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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 لخلفيةا

النشرة الشهرية لمراقبة السوق، يتم إصدارها من قبل السكرتارية الفنية لألمن 

الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون والشراكة مع منظمة األغذية 

 والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(

 المحلية قاألسوا في التسويقية لألسعار شهري ملخص الشهرية النشرة هذه توفر

  اسعار بمقارنة والمستخدمين للمنتفعين تسمح انها كما ، المستهدفة بالمحافظات

 األزمة قبل ما لفترة السعري والمتوسط السابق الشهر بأسعار فيه تصدر الذي الشهر

 مستهدفة محافظات عشر ثالثة من جمعها يتم التسويقية والمعلومات البيانات هذه ،

 التنسيق وحدات خالل من" العيش سبل وصمود الغذائي المنا تعزيز"برنامج قبل من

 العاصمة بأمانة الغذائي لألمن الفنية والسكرتارية المستهدفة المحافظات في الفنية

 تعز لحج، حضرموت، ذمار، حجة، الحديدة، محافظات من األسعار تجمع ، صنعاء

 من األسعار تجمع ، العاصمة أمانة ،البيضاء،الضالع،اب،شبوة،وأسواق ،عدن،ابين

    .موقع لكل المتوسط احتساب يتم ثم ومن ،  ممثلة تسويقية مواقع/  مراكز ثالثة

 

 اإلضاءات الرئيسيه

. مايو في تواهمس عن( المائة في 1.3) نقطة 2.4 بانخفاض ،2018 يونيو في نقطة 173.7 (FFPI(* )الفاو) والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ :عالميا 

 الدولية التصدير أسعار وكانت. مايو شهر عن( المائة في 3.7) نقطة 6.4 بانخفاض يونيو، في نقطة 166.2 والزراعة األغذية منظمة لدى الحبوب أسعار مؤشر متوسط وبلغ

 القياسي األمريكي القمح سعر متوسط وبلغ. النشطة التجارة وذات رئيسيةال المنتجة البلدان في الطقس حالة من المخاوف بسبب أبريل شهر في عام بشكل مرتفعة والذرة للقمح

No.2 Hard Red Winter f.o.b) ) 250 2017 مايو في عليه كان عما بالمائة 25 ونحو أبريل شهر عن بالمائة 4 بنسبة وبارتفاع ، الواحد للطن أمريكيًا دوالًرا( .FPMA 

-FAO، 11/6/2018.)  

 13 الـ المحافظات في األمريكي الدوالر مقابل اليمني للريال الرسمي غير الصرف سعر في تباين يونيو شهر خالل المحافظات أسواق مراقبة بيانات : أظهرتالصرفسعر  

/  يمنيا رياالً  490 بـ عالضالتلتها محافظة  أمريكي دوالر/  يمنيا رياالً  494 بسعر أبين فيتم تسجيله ( للدوالر شراء) صرف سعر أعلى أن الصرف، سعر متوسط ويبين. المستهدفة

 متوسط بلغ إذ. ثابتًا الصرف سعر ظل التوالي، على الثالث وللشهر السابق الشهر مع وبالمقارنة. التوالي على دوالر/  رياالً  483و 478 معدل أدنى ولحج المكال وسجلت. دوالر

 كانت حيث( 2015 فبراير) ألزمةاما قبل  فترةب مقارنة ٪125.96 بنسبة زيادة يمثل ما وهو أمريكي، دوالر/  يمنيا رياالً  486 مقداره ما 2018 يونيو في اإلجمالي الصرف سعر

  (دوالًرا/  ريااًل  215) قيمته

 مايو بأسعار رنةمقا ٪2 من وأقل ٪1 عن تقل بنسبة 2018 يونيو في والسكر القمح لحبوب التجزئة أسعار متوسط انخفض الوطني، الصعيد على السلع الغذائية المستوردة: 

 مايو بأسعار مقارنة ٪1 من بأقل النباتي الطهي وزيت( البسمتي وغير البسمتي من كل سعر متوسط) األرز يليه ٪1.37 بنسبة ارتفاعا القمح دقيق سعر وسجل. التوالي على

 األسعار في زيادة أعلى القمح حبوب سجلت إذ. ملحوظ بشكل األسعار في ارتفاع نجد (،2017 يونيو) الماضي العام في المقابل الشهر أسعار مع الحالية األسعار وبمقارنة. 2018

 .للسكر ٪10و القمح لدقيق ٪27 ونسبة النباتي الطهي لزيت ٪29و لألرز ٪41 يليها ٪46 بنسبة

 مايو- السابق بالشهر مقارنة الشامية للذرة ٪1 من وبأقل الرفيعة ذرةلل ٪1.91 وبنسبة ،٪2.16 الدخن من كجم 1 سعر ارتفع الوطني الصعيد على :المنتجة محلياالمحاصيل   

 31و الشامية للذرة ٪ 38 بنسبة للدخن، بالنسبة ٪ 46 بنسبة الرفيعة، للذرة ٪ 48 بنسبة األسعار ارتفعت (،(2017 يونيو) الماضي العام من المماثل الشهر مع وبالمقارنة. 2018

 الحصاد موسم تسبب ذاته، الوقت وفي. ٪ 12 بنسبة بحدة أسعاره ارتفعتحيث  ،الحارالبسباس  رئيسي وبشكل الوطني المستوى على الخضار سعر متوسط وسجل. للشعير ٪

 .المستهدفة المحافظات جميع في المرصودة الخضار لجميع األسعار في حاد انخفاض في الحالي

 العرض في خلل إلى ديأ مما السلع وحركة األسواقفقد تأثرت  بها، المحيطة والمناطق الحديدة في الراهن الصراع نتيجة :األسواق فيوغير الغذائية  – الغذائية توفر السلع  

 في تسبب مما أخرى،أسواق  فيع اختفت ان العديد من السل حين في األسواق بعض فيالسلع  تكدسلوحظ فقد . الغذائية وغير الغذائية والسلع المواد معظم أسعارعلى و والطلب

 في للرصد الخاضع العمال مدينة سوق في متوفرةلم تكن ( األعالف أنواع وجميع واألسمدة البذور) والمدخالت الحية الحيواناتان لوحظ كما . واسع نطاق على األسعار تقلبات

 الجنوبية المنطقة في الصيد أنشطةومزاولة مهنة  يتعذر كما الصيادين قبل من إليها الوصول يمكن وال عام بشكل آمنة غير األحمر للبحر الساحلية المنطقةأصبحت و. الحديدة مدينة

 مدينة في األحياء بعض في والمياه الكهرباء وانقطاع الوقود، أسعار ارتفاع إلى باإلضافة. السمكي اإلنزال مراكز من 10 أصل من 7 تاثرتفقد  ذلك،لونتيجة  المحافظة، من

 األسواق في التوريد سلسلة على أثرت التي حدياتالت أهممثلت تلك فقد  التعليب، ومصانع األسماك تخزين معامل بعض أعمال وتعليق الفرعية، الطرقبعض  وتعطل الحديدة،

