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ٔ
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23 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

فهرس المحتويات
ير إنجازات اإلدارة الربع األول يناير – مارس  2022                                                       4 : تقر

ً
أوال

ير إنجازات قسم التراخيص النوعية الربع األول يناير – مارس 2022                                  6 ثانًيا: تقر

ير إنجازات قسم تقييم ومتابعة األسعار الربع األول يناير – مارس 2022                      12 ا: تقر
ً
ثالث

ير إنجازات قسم الرقابة الميدانية الربع األول يناير – مارس 2022                                38 : تقر
ً
رابعا



45 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

ير إنجازات اإلدارة الربع األول يناير – مارس 2022: : تقر
ً
أوال

حققـــت اإلدارة خـــال الربـــع األول مـــن العـــام العديـــد مـــن االنجـــازات علـــى كافـــة االصعـــدة والمســـارات، والســـيما فـــي 
مجـــال وصـــف وتطويـــر اجـــراءات العمـــل الداخليـــة لـــإدارة وأقســـامها، وتحســـين الخدمـــات المقدمـــة للجمهـــور والجهـــات 
يـــادة حجـــم االنتاجيـــة  ذات العاقـــة، وقـــد تبيـــن ذلـــك فـــي تحســـين الوقـــت والزمـــن المســـتغرق فـــي انجـــاز المعامـــات وز
ــزام بتقديـــم مســـتوى عالـــي الجـــودة فـــي األداء الـــى جانـــب البـــدء فـــي وضـــع الخطـــط وتنفيـــذ االنظمـــة  مـــع االلتـ
يـــق عمـــل  التقنيـــة والحاســـب اآللـــي لتحقيـــق األهـــداف بالتعـــاون مـــع إدارة نظـــم المعلومـــات بالـــوزارة. حيـــث قـــام فر
اإلدارة باالســـتمرار فـــي تنفيـــذ الخطـــة اإلســـتراتيجية لـــإدارة 2020-2022، وتقـــوم اإلدارة بمتابعـــة تنفيـــذ االختصاصـــات 
المنوطـــة بهـــا مـــن خـــال أربعـــة أقســـام )قســـم التراخيـــص النوعيـــة، قســـم تقييـــم ومتابعـــة األســـعار، قســـم األســـواق 

يـــة، قســـم الرقابـــة الميدانيـــة(. ومـــن أبـــرز هـــذه اإلنجـــازات: المركز

اعتمـــاد اإلصـــدار األول لدليـــل إجـــراءات العمـــل والدليـــل السياســـات الخـــاص بـــاإلدارة مـــن قبـــل إدارة التخطيـــط . 1
والجـــودة.

ية إلنجازات اإلدارة.. 2 ير الشهر اصدار التقار

يـــق عمـــل إداري لمتابعـــة جـــودة تنفيـــذ االختصاصـــات بالمنوطـــة بـــاإلدارة والبـــدء بوضـــع الخطـــة . 3 تشـــكيل فر
اإلســـتراتيجية لـــإدارة 2023-2027 بمؤشـــرات القيـــاس، والبـــدء بتطويـــر وتنفيـــذ اإلصـــدار الثانـــي لدليـــل إجـــراءات 

العمـــل والدليـــل السياســـات الخـــاص بـــاإلدارة.

االجتماعات الدورية مع إدارة نظم المعلومات لبدء تنفيذ األنظمة اإللكترونية الخاصة باإلدارة.. 4

تنفيـــذ مبـــادرة دعـــم اللحـــوم الحمـــراء لشـــهر رمضـــان المبـــارك 1443ه - 2022م بالتعـــاون مـــع إدارة الثـــروة . 5
الحيوانيـــة بـــوزارة البلديـــة وشـــركة ودام الغذائيـــة.

