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اىؼامليت واحملييت ىيسيغ ألسؼار ارصذ واىىضغ اىتَىيْي واىسؼزي ىتطىراث ص خٍي
 7201 أمتىبزٍِ شهز  األوهخاله األسبىع واالستهالميت االساسيت  اىغذائيت

استنادًا لما هو متوفر لدى اإلدارة العامة لغرفة العمميات من  معمومنات وانناًع  من  منا تن  رسندب واسنت اال  من  
   -الوزارة في أمانة العاسمة والمحافظات نمخص الموقف العا   م  النحو التالي:فروع مكاتب 

ااسننناوع الرااننن  مننن  م ارننننة مننن    7102مننن  أكتنننوار  ااو ااسننناوع  شننن دت ااسنننعار العالمينننة خننن  -
 مايمي:  7102ساتمار

 طن  من  770%  ليسن  الن  )0.1انحنو )ااحمر)السنمب   اامريكيسعر ال مح   انخفاض/$ 
    $ لمط .722لتساح اجمالي التكمفة )  $ لمط ،54) ند تكمفة الشح   ثاات

 التايمندي لمسنفي  ) ارزا أسعار انخفاضA 7.4% ، 1.2%  انحو )74وأايض  % . 
  5.5% ، 5.4ميب المجفف لممسدري  االوراي واالوقياني انحو )الحانخفاض اسعار. % 

 زينننوت النخيننن  ل)ننننواع ) أسنننعار انخفننناضP.OIL  ،P.OLEIN  ،P.STEARIN    5)انحنننو ،%
4.7 ،%1. % 

 0.2انحو )  7102ديسماراسعار السكر تسمي   انخفاض. % 

  طنن ، منن  ثاننات تكمفننة الشننح   ننند 712النننا    ننند ) اااننيض اامريكننيثاننات سننعر ال مننح/ $ 
  $ لمط . 740 $ لمط ، لتساح اجمالي التكمفة )54)

خننن   ااسننناوع ااو  مننن  أكتنننوار جننني  لمننناتي ال منننح والننندقي  اسنننعار المسنننتوردي  والمنتفيمنننا شننن دت - 
   ما يمي: 7102  م ارنة م  ااساوع الراا  م  ساتمار7102

   2انحو ))اي  هائ   ارتفاع اسعار المنتجي  لدقي  السناا. % 

 الحااري ، فاه   ثاات اسعار المنتجي  لمدقي  الجزيرة وأاو شجرة(. 

 5.0الحاوب )شركة السعيد ،شركة فاه   انحنو )اسعار المستوردي  لم مح االسترالي  ارتفاع ، %
5 %. 

  ثاات اسعار المستوردي  لم مح االسترالي الحاوب )شركة العودي ، شركة الحااري 
من  أكتنوار  ااو ااسناوع  خن   التجزئةفيما ش دت أسوا  أمانة العاسمة والمحافظات  م  مستوى -

   ما يمي:  7102ااساوع الراا  م  ساتمار م ارنة م   7102
 ( 6.5ارتفاع اسعار الدقيق لمسنابل بنحو)%.   

 5أسعار الحديد التركي امختمف م اسات  انحو ) ارتفاع.  % 

 لاير.111ازيادة ) لتر71  لاير لمداة5011)ال  سعر مادة الديز   ارتفاع   

 1.0انحو ) التجزئة لمسكر الارازيمي والسعيد أسعار انخفاض. % 

  4مادة االسمنت الوطنية وحضرموت انحو ) أسعارانخفاض. % 
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  مادة ال مح االسترالي لمحاوب والمطحو .  أسعارثاات 

 اسعار الدقي  الجزيرة وأاو شجرة ثاات.   

 .  ثاات اسعار اارز التايمندي والااكستاني )الفخامة  وال ندي )الديوا 

  و د  توفرب لمدانو واالنكورالنيدو ثاات اسعار الحميب المجفف. 

   محمياً  المسنعةثاات اسعار الزيوت والسمو. 

 الحننني اسنننعار المحنننو  )العجنننو ، الغنمننني ، الا نننري  والننندجال والانننيض والننندجال المجمننند و  ثانننات
 والايض المحمي لمحج  الكاير.

 والجحش الطازجة الثمد والسخم  ااسماك أسعار ثاات   

 مرا مادة االسمنت  أسعار ثاات . 

 الماليزي والسويدي ااخشابالتجزئة لمادة  أسعار ثاات . 