  .المختلفةالمحلية 

 األساسية والسلع الغذائية المواد وأسعار توافر على كبير تأثير والتجارية، اإلنسانية للسلع الرئيسي اإلمداد طريق هي التي الحديدة، مدينة حول الدائر للصراع سيكون :الغذائية الواردات 

 في المتوقع النقص مع جنب إلى جنباً  للسكان الشرائية والقوة والدخل العيش كسب فرص انخفاض استمرار وإن. اليمنيين السكان تعداد ثلثي حوالي تخدم التي ةالمحلي األسواق في األخرى

 في اإلنسانية واألزمة الغذائي األمن انعدام حالة تعميق من زيدي سوف الحديدة ميناء خالل من والتجارية اإلنسانية اإلمدادات تعطل بسبب األسعار وارتفاع( الميناء إغالق حالة في) السلع

 . البالد

 يونيو) الماضي العام من المماثل الشهر مع وبالمقارنة. التوالي على ٪1و ٪3 بنسبة 2018 بمايو مقارنة والبترول الديزل من لكل الوطني السعر متوسط ارتفع :المشتقات النفطية 

 يتم. المحلية السوق تزود ال الرسمية المحطات تزال ال حيث الطهي، غاز أزمة تستمر التوالي، على الخامس وللشهر. للبترول ٪38 وبنسبة للديزل ٪51 سبةبن األسعار ارتفعت (،2017

 وعلى. كجم 20 إلى 18 من بدالً  كجم 11 بوزن لطهيا لغاز لاير 3000 بسعر األحياء فيالمحلي  المجتمع قادة خالل من الحالي الوقت في والحديدة حجة ذمار، صنعاء، مدينة أسواق تزويد

 والسوق المناطق مستوى على للتوافر النسبي التحسن وأدى. والحديدة حجة إب، ذمار، صنعاء، في الرئيسية المدن في هائل نقص هناك يزال ال توافره، في النسبي التحسن من الرغم

 . 2018 مايو بشهر مقارنة 2018 يونيو في ٪16 بنسبة الوطني السعر متوسط انخفاض إلى الموازي

 

 األسماك سوق  – مدينة عدن
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 اتجاهات أسعار التجزئة للسلع األساسية

 

تغييرال ونسبة( كجم/ يمني لاير) المستوردة للسلع التجزئة سعر متوسط(: 1) جدول  

 ةالغذائي السلع

 المستوردة

 

يونيوأسعار  
2018 

التغيير %  

 ***ما قبل االزمة مايو

 %69.92 %0.67- 207.46 القمح

القمح دقيق  221.62 1.37% 55.88% 

 %50.28 %1.09- 286.92 السكر

 %146.89 %0.80 530.00 *الرز

 **الطبخ زيت

 **النباتي**

715.62 0.36% 100.64% 

 %62.81 %0.21- 434.17 الفول

 %103.59 %1.15 642.85 الفاصوليا
 %55.11 %0.43 555.31 العدس

 البسمتي وغير يالبسمت للصنفين المتوسط هذا*
 محليا والمعامل المستورد للزيت المتوسط هذا**

 محافظة مستهدفه 13ل ***حسابات هذا الشهر تمت 

 الحبوب من المحلية لمنتجاتل( كجم/لاير) التجزئة سعر متوسط: 2 جدول

ةالمحلي السلع  

 

يونيوأسعار   

2018 

 التغير %

مااااااااااااا قباااااااااااا   الشهر السابق

 ***االزمة

عةالرفي الذرة  398.00 1.91% 95.17% 

 %87.85 %2.16 370.54 الدخن

الشامية الذرة  371.92 0.60% 89.59% 

 %115.48 %2.39- 348.64 الشعير

 
 

 

االزمه وما قبلونسبه التغير مع الشهر السابق  2018 يونيو : المتوسط الشهري للحبوب )لاير/كجم(3جدول   

  السلع

 التغير %

 المحافظات

 ءصنعا

(األمانة)  
ةحج الحديدة ءالبيضا إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار   أبين الضالع شبوة 

 الذرة

 الرفيعة

 571 506 463 638 271 360 500 433 367 221 279 260 305 يونيو

 %1.6- %15.5 %5.7 %0.0 %3.9- %0.6- %14.2 %1.9 %0.0 %9.8- %8.2- %0.8 %1.0 مايو

150.0 اليوجد %46.8 %22.8 %64.1 %104.7 %69.4 ماقب  األزمه

% 

63.6% 32.2% 203.8

% 

101.3

% 

110.8

% 

143.0% 

 

 الدخن

 400 438 448 650 288 338 335 433 383 337 250 258 259 يونيو

 %0.0 %25.1 %4.7 %0.0 %1.1 %4.0 %6.7- %3.8- %0.0 %4.3 %1.6- %3.2 %0.4 مايو

176.6 %44.0 %53.6 %67.5 اليوجد %125.3 %68.5 %47.1 %103.1 %52.4 ماقب  األزمه

% 

124.0

% 

86.4% 66.7% 

الذرة 

 الشاميه

 350 538 413 650 254 330 329 433 433 233 288 267 317 يونيو

 %0.0 %38.7 %5.9 %1.9 %5.2- %6.5- %19.4- %3.8- %0.0 %6.8- %5.3- %2.9- %6.0 مايو

182.6 %23.9 %43.5 %64.5 اليوجد %140.6 %37.1 %60.0 %110.2 %86.5 ماقب  األزمه

% 

104.5

% 

139.1

% 

48.9% 

 

 الشعير

 اليوجد 350 اليوجد 613 256 360 346 450 300 228 279 400 253 يونيو

 اليوجد %0.0 اليوجد %3.9- %2.4 %5.0- %6.5 %10.0- %0.0 %13.3- %3.0 %0.0 %0.0 مايو

يوجدال %66.7 %42.5 %86.0 %207.7 %80.7 ماقب  األزمه  130.7

% 

222.6 %42.2 اليوجد

% 

105.9 اليوجد

% 

 اليوجد

 حادة زيادة هناك وكانت. والبيضاء ضرموتح في حاله على يونيو في األسعار متوسط بقي ، السابق الشهر مع وبالمقارنة. البيضاء في للكيلو رياالً  638 إلى ذمار في كيلوغرام/  رياالً  221 من يونيو شهر في الرفيعة للذرة التجزئة سعر متوسط تراوح الرفيعة: الذرة 

 .2018 مايو السابق بالشهر مقارنة إب في ٪4 وبنحو حجة في ٪8.2 بنسبة تلتها ثم ذمار في ٪9.8 وبنسبة ٪5.7 بنسبة شبوة في وانخفضت ، تعز في ٪14.2 بنسبة تليها ٪15.5 بنسبة الضالع في األسعار في

 :الضالع في ٪25.1 وبنسبة بحدة األسعار وارتفعت. وأبين والبيضاء حضرموت في مايو شهر مع مقارنة يونيو شهر في تغيير دون الدخن سعر متوسط وبقي. البيضاء في كجم/  رياالً  650 و حجة في كجم/  رياالً  250 بين للدخن التجزئة سعر متوسط تراوح الدخن 

