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

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

مننن   الثننانياعسنناوع  م ارنننة منن   7102منن  أكتننوار  الثالننثاعسنناوع  شننتدت اعسننعار العالميننة خنن  -
 مايمي:  7102أكتوار 

 طن   من  ثانات 712 %( ليسنا  0انحنو  الننا    اعانيض اعمريكنيسنعر ال من   انخفاض/ $)
  ($ لمط 740($ لمط   لتسا  اجمالي التكمفة  54تكمفة الشح   ند  

  1.0( انحو  %74أايضلمسنف  التايمندي  عرزا أسعارانخفاض )% 
 لمنوع  زيوت النخي   أسعار انخفاضP.OIL  1.5( انحو )% 

   0.1انخفاض اسعار الحميب المجفف لممسدر االوراي انحو.)% 

  طنن  منن  770%( ليسنن  النن   1.0انحننو  اعحمر السننمب(  اعمريكننيسننعر ال منن   ارتفنناع/$)
   ($ لمط .722لتسا  اجمالي التكمفة   ($ لمط  54  ند تكمفة الشح   ثاات

 1.0  انحنننو  7100ومنننارس  7102 ديسنننمارلمع نننود اةجمنننة تسنننمي  ر اسنننعار السنننك ارتفننناع   %
0.2. )% 

  لمسنف   اسعار االرز التايمنديارتفاعA  1.4( انحو )% 

 لمنو ي  زيوت النخي   أسعار ارتفاع P.OLEIN   P.STEARIN   1.0%  0.7( انحو.)% 

   7ارتفاع اسعار الحميب المجفف لممسدر االوقياني انحو.)% 

 

منن  أكتننوار  الثالننثخنن   اعسنناوع تي ال منن  والنندقي  داسننعار المسننتوردي  والمنتجنني  لمننافيمننا شننتدت -
   ما يمي: 7102م  أكتوار  الثانياعساوع   م ارنة م  7102

 .ثاات اسعار المستوردي  لم م  االسترالي الحاوب 

 والجزيرة وأاو شجرة اسعار المنتجي  لدقي  السناا  ثاات. 

م  أكتنوار  الثالثاعساوع  خ   التجزئةأسوا  أمانة العاسمة والمحافظات  م  مستوى فيما شتدت -
   ما يمي:  7102م  أكتوار  الثانياعساوع  م ارنة م   7102

 ( 7ارتفاع اسعار الدقيق السنابل ، الجزيرة ، أبو شجرة بنحو  .)% 

  (  1.7% ، 7.2كجم بنحو )01،  01ارتفاع اسعار األرز التايمندي عبوة% 

 ( لاير لمدبة0711( لاير وصواًل الى )111ارتفاع اسعار الغاز بمقدار )لتر.71 

 ( لاير لمدبة0011( لاير وصواًل الى )211ارتفاع سعر مادة الديزل بمقدار )لتر.71 
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  (0.2والسعيد بنحو )لمسكر البرازيمي التجزئة  أسعارانخفاض%. 

 (  0.0% ، 2انخفاض اسعار السمون المصنعة محميًا القمرية والبنت الزرقاء بنحو)% 

 (01.2بنحو ) الطازجة الثمد األسماك أسعار انخفاض% 

  مادة ال م  االسترالي لمحاوب والمطحو .  أسعارثاات 

 ثاات اسعار الزيوت الشيف والطااخ.   

  الااكستاني  الفخامة( والتندي  الديوا (.ثاات اسعار االرز 

  و د  توفرب لمدانو واالنكورالنيدو ثاات اسعار الحميب المجفف. 

 الحني والانيض المحمني لمحجن  اسعار المحو   العجو   الغنمي   الا ري( والدجاج المجمد و  ثاات
 الكاير.

 الطازجة السخم  والجحش اعسماك أسعار ثاات. 

 أسعار الحديد التركي امختمف م اسات   ثاات. 

 الماليزي والسويدي اعخشابالتجزئة لمادة  أسعار ثاات . 

 الوطنية وحضرموت   مرا  مادة االسمنت أسعار 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  أيواالستت كية االساسية في جمي  المحافظات دو  رسند 

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

تفاسنيمتا ( طن  قمن  12.073( طن  دقين  و  20..12منتنا   ( طن 33..30    17/10/2017-7 الفترة
 في جدو  الكميات المرحمة.