 لتر.71  لاير لمداة1011)  نداسعار الغاز  ثاات 

 لتر71  لاير لمداة 4111) ند  سعر مادة الانزي  ثاات . 

تشير الت ارير الواردة م  فروع مكاتب الوزارة ال  است رار الوض  التمويني لمسم  الغذائينة الوض  التمويني : -
وانسنياب السنم   تندق سنمعة من   أياختناقنات فني  أيواالست  كية االساسية في جمي  المحافظات دو  رسند 

 .اسورة طايعية
خن   ركات الن  محافظنات الجم ورينة امغنت الكمينات المرحمنة من  السنوام  والمطناح  والشنوفي هذا الشأ  -

تفاسنيم ا   طن  قمنح 11.564  طن  دقين  و )33.473من نا )   طن 45.037)   30/9/2017-23 الفترة
 في جدو  الكميات المرحمة.

   هي:74/0/7102-05خ   الفترة   والسميف الحديدة اا  الكميات الواسمة ال  مينائي  مماً  -
 طنن  ، 5271 طنن  ، زنناز )10111  طنن  ، ذرة )4111، دقينن  )   طنن 35735 طنن  ، سننكر )57211قمننح )

 طننن  ، 2150  طننن ، اتننرو  )055 طننن  ،   جننات )05022) +اامكنناش   حاويننة ، خشنننب0507حاويننات )
 ط .  12025ديز  )

  -المتابعة الميدانية:
وانسنياب السنم  وضناط يتواس  النزو  الميداني م  قان  مكاتنب النوزارة اااماننة والمحافظنات لمراقانة االسنوا  

منواد طن   ثمنانو   51تن  مع نا تحرينز واتن ف )متنو نة    مخالفنة20المخالفات والتي نتج  ن نا ضناط  ندد )
  منت ية وتالفة. واست  كية زذائية 

 
 حمَذ ػيي اهلالّي                                

 َيياثػاً اىؼٍذيز                      
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 اىؼامليت ىؼذد ٍِ اىسيغ اىغذائيت تطىراث األسؼار  أوالا 

 اىقَح األٍزيني األبيض )اىْاػٌ(   -0

ااسننناوع الرااننن  مننن   فننني اسنننعارب  نننند مسنننتويات ا المسنننجمة فننني ثااتننناً الننننا    ااانننيض اامريكنننيسنننج  ال منننح 
لتسننناح اجمنننالي التكمفنننة   $ لمطننن ،54) نننند تكمفنننة الشنننح  وثانننات  $ /طننن ، 715)ليسننناح  ، 7102سننناتمار

 وكما يمي:  ، ،   $ لمط 740)

 البيان
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

األسبوع الرابع من 
 7507سبتمبر

من أكتوبر  األولاألسبوع  
 النسبة الفارق 7507

 5 5 752 752 القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد البروتين(
 5 5 53 53 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 5 5 730 730 اإلجمالي
 تم اعتماد نوعية القمح األمريكي األبيض غير محدد نسبة البروتين ألنو يتم استيرادىا لميمن غير محدد البروتين

 

 اىقَح األٍزيني األمحز اىصيب )اىؼادي(   -7

 % 0.3انحنو ) أسعارب في انخفاضال  ااحمر)السمب   اامريكيأشارت الايانات السادرة    رااطة ال مح 
  $ لمطن ،54) نند تكمفنة الشنح   ثاناتمن   $/طن  770)س  الن  ، لي 7102   ااساوع الراا  م  ساتمار

 وكما يمي:   $ لمط ، 722ساح اجمالي التكمفة )لت

 البيان   
 "بالدوالر" /طنالسعر السائد 

األسبوع الرابع من 
 7507سبتمبر

من أكتوبر  األولاألسبوع  
7507 

 النسبة الفارق

 %0.5 5(-) 770 775 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 5 5 53 53 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية

 %0.0 5(-) 722 722 اإلجمالي

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

 ن    %7.4،  %1.2  انحنو )%74أانيضو  A) ي لمسننف انخفاضن التايمنندي  لن)رزالعالمية  ااسعارش دت 
الااكسننتاني والفيتنننامي ، وكمننا  اارز أسننعارفنني حنني  لنن  يظ ننر المسنندر  ) 7102ااسنناوع الراانن  منن  سنناتمار

 يمي:
األسبوع الرابع من  بمد المنشأ النوع

 7507سبتمبر
من أكتوبر  األولاألسبوع  

7507 
 النسبة الفارق

 %5.2 2(-) 222 0557 تايمند ( Aصنف )