  .٪3.8 بنسبة لحج تلتها ٪6.7 بنسبة تعز في تراجعت بينما. الحديدة في ٪3.2 و عدن في ٪4 وبنسبة ،
 تعز في ٪ 19.4 وبنسبة ملحوظ بشكل انخفض بينما.  شبوة في منها وقريبا صنعاء مدينة في ٪6 وبنسبة ، ٪38.7 بنسبة الضالع في حاد بشكل السعر وارتفع. وأبين حضرموت في تغيير دون السابق الشهر مع مقارنة الشامية الذرة سعر متوسط ظل الشامية الذرة ، 

  .عدن في ٪ 6.5 و ذمار في ٪ 6.8 و
 في ٪4 وحوالي عدن في ٪5 و لحج في ٪10 تليها ذمار في ٪13.3 بنسبة ملحوظاً  انخفاضاً  أظهرت وقد. والضالع وحضرموت والحديدة صنعاء مدينة في 2018 مايو في هي كما األسعار ظلت ، ذلك ومع. أبين وفي شبوة في الشعير أسعار انخفاض تواصل :الشعير 

 .وحجة تعز في ٪6 و 3 بين السعر وارتفع. البيضاء

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 



 
 

    الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 

 النشرة الشهرية لمراقبة السوق
 العدد :35                                                                                                                                                                              يونيو :2018

35:  العدد                                 8201يونيو         السوق لمراقبة الشهرية النشرة :الصفحة 3                                                                                   

 
 

 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

  

 

 

 

 

ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018-يونيوالشهري ألسعار الخضروات )لاير/كجم(  ط: المتوس4جدول   

 أبين الضالع شبوة  البيضاء اب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة صنعاء )األمانة الشهر السلع

 البصل

 

 300 233 315 267 152 227 256 300 229 218 263 212 200 يونيو

 %9.1 %6.8- %31.3 %2.9- %24.0- %5.1 %2.7- %33.3 %10.1 %5.6- %8.7- %5.5 %16.0- مايو

 الطماطم

 

 354 363 319 225 161 238 329 263 267 248 142 213 146 يونيو

 %13.2- %11.0- %0.3 %43.8- %44.1- %8.5- %11.8- %5.2 %17.8- %33.2- %64.5- %38.4- %46.9- مايو

 البطاط

 

 288 213 328 250 173 240 290 200 271 218 238 215 225 يونيو

 %17.7- %7.0- %0.9 %4.9- %1.1- %6.3- %0.0 %0.0 %15.6- %14.2- %22.7- %11.9- %11.4- مايو

 البيبر

 

 1000 604 750 583 600 715 835 700 900 513 475 381 400 يونيو

 %9.1- %16.7- %2.0 %2.8- %12.2- %6.7- %10.4 %30.0- %22.9- %34.5- %43.9- %35.8- %34.2- مايو

 البسباس
 1871 833 1138 438 800 1225 2000 1117 1442 933 613 647 575 يونيو

 %91.9 %16.7- %8.4 %21.5- %28.0 %2.3- %7.1 %44.1 %36.3 %7.6 %26.8- %1.7- %11.5- مايو

السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 يونيو( دجاج/راس/لاير) الحية والدواجن الحيوانات ألسعار الشهري المتوسط: 5 جدول  

 الشهر النوع والعمر
 المحافظات

 أبين الضالع شبوة البيضاء إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجة الحديدة صنعاء )األمانة

 شهور 6أغنام
 يونيو

28375 22625 22667 26250 49333 40917 31917 36438 23500 33000 40500 18875 39333 

 مايو
1.3% 3.1% 4.0% 6.7% 4.6% 27.4% 2.4% 2.1% 5.6% 5.6% 1.3% 4.9% 18.6% 

 12أغنام 
 شهور

 يونيو
33125 38875 40250 38188 60667 52417 48917 52875 43250 55000 60083 34375 52667 

 مايو
0.4% -4.0% 3.1% 10.7% 5.8% 19.1% 3.3% 9.4% 7.5% 7.8% 2.0% 7.4% 20.7% 

 6ماعز 
 شهور

 يونيو
27750 24125 21667 26700 50250 46083 33667 37875 23250 35000 40000 24625 42833 

 مايو
0.9% 7.5% 0.0% 7.3% 4.9% 29.8% 4.1% -4.1% 3.3% 6.9% 10.6% 11.9% 19.5% 

 12ماعز 
 شهور

 يونيو
33250 43875 39917 38338 62000 57417 54708 53813 42625 57000 53583 45125 56583 

 مايو
0.8% 0.6% -0.4% 11.9% 6.6% 16.0% 6.0% -0.2% 6.6% 11.2% 5.1% 9.1% 20.9% 

 دجاج الحي
 يونيو

1250 1403 1800 1613 1150 1200 1942 1403 1275 1613 1575 1458 1275 

 مايو
10.3% 3.7% 8.6% 13.1% -6.1% 0.0% 10.0% 4.2% 3.4% 16.2% 0.0% 4.1% 6.3% 

 إب محافظة سجلت وقد. المحافظات معظم في ملحوظ بشكل الشهري البصل سعر متوسط انخفض السابق، الشهر مع رنةوبالمقا. وحجة أبين فيبالتساوي  كيلوجرام/  رياالً  300و إب في كيلوجرام/  رياالً  152 بين للبصل بالتجزئة البيع سعر تراوح البصل: 

 .أبين في ٪ 9.1 و حضرموت في ٪ 10.1 و ، شبوة في ٪ 31.3 وبنسبة ، لحج في ٪ 33.3 وبنسبة حاد بشكل السعر ارتفع ، نفسه الوقت وفي. حّجة محافظة ٪8.7 بنسبة تلتها ، ٪16 بنسبة صنعاء مدينة تلتها ، ٪24 بلغت انخفاض نسبة أعلى

 بلغت انخفاض نسبة علىأ حجة محافظة وسجلت. المستهدفة المحافظات جميع في تقريباً  حاد بشكل الطماطم أسعار انخفضت اإلمدادات أسعار وتحسن الحالي الحصاد موسم وبسبب السابق بالشهر مقارنة. البصل اتجاه نفس الطماطم سعر متوسط تبع الطماطم:  

 .شبوة في ٪ 1 من وبأقل لحج في ٪ 5.2 بنسبة ارتفعت ، أخرى ناحية من. حضرموت في ٪17.8 و ذمار في ٪33.2 و ، البيضاء في ٪43.8 و ، إب في ٪44.1 و ، ٪47 بنسبة صنعاء مدينة تليها ، 64.5٪

 كانت كما حالها على األسعار بقيت حيث) وتعز لحج من جزء باستثناء األخرى المحافظات جميع في حاد بشكل يونيو في البطاطس أسعار متوسط وانخفض ،. شبوة في كغ/ رياالً  328 و إب في كغ/  رياالً  173 بين للبطاطس التجزئة بيع سعر تراوح البطاطس  

  .والحديدة صنعاء مدينة في ٪12 من وأكثر ذمار في ٪14.2 وبنسبة ، حضرموت في ٪15.6 بنسبةو ، أبين في ٪17.7 يليه ، ٪22.7 بنسبة حجة محافظة في األسعار في انخفاض أعلى وسجل(. مايو شهر في

