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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

 الشهر  اسعار بمقارنة والمستخدمين للمنتفعين تسمح انها كما ، المستهدفة بالمحافظات

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

 تعزيز"برنامج قبل من مستهدفة محافظات عشر ثالثة من جمعها يتم التسويقية والمعلومات

 المحافظات في الفنية التنسيق وحدات خالل من" العيش سبل وصمود الغذائي المنا

 من األسعار تجمع ، صنعاء العاصمة بأمانة الغذائي لألمن الفنية والسكرتارية المستهدفة

 ،عدن،ابين تعز لحج، حضرموت، ذمار، حجة، الحديدة، محافظات

 مواقع/  مراكز ثالثة من األسعار تجمع ، العاصمة أمانة ،البيضاء،الضالع،اب،شبوة،وأسواق

    .موقع لكل المتوسط احتساب يتم ثم ومن ،  ممثلة تسويقية

 

 اإلضاءات الرئيسيه

 5.4) نقطة 9.6 بمقدار انخفض لكنهو يوليو لشهر المنقحة التقديرات عن تقريبًا تغيير دون  2018 أغسطس في نقطة(  167.6* ) والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ :عالميا 

 6.5 قدره  تراجع يمثل مما  أغسطس   في نقطة 168.4 والزراعة األغذية منظمة لدى الحبوب أسعار مؤشر متوسط بلغ  نفسه الوقت وفي. الماضي العام من  الفترة نفس في مستواه عن( بالمائة

 .2017 أغسطس شهر من اعتباراً ( المائة في 10) سبةوبن  نقطة 15 و يوليو شهر عن( المائة في 4.0) بنسبة نقطة

أفضل مقارنة باألسواق الريفية في جميع المحافظات المستهدفة. وبغض  اتالمحافظ لعواصمالغذاء في األسواق الرئيسية كان توفير وتوافر  :األسواق فيوغير الغذائية  – الغذائيةتوفر السلع  

نادراً ما كانت سلع فإن السلع الغذائية األساسية الرئيسية المستوردة كانت متوفرة نسبيا في المدن الرئيسية والمناطق الريفية في المحافظات المستهدفة. والنظر عن الحبوب المحلية والمستوردة ، 

متي في لحج   وعدن  والضالع و بسبب إغالق العديد من األسواق والمتاجر غير البس ألرزلبالنسبة وقود وغاز الطبخ متاحة أو غير متوفرة بالكامل في األسواق الريفية في البيضاء  وتعز وحجة  أما 

الطهي المحلي وغاز الطهي وثالثة أنواع من األسماك  ومحالت البيع فقد اختفت معظم السلع في المناطق الريفية في محافظة الحديدة بما في ذلك الخضار )البامية والفلفل األخضر والحار( وزيت

حد سواء في أسواق الحديدة و تعز و  والجحش (. تعتبر العوامل الموسمية والطلب والوضع األمني من العوامل الرئيسية المسيطرة على توافر السلع الغذائية وغير الغذائية على)السخلة والثمد 

 الضالع و حجة والبيضاء و أبين وحضرموت.

كبيراً في سعر الصرف غير الرسمي للريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي في المحافظات الثالث عشرة المستهدفة. في أغسطس  أظهرت بيانات مراقبة المحافظات الشهرية تبايناً   :  سعر الصرف: 

والر أمريكي في جميع المحافظات لاير / د 500، تجاوزت  2015دوالر أمريكي إلى مستويات غير مسبوقة منخفضة منذ فبراير  1، وصل سعر صرف الريال اليمني )شراء( بالريال اليمني إلى  2018

لاير   / دوالر  547. بلغ متوسط سعر الصرف الوطني في أغسطس ٪8بنسبة ء قل محافظة صنعاوأ ٪ 12بنسبة ع تفاارعلى أحجة وبين ن أفقد حققت محافظتا، لمحافظة ى اما على مستوالمراقبة. أ

ريااًل /   دوالًرا أمريكًي(. ونتيجة لذلك ، شهد هذا  215( من قيمته )2015مقارنة بالفترة السابقة لألزمات )فبراير  ٪154و  2018مقارنة بشهر يوليو  ٪10أمريكي   ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

غير الرسمي لمدة ثالثة أشهر عبر المحافظات عر الصرف االنخفاض المفاجئ ارتفاًعا كبيًرا في أسعار السلع الغذائية األساسية عبر المحافظات المستهدفة.  يبين الرسم البياني التالي متوسط س

  المستهدفة.

  

 في وحتى التعبئة إعادة محطات في طويلة طوابير في والوقوف تواجدها ندرة عن 2018 أغسطس في األسواق معظم أفادت حيث  بالخطر ينذر بمعدل الوقود سلع أسعار تتزايد :المشتقات النفطية 

 على ٪7 و ٪6 بنسبة والبترول الديزل من لكل الوطنية األسعار متوسط ارتفع 2018 يوليو مع بالمقارنة. المحافظات بعض في وتوزيعها الطهي غاز اسطوانات عبي يتم حيث المحليين القادة مواقع

 سيطرة بسبب الطبخ غاز أسعار ظلت و.للبترول ٪73 وبنسبة يزللد ٪68 بنسبة األسعار ارتفعت فقد ،( 2017 أغسطس) الماضي العام من المقابل بالشهر الحالية األسعار مقارنة حين في التوالي
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 .الرئيسية المدن في خاصة التعبئة إعادة منافذ جميع في طويلة طوابير شوهدت كما ، توافرها عدم من الرغم على مستقرة وأسعارها الفاعلة الجهات من العديد قبل من كثيفة

 

 يليها ٪14.1 نسبة أعلى القمح أسعار وبلغت. 2018 يوليو مع مقارنة أغسطس في حاًدا ارتفاًعا المستوردة السلع جميع أسعار متوسط ارتفع ، يالوطن الصعيد على السلع الغذائية المستوردة: 

( 2017 أغسطس) الماضي العام في المناظرة الشهر مع ليةالحا األسعار مقارنة. محليًا المنتج النباتي الطهي لزيت ٪5.0 وبنسبة ، بسمتي أرز. القمح لغير ٪5.3 و للسكر ٪6.7 و القمح لدقيق 10.4٪

 و ، بسمتي غير ألرز ٪36 و ، محليًا المنتج النباتي الطهي لزيت ٪41 و  القمح لدقيق ٪43 يليها ٪57 بنسبة األسعار في زيادة أعلى القمح حبوب سجلت حيث. ملحوظ بشكل و أيضا األسعار وارتفعت

 في والخضروات لألرز الطهي زيت أسعار ارتفعت بينما التوالي على ٪3 و ٪0.3 بنسبة القمح ودقيق القمح لحبوب الرئيسية المدن من بقليل أعلى الريفية سواقاأل في األسعار كانت. للسكر 18٪

 التوالي على ٪4.3 و ٪1.5 بنسبة المدن

 بأسعار مقارنة. الرئيسية المدن في األسعار في طفيفة تقلبات مع مستقرا محليا المنتجة الحبوب من 2018 أغسطس في التجزئة أسعار متوسط ظل ، الوطني المستوى على المنتجة محليا: حبوبال  

 المدن بين مقارنة.   لشعير ٪23 و للذرة ٪47 و ،  لدخن  ٪48 و ، الرفيعه لذرة  بالنسبة ٪49 بنسبة األسعار وارتفعت( 2017 أغسطس) الماضي العام من المقابل الشهر إلى 2018 أغسطس شهر