   هي:00/01/7102-01خ   الفترة   الحديدة ميناعاا  الكميات الواسمة ال    مماً  -
( 77227( طن    دينز   07005( طن    اتنرو   021    جات( ط    10111 ذرة( ط    5411  دقي 

 .ط ( 2021  مازوتط    
  -المتابعة الميدانية:

يتواس  النزو  الميداني م  قان  مكاتنب النوزارة ااعماننة والمحافظنات لمراقانة االسنوا  وانسنياب السنم  وضناط 
منواد اراعنو  طن   (51تحريز واتن ف  ت  معتا متنو ة  فات( مخال01المخالفات والتي نتج  نتا ضاط  دد  

  منتتية وتالفة. واستت كية غذائية 

 حمَذ ػيي اهلالّي                                
 َيياثػاً اىؼٍذيز                      
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 اىؼامليت ىؼذد ٍِ اىسيغ اىغذائيت تطىراث األسؼار  أوالا 
 اىقَح األٍزيني األبيض )اىْاػٌ(   -0

 7102م  أكتنوار  الثانياعساوع    %( 0انحو   في اسعارب انخفاضاً النا    اعايض اعمريكيسج  ال م  
($ لمطنن    740لتسننا  اجمننالي التكمفننة   ($ لمطنن  54  ننند تكمفننة الشننح  وثاننات ($ /طنن   712 ليسننا    

 وكما يمي:  

 البيان
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من أكتوبر  الثانياألسبوع 
7102 

من أكتوبر  الثالثاألسبوع  
 النسبة الفارق 7102

 %0 7(-) 712 712 القمح األمريكي األبيض الناعم )غير محدد البروتين(
 1 1 54 54 تكمفة النقل من الواليات المتحدة األمريكية 

 %1.2 7(-) 740 742 اإلجمالي
 ألنو يتم استيرادىا لميمن غير محدد البروتينتم اعتماد نوعية القمح األمريكي األبيض غير محدد نسبة البروتين 

 

 اىقَح األٍزيني األمحز اىصيب )اىؼادي(   -7

 %(1.0انحننو   أسنعارب فنني ارتفناعالنن  اعحمر السنمب(  اعمريكننيأشنارت الاياننات السننادرة  ن  رااطننة ال من  
 ($ لمطن  54  نند تكمفنة الشنح   ثااتم  ($/ط  770 س  ال    لي 7102م  أكتوار  الثانياعساوع    
 وكما يمي:  ($ لمط   722سا  اجمالي التكمفة  لت

 البيان   
 السعر السائد "بالدوالر" /طن

من أكتوبر  الثانياألسبوع 
7102 

من أكتوبر  الثالثاألسبوع  
7102 

 النسبة الفارق

 %1.2 7)+( 770 702 القمح األمريكي األحمر الصمب)العادي(
 1 1 54 54 المتحدة األمريكيةتكمفة النقل من الواليات 
 %1.2 7)+( 722 725 اإلجمالي

 ( ىألرس ػاملياا )دوالر/ىيطِ(FOBٍتىسطاث األسؼار ) -1

%( وانخفاضنننننن  لمسنننننننف 1.4( انحننننننو  A  لمسنننننننفارتفا نننننن  التايمننننننندي  لنننننن رزالعالميننننننة  اعسننننننعارشننننننتدت 
 أسننعارفنني حنني  لنن  يظتننر المسنندر    7102منن  أكتننوار  الثننانياعسنناوع  نن  ( %1.0 انحننو ( %74أاننيض 

 الااكستاني والفيتنامي(  وكما يمي: اعرز
من أكتوبر  الثانياألسبوع  بمد المنشأ النوع

7102 
من أكتوبر  الثالثاألسبوع  

7102 
 النسبة الفارق

 %1.4 4)+( 222 222 تايمند ( Aصنف )

 %1.2 2(-) 222 220 تايمند %74أرز أبيض
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 ىيحييب اجملفف ػاملياا حبسب وسارة اىشراػت األٍزينيت )دوالر/ىيطِ(( FOBٍتىسط األسؼار) -0

انخفاضنًا لممسندر لممسندري  االوراني واالوقيناني  الحمينب أسنعارسنجمت احسب ت رير وزارة الزرا ة اعمريكية 
 وكمنا  7102م  أكتوار  الثانياعساوع    %( 7%( وارتفا ًا لممسدر االوقياني انحو  0.1االوراي انحو  