 مدينة في ٪30 تليها ، حجة محافظة في ٪40 نسبة تجاوزت دفةالمسته المحافظات في األسعار في كبير انخفاض هناك وكان. األخرى الخضروات منتجات أسعار اتجاهات نفس يتبع يونيو شهر في( الحلو الفلفل) البيبر أسعار متوسط ظل:) الحلو لالفلف (البيبر 

  .شبوة في كغ/  رياالً  750 و تعز في كغ/  رياالً  835 حضرموت، في كغ/  رياالً  900 يليه كغ/  لاير 1000 بواقع تجزئة سعر أعلى ألبين وسجل. حضرموت في ٪23 وحوالي لحج في ٪30 وبنسبة وذمار والحديدة صنعاء

 والمنخفضة، المرتفعة األسعار مستويات بين مزج قد يونيو شهر في السعر متوسط وكان. كغ/  لاير 1871ب واقع أبين تلتها كغ/  لاير 2000 بسعر األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين األعلى هي تعز في الحار للبسباس بالتجزئة البيع أسعار لتظ :الفلفل 

 البسباس و( الحلو الفلفل) البيبر على الطلب يزداد ما فغالباً . الضالع في ٪16.7و البيضاء في ٪21.5 وبنسبة حجة في ٪26.8 بنسبة السعر وانخفض. إب في ٪28 و ، حضرموت في ٪36.3 تليها ، لحج في ٪40 من وأعلى ، أبين في ٪90 األسعار وتجاوزت

 ..رىخمنتجات الخضروات األ بين من أسعاره في حادة بزيادة تسبب الذي األمر المطاعم في الحار

  .  

  

 الخضروات

 

 الثروة الحيوانية
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 ارتفع ذلك، على وبناء. المحافظات ميعبج والماعز األغنام فئات لجميع األسعار في حادة زيادة حققت قد الدينية الفعاليات من الفطر عيد من تاله وما ، المبارك رمضان شهر فإن ، (2018 )مايو السابق بالشهر ومقارنة عام بشكل :أشهر 6 عمر األغنام 

 بلغ وقد. وحجة حضرموت في ٪4 من وأكثر ،  ٪5.6 بنسبة والبيضاء إب في و ، ٪6.7 بنسبة ذمار في و ، ٪18.6 بنسبة أبين يليها ، ٪27.4 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى لحج محافظة وسجلت. المستهدفة المحافظات جميع في الشهرية األسعار متوسط

 رياالً  18875و رياالً  22625 الرأس سعر بلغ حيث رأس، لكل تجزئة سعر أدنى والضالع الحديدة محافظة من كل وسجلت. شبوة محافظة في رياالً  40500و لحج في للرأس رياالً  40917 تلتها حضرموت، في رياالً  49333 الفئة لهذه الواحد الرأس سعر

  .التوالي على

 سعر أدنى والضالع صنعاء مدينة سجلت وحيث. شبوة محافظة في رأس/  رياالً  60083 يليه حضرموت، في رياالً  60667 الفئة هذه في الواحد للرأس سعر أعلى بلغ وقد. أشهر 6 فئة من األغنام اتجاه نفس أسعارها متوسط تبعا شهر 12 عمر األغنام 

 .والضالع وإب، البيضاء، في ٪7 من وأكثر عدن، في ٪9.4 وبنسبة ذمار، في ٪10.7 وبنسبة لحج، في ٪19.2 وبنسبة أبين، في ٪20.7 بنسبة حاد بشكل الشهري السعر متوسط وارتفع. لتواليا على رياالً  34375و رياالً  33125 بلغ حيث بالتجزئة، للبيع

 ٪ 29.8 بنسبة بحدة ارتفعت إذ. األخرى المحافظات جميع في األسعار ارتفعت فقد ،( ٪ 4.1 بنسبة طفيف بشكل األسعار انخفضت حيث) عدن من جزء اءوباستثن. األغنام أسعار اتجاهات نفس يونيو شهر في أسعارها متوسط اتبع :أشهر 6 عمر الماعز  

 .شبوة في رأس/  رياالً  40000و لحج في رأس/  رياالً  46083 يليه حضرموت، في رأس/  االً ري 50250 كان الماعز من رأس لكل سعر وأعلى. شبوة في ٪ 10.6 وبنسبة الضالع في تقريبا ٪ 12 وبنسبة ، أبين في ٪ 19.5 تليها ، لحج في

 البيضاء في ٪ 11.2 وبنسبة ذمار، في تقريبا ٪ 12 وبنسبة لحج، في ٪ 16 وبنسبة أبين، في تقريبا ٪ 21 بنسبة حاد بشكل يونيو في شهرا 12 يبلغ الذي للماعز الشهري السعر متوسط ارتفع ،2018 مايو شهر مع مقارنة :شهرا 12 عمر الماعز  

 وكانت . تعز في لاير 54708و البيضاء في لاير 57000 لحج، في لاير 57417 تليها حضرموت في رأس/  لاير 62000 الماعز من شهرا 12 فئة من الواحد للرأس سعر أعلى وسجل. حجة في فقط ٪1 من بأقل األسعار وانخفضت. الضالع في ٪9.1 وبنسبة

 .رأس/  لاير 33250 عند سعر أدنى سجلت قد صنعاء مدينة

 تعز في ٪ 10 وبنسبة صنعاء، مدينة في ٪ 10.3 وبنسبة ذمار، في ٪ 13.1 وبنسبة البيضاء، في ٪ 16.2 بنسبة السعر متوسط وارتفع. وشبوة لحج في يذكر تغيير دون يونيو في الحي الدجاج سعر متوسط بقي ،2018 مايو مع بالمقارنة :الحي الدجاج  

 .حجة محافظة في لاير 1800 يليها لاير، 1942 بواقع تعز محافظة في بالتجزئة للبيع أسعار أعلى تسجيل تم كما. ٪6.1 بنسبة حضرموت في الوحيد االنخفاض تسجيل وتم. التوالي على وحجة أبين في ٪ 8.6 و  ٪6.3 وبين ،

 

 

 *سعر اللحم البقري في األمانه عباره عن متوسط سعر اللحم البقري المستورد والمحلي

 أعلى وسجلت. األخرى المحافظات جميع في األسعار في حاد رتفاعبا( الفطر عيد)فقد تسبب  حجة، محافظةباستثناء و. فقط ذمار محافظة في 2018 ايوم بشهر مقارنة تغيير دون يونيو في يالبقر لحملا من الواحد الكيلوغرام أسعار متوسط ظل :البقري اللحم

 .وأبين لحج في ٪9 من وأكثر والحديدة شبوة في ٪11 من أعلى وبنسبة حضرموت، في ٪14 تقارب وبنسبة الضالع، في ٪18.5 نسبة تلتها تعز، في ٪23.6 بنسبة األسعار في زيادة