 بالنسبة ٪ 8.6 تليها ٪ 19.7 بنسبة الريفية المناطق سوق مع المدن في ملحوظ بشكل مرتفعا الرفيعة الذرة أسعار في الفرق كان   محليا المنتجة للحبوب الريفية التجزئة سوق أسعار مع الرئيسية

 . االسوق نظامي بين والوظائف السوق في  التآزر من ويتضح و المدينة أسواق يدعمون الريفيين المنتجين أن يوضح وهذا. للدخن

 األزمة قبل وما 2018 يوليوشهر مع أغسطسلشهر الريفية و الرئيسية المدنفي اسواق )  /كجملاير ( سعر البيع بالتجزئة متوسط مقارنة: 1 الجدول

 السلع المستوردة

 السلع

 المدن أسواق

 الرئيسية
 مقابل يةالرئيس المدن أسواق في األسعار في وقالفر نسبة أسواق الريف نسبة التغيير

الريفية األسواق  
2018 أغسطس  2018يوليو   االزمة قبل ما   2018 أغسطس   

 القمح
220.7 14.1% 80.8% 221.5 -0.4% 

 %3.0- 259.1 %76.7 %10.4 251.2 القمح دقيق

 %0.7- 307 %59.6 %6.7 304.7 السكر

 %5.0- 387.3 %71.2 %5.3 368.1 *البسمتي غير الرز

 %3.0 621.2 %80.5 %5.0 639.69 ** محليا المنتج النباتي طهيال زيت

محليا المنتجة الحبوب  

 %19.7 337.5 %98.2 %0.2- 404.1 الرفيعة الذرة

 %8.6 326.3 %79.6 %6.5- 354.3 الدخن

 %1.6 380.8 %97.2 %3.0 386.8 الشامية الذرة

 %2.2- 362.0 %118.9 %1.0 354.2 الشعير

 البسمتي غير واألرز البسمتي األرز من نوعين سعر متوسط كان السابقه النشرات في األرز سعر *
 محلًيا والمعالج المستورد النباتي الطهي زيت سعر متوسط نكا السابقه النشرات في النباتي الزيتسعر ** 

 

  

 

 

 

الريفية واألسواق الرئيسية المدن - محليا والمنتجة المستوردة للحبوب الوطني المستوى على التجزئة أسعار                                   
 Average Prices of locally Produced Cereals 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

  اشخاص في الشهر 7لقاء على قيد الحياه تكلفة اقل سعر للسلة الغذائية المساعده على  الب إتجاهات

لقد ازدادت تكلفة السلة . 2018مقارنة بأسعار شهر يوليو  ٪8رياالً( بزيادة قدرها  30،453في أغسطس بنحو ) على قيد الحياه بقاء ال اقل سعر للسلة الغذائية المساعده على يقدر متوسط تكلفة   على المستوى الوطني
 .2015أدناه االتجاهات منذ فبراير  3. يوضح الشكل ٪75بنسبة  2015لبقاء على قيد الحياة بشكل كبير منذ تصاعد النزاع في فبراير االغذائية المساعد على 

 

 

   

 

ئة وحتى في مراكز توزيع القادة المحليين حيث تباع أسطوانات غاز تعبتتزايد أسعار سلع الوقود بمعدل ينذر بالخطر ، حيث أبلغت معظم األسواق في شهر أغسطس عن ندرة تتميز بطوابير طويلة في محطات إعادة ال
على التوالي   وبمقارنة األسعار الحالية بالشهر المقابل من العام الماضي  ٪ 7و  ٪ 6وارتفع متوسط األسعار الوطنية لكل من الديزل والبترول بنسبة  2018الطهي وتوزع في بعض المحافظات. بالمقارنة مع يوليو 

 .للبترول. بشكل عام ، و غاز الطهي يتم التالعب باسعاره  من قبل العديد من االمتالاعبين في األسواق المحلية ٪ 73لديزل وبنسبة  ٪ 68( ، فقد ارتفعت األسعار بنسبة 2017سطس )أغ
 

 الغاز شركة قبل من رسميا المقدمة اسطوانة لتر 1/  لاير 2100 هو األول السعر. والحديدة وإب رذما التالية للمحافظات مصادر ثالثة من الطهي غاز أسطوانات أسعار حساب يتم ، المحافظات مستوى على

 4500 مقابل لتر 20 -18 من اسطوانات مع المحلية األسواق تزويد يتم التي الموازية السوق هو والثالث تجاريين وكالء قبل من المقدمة اسطوانة YR / 1 Lt 3100 للسعر والثاني ، المجتمع قادة خالل من

 .لاير

 

االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 أغسطس شهر خاللفي المدن الرئيسية  المنزلي والغاز( بترول-ديزل)المحروقات ألسعار الشهري المتوسط: 2جدول  

 السلع
 التغير %

صنعاء 
 )األمانة)

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

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

 378 370 375 383 417 384 408 360 315 381 405 396 389 أغسطس

 %1.8- %7.9 %11.9 %5.2 %11.8 %8.8 %5.2 %8.1 %6.4 %1.6 %8.0 %5.9 %4.0  يوليو
159.3 ماقبل األزمه

% 

164.0% 170.0

% 

154.0

% 

110.0% 140.0

% 

172.0

% 

156.0

% 

178.0

% 

155.3

% 

150.0

% 

146.7

% 

152.0

 البترول %

 (لتر/لاير(

 488 370 376 394 424 388 408 358 315 400 408 397 402 أغسطس
 %26.8 %7.9 %11.2 %5.1 %13.7 %13.5 %7.1 %9.4- %6.4 %6.7 %8.5 %7.0 %7.8  يوليو

168.0 ماقبل األزمه

% 

164.7% 172.0

% 

166.7

% 

110.0% 138.7

% 

172.0

% 

158.7

% 

182.7

% 

162.7

% 

150.7

% 

146.7

% 

225.3

 غاز %

)مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 2500 2500 2275 3000 3000 2588 4250 2675 1900 3000 3513 3158 5909 أغسطس
 %8.1 %19.0 %1.1 %0.0 %0.0 %1.4- %6.3 %1.9 %0.0 %0.0 %0.0 %0.6 %4.0  يوليو

181.4 ماقبل األزمه

% 

110.5% 51.1% 100.0

% 

 %75.4 %29.9 %25.5 %29.7 %55.8 %81.6 %70.0 اليوجد 26.7%

 

 

 بعض أسعار تباينت ينماب تعز و والضالع الحديدة من كل في والبنزين للديزل الريفية واألسواق الرئيسية المدن بين تقريبا أسعار فروق هناك يكن لم(   الريفية واألسواق الرئيسية المدن) المحافظات مستويات على

 على عالوة. لرئيسيةا واألسواق الريفية المدن أسواق بين األسعار فروق على المسيطرة الرئيسية العوامل الموردين من والمسافات  األمني والوضع  النقل تكلفة تعتبر  عام وبشكل. طفيف بشكل األخرى المحافظات

 ٪22 بنسبة علیأ  الضالع و  لحج و وةشبو زتع في ئيسيةرلا دنلما واقسأ في يةرلسعا تالختالفاا تکان ، كلذ نم ضلنقيا علیو. وحضرموت ذمار و وحجة أبين في أعلى الطهي لغاز الريفية األسعار كانت   ذلك

.ليوالتا علی ٪5 و ٪7 و ٪14 و  

 

 

والريف الرئيسيه المدن اسواق في التجزئة اسعار – المحروقات  



 
 

    الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 

 النشرة الشهرية لمراقبة السوق
 العدد :37                                                                                                                                                                              أغسطس :2018

