحمػؿ كميػة ) قمح خػةؿ اليػوميف ال ػادميفااخرة ويتوقع وسوؿ 
 احسب مكتب السنا ة والتلارة االحديدة. الغةؿ ومطاحف الدقيؽ

 
 
 

 الوحدة  الكمية  السمعة م
 طن 88.811 قمح روسي باسم الشركة اليمنية لممطاحن وصوامع الغالل  -0
 طن 87.011 الشركة اليمنية لممطاحن وصوامع الغالل قمح اوكراني باسم  -8
 طن 44.950 باسم الشركة اليمنية لتكرير السكر سكر  -2
 طن 4491 باسم برنامج الغذاءديزل   -4
 طن 09965 ديزل  -5
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( 0364266066) 03/0/0206-02امغت الكميػات المرحمػة مػف المشػت ات النفطيػة لممحافظػات خػةؿ الفتػرة و 
 -مازوت ، وكمايمي:( لتر 0306275)سوالر و( لتر 0163126202( لتر انزيف و )0065056734لتر منيا )

 تـــزهو بان0205 /فبزايز/02-02نهًحـــــافــــظاث  يٍ تاريخ  انًزحهتانًشتقـــــاث انُفطيــــت 

 االجًاني ياسوث كيزوسٍ سىالر بُشيٍ انًحافظت و

 0174237576 2 2 0772757557 0074047623 انحذيذة  -0

 0737772 2 2 0737772 2 صُعاء   -0

 0257264 2 2 0257264 2 صعذِ  -7

 0207264 0207264 2 2 2 عًزاٌ  -1

 0227022 2 2 0227222 2 االياَت   -2

 0117002 2 0117002 2 2 تعش  -3

 0273157055 0207264 0117002 0772717202 0074047623 االجًاني انكهي

 .أكثر كميات الترحيؿ ااسـ المناطؽ التااعة لنطاؽ فرع محافظة الحديدة افمع مةحظة 
 خاٍساا ّتائح املتاتعح املُذاُّح

تواسؿ فرؽ العمؿ الميػداني ا ماليػا فػي الرقااػة  مػ  االسػواؽ فػي المحافظػات التػي يشػمميا الت ريػر حيػث تمكنػت مػف 
تػـ  ،حياليػا ال انونيػة تتخػاذ اإللػراعااتػـ  سػنعاع مكتػب االمانػة ومحافظػة( مخالفة متنو ة مف قاػؿ 126ضاط  دد )

 -كمايمي:و  طف مواد غذائية واستيةكية متنو ة، (3معيا ضاط وتحريز واتةؼ كمية )
 الكميات المحرزة والتي تم اتالفيا عدد المخالفات المكتب م

 كرتون بسكويت محشو منتيي الصالحية 9 82 صنعاء  -0

 885 االمانة   -8

 المانجو مشكوك في صالحيتيا الحتوائيا عمى صدا في الحوافكرتون لب 08 -

 كرتون زبادي وحقين منتيي الصالحية 5 -

 كرتون كاكوال تالفة01 -

طن مواد غذائية واستيالكية متنوعة منتيية وتالفة )مشوبات وعصائر 4اتالف كمية  -
 وشكوالتة ومنظفات وادوات تجميل(

 الدارية الغرامة الماليةمخالفة افران تم اتخاذ االجراءات ا 888عدد  -
 طن5 218 االجمالي

 -:مت عنسها عيً املناتة املعُْح يف حُْه ( تالغ17اىثالغاخ اىتٍ تيقتها اىعَيُاخ عذد )-
 عدد البالغات المحافظة    م
 05 االمانة  -0
 7 صنعاء  -8
 5 اب  -2

 8 حجو  -4

 2 عمران  -5
 0 البيضاء  -6

 29 االجمالي

 


