
اقتصاد الثــــورة

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد "٢٦"
ويتحدث الشهيد القائد بالقول "إن من املعروف 
ــوا بالجانب  ــن إن عليكم أن تهتم ــول لآلخري أن نق
ــعوب قادرة عىل ان تقف  االقتصادي فتجعلوا الش
ــق بقوتها  ــا فيما يتعل ــة بذاته ــا مكتفي ــىل أقدامه ع
ــل  ــة أه ــف يف مواجه ــتطيع أن تق ــرضوري لتس ال

الكتاب، أليس هذا من املعروف".
ويف سياق حديثه عن كمال اإليمان يؤكد الشهيد 
ــن حكام  ــاً أن الكثري م ــح جلي ــذي اتض ــد أن ال القائ
ــرص ال يمكنهم أن  ــلمني بما فيهم حكام هذا الع املس
ــى بهم يف  ــة إيمانية ترتق ــة األمة تربي ــوا برتبي يقوم
ــول" فالذي اتضح  ــان حيث يق ــات كمال اإليم درج
ــلمني بما فيهم حكام  ــاً أن الكثري من حكام املس جلي
ــن خاللهم أن  ــطتهم وم ــرص ال يمكن بواس ــذا الع ه
ــى بهم يف  ــة إيمانية ترتق ــة األمة تربي ــوا برتبي يقوم
ــنا وكل  ــن نجد أنفس ــال اإليمان، ونح ــات كم درج
ــا كل مواطن  ــىل ذلك" بل ربم ــاهد ع واحد منكم ش
ــاهد عىل  ــة يف البالد العربية ش ــي يف أي منطق عرب
ــهيد القائد" أليس من كمال  ذلك، كما يتساءل الش

ــا هو أن نكون أمة  ــا يف مواجهة تهديد أعدائن إيمانن
ــون أمة  ــا أن نك ــال إيمانن ــس من كم ــدة؟ ألي مجاه
ــها يف قوتها الرضوري إذاً  مكتفية معتمدة عىل نفس
ــح االكتفاء الذاتي  ــح القوت الرضوري ، يصب فيصب
ــذي يربينا  ــن ال ــان، ولكن م ــال اإليم ــة من كم لألم
ــم باقتصادنا، ويهتم  ــن حكامنا فيهت ــذه الرتبية م ه
ــئ لنا أن  ــياء التي تهي ــكل األش ــم ب ــا، ويهت بإيمانن
نكون أمة تقف يف وجه أعدائها، بل أمة تستطيع أن 
ــف البالغ وصلنا  ــل الرضبة من عدوها؟ لألس تتحم
ــعوب ال تحلم بأن تواجه بل  إىل الدرجة هذه أن الش
ــل الرضبة لفرتة  ــتطيع أن تتحم ــها ال تس ترى نفس

قصرية.
ــهيد  ــا بينها الش ــة كم ــة الطبيعي ــون النتيج لتك
ــهد عىل  ــهد، والحارض ش ــخ ش ــد " إذاً فالتاري القائ
ــوا األمة تربية إيمانية  ــك ال يمكن أن يرب أن كل أولئ
ــى يف درجات  ــوا بها إىل أن ترق ــن أن يصل ناهيك ع