 يمي:
 النسبة الفارق 7102من أكتوبر  الثالثاألسبوع   7102من أكتوبر  الثانياألسبوع  المصدر
 %0.2 74.11(-) 0241.11 0224.11 أوروبا
 %7 22.41)+( 0222.41 0211.11 اوقينا

 ( ىشيىث اىْخيو ػاملياا )دوالر/ ىيطِ(FOBٍتىسط األسؼار )  -0

   P.OLEIN %( وارتفا تنا لمنننو ي  1.5( انحنو  P.OIL  لمننوع انخفاضنتا إلنن زينوت النخين   أسنعارأشنارت 
P.STEARIN  )  وكما يمي:   7102م  أكتوار  الثانياعساوع    %( 1.0%  0.7انحو 

من أكتوبر  الثانياألسبوع  النوع
7102 

من أكتوبر  الثالثاألسبوع  
7102 

 النسبة الفارق

RBD P.OIL 222.11 674.00  (-)2.11 1.5% 

RBD P.OLEIN 222.11 681.50  )+(5.41 1.2% 

RBD P.STEARIN 220.11 676.00  )+(4.11 1.2% 

 ( لمسكر عالميًا )دوالر/ لمطن(FOBمتوسط األسعار ) -2

 ارتفا ناً   7100ومنارس  7102 ديسنمارالعالمية لمادة السكر  لمع نود اةجمنة تسنمي   اعسعارأظترت مؤشرات 
    وكما يمي: 7102م  أكتوار  الثانياعساوع    ( %0.2   %1.0انحو  

من أكتوبر  الثانياألسبوع  شير التعامالت
7102 

من أكتوبر  الثالثاألسبوع  
 النسبة الفارق 7102

 %1.2 7.21)+( 225.21 220.21 7102ديسمبر

 %0.2 2.01)+( 222.21 220.21 7102مارس

 

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

اعسناوع ثااتتنا  نند مسنتوياتتا المسنجمة فني االسنترالي الحانوب التجزئة لمادة ال م   أسعارأظترت نتائج تحمي  
 وكما يمي:   7102م  أكتوار  الثاني

 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة
 مستورديناسعار ال

مقدار )+( 
 (-أو )

نسبة )+( 
 الثانياألسبوع  (-)أو 

 7102من أكتوبر 
 الثالثاألسبوع  

 7102من أكتوبر 
 قمح
 1 1 4011 4011 كجم41 كيس حبوب استرالي  
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  املْتدني ىيذقيقٍتىسط أسؼار -7

والجزيرة وأاو شجرة  ند مستوياتتا  لمسناا  ثااتتاالتجزئة لمدقي  ل سناف المرسودة  أسعارنتائج تحمي   اينت
   وكمايمي: 7102م  أكتوار  الثانياعساوع المسجمة في 

 
 اسؼار اىتدشئت)املستهيل(  ثاىثاا 

 ملادة اىقَح: ٍتىسط أسؼار اىتدشئت )املستهيل(-0
 نند مسنتوياتتا المسنجمة  ثااتتناالحانوب والمطحنو  االسنترالي التجزئنة لمنادة ال من   أسنعارأظترت نتنائج تحمين  

 وكما يمي:   7102م  أكتوار  الثانياعساوع في 

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

مقدار )+( 
 (-أو )

)+( نسبة 
 الثانياألسبوع  (-أو )

 7102من أكتوبر 
 الثالثاألسبوع  

 7102من أكتوبر 
 قمح
 

 1 1 4211 4211 كجم41 كيس حبوباسترالي 

 1 1 2711 2711 كجم41 كيس استرالي مطحون

  

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

انحنننو والجزينننرة وأانننو شنننجرة  لمسنننناا  ارتفا تننناالتجزئنننة لمننندقي  ل سنننناف المرسنننودة  أسنننعارنتنننائج تحميننن   ايننننت
 وكمايمي:    7102م  أكتوار  الثانياعساوع  %(   7 

 

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

 اسعار المنتجين لمدقيق
مقدار )+( 

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

) 
 الثانياألسبوع 

من أكتوبر 
7102 

األسبوع  
من  الثالث
 7102أكتوبر 

 دقيق

 )ابيض( السنابل العادي
 خاص باالفران

 1 1 2111 2111 كجم41 كيس

 السنابل العادي )ابيض(
 1 1 2241 2241 كجم41 كيس عادي

 1 1 2241 2241 كجم41 كيس عادي الجزيرة )أبيض(

 1 1 2241 2241 كجم41 كيس عاديأبو شجرة )أبيض(

 العبوة الوحدة الصنف السمعة

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

 (-أو )
-نسبة )+( أو )