37:  العدد                                 8201أغسطس        السوق لمراقبة الشهرية النشرة :الصفحة 4                                                                                   

 
 

 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 و صنعاء مدينة في بالتساوي ٪6 من وأكثر ، شبوة في ٪13 يليها ٪21 بنسبة إب في األسعار في حادة زيادة هناك كانت  الضالعولقد, حضرموت محافظتي في حاله على أغسطس في األسعار متوسط بقي ، السابق الشهر مع بالمقارنة  الرفيعة: الذرة 

 .للنقل إضافية ةتكلف خلقت التي عتق مدينة وعاصمة المناطق بين الطويلة المسافة بسبب ٪56.29 بنسبة ارتفاع أعلى" شبوة" حققت ، الريفية المناطق في األسعار مع وبالمقارنة. البيضاء في ٪8.6 تليها أبين في ٪15 بنسبة األسعار وانخفضت. ذمار
 
 :ارتفعت. وأبين حجة في يوليو مع بالمقارنة أغسطس شهر في تغيير دون الدخن سعر متوسط ظل. البيضاء في كجم/  رياالً  500 و حجة في كجم/  رياالً  250 بين األسعار تراوحت لذا. لحج مدينة أسواق في متاًحا   يكن لم ، أغسطس شهر في   الدخن 

 .٪8.7 بنسبة الضالع وفي ٪15 عن تزيد بنسبة البيضاء في حاد بشكل انخفضت فقد. صنعاء مدينة في ٪3 من وبأقل حضرموت في ٪4.4 بنسبة شبوة في ٪6.7 تبعتها إب في ٪9 بنسبة األسعار
 
 السعر متوسط تغيير تم. شبوة في ٪ 2 و الضالع في ٪ 5 و   البيضاء في ٪ 6 بنسبة وانخفض. ٪9 بنسبة وحضرموت ٪15 نسبةب إب في حاد بشكل السعر وارتفع. وأبين حجة في تغيير دون السابق الشهر مع مقارنة الذرة سعر متوسط ظل  الشامية الذرة 

 .التوالي على الريفية طقبالمنا مقارنة ٪22.6 و ٪40.68 و ٪85.8 بنسبة والبيضاء وعدن حضرموت في الرئيسية المدن في حادة زيادة أعلى سجلت حيث. الريفية واألسواق المدن بين كبير بشكل

 بنسبة ملحوظاً  انخفاضاً  أظهرت وقد.  الضالع في ٪ 11 وبحوالي وذمار الحديدة في ٪ 13 بنسبة حاد بشكل األسعار ارتفعت أغسطس في   ذلك ومع. وذمار حجة في الريفية المناطق وفي وأبين والحديدة شبوة في الرئيسية بالمدن ندرتة استمرار  :الشعير 

 .لحج في كجم/  رياالً  500 إلى حجة في كجم/  لاير 271 بين التجزئة أسعار تراوحت. ٪10.9 بنسبة  والضالع ، البيضاء منطقة في 16.36٪

زمهاال قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 أغسطس( كجم/لاير) الرئيسية المدن في محليا المنتجه للحبوب الشهري المتوسط: 3 جدول  

 السلع
 %  لتغيرا

 لمحافظاتا

 صنعاء

(األمانة)  

ءالبيضا إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجة الحديدة  أبين الضالع شبوة 

الرفيعة الذرة  

 425 500 547 594 363 392 488 اليوجد 367 242 300 329 302 أغسطس

 %15.0- %0.0 %13.0 %8.6- %21.0 %4.5 %2.7 اليوجد %0.0 %6.6 %1.4 %7.5 %6.7 يوليو

 ماقبل

 %67.8 األزمه
159.1

% 
 %80.9 %108.3 %137.8 %182.9 %77.1 %78.2 %144.0 اليوجد 46.8% 34.4% 76.5%

 

 الدخن

 

 أغسطس
 400 400 480 500 327 318 327 اليوجد 400 273 250 308 268

 %0.0 %8.7- %6.7 %15.8- %9.0 %7.6- %3.2 اليوجد %4.4 اليوجد %0.0 %0.3 %2.3 يوليو

 ماقبل

 %0.0 %8.7- %6.7 %15.8- %9.0 %7.6- %3.2 %53.4- %4.4 اليوجد %0.0 %0.3 %2.3 األزمه

 

الشاميه الذرة  

 

 أغسطس
 350 500 421 575 354 403 323 اليوجد 471 247 288 اليوجد 323

 %0 %5- %2- %6- %15 %9 %2 اليوجد %9 %2 %0 %2- %3 يوليو

 ماقبل

يوجدال %84.1 األزمه  %48.9 %133.3 اليوجد %166.5 %50.2 %60.9 %58.5 اليوجد 140.6% 42.35% 60.0% 

 الشعير

 اليوجد 388 اليوجد 450 338 408 340 500 317 277 271 اليوجد 253 أغسطس

 اليوجد %10.9 اليوجد %16.4- %9.9- %6.0 %2.1 %20.0- %5.7 %13.5 %10.9- %13.0 %1.2 يوليو

 ماقبل

 %78.6 األزمه
113.1

% 
 اليوجد %105.9 اليوجد %183.2 %108.3 اليوجد %122.0 اليوجد %66.7 %52.5 اليوجد

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 لاير 242 من  أغسطس شهر في بالتجزئة البيع سعر متوسط وتراوح والضالع والبيضاء،   وإب   وتعز  ذمار في الريفية األسواق في  الرفيعه الذره يتوفر لم وبالتالي ، أفضل أسعار على والحصول المدن إلى منتجاتهم بيع المزارعون فضل  الرفيعة: الذرة 

 .البيضاء مدينة في العام في لاير 594 إلى ذمار مدينة في كجم/ 
 
 :3 و ٪6 و ٪29 لحجةوا ةلحديدوا  ابين في نسبة بلغت فقد ، نلمدا رسعاأ من علىأ لتاليةا تلمحافظاا في لريفيةا قلسوا رعاسأ كانت حين في. تعز في ٪22 و حضرموت في ٪33 و شبوة محافظة في ٪37 بنسبة بكثير أعلى المدن أسعار كانت الدخن٪ 

 .ليالتوا على
 
 ينةدلما واقسأ نم علیأ رسعاأ وأب نبيوأ رماذ تاظمحاف في يفيةرلا واقألسا تکان  كلذ نم سلعکا علیو. حجة مدن في ٪14.7 و  البيضاء في ٪15 و   حضرموت في ٪102 بنسبة العاصمة أسواق في األسعار في فروق نسبة أعلى كانت  الشامية الذرة 

 .ليوالتا علی ٪ ١٩ و ٪ ٣٨ و ٪ ٤٩ بنسبة
 الترتيب ابهذ ٪16 و ٪27 و ٪37 بنسبة لمدينةا اقسوأ من علىأ واب وتعز  تحضرمو محافظة في لريفيةا اقألسوا رسعاأ بينما  لريفيةا اقباألسو نةرمقا ٪122 بنسبة لحج ينةمد في رحسعاأ تفعتار  :الشعير. 