كمال اإليمان".
الكاتب والباحث/ أحمد يحيى الديلمي

٠٦

ــدره  وزير  ــىل تعميم اص ــورة" حصلت ع "الث
ــية  ــلع األساس الصناعة والتجارة مع قوائم الس
املكملة التي تم إقرارها من قبل الوزارة باالتفاق 
ــية  األساس ــواد  امل ــي  ومنتج ــتوردي  مس ــع  م
والغذائية وستواصل الوزارة متابعة التخفيض 
ــات ومدراء  ــاة املحافظ ــة ومواف ــواد الغذائي للم
ــأول، داعياً  برسعة  ــا أوًال ب ــب الصناعة به مكات
تعميم القوائم واشهارها للمستهلك وضبط كل 
ــه للنيابة إلتخاذ اإلجراءات  من يخالف وإحالت
ــاع التجارة  ــح وكيل قط ــة ضده..وأوض القانوني
ــارة عبدالله  ــة والتج ــوزارة الصناع الداخلية ب
عبدالويل نعمان أكد يف ترصيح خاص لـ"الثورة" 
ــعار املواد  ــدرت قائمة أولية بأس ــوزارة أص أن ال
ــدى تجار  ــتهالكية ل ــية واالس الغذائية األساس
ــة للتجار  ــتصبح ملزم ــة، وس ــة والتجزئ الجمل
ــتهلك بالسعر الذي تم تثبيته وفق  بالبيع للمس
ــعار الرصف الحالية وأن عملية الرقابة عىل  أس
ــتكون مستمرة  ــعار س ــهار لألس ــوق واالش الس
ــباتياً  ــت محصورة أو عمًال مناس ــة وليس وملزم
ــني إىل الجهات  ــتتم إحالة املخالف ــاً وس أو مؤقت
ــكل  ب ــبتهم  ومحاس ــم  جزائه ــل  لني ــة  القانوني

رصامة.
ــد أبرز تجار  ــة العاصمة وعن ــواق أمان ويف أس
ــعار  ــا أن األس ــة الحظن ــواد الغذائي ــلع وامل الس
ــتويات خيالية  مازالت كما هي مرتفعة عند مس

جداً عند أسعار الـ 700 ريال للدوالر ومن خالل 
ــا بالخالصة  ــواق األمانة خرجن ــوال يف أس التج
ــعار الدقيق والرب كالسنابل والدقيق  التالية: أس
ــعر الكيس الواحد ما يزال  ــرتايل س والقمح األس
ــنابل و13 ألف كيس  ــس الس ــاً للكي ــد 14 ألف عن
ــز، الدقيق  ــعار الخب ــرتايل، أي أن أس القمح األس
ــا منذ االرتفاعات  ــح، مازالت تراوح مكانه والقم
ــدوالر أما األرز  ــذروة الرتفاع ال ــرية عند ال األخ
ــو بـ 4  ــة القطمة 10 كيل ــت قيم ــا زال ــادي فم الع
ــل إىل 20 ألف ريال  ــال يعني الكيس يص آالف ري
ـــ 3500 ريال  ــا زالت قيمة القطمة ب ــكر م أما الس
العادي، يعني الكيس بـ 15 ألف ريال تقريباً الرب 
ــا زال كذلك مرتفعا،  ــف ريال م ــوس بـ 14 أل الكب
ـــ 2700 ريال،  ــت العادي منظمات 4 لرتات ب الزي
الزيت كريم 3300 ريال 4 لرتات، أما الطبق البيض 
ــق الواحد،  ــال للطب ــه إىل 1800 ري ــل قيمت فتص
كذلك أسعار الزبادي الحجم الكبري بـ 300 ريال 
ــادي أي 3600 ريال للكرتون وكذلك  للحبة الزب
ــاًال عند التجزئة أي  ــادي الصغري، بـ150 ري الزب
الكرتون بـ 1800 ريال زبادي حجم صغري كذلك 
ــعار اللحوم الدجاج فترتاوح قيمة  بالنسبة ألس
ــني 2500 إىل  ــطة الوزن إىل ما ب ــة متوس الدجاج
3500 ألف ريال بينما أسعار اللحوم البقري من 
4000 – 4500 ريال للبقري والعجل، اما الغنمي 
ــة الكيلو الواحد من 5 آالف إىل 5500  فتصل قيم

ــبة  ــعار خيالية جداً وكارثية أما بالنس ريال، أس
ـــ100 ريال  ــرب 5 روتي حجم القلم ب ــعار الخ ألس
ــدم 4 كدم أو خمس بـ100 رياًال يعني  وكذلك الك
ان الكيلو الخبز يصل إىل  نحو أكرث من 500 رياًال 
ــعار املواد والسلع األخرى  ــبة ألس كذلك بالنس
كاألسمنت والحديد وغريها من السلع األخرى 
ــري وإن وجد فإنه  ــراوح مكانها دون تغ ــت ت مازال
ــتقات النفطية  ــعار املواد واملش طفيف جداً كأس
ــراً بـ 10  ــط مؤخ ــا رشكة النف ــت عنه ــي أعلن الت
ــرتول بتخفيض 1500 ريال  ــال للدبة الب آالف ري
ـــ 10600  ــك الديزل ب ــابق وكذل ــعر الس عن الس
ــذا  ــاوز 1 % وه ــض ال يتج ــة بتخفي ــال للدب ري
ــعار  ــة باالنخفاضات واألس ــل جداً مقارن مخج

العاملية للمشتقات النفطية.