 وتعز ،٪16.2 بنسبة حضرموت في ةحاد زيادة هناك وكانت. األخرى المحافظات جميع في األسعار في حاد ارتفاع لىإ( الفطر عيد)فقد تسبب  حجة، محافظةباستثناء و. البقر لحم اتجاه نفس تقريباً  يونيو شهر في الغنمي اللحم أسعار متوسط تبع :الغنمي اللحم

 وتم. لاير 4250 بنحو والبيضاء لاير، 4292 بـ وعدن لاير، 4792 بـ حضرموت تلتها لاير، 6125 بـ شبوة في سجل قد الواحد للكيلوغرام تجزئة سعر أعلى وكان. والحديدة ولحج ، البيضاء في ٪9 من وأكثر وذمار، والضالع، أبين، في ٪12 من وأكثر ،٪14 بنسبة

 . حجة أسواق في( كغ/  لاير 3108) سعر أقل عن اإلبالغ
 .وعدن حضرموت في ٪ 3.3 بنسبة وبالمثل ،٪ 4.2 بنسبة حجة في األسعار ارتفعت بينما وأبين، الضالع شبوة، البيضاء، إب، لحج، ذمار، صنعاء، مدينة في مراقبة أسواق 8 في تغيير دون المحلي البقر لحليب التجزئة سعر متوسط ظل :المحلي البقر حليب

 
 فقط السعر وانخفض. وشبوة البيضاء في ٪ 3 من وبأقل تعز، في ٪ 9.8 وبنسبة ،٪ 11.6 بنسبة إب في 2018 مايو مع مقارنة حاد بشكل ارتفع وقد. ولحج وذمار صنعاء، مدينة في تغيير دون يونيو شهر في المعالج الحليب أسعار متوسط ظل المجفف الحليب

  .٪2.6 بنسبة الحديدة في
 افظاتالمح جميع في األسعار في حادة زيادة إلى الفطر عيد أدى قد( ٪4.8 بنسبة طفيفا انخفاضا السعر أظهر حيث) لحج من جزء وباستثناء. والضأن البقر لحم اتجاه نفس الدجاج لحوم أسعار اتبعت لسابق،ا الشهر مع بالمقارنة: الدجاج لحوم الدجاج لحم

 .والبيضاء حضرموت في ٪5و ٪3 وبين والضالع، شبوة في ٪6.7 بنسبة الحديدة، في ٪8.2 وبنسبة عدن، في ٪15.1 يليه ،٪18.3 بنسبة تعز في السعر متوسط فارتفع. األخرى

 الوقت وفي. وشبوة وذمار، الحديدة، في ٪  7و ٪ 4 وبين وأبين، والبيضاء حجة، في ٪ 9 من أكثر ،٪ 14.3 بنسبة الضالع في السعر متوسط في زيادة تأظهر وقد. فقط لحج محافظة في تغيير بدون السعر ظل السابق، الشهر مع بالمقارنة :) بيضة 30) البيض

 .٪1 من أقل بنسبة تعز في فقط البيض سعر انخفض نفسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018 يونيو –هري ألسعار المنتجات الحيوانية : المتوسط الش6جدول             

صنعاء  الشهر السلع
 )األمانة

 أبين الضالع شبوة البيضاء إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة

 بقري لحم

 

 4250 2963 3963 3650 2667 4094 3142 4375 4792 3250 3000 3625 3608 يونيو

 %9.7 %18.5 %11.6 %8.1 %3.3 %5.7 %23.6 %9.4 %13.9 %0.0 %1.4- %11.0 %7.2 مايو

 غنمي لحم

 

 4188 3363 6125 4250 3375 4292 4200 4375 4792 3500 3108 3817 3608 يونيو

 %12.9 %12.1 %10.1 %9.7 %6.0 %7.0 %13.9 %9.4 %16.2 %12.0 %7.2- %9.1 %7.2 مايو

 محلي بقر حليب

 

 440 400 650 520 250 403 465 298 409 500 447 425 350 يونيو

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.3 %1.1 %0.0 %3.3 %0.0 %4.2 %0.5 %0.0 مايو

 بودر حليب

 

 3000 3000 2325 3600 2325 2442 2554 2900 2433 2200 2408 2466 2000 يونيو

 %1.1 %0.8 %2.2 %2.9 %11.6 %0.9- %9.8 %0.0 %7.4 %0.0 %4.3 %2.6- %0.0 مايو

 الدجاج لحم

 

 1329 1600 1200 2008 1300 1470 2000 1000 1108 1350 1458 1307 1403 يونيو

 %10.8 %6.7 %6.7 %5.7 %4.7 %15.1 %18.3 %4.8- %3.8 %12.5 %5.4 %8.2 %6.3 مايو

 1208 1295 1125 1150 1117 1200 1292 1000 1200 1208 1142 1126 1100 يونيو حبة 30 بيض

 %4.7- %7.9 %3.4 %0.0 %0.8 %3.6 %8.8 %0.0 %0.0 %2.7- %2.5- %0.4 %0.0 مايو

 المنتجات الحيوانية

 



 
 

    الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 

 النشرة الشهرية لمراقبة السوق
 العدد :35                                                                                                                                                                              يونيو :2018

35:  العدد                                 8201يونيو         السوق لمراقبة الشهرية النشرة :الصفحة 5                                                                                   

 
 

 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 
 

 يونيو)لاير/كجم(  ن األسماك: المتوسط الشهري ألسعار األنواع الشائعة االستهالك م7جدول 
2018 

 المحافظة
 التغيير %

 األسماك من االستهالك الشائعة االنواع

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة
 1783 592 3383 2492 يونيو

 %0.9- %6.5- %2.5 %29.5 مايو

 الحديدة
 1187 442 2755 2238 يونيو

 %2.5- %14.8- %7.9 %2.19- مايو

 حجه
 1663 588 2688 اليوجد يونيو

 %9.9 %19.5 %10.3 اليوجد مايو

 ذمار
 2000 917 3000 2500 يونيو

 %0.0 %9.4 %4.8- %13.6 مايو

 حضرموت
 1921 760 4938 1758 يونيو

 %12.1 %15.2- %2.6 %37.9 مايو

 لحج
 1000 475 اليوجد 2300 يونيو

 %66.7 %18.8 اليوجد %27.8 مايو

 تعز
 2963 2000 3275 2496 يونيو

 %5.1- %1.5- %5.4- %9.9 مايو

 عدن
 

 2313 731 4583 1971 يونيو

 %4.5- %32.2 %8.6 %23.0 مايو

 اب
 

 3125 اليوجد 2925 2942 يونيو

 %4.2 اليوجد %7.7 %3.8 مايو

 البيضاء
 

 1375 550 2250 1550 يونيو

 %6.8- %0.0 %0.0 %7.5- مايو

 شبوة
 

 1900 950 1950 2025 يونيو

 %13.4 %28.7 %1.3- %30.6 مايو

 الضالع
 

 اليوجد اليوجد اليوجد 1500 يونيو

 اليوجد اليوجد اليوجد %27.7 مايو

 أبين

 1917 533 4000 2233 يونيو

 %2.7 %0.0 %6.7 %24.1 مايو

 