  2018 اغسطس خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الحبوب أسعار في النسبيه الفروق:4 جدول

 االسواق السلع
 المحافظات

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

 هالذرة الرفيع

 425 500 547 594 363 488 اليوجد 367 242 300 329 المدن الرئيسية

 400 اليوجد 350 اليوجد اليوجد اليوجد 233 438 اليوجد 255 349 الريف

 %6.3 اليوجد %56.3 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %16.2- اليوجد %17.6 %5.7- الفرق

 الدخن

 400 400 480 500 327 327 اليوجد 400 273 250 308 المدن الرئيسية

 565 اليوجد 350 اليوجد 325 268 217 300 اليوجد 257 328 الريف

 %29.2- اليوجد %37.1 اليوجد %0.6 %22.0 اليوجد %33.3 اليوجد %2.7- %6.1- الفرق

 الذرة الشامية

 350 500 421 575 354 323 اليوجد 471 247 288 اليوجد المدن الرئيسية

 565 450 اليوجد 500 438 اليوجد 295 233 488 251 325 الريف

 %38.1- %11.1 اليوجد %15.0 %19.2- اليوجد اليوجد %102.1 %49.4- %14.7 اليوجد الفرق

 الشعير

 اليوجد 388 اليوجد 450 338 340 500 317 277 271 اليوجد المدن الرئيسية

 اليوجد 388 اليوجد اليوجد 400 467 225 500 اليوجد 281 273 الريف

 اليوجد %0.0 اليوجد اليوجد %15.5- %27.2- %122.2 %36.6- اليوجد %3.6- اليوجد الفرق

 
 المدينة في الرئيسية االسواق ارأسع تظل بينما الريفية االسوق أسعار على الغالب في وتؤثر المحافظات داخل موسمي بشكل األسعار وتختلف ، محليا إنتاجها يتم الريفية واألسواق الرئيسية المدن من كل في اليمن في المستهلكة الرئيسية الخضروات جميع تقريبا

نسبيا مستقرة  

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

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

 البصل

 

 304 250 334 242 242 279 294 275 245 284 296 249 283 أغسطس
 %1 %5 %27 %0 %29 %13 %27 %8- %14 %37 %8 %19 %26 يوليو

 الطماطم

 

 338 275 340 200 171 254 298 233 283 182 213 193 196 أغسطس
 %21 %0 %5 %13- %2- %4 %20 %15- %8- %17- %9- %11- %0 يوليو

 البطاط

 

 313 263 363 271 218 275 317 221 313 303 283 278 275 أغسطس
 %12 %23 %19 %8 %14 %13 %26 %26 %23 %44 %13 %23 %27 يوليو

 البيبر

 

 1000 600 825 542 554 629 863 625 717 398 529 394 400 أغسطس
 %0 %26 %8 %23- %2 %2- %9 %26- %20- %22- %11 %10- %6- يوليو

 البسباس
 1500 775 1625 567 408 744 2379 1050 808 420 629 396 400 أغسطس

 %27- %5- %17 %1- %38- %32- %18 %0 %28- %44- %18- %51- %23- يوليو

 البامية

 808 800 896 1042 867 1017 988 1050 1017 643 775 895 اليوجد أغسطس

 %2 %10- %13- %49 %27 اليوجد %40 %73 %7 %2 %14 %93 اليوجد يوليو

 الخضروات
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اق الريفية. ومع ذلك ، فإن توريد واألسواق الريفية. تقريبا سعر منتجات الخضار في المدن الرئيسية أعلى مقارنة باألسوعموما ، معدل االستهالك ، والطلب ، والموسمية هي العوامل الرئيسية التي تتحكم في فروق أسعار الخضروات بين أسواق المدينة الرئيسية 

لمحليين مثل الطماطم في جميع المحافظات تقريبا ، وكانت المدن الرئيسية أرخص من األسواق الريفية. يقوم منتجوهم امنتجات الخضار إلى أسواق المدينة الرئيسية يأتي من مصادر مختلفة لضمان االستقرار في أسعارها. هذا هو السبب في أسعار بعض المنتجات 

 بكثير من األسواق ر. بسبب ارتفاع الطلب على الفلفل البارد والفلفل الحار في مطاعم المدن الرئيسية ، فإن األسعار أعلى بتزويد معظم األسواق الريفية وعندما يكونون مصدًرا خارجيًا وخاصة من المدينة الرئيسية داخل المحافظة ، فإن األسعار ترتفع بشكل كبي

 ي معظم المحافظات.الريفية ف

 

2018 اغسطس شهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الخضروات اسعار في االختالفات نسبة: 6 جدول  

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة االسواق السلع

 البصل

يةالمدينه الرئيس  249 296 284 245 275 294 242 242 334 250 304 

 342 275 309 258 275 258 250 229 269 296 225 الريف

 %11.1- %9.1- %8.1 %6.2- %12.0- %14.0 %10.0 %7.0 %5.6 %0.0 %10.7 الفروقات

 الطماطم

يةالمدينه الرئيس  193 213 182 283 233 298 171 200 340 275 338 

 375 300 431 213 223 227 308 339 227 254 241 الريف

 %9.9- %8.3- %21.1- %6.1- %23.3- %31.3 %24.4- %16.5- %19.8- %16.1- %19.9- الفروقات

 البطاطس

يةالمدينه الرئيس  278 283 303 313 221 317 218 271 363 263 313 

 354 275 375 271 242 250 300 325 279 267 284 الريف

 %11.6- %4.4- %3.2- %0.0 %9.9- %26.8 %26.3- %3.7- %8.6 %6.0 %2.1- الفروقات

 رالبيب

يةالمدينه الرئيس  394 529 398 717 625 863 554 542 825 600 1000 

 1067 600 838 525 492 602 550 771 346 421 244 الريف

 %6.3- %0.0 %1.6- %3.2 %12.6 %43.4 %13.6 %7.0- %15.0 %25.7 %61.5 الفروقات

 الفلفل

يةالمدينه الرئيس  396 629 420 808 1050 2379 408 567 1625 775 1500 

 1042 825 1038 554 592 666 992 1067 398 592 488 الريف

 %44.0 %6.1- %56.6 %2.3 %31.1- %257.2 %5.8 %24.3- %5.5 %6.3 %18.9- الفروقات

 البامية

يةالمدينه الرئيس  895 775 643 1017 1050 988 867 1042 896 800 808 

يفالر  388 792 604 1138 788 839 946 850 1113 875 913 

 %11.5- %8.6- %19.5- %22.6 %8.4- %17.8 %33.2 %10.6- %6.5 %2.1- %130.7 الفروقات

 المحافظات جميع في يزداد األسعار متوسط أن حيث. لحج محافظة في فقط ٪ 8 بنسبة للبصل الشهري السعر متوسط انخفض   السابق الشهر مع لمقارنةوبا شبوه في. كجم/ لاير 334 إلى  والبيضاء إب في كجم/  رياالً  242 من التجزئة أسعار تراوحت البصل: 

 .صنعاء مدينة في ٪26 و وشبوة تعز من كل في ٪27   إب في ٪29 تلتها ، ٪37 بنسبة زيادة أعلى ذمار شركة حققت وقد. األخرى
 وسجلت. والحديدة البيضاء ، لحج و  ذمار في كبير بشكل انخفضت اإلمدادات أسعار وتحسن الحالي الحصاد موسم وبسبب السابق بالشهر مقارنة. شبوة مدينة في   كجم/  لاير 340 إلى  إب في كجم/  لاير 171 من( البندورة) الطماطم سعر اوحتر الطماطم:  

 .التوالي على ٪21 و ٪20 بنسبة زيادة أعلى وتعز أبين مدينة في

 مدينة في ٪27 تليها ، ٪44 بنسبة ذمار في زيادة نسبة أعلى وكانت. 2018 يوليو شهر أسعار مع مقارنة أغسطس في المحافظات   جميع في وارتفعت. شبوه في كجم/  لاير 363 إلى إب في  كجم/  لاير 218 بين للبطاطس التجزئة سعر تراوح البطاطس  