) 
 الثانياألسبوع 

من أكتوبر 
7102 

األسبوع  
من  الثالث
 7102أكتوبر 

 %7 041)+( 2411 2241 كجم41 كيس السنابل العادي )ابيض( دقيق

 %7 041)+( 2411 2241 كجم41 كيس الجزيرة )أبيض( دقيق

 %7 041)+( 2411 2241 كجم41 كيس أبو شجرة )أبيض( دقيق
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 ٍتىسط أسؼار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "األرس"-1 
 %(  ننن  1.7%   7.2انحنننو   لتايمننننديا عرزاسنننعار ا ارتفننناع إلننن الت نننارير النننواردة مننن  مكاتنننب النننوزارة  تأشنننار 

 :وكما يمي   مااكستاني  الفخامة( والتندي  الديوا (     وثااتتا ل7102اعساوع الثاني م  أكتوار 
 

 السمعة
 المادة

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

مقدار )+( 
 ( -أو )

نسبة 
)+( أو 

(-) 
من  الثانياألسبوع 

 7102أكتوبر 
من  الثالثاألسبوع  

 7102أكتوبر 
 األرز 

 %7.2 711)+( 2211 2211 كجم51 كيس تايمندي
 %2.7 211)+( 2211 2411 كجم41 كيس تايمندي

 1 1 71111 71111 كجم51 كيس ارز الفخامة بسمتي باكستاني
 1 1 02411 02411 كجم51 كيس ارز الديوان مزه ىندي

 ٍتىسط أسؼار اىتدشئت )املستهيل( ملادة "اىسنز"-0

من   الثنانياعسناوع %(    5.2انخفاضتا انحو   والسعيد التجزئة لمسكر الارازيمي أسعارأظترت نتائج تحمي  
 وكما يمي:  7102أكتوار 

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

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

 الثانياألسبوع  (-نسبة )+( أو ) (-)
من أكتوبر 

7102 

 الثالثاألسبوع  
من أكتوبر 

7102 

 سكر
 %5.2 411(-) 01411 00111 كجم41 كيس برازيمي
 %5.2 411(-) 00111 00111 كجم41 كيس السعيد

 

 )املستهيل( ملادة "احلييب اجملفف"ٍتىسط أسؼار اىتدشئت -0
اعسناوع فني د مسنتوياتتا المسنجمة  ننواالنكنور  لمنيندوأسنعارها  ثاناتاينت تجارة التجزئة لمادة الحميب المجفنف 

 وكمايمي: مدانو لو د  توفرها   7102م  أكتوار  الثاني

 السمعة
 

النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

من  الثانياألسبوع  (-)
 7102أكتوبر 

 الثالثاألسبوع  
 7102من أكتوبر 

 1 1 2711 2711 ك 7.4 عمبة  نيدو حميب
 1 1 غير متوفر 4011 ك 7.4 عمبة  دانوحميب 
 1 1 4211 4211 ك 7.4 عمبة  أنكور حميب

 ملادة "اىشيىث واىسَىُ "ٍتىسط أسؼار اىتدشئت )املستهيل( -2

وانخفاض   والطااخأسعارها لزيت الشيف  ثااتأظترت كشوفات الرسد لمادة الزيوت والسمو  المسنعة محميًا 
 وكمايمي:    7102م  أكتوار  الثانياعساوع     (%4.5%   2انحو   سم  ال مرية والانت الزرقاعاسعارها ل
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 العبوة الوحدة النوعية )المنشأ( السمعة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( أو 

(-) 
 الثانياألسبوع 

من أكتوبر 
7102 

 الثالثاألسبوع  
من أكتوبر 

7102 
 1 1 241 241 لتر0.2 جالون زيت الشيف / محمي
 1 1 211 211 لتر0.2 جالون زيت الطباخ/ محمي 
 %2 411(-) 2111 2411 ك05 صفيحة سمن القمرية /محمي