 %7.3 05(-) 533 523 تايمند %73أرز أبيض
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 ( ىيحييب اجملفف ػاملياا حبسب وسارة اىشراػت األٍزينيت )دوالر/ىيطِ(FOBٍتىسط األسؼار) -4

انخفاضننًا انحننو لممسنندري  االورانني واالوقينناني  الحميننب أسننعارسننجمت احسننب ت ريننر وزارة الزرا ننة اامريكيننة 
 وكما يمي:، 7102ااساوع الراا  م  ساتمار     5.5%،  5.4%)

 النسبة الفارق 7507من أكتوبر  األولاألسبوع   7507األسبوع الرابع من سبتمبر المصدر
 %3.3 073.55(-) 0373.55 7535.55 أوروبا
 %5.5 37.35(-) 0255.55 0237.35 اوقينا

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

%، 5انحنننو )   P.OIL ، P.OLEIN ، P.STEARIN) ل)ننننواع انخفاضننن ا إلننن زينننوت النخيننن   أسنننعارأشنننارت 
 وكما يمي:  ،7102ااساوع الراا  م  ساتمار     1%، 4.7%

األسبوع الرابع من  النوع
 7507سبتمبر

من أكتوبر  األولاألسبوع  
7507 

 النسبة الفارق

RBD P.OIL 708.00  679.50 (-)73.35 5% 

RBD P.OLEIN 716.50  679.50 (-)57.55 3.7% 

RBD P.STEARIN 697.00  677.00 (-)75.55 5% 

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

انخفاضننننًا انحننننو ، 7102 ديسننننمارالعالميننننة لمننننادة السننننكر، لمع ننننود ا جمننننة تسننننمي   ااسننننعارأظ ننننرت متشننننرات 
  ، وكما يمي: 7102   ااساوع الراا  م  ساتمار%  0.2)

األسبوع الرابع من  شير التعامالت
 7507سبتمبر

من أكتوبر  األولاألسبوع  
7507 

 النسبة الفارق

 %0.2 3.25(-) 527.75 368.10 7507ديسمبر

 - - 527.05 - 7503مارس

 

 ىيقَح واىذقيق املستىرديِ واملْتدني اسؼار ثاّيا 
 ملادة اىقَح: املستىرديٍِتىسط أسؼار -0

انحنو  ارتفا  نا)شنركة السنعيد ،شنركة فناه   االسترالي الحانوب التجزئة لمادة ال مح  أسعارأظ رت نتائج تحمي  
 وكما يمي: ، 7102   ااساوع الراا  م  ساتمار%  %5 ، 5.0)

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة
 اسعار ال

مقدار )+( 
 (-أو )

نسبة )+( 
األسبوع الرابع من  (-أو )

 7507سبتمبر
األسبوع األول  

 7507من أكتوبر 
 قمح
 

 %5.0 755)+( 3055 5255  كجم35 كيس السعيد استرالي 

 %5 755)+( 3755 3555 كجم35 كيس استرالي فاىم
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  املْتدني ىيذقيقٍتىسط أسؼار -7

%    نن  ااسنناوع 2انحننو ) لمسننناا ارتفا  ننا التجزئننة لمنندقي  ل)سننناف المرسننودة  أسننعارنتننائج تحمينن   اينننت
   وثاات ا لمجزيرة وأاو شجرة ، وكمايمي:7102الراا  م  ساتمار

 
 اسؼار اىتدشئت)املستهيل(  ثاىثاا 

 ٍتىسط أسؼار اىتدشئت )املستهيل( ملادة اىقَح:-0
 نند مسنتويات ا المسنجمة  ثاات ناالحانوب والمطحنو  االسنترالي التجزئنة لمنادة ال منح  أسنعارأظ رت نتنائج تحمين  

 وكما يمي:  ،7102م  ساتمار ااساوع الراا في 

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

مقدار )+( 
 (-أو )

نسبة )+( 
األسبوع الرابع من  (-أو )

 7507سبتمبر
 األولاألسبوع  

 7507من أكتوبر 
 قمح
 

 5 5 3355 3355 كجم35 كيس حبوباسترالي 

 5 5 2555 2555 كجم35 كيس مطحوناسترالي 

  

 ٍتىسط أسؼار اىتدشئت )املستهيل( ملادة  "اىذقيق" -7

 ن  ااسناوع  %  2.4انحنو ) لمسنناا  ارتفا  ناالتجزئنة لمندقي  ل)سنناف المرسنودة  أسنعارنتائج تحمين   اينت
 وكمايمي: ، مجزيرة وأاو شجرةوثاات ا ل  7102الراا  م  ساتمار