 .وحضرموت الحديدة من كل في ٪23 و  وتعز لحج من كل في ٪26 و   صنعاء

 األسعار ارتفعت و نفسه الوقت في  البيضاء في ٪23 يليه ، ٪26 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى لحج كانت. المستهدفة المحافظات بعض في األسعار في كبير انخفاض هناك كان. فقط أبين في السابق بالشهر مقارنة السعر يتغير لم:) الحلو لالفلف (البيبر 

 .الحديدة في كجم/  لاير 394 إلى أبين في كجم/  لاير 1000 بين بالتجزئة البيع سعر وتراوح. حجة في ٪11 و  الضالع في ٪26 بنسبة بحدة

  ذمار في ٪44 يليه   الحديدة في ٪50 أغسطس في السعر متوسط تجاوز بينما.شبوة محافظة في كجم/  لاير 1625 يليها ، كجم/  لاير 2379 بسعر األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين األعلى هي تعز مدينة في  الحار الفلفل من التجزئة أسعار كانت: الفلفل 

 .التوالي على وشبوة تعز في ٪17 و ٪18 بنسبة السعر ارتفع و.وإب عدن في ٪30 من وأكثر

 تراوحت وقد. واسع نطاق على ومستهلك مطلوب هو كما   بالريف مقارنة الرئيسية المدن في أعلى بها الخاص التجزئة سعر يعتبر. ومغذ نقدي كمحصول أهميتها بسبب 2018 يوليو من ابتداءً  امراقبته تمت التي الخضروات بين المنتج هذا إضافة تمت: البامية 

 ما وانخفض نفسه الوقت في والبيضاء تعز في ٪ 40 من وأكثر ، لحج في ٪ 73 و ، الحديدة في ٪ 93 بنسبة البامية سعر متوسط ارتفع ، السابق الشهر مع رنةوبالمقا ، أغسطس شهر في. لحج في  كجم/  لاير 1050 إلى ذمار في  كجم/  لاير 643 بين األسعار

 . .وصنعاء عدن في ٪0.التوالي على وشبوة  الضالع في ٪ 13 و ٪ 10 - بين
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 على وبناءً . الشهر نصف الثانية المرحلة خالل خاصة بحدة المحافظات جميع في األغنام فئات لجميع الحية ناتالحيوا أسعار ارتفعت ،( األضحى عيد) المبارك العيد مهرجان وبسبب ،( 2018 يوليو) السابق الشهر مع بالمقارنة:  أشهر 6 عمر األغنام 

 ديسعو ليار 53917 لفئةا لهذه حدالوا أسللر سعر علىأ بلغ قدو. أبينو وشبوة ذمار أسواق في ٪33 من وأكثر  ٪38.3 صنعاء ومدينة  ٪39.6 وعدن   ٪40.2 البيضاء يليها ، الفئة لهذه ٪60 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى حجة محافظة سجلت ، ذلك

 .ليالتوا على ليار 27750 و ليار 21667 ، أسللر تجزئة سعر قلأ لحديدهوا اللدا سعر ناآ بينما ، بينأ في ليار 52500 تبعت ، ةشبو في

 

 وشبوة  والبيضاء وأبين لحج في ٪30 من وأكثر صنعاء مدينة في ٪53.2 يليها ، الفئة لهذه ٪50.9 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى حجة محافظة سجلت حيث.   أشهر 6 بعمر التي لالغنام السعر اتجاه نفس األسعار متوسط تتبع شهر 12 عمر األغنام 

 و رياالً  42125 بلغ حيث ، بالتجزئة للبيع سعر أدنى  والضالع ذمار  في سعر سجل حين في. لحج محافظة في 72417 يليه   البيضاء في للراس رياالً  73500 يليه ، شبوة في رياالً  78750 الفئة هذه في الواحد للراس سعر أعلى بلغ وقد. الترتيب  على

 .التوالي على رياالً  39333

 ، عدن في ٪58.2 و ، حجة محافظة في ٪59.2 و   صنعاء مدينة في ٪62.6 بنسبة حاد بشكل ارتفعت وقد. المستهدفة المحافظات جميع في حاد بشكل وارتفع. األغنام أسعار اتجاهات نفس أغسطس في األسعار متوسط اتبع :أشهر 6 عمر الماعز  

 وهو ، فرد لكل التجزئة سعر هو والضالع إب  من كل سعر كان. تحضرمو في رأس/  رياالً  53583 ، أبين في رأس/  رياالً  57500 ، عدن في رأس/  رياالً  59906 هو الماعز من رأس لكل سعر أعلى كان. وشبوة والحديدة أبين في ٪30 من وأكثر

 التوالي على لايرً  29333 و لاير 29750

 و  لحج في ٪ 30 من وأكثر حجة في ٪ 44 وبنسبة  عدن في ٪ 49.2 و   صنعاء مدينة في ٪ 62 بنسبة أغسطس شهر في شهرا 12 العمر من البالغ للماعز الشهري السعر متوسط ارتفع ، 2018 عام يوليو شهر مع مقارنة :شهرا 12 عمر الماعز  

 .للراس/  لاير 46000 في سعر أدنى ذمار وكان. شبوة في لاير 75000 وبحلول ، لحج في لاير 76083 بسعر و   أبين في لاير 76667 تليها ، عدن في للراس/  لاير 80313 الماعز من شهرا 12 من الواحد للراس سعر أعلى. وأبين إب

 وتم. شبوة في ٪8 حوالي و صنعاء مدينة في ٪8 و  الضالع في ٪14.9و أبين في ٪17.6   عدن في ٪34.60 بنسبة حاد بشكل ازداد. لحج في فقط تغيير دون  أغسطس في الحي الدجاج سعر متوسط بقي ، 2018 يوليو شهر مع مقارنة :الحي جاجالد  

 .حجة في لاير 1900 يليه 2038 عام تعز في الحي للدجاج التجزئة أسعار أعلى تسجيل وتم .٪16.8 بنسبة ذمار في فقط السعر في االنخفاض تسجيل

 

 

السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 أغسطس في اسواق المدن الرئيسية خالل(دجاج/راس/لاير) الحية والدواجن الحيوانات ألسعار الشهري المتوسط: 7 جدول  
 

 الشهر النوع والعمر
 المحافظات

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

 شهور 6أغنام

 52500 21667 53917 46250 27125 50875 36642 48500 51333 35000 36250 27750 39250 أغسطس

 %33.5 %14.8 %33.1 %40.2 %15.4 %39.6 %14.8 %18.5 %4.1 %33.3 %59.9 %22.7 %38.3 يوليو

 12أغنام 
 شهور

 70833 39333 78750 73500 55125 61938 54875 72417 63417 46375 60750 50125 50750 أغسطس

 %34.5 %14.4 %31.1 %33.6 %27.5 %17.1 %12.2 %38.2 %4.5 %21.4 %50.9 %28.9 %53.2 يوليو

 6ماعز 
 شهور

 57500 29333 52083 39750 29750 59906 38992 46750 53583 30250 34500 32250 45125 أغسطس

 %34.2 %19.1 %30.2 %13.6 %28.0 %58.2 %15.8 %1.4 %6.6 %13.3 %59.2 %33.7 %62.6 يوليو

 12ماعز 
 شهور

 76667 50000 75000 69000 58125 80313 65833 76083 65000 46000 57500 55250 53875 أغسطس