 %4.5 541(-) 2211 2241 ك05 صفيحة سمن البنت الزرقاء/ محمي

 ىيسيغ األساسيت األخزي: )املستهيل( ٍتىسط أسؼار اىتدشئت-2
 :ىيحىً واىذخاج واىبيض)املستهيل(  ٍتىسط أسؼار اىتدشئت-

 الحنيالمجمند و لندجاج وا(   الا نري الغنمي  لعجو المحو    ثااتتااينت كشوفات الرسد لمحو  والدجاج والايض 
 يمي: وكما      7102م  أكتوار  الثانياعساوع في د مستوياتتا المسجمة  ن لايض المحمي لمحج  الكايروا

النوعية  السمعة
 )المنشأ(

 الوحدة

 م/أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الثانياألسبوع 
 7102أكتوبر 

 الثالثاألسبوع  
 7102من أكتوبر 

 1 1 2111 2111 كجم 0 لحم        عجول
 1 1 2111 2111 كجم 0 لحم        غنمي
 1 1 0211 0211 كجم 0 لحم        بقري
 1 1 0711 0711 كجم  0 دجاج      مجمد 
 1 1 0411 0411 كجم  0 دجاج       حي

 1 1 211 211 حبو كبير21طبق  بيض

 أسؼار اىتدشئت )املستهيل( " ىألمساك " ٍتىسط

لمثمنننند انحننننو  انخافضننننتا الطازجننننة اعسننننماكالتجزئننننة ل سننننناف المختننننارة منننن   أسننننعارأوضننننحت نتننننائج تحمينننن  
   وكمايمي:  و د  توفرب لمزينوب لجحشوامسخم  ل ثااتتا    و 7102م  أكتوار  الثاني%(    اعساوع 01.2 

 السمعة
النوعية 
 الوحدة )المنشأ(

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

نسبة )+( أو 
من  الثانياألسبوع  (-)

 7102أكتوبر 
من  الثالثاألسبوع  

 7102أكتوبر 
 %01.2 211(-) 7411 7211 كجم 0 سمك          الثمد 
 1 1 2111 2111 كجم 0 سمك        السخمة 

 - - متوفرغير  غير متوفر كجم 0 سمك     الزينوب
 1 1 0511 0511 كجم  0 سمك    الجحش

 " ملىاد اىبْاء:اىتدشئت "ملستهيلٍتىسط أسؼار -

 الحديد التركي-
 امختمنف م اسنات التركني أسنعار الحديند  ثاناتأظترت الاياننات النواردة من  مكاتنب النوزارة ااعماننة والمحافظنات 

   وكمايمي: 7102م  أكتوار  الثانياعساوع  د مستويات  المسجمة في ن
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 السمعة

النوعية 
 المقاس الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(

نسبة )+( أو  ( -مقدار )+( أو )
(-) 

من  الثانياألسبوع 
 7102أكتوبر 

من  الثالثاألسبوع  
 7102أكتوبر 

 1 1 721.111 721.111 ممي 01 طن تركي حديد
 1 1 721.111 721.111 ممي 07 طن تركيحديد 
 1 1 721.111 721.111 ممي 05 طن تركيحديد 
 1 1 721.111 721.111 ممي 02 طن تركيحديد 

 اعخشاب-
 ند مستوياتتا  لمماليزي والسويدي ثااتتال سناف المرسودة  اعخشابالتجزئة لمادة  أسعاراينت نتائج تحمي  

   وكمايمي:7102م  أكتوار  الثاني في اعساوع المسجمة 

النوعية  السمعة
 الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( أو 

(- ) 
نسبة )+( أو 

من أكتوبر  الثانياألسبوع  (-)
7102 

من  الثالثاألسبوع  
 7102أكتوبر 

 1 1 041.111 041.111 طن متري ماليزي         خشب 
 1 1 041.111 041.111 متريطن  سويدي        خشب 

 االسمنت-
د  نننوحضننرموت  لوطنيننةوا عمننرا ل ثااتتننامننادة االسننمنت  منن  مسننتوى تجننارة التجزئننة  أسننعارسننجمت متوسننطات 

 وكمايمي:  7102م  أكتوار  الثاني اعساوع  مستوياتتا المسجمة في

 السمعة
النوعية 
 العبوة الوحدة )المنشأ(

 أسعار التجزئة )باللاير(
مقدار )+( 

 ( -أو )
نسبة )+( 

 (-أو )
من  الثانياألسبوع 

 7102أكتوبر 
من  الثالثاألسبوع  

 7102أكتوبر 
 1 1 7011 7011 كجم41 كيس  اسمنت عمران )محمي(

 1 1 0211 0211 كجم41 كيس )محمي( الوطنيةاسمنت   
 1 1 7111 7111 كجم41 كيس اسمنت حضرموت )محمي(