 المستهدفة المحافظات فيصودة المر واقاألس جميع في الثمد أسماك توفرت حجة،وباستثناء محافظة  يونيو،خالل شهر  الثمد:

 وسجلت. المستهدفة المحافظات جميع في تقريباً  حاد بشكل التجزئة سعر متوسط ارتفع السابق، الشهر مع وبالمقارنة. األخرى

 من وأعلى صنعاء، مدينة في ٪29.5 وبنسبة شبوة محافظة في ٪30.6 تليها ،٪38 يقارب بما حضرموت محافظة في نسبة أعلى

 األخرى المحافظات مع وبالمقارنة والبيضاء الحديدة في فقط التجزئة أسعار وانخفضت. عدن في ٪23و والضالع لحج في 27٪

/ رياالً  2492 بسعر صنعاء وفي تعز في كغ/ رياالً  2496 تبعه كغ/ رياالً  2942 بمتوسط إب محافظة في تجزئة سعر أعلى سجل

  كغ

 الشهرية األسعار متوسط ولم يتغير. متتالية أشهر لعدة والضالع لحج أسواق في األسماك من النوع هذا ندرة استمرت :السخلة

 وارتفعت الثمد أسعار اتجاهات نفس سلك وقد. البيضاء في فقط مايو شهر في كان كما حاله على ظل إذ األسماك من النوع لهذا

 ٪10.3 بنسبة وأبين إب وعدن حجة من كل في األسعار فعتارت إذ. السابق بالشهر مقارنة المستهدفة المحافظات معظم في

 4583 بـ عدن تلتها كغ،/ لاير 4938 بـ حضرموت في بالتجزئة للبيع سعر أعلى وسجل. التوالي على ٪6.7و ٪7.7و ٪8.6و

 كغ/  رياال 2250و 1950 بواقع سعر أدنى عندهما كان والبيضاء شبوة أن حين وفي. كغ/ رياالً  4000 بـ أبين تلتها كغ/  رياالً 

 . التوالي على

 

 شهر وفي. المستهدفة المحافظات جميع في المرصودة األنواع جميع بين من نوع أرخص األسماك من النوع هذا يعتبر :الباغة

 475 بين بالتجزئة البيع أسعار وتراوحت. إب محافظة وأسواق الضالع أسواق فيوفراً مت األسماك من النوع هذا يكن لم يونيو،

 األسواق في للغاية متقلبًا يونيو شهر في الباغا أسماك أسعار متوسط وكان. تعز في كغ/  رياالً  2000 إلى لحج في كغ/  رياالً 

 عدن في حادة زيادة في تسببت بدورها والتي المستهلكين غالبية قبل من كبير بشكل مطلوبة فهي األرخص، وألنها. المراقبة

 بنسبة ٪ 15.2 بنسبة حضرموت في حاد بشكل األسعار وانخفضت. لحج في ٪ 18.8و شبوة في ٪ 28.7 بنسبة ،٪ 32.2 بنسبة

  صنعاء مدينة في ٪ 6.5 بنسبة الحديدة، في ٪ 14.8
 

 النوع هذا يختلف السابق، الشهر مع وبالمقارنة. التوالي على التاسع للشهر الضالع محافظة في الجحش سمك يتوفر لم :الجحش

 صودة.المر المحلية األسواق معظم في السعر فارتفع (،مايو في هي كما األسعار ظلت حيث) ذمار باستثناء األخرى، األنواع عن

 عدن في ٪6و 4 بين السعر وانخفض. حجة في ٪ 10 وحوالي حضرموت في ٪ 12.1 وبنسبة شبوة، في ٪ 13.4 بنسبة ارتفع إذ

 تبعها ، كغ/  رياالً  3125 وهو بالتجزئة للبيع سعر أعلى إب محافظة حققت المستهدفة، المحافظات بين ومن. والبيضاء وتعز

 .لحج في كغ/  لاير 1000 سعر أقل تسجيل وتم. تعز في كغ/ رياالً  2963 بـ قريب وبشكل

 

 الحديدة، في الحالي األمني الوضع وبسبب السابق، بالشهر وبالمقارنة التقرير، إعداد شهر خالل :والعرض الوفرة 

 وخرج ،ةظلمحافا نم بيةولجنا قةطلمنا في دلصيا ةطنشأ تقفوت ك،لذل نتيجةو. آمن غير عام بشكل البحر أصبح

دائر ال تالتقاال أدى ذلك، إلى وباإلضافة. زکرام 10 لصأ نم حالياً سمكي إنزال زکرام سبعة للعمل الجاهزية عن

 في معلقة الصيد أنشطة تزال وال. عليبالت ومصانع تخزين األسماكومعامل تجميد  بعض توقف إلى األرضعلى 

  .تعز ساحل

  محافظة.في  دراً ناكان  الثمد،المرصود من النوع 

  الضالع  في انمتوفر غير ظال والجحش السخله الثمد،نوع باستثناء 

 والضالع ، إب اسواق فية الباغ توفر ندرة . 

 تلك في األرض على تالتقواال اليالح األمني الوضع بسبب الحديدة في والخوخة تعز سواحل في معلقة الصيد أنشطة تزال ال

 .المناطق

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 األسماك
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االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 يونيو( كجم/لاير) المستوردة للسلع السعري المتوسط: 8 جدول   
 المحافظات  التغير % السلع

صنعاء 
 )األمانة

جلح حضرموت ذمار حجه الحديدة  أبين  الضالع شبوة  البيضاء اب عدن تعز 

 القمح

 

 187 170 195 450 193 188 200 200 183 180 200 166 185 يونيو

 %0.0 %2.9- %9.3- %2.7 %1.0- %3.6- %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.5 %2.5 %1.6-  مايو

 %46.1 %13.3 %95.0 %200.0 %28.7 %46.9 اليوجد اليوجد %52.5 %63.6 %159.7 %66.0 %42.3 ماقبل األزمه

القمح دقيق  

 

 223 190 226 250 223 216 250 220 200 220 235 211 217 يونيو

 %7.2 %1.6- %3.8- %0.0 %0.0 %5.9 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.4 %7.1 %0.0  مايو

 %62.8 %11.8 %76.6 %47.1 %31.2 %53.2 %66.7 اليوجد %42.9 %46.7 %135.0 %75.8 %66.9 ماقبل األزمه

 السكر

 

 250 290 275 300 287 275 350 250 297 300 300 268 288 يونيو

 %8.1- %5.5 %6.1- %0.0 %0.0 %1.4- %6.4 %7.4- %0.0 %0.0 %0.0 %2.2- %2.4-  مايو

 %16.8 %35.5 %55.4 %50.0 %34.1 %28.5 %118.8 اليوجد %65.0 %76.5 %51.5 %41.1 %80.0 ماقبل األزمه

1 الرز  

 البسمتي

 

 750 625 700 750 633 729 779 750 666 800 742 651 688 يونيو

 %0.0 %10.6 %14.2 %0.0 %0.8- %1.8- %2.8 %0.0 %0.3 %2.6 %1.8 %3.0 %0.0  مايو

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %159.7 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