تنفيـــذ مبـــادرة قائمـــة الســـلع االســـتهاكية الغذائيـــة وغيـــر الغذائيـــة المخفضـــة لشـــهر رمضـــان المبـــارك . 6
2022م.  - 1443ه 

االجتماعات الدورية مع اللجان ذات العاقة بإدارة التراخيص النوعية.. 7



67 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

يـــر إنجـــازات قســـم التراخيـــص النوعيـــة  ثانًيـــا: تقر
الربـــع األول ينايـــر – مـــارس 2022



89 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

ير إجمالي أعداد التراخيص النوعية الربع األول لسنة 2022 تقر

اإلجماليمارسفبرايرينايرعدد رخص التنزيالت والعروض الترويجية وأعمال داللة والجوائز

7112176268التنزيالت الموسمية

1-1-التصفية النهائية

4747--التخفيضات الخاصة بالمهرجانات

1312658التخفيضات الخاصة بعمالء والء

446757تعديل رخص التخفيضات الموسمية

11--تعديل رخص المهرجانات

11--تعديل رخص عمالء والء

11--تعديل رخص التصفية النهائية

416473178العروض الترويجية

3114015351,247العروض الخاصة

----أمسح وأربح

9172450السحب على جوائز

3222559رسوم االشراف على السحوبات

691227تعديل رخص العروض الترويجية

333947119تعديل رخص العروض الخاصة

----تعديل رخص أمسح واربح

1--1تعديل رخص السحب على الجوائز

----ترخيص أعمال الداللة جديد

257-ترخيص أعمال الداللة تجديد

----بطاقات أعمال الداللة جديد

4812-بطاقات أعمال الداللة تجديد

5176918552063إجمالي التراخيص الصادرة 2022

ت
التخفيضا

ض الترويجية
العرو

أعمال دالله

يناير
517

25%
مارس
855

41%

فبراير
691

34%

إجمالي التراخيص النوعية الصادرة
يناير - مارس 2022

2,063 



1011 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

مقارنات أعداد التراخيص النوعية الصادرة الربع األول للعام 2021 و2022

 عدد رخص التنزيالت والعروض الترويجية وأعمال
داللة والجوائز

مارسفبرايريناير
202120222021202220212022

11271641215876التنزيالت الموسمية

--1---التصفية النهائية

47-----التخفيضات الخاصة بالمهرجانات

26-31-1-التخفيضات الخاصة بعمالء والء

46443627تعديل رخص التخفيضات الموسمية

1-----تعديل رخص المهرجانات

1-----تعديل رخص عمالء والء

1-----تعديل رخص التصفية النهائية

654153648573العروض الترويجية

324311285401383535العروض الخاصة

-1-1-1أمسح وأربح

1199171324السحب على جوائز

35321422135رسوم االشراف على السحوبات

561191212تعديل رخص العروض الترويجية

263326393147تعديل رخص العروض الخاصة

------تعديل رخص أمسح واربح

---11-تعديل رخص السحب على الجوائز

------ترخيص أعمال الداللة جديد

2225-3ترخيص أعمال الداللة تجديد

------بطاقات أعمال الداللة جديد

7468-16بطاقات أعمال الداللة تجديد

609517462691593855إجمالي التراخيص الصادرة 2022

ت
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1213 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

ومتابعـــة  تقييـــم  قســـم  إنجـــازات  يـــر  تقر ـــا: 
ً
ثالث

:2022 مـــارس   – ينايـــر  األول  الربـــع  األســـعار 



1415 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

يـــر إنجـــازات قســـم تقييـــم ومتابعـــة األســـعار الربـــع األول  ـــا: تقر
ً
ثالث

ينايـــر – مـــارس 2022:

عدد الطلبات المقدمة لقسم التقييم ومتابعة األسعار الربع األول لعام 2022

اإلجماليمارسفبرايرينايرالبيان

يادة أسعار السلع - فوق 6112138عدد طلبات ز

يادة أسعار الخدمات - فوق 99--عدد طلبات ز

6113047اإلجمالي

436876187عدد طلبات تسجيل أسعار سلع جديدة للموردين

344238114عدد الموافقات على طلبات تسجيل أسعار سلع جديدة للموردين

10818-عدد طلبات تسجيل تعديالت أسعار سلع الموردين

2-2-عدد طلبات إلغاء أسعار سلع الموردين

77122122321 اإلجمالي

4228عدد الصالونات الرجالية التي تم تسجيلها

461020عدد الصالونات النسائية التي تم تسجيلها

28372085عدد المطاعم التي تم تسجيلها

619834عدد طلبات التسجيل االخرى

426440146اإلجمالي

1--1عدد تسجيل اإلضافات للصالونات الرجالية

4228عدد تسجيل اإلضافات للصالونات النسائية

13184980عدد تسجيل اإلضافات لخدمات المطاعم

7310-عدد تسجيل إضافات للخدمات األخرى

13-2عدد تسجيل معامالت تخفيض األسعار

6-42عدد تسجيل معامالت حذف خدمات

182754108اإلجمالي

305145126طلبات استثناء دخول الجمارك

179277292748إجمالي الطلبات

350
300
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100

50
-

يناير

197

277 292

فبراير مارس

إجمالي الطلبات خ�ل الربع ا�ول من عام 2022
748



1617 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

مقارنة عدد الطلبات المقدمة لقسم التقييم ومتابعة األسعار
لعام 2021 و2022 

البيان
مارسفبرايريناير

202120222021202220212022
141222عدد الصالونات الرجالية التي تم تسجيلها

7476210عدد الصالونات النسائية التي تم تسجيلها

192816373020عدد المطاعم التي تم تسجيلها

7671968عدد طلبات التسجيل االخرى

344231644040إجمالي عدد طلبات التسجيل

-1--1-عدد تسجيل اإلضافات للصالونات الرجالية

543262عدد تسجيل اإلضافات للصالونات النسائية

1751316182949عدد تسجيل اإلضافات لخدمات المطاعم

3-27-1عدد تسجيل إضافات للخدمات األخرى

1811821273654إجمالي عدد تسجيل طلبات اإلضافات

-23-4-تسجيل عدد معامالت حذف خدمات

31--2-تسجيل عدد معامالت تخفيض األسعار

يادة األسعار للسلع 46211921عدد طلبات ز

يادة األسعار للخدمات 19---4عدد طلبات ز

862111030إجمالي عدد طلبات زيادة األسعار للسلع والخدمات

5243946812676عدد طلبات تسجيل أسعار سلع جديدة للموردين

 عدد الموافقات على طلبات تسجيل أسعار سلع جديدة
3534824214038للموردين

8-10---عدد تسجيل تعديالت أسعار سلع الموردين

--2---عدد طلبات إلغاء أسعار سلع الموردين

3018518245-طلبات إستثناء دخول الجمارك

310197248277440292إجمالي الطلبات

2021
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-
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يناير فبراير مارس



1819 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

مقارنة عدد الطلبات المقدمة لقسم التقييم ومتابعة األسعار
لعام 2021 و2022 

النوع
مارسفبرايريناير

اإلجماليالعدداإلجماليالعدداإلجماليالعدد

 االشراف على
المزادات

22مزاد الخضار المحلي

88 مزاد

20

80 مزاد

23

92 مزاد
222023مزاد الخضار والفواكه المستوردة

222023مزاد البصل والبطيخ

222023مزاد األسماك والمأكوالت البحرية

اصدار
ية النشرات الجبر

5نشرة الخضار المميزة

115 
نشرة

4

104
نشرة 

5

120 
نشرة

222023نشرة مزارع قطر للخضار المحلي

222023نشرة الخضار المحلي

222023نشرة الخضار المستوردة

222023نشرة الفواكه المستورة

222023نشرة األسماك والمأكوالت البحرية

 الرقابة على
المحالت

يارتها 434عدد المحالت التي تم ز

-

414

-

860

- 32546عدد المخالفات التي تم ضبطها

28432148عدد الشكاوى التي تمت متابعتها

ا�شراف على المزادات
يناير
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اصدار النشرات الجبرية



2021 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

يناير
1,853,616

مارس 
1,574,000

فبراير
1,550,712

مارسفبرايريناير

مارسفبرايريناير
طنكجمطنكجمطنكجم

1,853,6161,853.6161,550,7121550.7121,574,0001,574

ـــاُء  يـــة الـــواردة علـــى ســـوق أم صـــال بن بيـــان كميـــات األســـماك والمأكـــوالت البحر
على بيانات أســـواق إلدارة المنشـــأت الغذائية الربع ســـنوي يناير - مارس 2022:

بيـــان كميـــات الخضـــروات والفواكـــه المحلـــي والمســـتورد علـــى ســـوق الســـيلية 
المركـــزي بنـــاُء علـــى بيانـــات أســـواق إلدارة المنشـــأت الغذائيـــة لشـــهر فبرايـــر 2022:

مارس فبراير يناير
 مجموعالنوع

الوزن بالكيلو الوحدة المجموع  مجموع
الوزن بالكيلو الوحدة المجموع  مجموع

الوزن بالكيلو الوحدة المجموع

4,887,934 صندوق 851,110 4,232,702 صندوق 758,823 4,357,200 صندوق 758,823
 كميات

 الخضروات
المحلية

6,957,586 طبلية 8,605 6,556,242 طبلية 7,833 6,096,214 طبلية 7,833
 كميات

 الخضروات
المستوردة

3,136,310 طبلية 4,854 2,608,490 طبلية 4,316 2,833,800 طبلية 4,316
 كميات

 الفواكه
المستوردة

كميات الخضروات المحلية كميات الخضروات المستوردة كميات الفواكه المستوردة
يناير

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

فبراير
مارس

4,357,200
4,232,702
4,887,934

6,096,214
6,556,242
6,957,586

2,833,800
2,608,490
3,136,310



2223 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

مقارنة أسعار الخضار ما بين شهر يناير وفبراير ومارس 2022

مارس 2022 فبراير 2022 يناير 2022
 وزن

العبوة العبوة المصدر الصنف  سعرم
الكيلو

 سعر
العبوة

 سعر
الكيلو

 سعر
العبوة

 سعر
الكيلو

 سعر
العبوة

3 18 3 18 3.5 21 6 بالستيك إيراني طماطم 1

3.5 24 4 28 5.5 38 7 فلين قطري خيار 2

2.5 15 3.5 21 3.5 21 6 بالستيك قطري باذنجان 3

3.5 28 3.5 28 4 32 8 بالستيك إيراني زهرة 4

2.5 25 3 29 3 28 10 بالستيك إيراني ملفوف 5

4 27 5 35 4 28 7 بالستيك إيراني فلفل حلو 6

3 10 3 12 3 12 4 كيس وسط باكستاني بطاطس 7

2.5 15 3 18 3 18 6 كيس وسط هندي بصل احمر 8

3.5 32 3.5 35 4 40 10 بالستيك إيراني خس 9

4.5 43 6 57 6 60 10 كرتون استرالي جزر 10

6.5 26 7 28 7 28 4 كيس صيني ثوم 11

6.5 32 7 35 8 40 5 كرتون صيني زنجبيل 12

مقارنة أسعار الخضار ما بين شهر يناير 2021 يناير 2022

يناير 2022  يناير 2021
 وزن

العبوة العبوة المصدر الصنف  سعرم
الكيلو

 سعر
العبوة

 سعر
الكيلو

 سعر
العبوة

21 3.5 18 3 6 بالستيك إيراني طماطم 1

38 5.5 21 3 7 فلين قطري خيار 2

21 3.5 12 2 6 بالستيك قطري باذنجان 3

32 4 32 4 8 بالستيك إيراني زهرة 4

28 3 23 2.5 10 بالستيك إيراني ملفوف 5

28 4 28 4 7 بالستيك إيراني فلفل حلو 6

12 3 12 3 4 كيس وسط باكستاني بطاطس 7

18 3 15 2.5 6 كيس وسط هندي بصل احمر 8

40 4 33 3.5 10 بالستيك إيراني خس 9

60 6 40 4 10 كرتون استرالي جزر 10

28 7 26 6.5 4 كيس صيني ثوم 11

40 8 30 6 5 كرتون صيني زنجبيل 12



2425 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

مقارنة أسعار الخضار ما بين شهر فبراير 2021 وفبراير 2022

فبراير 2022 فبراير 2021
 وزن

العبوة العبوة المصدر الصنف  سعرم
الكيلو

 سعر
العبوة

 سعر
الكيلو

 سعر
العبوة

3 18 3 18 6 بالستيك إيراني طماطم 1

4 28 3 21 7 فلين قطري خيار 2

3.5 21 2.5 15 6 بالستيك قطري باذنجان 3

3.5 28 4 32 8 بالستيك إيراني زهرة 4

3 29 2.5 23 10 بالستيك إيراني ملفوف 5

5 35 4 28 7 بالستيك إيراني فلفل حلو 6

3 12 3 12 4 كيس وسط باكستاني بطاطس 7

3 18 3.5 21 6 كيس وسط هندي بصل احمر 8

3.5 35 3.5 34 10 بالستيك إيراني خس 9

6 57 4 40 10 كرتون استرالي جزر 10