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

 .( لاير211ازيادة   لتر71داة( لاير/ 4011  اىذيشه 
 .( لاير111ازيادة   لتر71داة ( لاير/ 5711  اىغاس 
 : اىىضغ اىتَىيْي:رابؼاا 

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

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

  -( ط  قم  وكمايمي:12.073( ط  دقي  و  20..12منتا   ( ط 33..30    17/10/2017-7 الفترة
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  اىنَياث املزحيت ٍِ ٍادتي اىقَح واىذقيق اىل حمافظاث اجلَهىريت :
 انًوضــحّ ايــاو كم شــــسكت بانطـــــٍ  كًيـــــاث انقًــــــح واندقيــــق انًــــسحم نهًــحافظاث يٍ قبــم انًـــطاحٍ وانصــوايــع وانشــــسكاث خـــــالل انفخـــــسة

 انخـــــازيــخ اسى انشسكت
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انشسكت انيًُيت نهًطاحٍ وصوايع 
 انغالل انحديدة

 دقيــق 4,893 .   . 15 35 380 741 158 . 797 1,608 280 879 7-17/10/2017

 دقيــق 8,218 .   10 10 50 105 999 383 . 373 3,508 2,545 235 17/10/2017-7 شسكت انحديدة نهًطاحٍ انًحدودِ

 دقيــق 820 . 73 . . . . . . . . 208 504 35 13/10/2017-7 انشسكت انيًُيت نالسخثًازاث انصُاعيّ

انشسكت انيًُيت اندونيت نهصُاعاث 
 انغرائيت انًحدودة

 دقيــق 1,889 . 35 . . 105   145 . . 38 638 848 80 7-15/10/2017

 دقيــق 15,820 . 108 10 25 190 485 1,885 541 . 1,208 5,962 4,177 1,229 االجًاني

                                
                                 
 

 قًــح 4,858 . 43 118 . 33 33 340 697 85 53 1,765 1,691 . 13/10/2017-7 انشسكت انيًُيت نالسخثًازاث انصُاعيّ

انشسكت انيًُيت اندونيت نهصُاعاث 
 انغرائيت انًحدودة

 قًــح 5,253 40 108 . . 420   1,640 . 85 490 571 868 1,071 7-15/10/2017

انغالل  انشسكت انوطُيت نصوايع
 )انحديدة(

 قًــح 940 . . . . 135   630 . 35 . 140 . . 12/10/2017

انشسكت انعسبيّ نصوايع انغالل 
 ويطاحٍ اندقيق

 قًــح 4,028 . 420 70 . 945   615 273 330 460 70 740 105 2-7/10/2017

 قًــح 15,079 40 571 188 . 1,533 33 3,225 970 535 1,003 2,546 3,299 1,176 االجًاني

                                
                                 
 

 30,899 40 679 198 25 1,723 518 5,110 1,511 535 2,211 8,508 7,476 2,405 االجًاني انكهي 
قًــح 
 ودقيق

 .ا ية السوام  والمطاح  والشركات ل  توافينا اكميات ال م  والدقي  المرحمة م  قامتا لمفترة الموضح  أ  ب
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  م 00/01/7102-01خاله اىفرتة  احلذيذةاىىاصيت ػرب ٍيْاء  واالستهالميت املىاد اىغذائيت واالساسيت

 الكمية  الوحدة  المادة م
 5411 طن دقيق  -0
 20111 طن ذرة  -7
 021 طن عالجات  -2
 07025 طن بترول  -5
 77227 طن ديزل  -4
 2221 طن تو ماز   -2

  
 ّتائح املتابؼت امليذاّيت خاٍساا 

 ات( مخالفن01اط  دد  يتواس  النزو  الميداني م  قا  مكاتب الوزارة ااعمانة والمحافظات لمراقاة االسوا  وانسياب السم  وضاط المخالفات والتي نتج  نتا ض
  منتتية وتالفة. واستت كية مواد غذائية ط   أراعو  (51معتا تحريز وات ف  ت  متنو ة 

 
 
  