2الرز   

يغير البسمت  

 

 300 338 315 350 333 376 348 320 300 350 375 479 333 يونيو

 %0.0 %17.0 %1.9- %3.6 %1.5- %7.4 %18.5- %0.0 %4.2- %0.0 %7.2- %7.9- %2.3-  مايو

122.0 ماقبل األزمه

% 

 %47.8 %27.5 %125.0 %32.1 %33.2 %85.2 %39.2 اليوجد 20.0% 133.3% 150.0% 59.7%

 لطبخا يتز

 مستورد

 613 563 625 1150 768 872 977 950 583 1267 746 802 860 يونيو

 %2.5 %0.9 %3.8- %1.1 %6.5- %6.7 %0.0 %0.0 %6.6 %3.0 %1.8 %0.3 %1.5-  مايو

يوجدال اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %120.0 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه  

 

 الطبخ زيت

 **محلي

 650 563 550 594 694 637 735 550 458 657 550 580 612 يونيو

 %0.5- %0.9 %8.3- %1.0 %3.4 %2.7 %5.4- %0.0 %3.4 %1.2 %3.2 %0.3- %1.8-  مايو

 %90.6 %65.1 %89.7 %25.1 %103.5 %83.0 %76.7 اليوجد %83.2 %56.4 %41.8 %68.1 %88.3 ماقبل األزمه

 

 الفول

 433 425 525 500 317 385 683 اليوجد 400 387 383 425 347 يونيو

 %0.0 %4.3- %6.7- %0.0 %0.0 %2.5- %3.5 اليوجد %0.0 %0.0 %3.2 %4.2 %1.2  مايو

 اليوجد %41.7 %162.5 %66.7 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 

صولياالفا  

 667 717 650 629 700 663 773 700 533 667 479 579 600 يونيو

 %0.0 %4.2 %0.0 %6.3 %0.0 %0.2- %0.3- %0.0 %0.0 %0.0 %0.8- %5.3 %1.2  مايو

108.5 %93.3 اليوجد %113.2 %122.3 %50.6 %79.8 %96.7 ماقبل األزمه

% 

123.6% 79.7% 130.5% 129.1% 109.7% 

 العدس

 617 546 550 700 508 519 619 500 617 550 500 500 493 يونيو

 %0.0 %0.7- %0.0 %0.0 %1.6 %0.8 %5.3 %0.0 %2.8 %0.0 %4.8- %0.0 %0.0  مايو

 %60.3 %36.5 %150.0 %75.0 %27.0 %34.8 %54.8 اليوجد %105.7 %57.1 %24.1 %66.7 %39.7 ماقبل األزمه

 

 يقرب وما عدن في ٪3.6 يليه ٪9.3 بنسبة شبوة محافظة في انخفاض أعلى سجل وقد. والحديدة البيضاء في ٪ 2 بنسبة وارتفع. بينوأ تعزو لحجو تحضرموو رماذ في امستقر مايو مع نةرمقا يونيو شهر فيرد لمستوا لقمحا رسعاأ متوسط ظل :القمح حبوب

 مدينة في. ٪40 من وأكثر وذمار الحديدة في ٪60 من وأكثر شبوة، محافظة في ٪95 وبنسبة حّجة، محافظة في ٪159.7 وبنسبة البيضاء، في ٪200 بنسبة األزمة قبل ما فترة مع مقارنةبال بكثير أعلى المستورد القمح أسعار متوسط يزال وال. الضالع في ٪3 من

 .وأبين وعدن صنعاء
 

 عدن في ٪6 وحوالي وأبين، الحديدة من كل في ٪7 بنسبة ارتفع وقد(. والبيضاء إب، تعز، لحج، حضرموت، ذمار، صنعاء، مدينة) محافظات سبع في 2018 مايو شهر في عليه كان كما شهر يونيو في المستورد القمح دقيق أسعار متوسط ظل :القمح دقيق

 مدينة في ٪67 وحوالي تعز، في ٪66.7و شبوة، في ٪76.6 وبنسبة حجة في ٪135 بنسبة بكثير أعلى الحالي السعر يزال ال األزمة، قبل ما فترة مع وبالمقارنة. الترتيب على ٪2 من وأقل ٪3.8 بنسبة والضالع شبوة في األسعار وانخفضت. حجة في ٪4.4و

 .وعدن وأبين والبيضاء، وذمار، حضرموت في ٪40 من وأكثر صنعاء،

 

 في ٪14.2 بنسبة بحدة ارتفعت حيث. المستهدفة المحافظات معظم في متزايدة اتجاهات السعر متوسط وأظهر. وأبين والبيضاء، ولحج، صنعاء، مدينة في السابق الشهر في كان ماك نفسه يونيو شهر في البسمتي لألرز الشهري السعر متوسط ظل: البسمتي الرز

 .ذمار في ٪2.6و تعز في ٪2.8 وبنسبة الحديدة، في ٪3 وبنسبة الضالع، في ٪10.6 تليها شبوة،
 في ٪7 من وبأكثر ٪18.5 بنسبة تعز في حاد بشكل السعر وانخفض. البيضاء في ٪ 3.6 وبنسبة ٪ 17 بنسبة الضالع في األسعار في زيادة وأظهرت. وأبين ولحج ذمار في مايو بشهر بالمقارنة يونيو شهر في الشهرية التجزئة أسعار تتغير لم: البسمتي غير الرز

 .كغ/  لاير 300 بمقدار وحضرموت أبين في سعر أقل سجل بينما حجة، في كغ/  رياالً  375و عدن في كغ/  رياالً  376 يليه كغ،/  رياالً  479 بـ الحديدة في التجزئةب للبيع سعر أعلى وسجل. وحجة الحديدة

 بنسبةو ن،بيأ في ٪8.1 بنسبة رلسعا ضنخفا حين في. الضالع في ٪5.5و زتع في ٪6.4 بنسبة وارتفع (،وإب اء،لبيضا وت،مرحض ر،ماذ ،حجة) فةدمسته ظاتمحاف خمس واقسأ في قلسابا ربالشه نةرمقا ونيوي رشه في رلسکا رسعاأ طسومت يتغير لم :السكر

 .دةيدلحوا ءصنعا ينةدم في ٪3 من لقوأ وة،شب في ٪6.1 بنسبةو ،لحج في 7.4٪

 االنخفاض وبلغ. والبيضاء حجة في ٪2 من وبأقل ذمار في ٪3 وبنسبة حضرموت، في ٪6.6 وبنسبة ،٪6.7 بنسبة عدن في زيادة وأظهر وتعز، لحج في 2018 مايو مع مقارنة يونيو في دالمستور النباتي الطهي زيت سعر متوسط يتغير لم :النباتي الطهي زيت

 .صنعاء مدينة في ٪2 من وأقل شبوة في ٪3.8و إب، في 6.5٪
 

 . صنعاء مدينة في ٪2 من وبأقل تعز في ٪5.4 وبنسبة شبوة في ٪8.3 بنسبة انخفض وقد. التوالي على وحجة وحضرموت إب، في ٪ 3 بنسبة وارتفع. لحج في فقط السابق بالشهر مقارنة مستقًرا رالسع متوسط ظل :محلياعامل الم الطهي زيت