قفز
ــعار السابقة والتي ارتفعت خالل  قائمة األس
الفرتة األخرية عند ارتفاع أسعار الرصف للريال 
ــرى  ــة األخ ــالت األجنبي ــدوالر والعم ــل ال مقاب
ــني 40 - 50 %  ــت إىل ماب ــاع وصل ــبة ارتف وبنس
وبعضها قفز إىل أكرث من 100 % يف أسعار السلع 
واملواد األخرى كاألسمنت وبعض أسعار السلع 

الغذائية األساسية.
ــطة  ــبة متوس ــت قيمة الدوالر بنس  اآلن هبط
ــار  للتج ــمية  ورس ــعبية  ش ــات  مطالب ــاك  وهن
ــعار وفقاً  ــتوردين بالرتاجع وخفض األس واملس
ــعار الرصف الحالية واستحضار ومراجعة  ألس
ــاك مازالت ضمائر موجودة  الضمائر إن كان هن
ــتغلني ملعاناة املواطنني حيث  لدى التجار واملس
ــعب  ــن الش ــف ع ــىل التخفي ــل ع ــرتض العم يف

ــاً منذ ما يقارب أربع  اليمني الذي يواجه عدوان
سنوات.

إيجاد آلية
ــة والتجارة تكثف خالل الفرتة  وزارة الصناع
األخرية من االجتماعات واللقاءات والفعاليات 
ــع التجار  ــة لالتفاق م ــة معين ــاد آلي ــدف إيج به
ــية  ــواد األساس ــلع وامل ــعار الس ــض أس بتخفي
ــلع  الس ــن  م ــدد  ع ــعار  ألس ــم  بقوائ ــم  وإلزامه
ــالت  ــام املح ــهارها أم ــية واش ــة الرئيس الغذائي
ــر الصناعة والتجارة  ــث تم تكليف نائب وزي حي
ــدد  ــة وع ــة والصناعي ــة التجاري ــس الغرف ورئي
ــلع الغذائية  ــتوردي الس ــار ومس ــار تج ــن كب م
ــعار مادتي القمح  ــداد قائمة أس ــية بإع األساس
ــية الرئيسية  ــلع األساس والدقيق وعدد من الس

ــعار الرصف الحالية حتى تكون ملزمة  وفقاً ألس
ــم إعالنها  ــة والتجزئة ويت ــار الجمل لجميع تج
ــمية مع رضورة وضع  ــائل اإلعالم الرس عرب وس
ــهار السلع والبيع بالفواتري من  آلية لعرض وإش
ــالالت القائمة يف  ــح االخت ــار وتصحي قبل التج

األسواق وضبط أسعار السلع األساسية.
مطالبات شعبية

ــات املعتملة والتي  ــراءات والتوجه هذه اإلج
ــم نلحظ ثمارها حتى  ــا الناس باهتمام ل يتابعه
اآلن يف السوق ومازالت مجرد فعاليات ولقاءات 
ــائل اإلعالم  ــرب وس ــا ع ــم تداوله ــات يت ومخرج
ــديد حيث هناك مطالبات  ــف الش فقط مع األس
ــد عىل  ــد من حدي ــرضب بي ــرضورة ال ــعبية ب ش
ــعار الحالية للرصف  التجار وإلزامهم وفقاً لألس
ووفقاً للقانون وتخفيض األسعار للسلع واملواد 
ــية الرضورية.. وضبط األفران املخالفة  األساس
ــات بتوفري  ــك هناك مطالب ــعار الخبز وكذل وأس
ــن الناس عدم  ــكو الكثري م ــاز التي يش ــادة الغ م
ــرتة الراهنة  ــالل الف ــت خ ــث انعدم ــا حي توفره
ــوت إىل البحث عن  ــأت الكثري من ربات البي ولج
ــد  ــر واملواقي ــخ يف التناوي ــرى للطب ــيلة أخ وس