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 اسعار المنتجين لمدقيق
مقدار )+( 

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

) 
األسبوع الرابع 

من 
 7507سبتمبر

األسبوع األول  
من أكتوبر 

7507 

 السنابل العادي )ابيض( دقيق
 %7 535)+( 7555 2335 كجم35 كيس خاص باالفران

 دقيق
 السنابل العادي )ابيض(

 %7 535)+( 2235 2355 كجم35 كيس عادي

 5 5 2355 2355 كجم35 كيس عادي الجزيرة )أبيض( دقيق

 5 5 2355 2355 كجم35 كيس عاديأبو شجرة )أبيض( دقيق

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

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

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

) 
األسبوع الرابع 

من 
 7507سبتمبر

 األولاألسبوع  
من أكتوبر 

7507 
 %2.3 535)+( 7535 2255 كجم35 كيس السنابل العادي )ابيض( دقيق

 5 5 2355 2355 كجم35 كيس الجزيرة )أبيض( دقيق

 5 5 2355 2355 كجم35 كيس أبو شجرة )أبيض( دقيق
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 ٍتىسط أسؼار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "األرس"-3 
لااكسنننتاني )الفخامنننة  وال نننندي او  لتايمننننديا ارزاسنننعار ا ثانننات إلننن الت نننارير النننواردة مننن  مكاتنننب النننوزارة  تأشنننار 

 :وكما يمي ،   7102ساتمارالراا  م  في ااساوع  ند مستويات ا المسجمة  )الديوا   
 

 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
األسبوع الرابع من 

 7507سبتمبر
من  األولاألسبوع  

 7507أكتوبر 
 األرز 

 5 5 7255 7255 كجم55 كيس تايمندي
 5 5 2355 2355 كجم35 كيس تايمندي

 5 5 75555 75555 كجم55 كيس ارز الفخامة بسمتي باكستاني
 5 5 07355 07355 كجم55 كيس ارز الديوان مزه ىندي

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

الراا  من  ااساوع     % 1.0)انخفاض ا انحو ، والسعيد التجزئة لمسكر الارازيمي أسعارأظ رت نتائج تحمي  
 وكما يمي: ،7102ساتمار

 السمعة
 

النوعية 
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة

 م/أسعار التجزئة )المستيمك( )باللاير(

مقدار )+( أو 
(-) 

 (-نسبة )+( أو )
األسبوع الرابع 

من 
 7507سبتمبر

 األولاألسبوع  
من أكتوبر 

7507 

 سكر
 %5.2 055(-) 00555 00055 كجم35 كيس برازيمي
 %5.2 055(-) 00555 00055 كجم35 كيس السعيد

 

 ٍتىسط أسؼار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "احلييب اجملفف"-5
 فني ااسناوع د مسنتويات ا المسنجمة  ننواالنكنور  لمنيندوأسنعارها  ثاناتاينت تجارة التجزئة لمادة الحميب المجفنف 

 وكمايمي: مدانو،لو د  توفرها  7102الراا  م  ساتمار

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

األسبوع الرابع من  (-)
 7507سبتمبر

من  األولاألسبوع  
 7507أكتوبر 

 5 5 7755 7755 ك 7.3 عمبة  نيدو حميب
 5 5 غير متوفر 3055 ك 7.3 عمبة  دانوحميب 
 5 5 3255 3255 ك 7.3 عمبة  أنكور حميب

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

سننم  و   والطاننا أسننعارها لزيننت الشننيف  ثانناتأظ نرت كشننوفات الرسنند لمننادة الزيننوت والسننمو  المسنننعة محمينًا 
 وكمايمي: ،  7102م  ساتمارالراا  في ااساوع د مستويات ا المسجمة  نال مرية والانت الزرقاع 

 
 



 8 صفحة 074132فاكس 074172الخط الساخن  471العمليات المركسية وزارة الصناعة والتجارة 

 

 

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة )+( أو 
(-) 

األسبوع الرابع 
من 

 7507سبتمبر

 األولاألسبوع  
من أكتوبر 

7507 
 5 5 335 335 لتر0.3 جالون زيت الشيف / محمي
 5 5 355 355 لتر0.3 جالون زيت الطباخ/ محمي 
 5 5 3055 3055 ك05 صفيحة سمن القمرية /محمي