7 28 7 28 4 كيس صيني ثوم 11

7 35 6 30 5 كرتون صيني زنجبيل 12

مقارنة أسعار الفاكهة ما بين شهر فبراير -2021 فبراير 2022

فبراير 2022 فبراير 2021
 وزن

العبوة العبوة المصدر الصنف  سعرم
الكيلو

 سعر
العبوة

 سعر
الكيلو

 سعر
العبوة

6.5 117 7 120 18 كرتون فرنسي تفاح اخضر 1

6.5 115 7 120 18 كرتون شيلي تفاح سكري 2

4 64 5 80 16 كرتون صيني تفاح فوجي 3

6 78 5 65 13 كرتون فلبيني موز 4

5.5 71 4.5 65 14 كرتون االكوادور 5 موز

5 34 5 40 8 كرتون فيتنام 6 ليمون

4.5 45 5 50 10 كرتون تركي 7 ليمون

6.5 65 7 70 10 كرتون فلبيني اناناس 8

4 24 4 24 6 بالستيك لبناني 9 برتقال

5.5 82 4 55 15 كرتون افريقي 10 برتقال

6 30 5.5 27 5 كرتون تركي 11 عنب

11 49 14.5 65 4.5 كرتون إيطالي 12 عنب



2627 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

مقارنة أسعار الخضار ما بين شهر مارس 2021 ومارس 2022

مارس 2022 مارس 2021
 وزن

العبوة العبوة المصدر الصنف  سعرم
الكيلو

 سعر
العبوة

 سعر
الكيلو

 سعر
العبوة

3 18 3 18 6 بالستيك إيراني طماطم 1

3.5 24 3 21 7 فلين قطري خيار 2

2.5 15 2.5 15 6 بالستيك قطري باذنجان 3

3.5 28 4 32 8 بالستيك إيراني زهرة 4

2.5 25 2.5 23 10 بالستيك إيراني ملفوف 5

4 27 4 28 7 بالستيك إيراني فلفل حلو 6

3 10 3 10 3.5 كيس وسط باكستاني بطاطس 7

2.5 15 3.5 21 6 كيس وسط هندي بصل احمر 8

3.5 32 3.5 34 10 بالستيك إيراني خس 9

4.5 43 3.5 35 10 كرتون استرالي جزر 10

6.5 26 7 28 4 كيس صيني ثوم 11

6.5 32 6 30 5 كرتون صيني زنجبيل 12

مقارنة أسعار الفاكهة ما بين شهر مارس -2021 مارس 2022

مارس 2022 مارس 2021
 وزن

العبوة العبوة المصدر الصنف  سعرم
الكيلو

 سعر
العبوة

 سعر
الكيلو

 سعر
العبوة

7 120 7 120 18 كرتون اسباني تفاح اخضر 1

6.5 115 7 120 18 كرتون فرنسي تفاح سكري 2

4.5 72 5 80 16 كرتون صيني تفاح فوجي 3

6.5 84 5.5 71 13 كرتون فلبيني موز 4

6 84 5 70 14 كرتون االكوادور 5 موز

5 35 6 40 7 كرتون فيتنام 6 ليمون

5 50 5 50 10 كرتون تركي 7 ليمون

8 80 7 70 10 كرتون فلبيني اناناس 8

3.5 21 4 24 6 بالستيك لبناني 9 برتقال

5 70 4 55 15 كرتون افريقي 10 برتقال

10 38 8 32 4 كرتون هندي 11 عنب

10 45 14.5 65 4.5 كرتون إيطالي 12 عنب



2829 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

أسعار بيع المواشي الحية بالسوق المركزي خالل شهر 
)يناير 2022(

مقارنه المواشي الحية بالسوق المركزي خالل 
شهر )يناير 2021و 2022(

 متوسط أسعار ينايرالصنفمادني سعرمتوسط السعراعلي سعرالصنفم
2021

 متوسط
 أسعار يناير

2022

11501300خروف بلدي1350130012501خروف بلدي1

11501300خروف سوري1400130012002خروف سوري2

00خروف استرالي0003خروف استرالي3

1100975خروف ايراني10509759004خروف ايراني4

1100950تيس قطري10009509005تيس قطري5

0750تيس عماني8007507006تيس عماني6

00تيس ايراني0007تيس ايراني7

575550تيس صومالي6005505008تيس صومالي8

مقارنه االعالف بالسوق المركزي خالل شهراسعار االعالف خالل شهر )يناير 2022(
 )يناير 2021 و 2022(