 %35.5 %10.8 %40.0 %21.1 %36.4 %49.2 %20.3 %32.5 %4.8 %20.0 %44.0 %25.9 %62.0 يوليو

 دجاج الحي
 1500 1675 1700 1688 1358 1888 2038 1200 1300 1342 1900 1446 1350 أغسطس

 %17.6 %14.9 %7.9 %4.6 %6.5 %34.6 %4.9 %0.0 %13.0 %16.8- %5.6 %3.1 %8.0 يوليو

 الثروة الحيوانية

 



 
 

    الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 

 النشرة الشهرية لمراقبة السوق
 العدد :37                                                                                                                                                                              أغسطس :2018
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

حافظات تعز وذمار والبيضاء  ختالفات كبيرة في األسعار بين أسواق المدن الرئيسية والمناطق الريفية. وينعكس ذلك على األسعار الريفية لألغنام لمدة ستة أشهر في مأظهرت بيانات مراقبة المحافظات الشهرية ا: سعر بوابة المزرعة )األسعار الريفية(

على التوالي. في مدينة  الضالع  ويقع سوق  ٪10و  ٪19و  ٪29شهراً في لحج وحضرموت وتعز بنسبة  12ر الريفية لألغنام التي يبلغ عمرها مقارنة بأسعار المدن الرئيسية. وبالمثل   انخفضت األسعا ٪15و  ٪17و  ٪34حيث كانت األسعار الريفية أقل بنسبة 

 بة للدجاج الحي ، نتيجة العرض والطلب ، يتم توفيره بالمدن الرئيسية أكثر مقارنة بالمناطق الريفية واألسعار أقل بكثيربالنس الثروة الحيوانية الرئيسي )المغالب( في وسط العاصمة والمناطق الريفية على حد سواء ، وبالتالي لم يكن هناك فروق في األسعار بينهما.

 في المدن الرئيسية مقارنة باألسواق الريفية.

 

 

 

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

 

 

2018 اغسطس شهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحية الحيوانات اسعار في االختالفات نسبة: 8 جدول  

 السوق النوع والعمر
 المحافظات

صنعاء 

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

 شهور 6أغنام
 

المدينه 

 الرئيسية
39250 27750 36250 35000 51333 48500 36642 50875 27125 46250 53917 21667 52500 

 51917 21667 63750 40333 30833 اليوجد 27264 45250 48250 29833 34667 28138 اليوجد الريف

 %1 %0 %15- %15 %12- اليوجد %34 %7 %6 %17 %5 %1- اليوجد الفروقات

 
شهور 12أغنام   

المدينه 
 الرئيسية

50750 50125 60750 46375 63417 72417 54875 61938 55125 73500 78750 39333 70833 

 73167 38667 78875 65000 58917 اليوجد 47943 56250 53167 42125 56333 48250 اليوجد الريف

 %3- %2 %0 %13 %6- اليوجد %14 %29 %19 %10 %8 %4 اليوجد الفروقات

 شهور 6ماعز 

المدينه 

 الرئيسية
45125 32250 34500 30250 53583 46750 38992 59906 29750 39750 52083 29333 57500 

 60083 29333 65625 37833 37500 اليوجد 30698 38500 56667 29083 34583 31250 اليوجد الريف

 %4- %0 %21- %5 %21- اليوجد %27 %21 %5- %4 %0 %3 اليوجد الفروقات

 شهور 12ماعز 

المدينه 

 الرئيسية
53875 55250 57500 46000 65000 76083 65833 80313 58125 69000 75000 50000 76667 

 79833 50000 81375 59833 60083 اليوجد 55630 63625 59617 41333 58083 54688 اليوجد الريف

 %4- %0 %8- %15 %3- اليوجد %18 %20 %9 %11 %1- %1 اليوجد الفروقات

 الحي دجاج

المدينه 
 الرئيسية

1350 1446 1900 1342 1300 1200 2038 1888 1358 1688 1700 1675 1500 

 1721 1675 1775 1658 1579 اليوجد 1843 1308 1620 1503 2021 1656 اليوجد الريف

 %13- %0 %4- %2 %14- اليوجد %11 %8- %20- %11- %6- %13- اليوجد الفروقات

 لسابقونسبه التغير مع الشهر ا 2018 أغسطس –: المتوسط الشهري ألسعار المنتجات الحيوانية 9جدول             

صنعاء  الشهر السلع
 )األمانة

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

 بقري لحم

 

 5000 3175 4125 3725 3175 4427 3200 4875 5083 3250 3142 4031 3875 أغسطس
 %11.1 %5.8 %1.5 %1.4 %18.1 %16.7 %16.5 %8.3 %3.4 %0.0 %4.7 %1.8 %2.2 يوليو

 غنمي لحم

 

 4750 3550 5938 4125 3813 4479 4325 4875 5042 3500 3267 4089 3875 أغسطس
 %26.7 %1.4 %18.1- %0.0 %8.5 %8.0 %10.0 %8.3 %5.2 %0.0 %7.1 %2.2 %2.2 يوليو

 محلي بقر حليب

 

 440 475 651 530 288 450 531 298 414 500 439 483 350 أغسطس
 %0.0 %18.8 %0.2 %1.9 %15.2 %10.3 %11 %0.0 %0.7 %0.0 %1.9 %7.1 %0.0 يوليو

 الدجاج لحم

 

 1358 1775 1348 1758 1450 1431 2354 1250 1288 1375 1346 1400 1500 أغسطس
 %0.6 %9.2 %10.4 %9.1- %5.5 %2.7 %13.7 %25.0 %5.8 %1.8- %1.0 %1.5- %1.1 يوليو

 حبة 30بيض 
 1550 1525 1450 1488 1417 1427 1513 1500 1471 1379 1350 1367 1283 أغسطس
 %21.6 %10.9 %10.4 %17.1 %7.9 %8.5 %12.9 %25.0 %7.0 %0.6 %3.6- %10.2 %2.0 يوليو

 الزبادي
 267 275 363 242 267 242 286 325 329 260 261 232 اليوجد أغسطس
 %11 %10 %13 %3- %34 %5 %23 %8 %2 %4 %4 %15 اليوجد يوليو

 المنتجات الحيوانية

 

2018 أغسطس شهر خالل والريف الرئيسية المدن أسواق في الحية الحيوانات أسعار مقارنة  
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 ٪17 بنسبة ، إب في ٪18 بنسبة األسعار ارتفعت. ةالمراقب األخرى المدينة أسواق في أسعاره ارتفعت حين في فقط ذمار مدينة أسواق في 2018 يوليو بشهر مقارنة تغيير دون   أغسطس في البقر لحم من الواحد كيلوغرام أسعار متوسط ظل :البقري اللحم

 كجم/  لاير. 3142 البالغ حجة في سعر وأدنى كجم/  لاير 5083 بـ حضرموت في تجزئة سعر أعلى وسجل. أبين في ٪11.1 وبنسبة وعدن تعز من كل في تقريباً 

 
 لديها فكانت األخرى التسع المحافظات جميع أما ، ٪18.1 بنسبة شبوة محافظة في فقط سعره وانخفض السابق الشهر في كان كما السعر بقي حيث والبيضاء ذمار بااستثناء. البقر لحم اتجاه نفس تقريبا أغسطس في الغنم لحم أسعار متوسط اتبع :الغنمي اللحم