 5 5 7235 7235 ك05 صفيحة سمن البنت الزرقاء/ محمي

 ىيسيغ األساسيت األخزي: )املستهيل( ٍتىسط أسؼار اىتدشئت-7
 :ىيحىً واىذخاج واىبيض)املستهيل(  ٍتىسط أسؼار اىتدشئت-

 الحنيالمجمند و لندجال وا  ، الا نري الغنمي، لعجو المحو  ) ثاات ااينت كشوفات الرسد لمحو  والدجال والايض 
 يمي: وكما ،  ، 7102الراا  م  ساتمارفي ااساوع د مستويات ا المسجمة  ن لايض المحمي لمحج  الكايروا

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

األسبوع الرابع من 
 7507سبتمبر

 األولاألسبوع  
 7507من أكتوبر 

 5 5 5555 5555 كجم 0 لحم        عجول
 5 5 5555 5555 كجم 0 لحم        غنمي
 5 5 0255 0255 كجم 0 لحم        بقري
 5 5 0755 0755 كجم  0 دجاج      مجمد 

 5 5 0355 0355 كجم  0 حي    دجاج   
 5 5 255 255 حبو كبير55طبق  بيض

 ٍتىسط أسؼار اىتدشئت )املستهيل( " ىألمساك "

 لجحنشوالسنخم  وا لمثمند ثاات نا الطازجنة ااسنماكالتجزئنة ل)سنناف المختنارة من   أسعارأوضحت نتائج تحمي  
 ، وكمايمي:، و د  توفرب لمزينوب  7102ااساوع الراا  م  ساتمار د مستويات ا المسجمة في ن

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

األسبوع الرابع من 
 7507سبتمبر

 األولاألسبوع  
 7507من أكتوبر 

 5 5 7755 7755 كجم 0 الثمد سمك          

 5 5 5555 5555 كجم 0 السخمة سمك        

 - - غير متوفر غير متوفر كجم 0 الزينوبسمك     

 5 5 0555 0555 كجم  0 الجحشسمك    

 " ملىاد اىبْاء:اىتدشئت "ملستهيلٍتىسط أسؼار -

 الحديد التركي-
 م اسنات امختمنف التركني أسنعار الحديند  ارتفناعأظ رت الايانات الواردة م  مكاتب الوزارة ااامانة والمحافظنات 

 ، وكمايمي: 7102   ااساوع الراا  م  ساتمار%  5انحو )
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 السمعة

النوعية 
 المقاس الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(

 ( -مقدار )+( أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
األسبوع الرابع من 

 7507سبتمبر
من  األولاألسبوع  

 7507أكتوبر 
 %5 05.555)+( 725.555 735.555 ممي 05 طن تركي حديد

 %5 05.555)+( 725.555 735.555 ممي 07 طن تركيحديد 
 %5 05.555)+( 725.555 735.555 ممي 05 طن تركيحديد 
 %5 05.555)+( 725.555 735.555 ممي 02 طن تركيحديد 

 ااخشاب-
 ند مستويات ا  لمماليزي والسويدي ثاات ال)سناف المرسودة  ااخشابالتجزئة لمادة  أسعاراينت نتائج تحمي  

 ، وكمايمي: 7102الراا  م  ساتمار في ااساوع المسجمة 

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

األسبوع الرابع من  (-)
 7507سبتمبر

من  األولاألسبوع  
 7507أكتوبر 

 5 5 035.555 035.555 طن متري ماليزي         خشب 
 5 5 035.555 035.555 طن متري سويدي        خشب 

 االسمنت-
 موطنيننننةوانخفاضنننن ا ل عمننننرا ل ثاات ننننامننننادة االسننننمنت  منننن  مسننننتوى تجننننارة التجزئننننة  أسننننعارسننننجمت متوسننننطات 

 وكمايمي: ، 7102الراا  م  ساتمار ااساوع    %  4انحو )وحضرموت 

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 العبوة الوحدة
 أسعار التجزئة )باللاير(

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة )+( 
 (-أو )

األسبوع الرابع من 
 7507سبتمبر

من  األولاألسبوع  
 7507أكتوبر 

 5 5 7055 7055 كجم35 كيس  اسمنت عمران )محمي(
 %3 055(-) 0255 7555 كجم35 كيس )محمي( الوطنيةاسمنت   