 متوسط أسعار ينايراسم الصنفالوزناخريمتوسط السعرالوزناسم الصنفم
2021

 متوسط
 أسعار يناير

2022

3738مخلوط تبن قطري23371مخلوط تبن قطري1

87تبن عدس ايراني672تبن عدس ايراني2

1216تبن باكستاني10163تبن باكستاني3

2638ردوس قطري15384ردوس قطري4

 مخلوط حمام23415مخلوط حمام قطري5
3741قطري

110110ذرة سوداني501106ذرة سوداني6

1515فول باكستاني12157فول باكستاني7



3031 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

أسعار بيع المواشي الحية بالسوق المركزي خالل شهر 
)فبراير 2022(

مقارنه المواشي الحية بالسوق المركزي خالل 
شهر )فبراير 2021و 2022(

 متوسط أسعارالصنفمادني سعرمتوسط السعراعلي سعرالصنفم
فبراير 2021

 متوسط
 أسعار فبراير

2022

11501100خروف بلدي130011009001خروف بلدي1

11501275خروف سوري1350127512002خروف سوري2

00خروف استرالي0003خروف استرالي3

1100900خروف ايراني9509008504خروف ايراني4

1100800تيس قطري8508007505تيس قطري5

0725تيس عماني7507257006تيس عماني6

7250تيس ايراني0007تيس ايراني7

575625تيس صومالي6506256008تيس صومالي8

مقارنه االعالف بالسوق المركزي خالل شهر اسعار االعالف خالل شهر )فبراير 2022(
)فبراير 2021و 2022(

 متوسط أسعاراسم الصنفالوزناخريمتوسط السعرالوزناسم الصنفم
فبراير 2021

 متوسط
 أسعار فبراير

2022

3740مخلوط تبن قطري23401مخلوط تبن قطري1

87تبن عدس ايراني672تبن عدس ايراني2

1214تبن باكستاني10143تبن باكستاني3

2628ردوس قطري15284ردوس قطري4

4567جت سوداني18675جت سوداني5

110120ذرة سوداني501206ذرة سوداني6

1718فول باكستاني12187فول باكستاني7

1860جيت يابس قطري8

 جيت اخضر9
2كيلو واحد)برسيم( قطري

 علف دواجن10
4555كويتي

 علف دواجن11
2340قطري



3233 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

مقارنه المواشي الحية بالسوق المركزي خال شهر )مارس 2021 و2022(

أسعار بيع المواشي الحية بالسوق المركزي خالل شهر 
)مارس 2022(

مقارنه المواشي الحية بالسوق المركزي خالل 
شهر )مارس 2021 و2022(

 متوسط أسعارالصنفمادني سعرمتوسط السعراعلي سعرالصنفم
مارس 2021

 متوسط أسعار
مارس 2022

11501250خروف بلدي1350125011001خروف بلدي1

11501300خروف سوري1400130012002خروف سوري2

00خروف استرالي0003خروف استرالي3

11000خروف ايراني0004خروف ايراني4

11001000تيس قطري110010009005تيس قطري5

00تيس عماني0006تيس عماني6

7250تيس ايراني0007تيس ايراني7

575550تيس صومالي6005505008تيس صومالي8

مقارنه االعالف بالسوق المركزي خالل شهر اسعار االعالف خالل شهر )مارس 2022( 
)مارس 2021 و2022(