. لاير 4750 عام وأبين  لاير 4875 في ولحج   لاير 5042 في حضرموت تليها   لاير 5938 من شبوة في المسجل الواحد للكيلوغرام تجزئة رسع أعلى. ولحج وإب عدن في فوق وما ٪8 في ٪10 يليه  ٪26.7 نسبة أعلى أبين في سجل حيث.األسعار في زيادات

 .حجة أسواق في( السنة في رياالً  3267) سعر أقل   كان بينما
 

 على ٪ 19 و ٪ 15 من األسعار في ارتفاع أعلى المدينة  والضالع عدن مدينة أسواق حققت حين في ، وأبين لحج و ذمار و صنعاء مدينة في رئيسية أسواق 4 في تغيير وند المعبأ" حليب"   بالتجزئة البيع سعر متوسط ظل ، أغسطس في المحلي البقر حليب

 .التوالي
.  الضالع في ٪ 9.2 و شبوة في ٪ 10.4 تعز في ٪ 13.7 و  لحج في ٪ 25 بنسبة وارتفعت. المدينة أسواق معظم في السعر وارتفع أغسطس هرش في  والخروف البقر لحوم اتجاه نفس الدجاج لحوم أسعار اتبعت ، السابق الشهر مع بالمقارنة الدجاج لحم

 .رماذ و دةيدلحا في ٪2 نم لبأقو ٪9.1 بنسبة البيضاء في رلسعا ضنخفا

 

وابين     ١٣وشبوه ،  ٪١٥والحديدة ،  ٪٢٣تليها تعز ،  ٪٣٤قد حققت أعلى زيادة بنسبة ب  . وكانت أمن الزبادي في أغسطس في جميع أسواق المدن الرئيسية في المحافظات األخرى جرام 500البيضاء   ارتفع سعر التجزئة من  محافظة بااستثناء.  الزبادي:

 رياالً في شبوة. 363رياالً في الحديدة إلى  232. وتراوح سعر العبوة الواحدة بين ٪١١بنسبة 

 

 دةيدلحوا وةشب في ٪10 علی ديزي ماو اءلبيضا في ٪17.1 و  لحج في ٪20  تليها و نبيأ في ٪21 و ، لحج في ٪25 دةيازلل نسبة علیأ تبلغو. المستهدفة الرئيسية المدينة أسواق في حادة زيادة السعر أظهر ، السابق الشهر مع بالمقارنة : )بيضة 30) البيض

 .السابق بالشهر مقارنة ٪10 بنسبة ملحوظ بشكل وزاد الحي الدجاج أسعار اتجاه نفس يتبع أغسطس شهر خالل للبيض الوطني زئةالتج سعر متوسط فإن  ذلك ومع. زتعو

 

 

نت الفروق في األسعار في المدن الرئيسية أعلى في لاير / كجم  و كا 4875ولحج بنسبة  5000لاير / كجم   و يليها أبين بسعر  5083سجلت مدينة حضرموت )مدينة المكال( أعلى سعر تجزئة من لحوم البقر يبلغ 

الي لم في البيضاء و في الضالع  سوق الثروة الحيوانية الرئيسي )المغالب ( يقع في وسط كل من )العاصمة والمناطق الريفية( ، وبالت ٪ 13.2، و  ٪ 14.7، ولحج بنسبة  ٪ 38.8لحوم البقر في الحديدة بنسبة 

ي المدن الرئيسيةيفية واألسعار أقل واستقراراً فعر بينهما. بالنسبة للبيض ومنتجات اللحوم الداجنة ، نظراً لمبدئ  العرض والطلب ، يتم توفيره  بالمدن الرئيسية مقارنة بالمناطق الريكن هناك اختالفات الس  

 

 

2018 اغسطس شهر خالل فوالري الرئيسية المدن اسواق في الحيوانية المنتجات اسعار في االختالفات نسبة: 10 جدول  

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة االسواق السلعه

 لحم بقري

المدينه 

 الرئيسية
4031 3142 3250 5083 4875 3200 3175 3725 4125 3175 5000 

 4750 3175 4500 3292 3604 3750 4250 4875 3642 3292 2904 الريف

 %5.3 %0.0 %8.3- %13.2 %11.9- %14.7- %14.7 %4.3 %10.8- %4.6- %38.8 الفروقات

غنمي لحم  

المدينه 

 الرئيسية
4089 3267 3500 5042 4875 4325 3813 4125 5938 3550 4750 

 4750 3550 4750 4000 3979 3978 4000 5613 3500 3833 3938 الريف

 %0.0 %0.0 %25.0 %3.1 %4.2- %8.7 %21.9 %10.2- %0.0 %14.8- %3.8 الفروقات

محلي بقر حليب  

المدينه 
 الرئيسية

483 439 500 414 298 531 288 530 651 475 440 

 538 475 600 523 300 445 298 513 527 460 453 الريف

 %18.2- %0.0 %8.5 %1.3 %4.0- %19.3 %0.0 %19.3- %5.1- %4.6- %6.6 الفروقات

الدجاج لحم  

مدينه ال

 الرئيسية
1400 1346 1375 1288 1250 2354 1450 1758 1348 1775 1358 

 1388 1775 1388 1758 1833 2002 1258 1263 1413 1419 1491 الريف

 %2.2- %0.0 %2.9- %0.0 %20.9- %17.6 %0.6- %2.0 %2.7- %5.1- %6.1- الفروقات

حبة 30 بيض  

المدينه 

 الرئيسية
1367 1350 1379 1471 1500 1513 1417 1488 1450 1525 1550 

 1579 1525 1500 1417 1413 1479 1433 1463 1333 1467 1353 الريف

 %1.8- %0.0 %3.3- %5.0 %0.3 %2.3 %4.7 %0.5 %3.5 %8.0- %1.0 الفروقات

 الزبادي

المدينه 
 الرئيسية

232 261 260 329 325 286 267 242 363 275 267 

 283 338 375 237 310 281 325 383 285 258 249 الريف

 %6.0- %18.6- %3.2- %2.1 %13.9- %1.8 %0.0 %14.1- %8.8- %1.2 %6.8- الفروقات

 

 

 

  2018 أغسطس خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحيوانية المنتجات ألسعار مقارنة
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 بنسبة البيضاء منطقة في زيادة أعلى وسجلت. المحافظات جميع في ارتفع يوليو شهر مع مقارنة أغسطس شهر في المستورد القمح أسعار متوسط :القمح وبحب

 لاير 288 من البيضاء في تجزئة سعر أعلى تسجيل تم. صنعاء مدينة في ٪15 يقارب ما أي  والضالع شبوة في ٪16 من أعلى وبنسبة  تعز في ٪28.6 يليها ، 49.2٪

 .تعز في  كجم/  لاير 265 يليه  كجم/ 
 

    الضالع في تقريبًا ٪29 بنسبة ارتفع وقد.  حجه نةمدي أسواق في فقط 2018 يوليو في هو كما  أغسطس في المستورد القمح دقيق أسعار متوسط ظل :القمح دقيق

 .الحديدة في ٪6 من أقل بنسبة طفيف بشكل األسعار وانخفضت. وحضرموت عدن أسواق في ٪13 من وأكثر ، البيضاء في ٪14 و  تعز في ٪19.5 وبنسبة

 في ٪ 16.7  ثم ،  الضالع في ٪ 24 بنسبة بحدة األسعار ارتفعت حيث.المحافظات جميع في أغسطس في بسمتي ألرز الشهري السعر متوسط ارتفع :البسمتي الرز