 %3 055(-) 7555 7055 كجم35 كيس اسمنت حضرموت )محمي(

 املشتقاث اىْفطيت:ٍتىسط أسؼار -
 .لتر 71داة  لاير/ 4111) اىبْشيِ  

 .  لاير111ازيادة ) لتر71داة  لاير/ 5011) اىذيشه 
 .لتر71داة   لاير/ 1011) اىغاس 
 : اىىضغ اىتَىيْي:رابؼاا 

تشنننير الت نننارير النننواردة مننن  فنننروع مكاتنننب النننوزارة الننن  اسنننت رار الوضننن  التمنننويني لمسنننم  الغذائينننة واالسنننت  كية 
سنننمعة مننن  تننندقف وانسنننياب السنننم  اسنننورة  أياختناقنننات فننني  أياالساسنننية فننني جميننن  المحافظنننات دو  رسننند 

 .طايعية 
خ   م  السوام  والمطاح  والشركات ال  محافظات الجم ورية امغت الكميات المرحمة وفي هذا الشأ  -

  -  ط  قمح وكمايمي:11.564  ط  دقي  و )33.473من ا )   ط 45.037)   30/9/2017-23 الفترة
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  اىنَياث املزحيت ٍِ ٍادتي اىقَح واىذقيق اىل حمافظاث اجلَهىريت :
 بالطـــــيم  23/9/3302-32الفخسة كويـــــاث القوــــــح والدقيــــق الوــــسحل للوــحافظاث هي قبــل الوـــطاحي والشــــسكاث خـــــالل 

 الخـــــازيــخ اسن الشسكت
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الشسكت اليوٌيت 
 لالسخثوازاث الصٌاعيه

 دقيــق 5,282 50 239 80   245 273 0 375 492 0 551 1,423 1,554   23-30/9/2017

الشسكت اليوٌيت الدوليت 
للصٌاعاث الغرائيت 

 الوحدودة
 دقيــق 1,512   85     70     115   80   675 487   23-30/9/2017

 دقيــق 5,994               2,616       3,335 35 8 30/9/2017-1 هعاذ عبد اهلل دائل

 دقيــق 12,788 50 324 80   315 273 0 3,106 492 80 551 5,433 2,076 8 االجوالي

                                    

                                    

لشسكت اليوٌيت ا
 لالسخثوازاث الصٌاعيه

 قوــح 3,926   140 73   108     15 75 123   628 2,764   23-30/9/2017

الشسكت اليوٌيت الدوليت 
للصٌاعاث الغرائيت 

 الوحدودة
 قوــح 2,783   210 45   180 78   85   88 128 166 1,713 90 23-30/9/2017

الشسكت العسبيه لصواهع 
 الغالل وهطاحي الدقيق

 قوــح 3,985     133 58 475     1,035 333 43 180 1,453 70 205 1-30/9/2017

الشسكت الوطٌيت لصواهع 
 الغالل )الحديدة(

 قوــح 870     110   140     385   70   165     1-30/9/2017

 قوــح 11,564   350 361 58 903 78   1,520 408 324 308 2,412 4,547 295 االجوالي

( طي دقيق هرحلت هي الشركت اليوٌيت للوطاحي وصىاهع الغالل وشركت الحذيذة للوطاحي لن تضف في الجذول أعالٍ 20.685هٌاك كويت ) -ٍيحىظت:

 ( طي.33.473)الورحل لعوىم الوحافظاث هى كويت الذقيق إجوالي  كىى البياًاث التفصيليت الخاصت بها لن تصلٌا الى االى وبذلك فاى
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  م .74/0/7102-05خاله اىفرتة  واىصييف احلذيذة اىىاصيت ػرب ٍيْائي واالستهالميت اىغذائيت واالساسيتاملىاد 
 الكمية  الوحدة  المادة م
 37255 طن قمح   -0
 35735 طن سكر  -7
 3555 طن دقيق  -5
 50555 طن ذرة  -5
 5275 طن غاز  -3
 0527 حاوية حاويات   -2
 05072 طن +ابمكاش خشب  -7
 255 طن عالجات  -3
 7550 طن بترول  -2

 52073 طن ديزل  -05
 ّتائح املتابؼت امليذاّيت خاٍساا 

   مخالفنة20اط  ندد )يتواس  النزو  الميداني م  قا  مكاتب الوزارة ااامانة والمحافظات لمراقاة االسوا  وانسياب السنم  وضناط المخالفنات والتني ننتج  ن نا ضن
  منت ية وتالفة. واست  كية مواد زذائية ثمانو  ط    51ت  مع ا تحريز وات ف )متنو ة 

 
 
  