 متوسط أسعاراسم الصنفالوزناخريمتوسط السعرالوزناسم الصنفم
مارس 2021

 متوسط أسعار
مارس 2022

1216تبن باكستاني10161تبن باكستاني1

3642ردوس قطري15422ردوس قطري2

4565جت سوداني18653جت سوداني3

110110ذرة سوداني501104ذرة سوداني4

1715فول باكستاني10155فول باكستاني5

1550جيت يابس قطري6

917رودس مربع رقم 72

 جيت اخضر8
3كيلو واحد)برسيم( قطري

814ردوس باكستاني9

 تبن فول10
1015باكستاني

916تبن ارز باكستاني11



3435 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

Prices of Fresh Mutton - أسعار اللحوم الطازجة

مقارنة اسعار اللحوم لشهر يناير 2022

priceUnitCountryCommodityالسعرالوحدةالمصدرالسلعة

غنم
 44.7544.75KgIndiaFreshكيلوهندي)تيس(

Mutton
39.7539.75kgPakistanكيلوباكستاني)تيس(

خروف

44.7539.75KgAustraliaكيلواسترالي

Fresh Lamb
47.7547.75kgJordanكيلواردني )محلي( صغير

00kgJordanكيلواردني )محلي( كبير

39.7539.75kgSaudanكيلوسوداني  بعظم

عجل

استرالي)محلي(
00KgPakistan localكيلوبدون عظم

Fresh 
Mutton

 باكستاني مستورد
 35.7535.75KgPakistanكيلوبدون عظم

Imported

 باكستاني مستورد
28.7527.75KgQatarكيلوبعظم

54.7554.75kgQatar bigكيلومحلي بدون عظم

44.7544.75KgQatar smallكيلومحلي كبير

 69.7569.75KgAustraliaFreshكيلواستراليلحم مفروم
Mutton

مقارنة اسعار اللحوم لشهر فبراير 2022

priceUnitCountryCommodityالسعرالوحدةالمصدرالسلعة

غنم
 44.7544.75KgIndiaFreshكيلوهندي)تيس(

Mutton
39.7539.75kgPakistanكيلوباكستاني)تيس(

خروف

44.7544.75KgAustraliaكيلواسترالي

Fresh Lamb
58.7558.75kgJordan - localكيلوأردني )محلي( صغير

58.7558.75kgJordan - localكيلوأردني )محلي( كبير

39.7539.75kgSudanكيلوسوداني   بعظم

عجل

 باكستاني مستورد
29.7529.75KgPakistan localكيلوبدون عظم

Fresh 
Mutton

 باكستاني مستورد
 23.7523.75KgPakistanكيلوبعظم

Imported

44.7544.75KgQatarكيلومحلي بدون عظم

34.7534.75Qatar bigكيلومحلي كبير

36.7536.75KgQatar smallكيلوبتلو محلي صغير

 39.7539.75KgAustraliaFreshكيلوعجل استرالي مبردلحم مفروم
Mutton



3637 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

مقارنة اسعار اللحوم لشهر يناير 2022

priceUnitCountryCommodityالسعرالوحدةالمصدرالسلعة

غنم
 44.7544.75KgIndiaFreshكيلوهندي)تيس(

Mutton
39.7539.75kgPakistanكيلوباكستاني)تيس(

خروف

37.7537.75KgAustraliaكيلواسترالي

Fresh Lamb

 أردني )محلي(
58.7558.75kgJordan - localكيلوصغير

58.7558.75kgJordan - localكيلوأردني )محلي( كبير

32.7532.75kgSudanكيلوسوداني   بعظم

عجل

استرالي)محلي(
44.7544.75KgAustralia localكيلوبدون عظم

Fresh 
Mutton

 باكستاني مستورد
35.7535.75KgPakistan localكيلوبدون عظم

 باكستاني مستورد
 28.7528.75KgPakistanكيلوبعظم

Imported

44.7544.75KgQatarكيلومحلي بدون عظم

34.7534.75KgQatar bigكيلومحلي كبير

36.7536.75KgQatar smallكيلوبتلو محلي صغير

 39.7539.75KgAustraliaFreshكيلوعجل استرالي مبردلحم مفروم
Mutton

Prices of Fresh Mutton - أسعار اللحوم الطازجة



3839 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

يـــر إنجـــازات قســـم الرقابـــة الميدانيـــة  : تقر
ً
رابعـــا

الربـــع ســـنوي ينايـــر – مـــارس 2022:



4041 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

العددالبيانم
يناير 2022

العدد
فبراير 2022

العدد
اإلجماليمارس 2022

 عدد الشكاوى التي تم1
9293182367استقبالها بالقسم

8374120277عدد الشكاوى المغلقة2

9196290عدد الشكاوى التي تحت االجراء3

456357165عدد المعاينات4

593335127عدد المتابعات5

32242985عدد السحوبات6

يارتها7 1312260230126926عدد المحات التي تمت ز

 عدد الحمات التي قام بها8
2428القسم

عنوان الحمات التفتيشية9

 حملة الفواكه
 والخضروات

 حملة العروض
 الترويجية

 حملة الفواكه
 والخضروات

 حملة العروض الترويجية
)حملة الجت )البرسيم
 حملة إطارات السيارات

إلنستغرام
 أسعار المطاعم
في التطبيقات

العدد بيان المخالفات شهر يناير 2022 م

4 عدم وضع ترخيص في مكان ظاهر بالمحل 1

26 عدم اإلعالن عن االسعار 2

15 عدم وجود بيانات باللغة العربية 3

65 4 عدم االلتزام بالنشرة الجبرية

10 عدم وجود بيانات 5

27 عمل عرض ترويجي دون ترخيص مسبق من اإلدارة     6

11 عمل تخفيضات دون ترخيص مسبق من اإلدارة 7

1 8 عدم االلتزام باألسعار المخفضة

3 األسعار المعلن عنها في الفواتير ال تتطابق مع قائمة األسعار    9

1 يخها المحدد يان الحملة الترويجية قبل تار بدء سر 10

4 عدم االلتزام بصيغة اإلعالن الخاص بالعرض 11

2 ير شهري مفصل عن  تقضي ثمن اعلى من الثمن الذي تم اإلعالن عنه عدم االلتزام بتقديم تقر
12 تسليم الجوائز

1 ير شهري مفصل عن تسليم الجوائز عدم االلتزام بتقديم تقر 13

3 عدم وضع بطاقات على السلع التي يشملها العرض الترويجي 14

173 إجمالي عدد المخالفات



4243 سواق يناير - مارس 2022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال سواق يناير - مارس 2022تقر

ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

العدد بيان المخالفات شهر فبراير م

د عمل عرض ترويجي بدون ترخيص من االدارة 1

14 عمل تخفيضات برون ترخيص 2

1 تقاضي عن أعلى من المعلن عنة 3

4 عدم االلتزام بأسعار النشرة الجبرية 4

2 عدم وجود بيانات 5

2 يادة في األسعار دون الحصول على موافقة ز 6

2 عدم اإلعالن عن االسعار 7

1 عدم اإلعالن عن األسعار في مواقع التواصل االجتماعي 8

1 )عدم وجود بيانات باللغة العربية )المنيو 9

1 عدم وجود فواتير باللغة العربية 10

2 )عدم وجود بيانات باللغة العربية )خضروات وفواكه 11

1 إعالن مضلل 12

7 عدم التزام صاحب الترخيص بصيغة االعالن 13

71 إجمالي عدد المخالفات

العدد بيان المخالفات شهر مارس 2022 م

1 يخ المحدد المسموح بها في الترخيص يان الحملة الترويجية قبل التار بدء سر 1

1 عدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة 2

7 عدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة- الخضار والفواكه 3

5 عدم اصدار فواتير باللغة العربية 4

7 عدم اإلعالن عن االسعار 5

1 عدم اإلعالن عن األسعار باللغة العربية 6

2 عدم اإلعالن عن األسعار على مواقع التواصل االجتماعي 7

1  في الزمان والمكان المحددين
ً
 عدم االلتزام بإجراء السحب بحضور أحد مأموري الضبط القضائي علنيا

بالترخيص الصادر 8

15 ية للخضروات والفواكه عدم االلتزام بأسعار النشرة الجبر 9

1 عدم االلتزام بتدوين كافة البيانات االيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة 10

7 عدم االلتزام بشكل وصيغة اإلعالن الخاص بالعرض الترويجي المعتمد من االدارة 11

2 عدم وضع الترخيص بالعرض الترويجي في مكان ظاهر من المحل 12

1 13 عدم وضع بطاقات على السلع التي يشملها العرض موضحا بها جميع التفاصيل

28 عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص الالزم من اإلدارة المختصة 14

1 وصف السلعة او اإلعالن عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة 15

80 إجمالي عدد المخالفات



سواق يناير - مارس 442022
ٔ
ول ٕادارة التراخيص النوعية ومراقبة اال

ٔ
ير الربع اال تقر

ير الربع سنوي - الربع ا�ول التقر
إدارة التراخيص النوعية ومراقبة ا�سواق 
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