الشعبية العادية.
تعزيز الشراكة

ــىل  ع ــد  تؤك ــك  كذل ــة  االقتصادي ــاط  األوس
ــوزارات والهيئات  ــز الرشاكة بني ال رضورة تعزي
ــاع الخاص والغرف  ــات املعنية والقط واملؤسس
ــل  عم ــة  بآلي ــروج  للخ ــة  والصناعي ــة  التجاري
ترتجم السياسات والخطط التي ترسمها وزارة 
ــارة عىل أرض الواقع وبما يعود  الصناعة والتج
ــه  ــها يف حيات ــتهلك ويلمس ــىل املس ــدة ع بالفائ
ــىل الصعوبات التي  ــة ورضورة التغلب ع اليومي
تواجه الوزارة خاصة فيما يتعلق ببعض القوانني 
املتعلقة بالغرامات املفروضة عىل التجار والتي 
ــي يرتكبها بعض  ــع املخالفات الت ــب م ال تتناس
ــات املفروضة  ــني بتعديل الغرام ــار، مطالب التج
ــى تتمكن الوزارة والجهات املعنية من تنفيذ  حت
ــس املواطن  ــه املطلوب ويلم ــىل الوج مهامها ع
ــعار  ــىل الواقع ويلمس تخفيض األس أثر ذلك ع
ــة وانخفاض  ــعار الدولي ــع األس ــق  م ــا يتواف بم
ــعار  ــع قوائم األس ــع أهمية وض ــعر الدوالر م س
ــالت التجارية ليكون  ــىل واجهة املح املعتمدة ع
ــة الرقابة ضد املخالفني  ــن رشيكاً يف عملي املواط

واملتالعبني باألسعار.

مع استعادة الريال لبعض عافيته:

وزارة الصناعة والتجارة تصدر تعميمًا ملزمًا بتطبيق وزارة الصناعة والتجارة تصدر تعميمًا ملزمًا بتطبيق 
الئحة األسعار وتخصص رقمًا لإلبالغ عن املخالفات

السوق املحلية مع األسف الشديد لم تحدث تلك التغريات التي كان املواطن يرتجاها بعد يف 
انخفاض أسعار الدوالر والعمالت األجنبية مقابل الريال يف اآلونة األخرية حيث مازالت 
معظم األسعار السيما ما يتعلق باملواد األساسية والسلع الغذائية الرئيسية تراوح مكانها منذ 
ارتفاعها عندما قفز سعر الدوالر إىل أكرث من 700 ريال.. اآلن هبط الدوالر إىل أقل من 540 رياًال 
ــل وزارة الصناعة والتجارة  ــمي من قب ــبوع، وهناك حراك رس ــب آخر التداوالت هذا األس حس
ــتوردين إللزامهم بتخفيض  ــع التجار وكبار املس ــعياً للتفاوض م ــمية س والجهات املعنية الرس
ــارع ينتظر الوعود التي  ــعار، لكنه لم يلمس املواطن ثمرة هذه الجهود إىل اآلن ومازال الش األس
ــلع الغذائية واألساسية وفقاً  ــمياً بإعالن قائمة ملزمة للتجار بأسعار البيع للس أعلن عنها رس

ألسعار الرصف الحالية.
ــوق وما يعتمل يف  ــن خالل معطيات الس ــوء عىل هذه القضية م ــليط الض ــورة" حاولت تس  "الث

الجانب الرسمي فإىل التفاصيل":

الثورة / أحمد المالكي

مصلحة الضرائب تنظم دورة تعريفية حول 
قوانني وأنظمة الخدمة املدنية

صنعاء / سبأ:
ــس دورة  ــة الرضائب أم ــت مصلح نظم
ــون  بالقان ــف  التعري ــال  مج يف  ــة  تدريبي
ــة  بالخدم ــة  الخاص ــح  واللوائ ــة  واألنظم
ــعار  ــت ش ــة تح ــي املصلح ــةـ ملوظف املدني
ــة  ملواجه ــا  هدفن ــي  العلم ــل  التأهي  "