 السعر متوسط وأظهر. الترتيب على ٪2.8و 5.3 بين وحضرموت تعز في العدس أسعار وارتفعت. وأبين وشبوة وإب وحضرموت ذمار في السابق بالشهر مقارنة يونيو شهر في العادية للفاصوليا العام الشهري السعر متوسط يتغير لم :والعدس الفاصوليا

 .والضالع حجة في منخفضة اتجاهات
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االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 يونيو هرش خالل المنزلي والغاز( بترول-ديزل)المحروقات ألسعار الشهري المتوسط: 9 جدول  

 السلع
 التغير %

صنعاء 
 )األمانة)

 أبين الضالع شبوة البيضاء إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

 350 334 330 360 366 336 379 329 285 369 374 370 369 يونيو

 %5.7 %2.8 %1.5 %0.0 %1.9 %3.1 %3.0 %6.1 %1.0- %2.2 %3.3 %6.3 %3.1 مايو

 %133.3 %122.7 %120.0 %140.0 %144.0 %124.0 %152.7 %119.3 %90.0 %146.0 %149.3 %146.7 %146.0 ماقبل األزمه

 البترول

 (لتر/لاير(

 358 333 335 375 369 338 379 333 285 369 375 366 369 يونيو

 %5.3 %2.5 %2.1 %0.5 %1.7 %2.1 %1.1 %11.9- %0.0 %1.4 %2.7 %1.9 %1.1 مايو

 %138.7 %122.0 %123.3 %150.0 %146.0 %125.3 %152.7 %122.0 %90.0 %146.0 %150.0 %144.0 %146.0 ماقبل األزمه

 غاز

)مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 5440 يونيو

3200 

4575 

3200 4575 3000 1900 2875 4392 2603 2975 3000 2275 2000 2258 

 %1.1- %0.0 %2.2- %0.0 %44.2- %0.8 %22.9- %8.7- %0.0 %44.9- %18.8- %13.8- %0.0 مايو

 %58.5 %3.9 %25.5 %29.7 %54.5 %82.7 %75.7 اليوجد %26.7 %100.0 %37.6 %96.1 %42.9 ماقبل األزمه

. وعدن وحجة صنعاء مدينة في ٪3 من وأكثر أبين في ٪5.7 يليه ٪6.3 بنسبة الحديدة في األسعار في ارتفاع أعلى تسجيل وتم. األخرى المستهدفة المحافظات جميع في يونيو في هامشي بشكل الديزل سعر متوسط ارتفع وحضرموت، البيضاء : باستثناءالديزل

 أبين. في ٪ 133.3و حضرموت في ٪ 90و تعز، في ٪ 152.7و حجة، في ٪ 149.3و الحديدة، في ٪ 146.7و صنعاء، مدينة في ٪ 146 بنسبة األزمة قبل ما فترة مع بالمقارنة كبيرة زيادة تظهر الحالية األسعار فإن ذلك، ومع
 تليها ،٪5.3 أبين في نسبة أعلى وسجلت. األخرى المحافظات جميع في قليالً  األسعار فارتفعت الديزل اتجاه نفس األسعار اتبعت وقد. لحج في ٪12 بنسبة وارتفع حضرموت في إال 2018 مايو مع بالمقارنة يونيو شهر في البترول سعر متوسط يتغير لم البترول:

 .   والحديدة والبيضاء إب، في ٪140 من وأكثر تعز، في ٪150 وتتجاوز ذمار، في ٪146و حجة، في ٪150 وبنسبة صنعاء، مدينة في ٪146 بنسبة األزمة قبل ما أسعار مع بالمقارنة بكثير أعلى الحالية األسعار تزال وال. حجة

 لاير 3000 بسعر األحياء فيالمحلي  المجتمع قادة خالل من اآلن توفيره يتم وما ،وذمار صنعاء مدينة في الموازي السوق في اختفتحيث . المحلية السوق تزود ال الرسمية المحطات تزال ال حيث التوالي، على الرابع للشهر الغاز أزمة تستمر :الطهي غاز

 واسع نطاق على أسعاره وتفاوتت 2018 عام فبراير شهر من الرابع األسبوع فيقد بدأت  الطهي غاز ندرة أزمةان علماً . والحديدة وحجة وإب وذمار بصنعاء الرئيسية المدن في نقص وشهد كافية، غير الموزعة الكميات تزال وال. جرام كيلو 11 عبوة لألسطوانة

 ما على ظلت إذ( كغ 20 -18) الواحدة لألسطوانة الشهري السعر متوسط يتباين المحافظات، مستوى وعلى(. لتًرا/  ريااًل  157) ريااًل  3140( كجم 20 -18) الواحدة لألسطوانة الشهري السعر متوسط بلغ الوطني، الصعيد على. أضعاف عدة إلى حاد كلبش وارتفعت

 الحقيقية األسعار أن الجدول في الظاهر وذمار وحجة الحديدة في المتراجع السعر يعني وال. السابق بالشهر مقارنة ٪23 تقارب بنسبة عدن من اإلمداد زيادة نتيجة تعز في انخفض حين في. والضالع والبيضاء وحضرموت نعاءص مدينة في مايو شهر في عليه كانت

الموازية واألسواق الرسمي السعر بين السعر كمتوسط حسابه تم الذي السابق الشهر مع المقارنة نتيجة جاءت ولكنها انخفضت، . 

.لإلسطوانة كغم 11/  لاير 3000 بسعر المجتمع قادة قبل من التوزيع إلى يرجع وحجة الحديدة في الطهي غاز أسعار انخفاض أن مالحظة يرجى: مالحظة  

 
 تعزيز"برنامج من والمدعومة الغذائي لألمن الفنية رتاريةللسك المنتظمة المنتجات أحد تعتبر السوق بمعلومات الخاصة النشرة 

 . األوربي االتحاد من الممول" العيش سبل وصمود الغذائي االمن

 التخطيط وزارة- الغذائي لألمن الفنية السكرتارية-الدكتور عبدالواحد مكرد : مع التواص  يتم فضلك من معلوماتلمزيد من الل

، أو السيد بليهو نيجيسي ، رئيس فريق الخبراء بمشروع  - 00-967-1-238215: تلفاكس س،الخام الدور الدولي، والتعاون

 منظمة الفاو  –تحسين االمن الغذائي وصمود سب  العيش  

E. mails: drmukred@yemen.net.ye - www.fsts-gov.com – 

Belihu.Negesse@fao.org 

 
 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة قب  من وينفذ األوربي االتحاد من " ممولالعيش سب  وصمود الغذائي االمن تعزيز"برنامج

 الدولي والتعاون التخطيط وزارة- الغذائي لألمن الفنية والسكرتارية( الفاو)

 

 

 

 المشتقات النفطية

mailto:drmukred@yemen.net.ye
http://www.fsts-gov.com%20–%20Belihu.Negesse@fao.org
http://www.fsts-gov.com%20–%20Belihu.Negesse@fao.org