التحديات".
ــس  ــب رئي ــد نائ ــدورة أك ــاح ال ويف افتت
الوزراء وزير املالية الدكتور حسني مقبويل، 
ــب والتأهيل  ــج التدري ــة تكثيف برام أهمي
ــص  وباألخ ــة  العلمي ــارات  بامله ــام  لإلمل

الجوانب الفنية.
ــار إىل أهمية هذه الدورة بالتنسيق  وأش

ــات  والتأمين ــة  املدني ــة  الخدم وزارة  ــع  م
للتعريف بحقوق وواجبات املوظفني.

ــاد الدكتور مقبويل بجهود مصلحة  وأش
ــج تدريبية لتأهيل  ــب وتبنيها لربام الرضائ

الكادر الرضيبي يف املصلحة.
ــر النقل  ــذي حرضه وزي ــاح ال ويف االفتت
ــار وزير الخدمة املدنية  زكريا الشامي، أش
ــدورة  ــالن، إىل أن ال ــالل عق ــات ط والتأمين
ــتوى الوعي  ــع مس ــدف لرف ــة ته التدريبي
ــني الخدمة املدنية..  اإلداري واإلملام بقوان
مؤكدا أهمية تقييم األداء وفقا للترشيعات 

واللوائح املتعلقة بمؤسسات الدولة.
ــة  املدني ــة  الخدم وزارة  أن  إىل  ــت  ولف

ــم  ــرشوع حقيقي يتس ــاء م ــتمرة يف بن مس
ــريا إىل  ــع... مش ــة بمفهومها الواس بالعدال
ــاز  ــة الجه ــام 2019م أتمت ــتتم يف ع ــه س أن
ــي  ــل اإللكرتون ــال للعم ــي واالنتق الحكوم

للتغلب عىل كافة االختالالت.
ــة الرضائب  ــس مصلح ــدد رئي ــا ش فيم
الدكتور هاشم الشامي عىل أهمية مواصلة 
ــة أحكام  ــل ملعرف ــر والتأهي ــج التطوي برام

القوانني لدى موظفي مصلحة الرضائب.
ــب تبنت  ــة الرضائ ــت إىل أن مصلح ولف
الربامج التدريبية لتأهيل كادرها الوظيفي 
ــرادات فضال عن  ــن اإلي ــد م ــق املزي لتحقي

تعزيز نقاط القوة وتجاوز السلبيات.
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لدى تجار األساسية واالستهالكية  الغذائية المواد بعض ائمة أولية بأسعارق
 الجملة والتجزئة

تاجر الجملة سعرالوحدة  العبوة  النوع الصنف م
 لتاجر التجزئة

السعر سعر التجزئة
 لمستهلكل

 كجم50 بأنواعه القمح 1
 

 10000 9800  كيس

2 
 

 
 الدقيق

 
 محلي

 
 كجم 50

 

 
 كيس

 10800 11000 

تاجر الجملة  سعر الوحدة العبوة النوع الصنف 
من تاجر 

او  االستيراد
 المنتج

تاجر سعر 
الجملة لتاجر 

 المستهلك

السعر 
 لمستهلكل

 13.000 12800   50  السكر 3

 2800    كم10  سكر 
 15300    كجم50 تايلندي األرز 4

 12300    كجم40 تايلندي

 
 
5 

 
 

 
 
 سمن
 

 
 القمرية

 

 13500 13000 12747 تنكة كيلو 14
 6560 6316 6194 تنكة كيلو 6
 علبة1000 12131 11680 كرتون  .9*  12

 
 البنت
 

 13170 12680 12440 تنكة كيلو 14
 6380 6150 6030 تنكة كيلو 6

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 زيت
 
 

 
 شيف
 

 11380 10960 10745 تنكة لتر15
 8125 7820 7670 كرتون لتر1.7 *6
 5320 5120 5020 كرتون لتر1.7*4

 
 زيت كريم

 

 10590 10200 10000 دبة لتر 20
 4770 4590 4500 دبة لتر 8

 جالون2570  10277 9890 جالون لتر 4*  4
 9400 9400 9000 دبة لتر  20 زيت ماليزي

 
 الطباخ
 
 

 8485 8167 8009 كرتون لتر 9*12
 9200 8860 8688 كرتون صفيح 1.8*6
 

لتر  1.7*6
 

 كرتون
 

7670 
 

7820 
 

8125 
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   بالستيك 

تاجر الجملة  سعر الوحدة العبوة النوع الصنف 
من تاجر 

االستيراد او 
 المنتج

تاجر سعر 
الجملة لتاجر 

 المستهلك

السعر 
 لمستهلكل

7  
بقوليات  

 الهناء

 280 6420 6370 كرتون 24 410فاصوليا حمراء 
 280 6420 6370 كرتون 24 410فاصوليا بيضاء 
 200 4140 4090 كرتون 24 410بازيليا الهناء 

 280 6420 6370 كرتون 24 فاصوليا بالطماطم
 190 4012 3962 كرتون 24 بازيليا التالل

بقوليات  8
 الكبوس

 230 5400 4992 كرتون 24 فاصولياء حمراء
 230 5400 4992 كرتون 24 فاصولياء بيضاء

 200 4700 4416 كرتون 24 فول
 190 4500 4032 كرتون 24 بازيليا خضراء

9 
 
 

زبادي 
 الهناء

 240 2620 2600  12 جرام 500
 100 1100 1090  12 جرام 200

حقين 
 الهناء

 240 2620 2600  12 جرام 500
 جرام 200

 
12  1090 1100 100 

10 
زبادي نانا

 2600   جرام 500
 

2620 
 

240 
 

 100 1100 1090   جرام 200
 240 2620 2600   جرام 500 حقين نانا

 100 1100 1090  جرام 200

 
11

 230 2620 2600   جرام 500زبادي هنية
 100 1100 1090   جرام 200

 230 2620 2600   جرام 500حقين هنية
 100 1100 1090   جرام 200
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حليب 
 مجفف

 
 الممتاز

 جم 400
 جم 250
 جم 150
 جم 230
 جم900

12 
128 
30 
24 
12 

14000 
12200 
13610 
17650 
28220 

14050 
12250 
13660 
17600 
28320 

1280 
110 
510 
800 

2560 
 6000   علبة كيلو  2.25 المثالي 
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حليب سائل

 
 بقري
 
 
 
 
 

 210 3780 3750كيس 20 جم500
 130 3180 3150 كيس 28 جم250

تاجر الجملة  سعر الوحدة العبوة النوع الصنف 
من تاجر 

االستيراد او 
 المنتج

تاجر سعر 
الجملة لتاجر 

 المستهلك

السعر 
 لمستهلكل
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المياه 
 المعدنية

 حده     )1(
   + 

 شمالن         

 100 2000 1750 قنينة . لتر75
 150 1800 1550 قنينة لتر 1.5

 صنعاء      )2(
                + 

 حدين          
          + 
 القمة           

 90 1800 1650 قنينة . لتر75
 قنينة لتر 1.5

 
1450 1700 140 

 

ما دون األصناف  )3(
المحددة أعاله المعتمدة 
والمطابقة للمواصفات

 . لتر75
 

 لتر 1.5

 قنينة
 

 قنينة 

  80 
 
130 

 
 
15

 
 

تونة معلبة 

 270 12900 12700 جم 60*  48 راقي كبير 
 365 17400 17200جم 100*  48 راقي صغير 

 250 11900 11700 مفك 95*  48 تونه خليج عدن 
 320 15400 15200 جم 80*  48 تغذية 
 560 13400 13200جم185 *  24 تغذية

 
16 

 
 زبدة

 
 الممتاز 

 540 12960 جم 400*  24
 2985 11940  كيلو 3*  4
 995 11940 جم 900*  12
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 الصابون
 

 4960  جم 100*  48 تاليكرس
 3530  جم 110*  48 شمس
 3720  جم 100*  48 ساعة
 3530  جم 110*  48 ساعة 

 3860  جم  110* 48 ساعة شنطة
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