 .إب في ٪ 15.1 رو شبوة

 وبنحو  الحديدة في األسعار في زيادة وأظهرت. وأبين  والبيضاء ذمار مدن في يتغير لم يوليو بشهر ومقارنة أغسطس في الشهري التجزئة سعر: البسمتي غير الرز

 ، كجم/  لاير 608 بـ الحديدة في تجزئة سعر أعلى سجل.  الضالع صنعاء مدينتي في ٪4 من أعلى وبنسبة والحديدة حضرموت في( ٪10)   بنسبة ، شبوة في  11٪

 .كجم/ لاير 300 أبين في سعر أقل سجل بينما ، شبوة في  كجم/ لاير 388 يليه

 و  الضالع في ٪13 و شبوة في ٪17.6 بنسبة ارتفع وقد. ذمار مدينة أسواق في إال السابق بالشهر مقارنة أغسطس شهر في السكر أسعار متوسط يتغير لم :السكر

 .صنعاء مدينة في ٪10.5 و البيضاء في 11.5٪

 ، فقط  الضالع مدينة في يتغير لم 2018 يوليو شهر من الفترة بنفس مقارنة أغسطس شهر في المستورد النباتي الزيت سعر متوسط :المستورد النباتي الطهي زيت

 وأدنى ، لاير 1713 في لحج في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم. أبين في ٪9 و حضرموت في ٪14 وحوالي ، ٪39.8 بنسبة البيضاء في حاًدا ارتفاًعا أظهر يثح

 . الضالع في لاير 550 بالتجزئة للبيع سعر
 

 ارتفعت حيث. المستوردة للواردات السعر اتجاه نفس اتبع وقد.  والضالع عدن في فقط السابق بالشهر مقارنة مستقًرا السعر متوسط كان :محلياعامل الم الطهي زيت

 .تعز في لتر/ لاير 5 827 و حضرموت في لتر \ لاير 498 بين األسعار وتراوحت. لحج في ٪ 7 و  إب في ٪ 8.7   ذمار في ٪ 9.2 بنسبة األخرى المحافظات جميع في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االزمه قبل وما بقالسا الشهر مع التغير ونسبه 2018 أغسطس خالل في المدن الرئيسية (كجم/لاير) المستوردة للسلع السعري المتوسط: 11 جدول   
 المحافظات  التغير % السلع

صنعاء 
 )األمانة

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

 القمح

 

 197 198 224 288 226 212 265 233 208 210 211 181 216 أغسطس
14.9  يوليو

% 

-4.2% 2.9% 5.0% 11.8% 12.0

% 

28.6% 12.8

% 

11.9% 49.2% 16.1% 16.5% 5.3% 
66.2 ماقبل األزمه

% 

81.0% 174.0

% 

124.0 %92.0 %50.7 %65.6 اليوجد اليوجد 73.3% 90.9%

% 

32.0% 53.9% 
حالقم دقيق  

 

 253 245 255 285 243 229 300 245 232 250 250 241 238 أغسطس
 %13.5 %28.9 %10.9 %14.0 %8.0 %7.5 %19.5 %9.9 %13.2 %12.1 %0.0 %5.5- %8.2  يوليو

83.1 ماقبل األزمه

% 

100.8

% 

150.0

% 

 %84.7 %44.1 %99.2 %67.6 %42.9 %62.4 %100.0 اليوجد 65.7% 66.7%
 السكر

 

 275 305 328 330 291 289 365 275 306 300 303 289 305 أغسطس
10.5  يوليو

% 

4.7% 1.0% 0.0% 2.3% 7.8% 4.3% 1.8% 5.1% 11.5% 17.6% 13.0% 10.0% 
90.6 ماقبل األزمه

% 

 %28.5 %42.5 %85.3 %65.0 %36.0 %49.7 %128.1 اليوجد 70.0% 51.0% 53.0% 52.1%
1 الرز  

 البسمتي

 

 775 744 788 788 753 794 885 808 706 788 767 736 739 أغسطس
 %3.3 %24.0 %16.7 %5.1 %15.1 %7.9 %7.5 %7.0 %5.2 %1.7 %5.2 %10.5 %5.1  يوليو

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %195.0 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد بل األزمهماق
2  الرز  

يغير البسمت  

 

 300 313 388 350 350 331 386 330 330 350 392 608 357 أغسطس
 %0.0 %4.3 %10.9 %0.0 %5.1 %9.2 %9.0 %1.5 %10.0 %0.0 %2.3 %10.1 %4.1  يوليو

138.0 ماقبل األزمه

% 

102.7

% 

161.3

% 

133.3

% 

177.1 %75.0 %75.0 %63.1 %93.0 اليوجد 32.0%

% 

56.5% 47.8% 
 

 لطبخا يتز

 مستورد

 654 550 675 1713 758 907 1025 988 695 800 771 855 887 أغسطس
- %2.3 %1.2- %3.4  يوليو

33.7% 

13.9% 4.0% 7.9% -0.7% 0.3% 39.8% 4.5% 0.0% 9.0% 
130.9 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

% 

160.6

% 

122.3

% 

260.6% 132.8

% 

61.3% 91.8% 
 

 الطبخ زيت

 **محلي

 675 550 628 663 759 598 827 588 498 697 558 647 628 أغسطس
 %3.8 %0.0 %4.7 %4.4 %8.7 %0.0 %8.4 %6.9 %4.2 %9.2 %7.1 %3.4 %2.4  يوليو

93.2 ماقبل األزمه

% 

113.1 اليوجد 99.2% 66.0% 43.8% 87.5%

% 

71.8

% 

122.6

% 

39.6% 116.6

% 

61.3% 97.9% 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من كل في الريفية المناطق في الحبوب أسعار ارتفعت. األسعار زيادة في ساهمت والمقاطعات المدن مراكز بين والمسافات النقل سواحل أن إلى الريفية التجزئة أسعار مع الرئيسية المدن أسواق مقارنة أشارت
 ٪25.6 و ، ٪46 بنسبة الطهي زيت في كبيرة زيادة إلى الحديدة مدينة في الحالي الوضع أدى. التوالي على الرئيسية ينةالمد أسواق مع مقارنة ٪6 و ٪11 و ٪16 و ٪17 بنسبة وذمار وأبين وحضرموت الحديدة

 بنسبة والسكر  القمح ودقيق  البسمتي لألرز لنسبةبا الريفية المناطق من أعلى شبوة محافظة في المدن أسعار كانت ، وبالمثل. الريفية األسواق بأسعار مقارنة محلًيا المعالج الطهي لزيت ٪7.8 و ، البسمتي ألرز
 .الترتيب بهذا ٪9.33 و ٪19.2 و   23.51٪

 
 

 2018 أغسطس في الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسواق في المستوردة السلع أسعار في الفروق:12جدول 

 االسواق السلع

 المحافظات

وةشب البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة  أبين الضالع 

ح
قم

 ال

يةالمدينه الرئيس  181 211 210 208 233 265 226 288 224 198 197 

 222 198 213 245 231 253 185 249 223 198 219 الريف

 %11- %0 %5 %18 %2- %5 %26 %16- %6- %7 %17- الفروقات

ق
قي

د
 

ح
قم

ال
يةالمدينه الرئيس   241 250 250 232 245 300 243 285 255 245 253 

 297 245 214 287 296 303 200 209 285 271 243 الريف

 %15- %0 %19 %1- %18- %1- %23 %11 %12- %8- %1- الفروقات

كر
س

 ال

يةالمدينه الرئيس  289 303 300 306 275 365 291 330 328 305 275 

 342 313 300 332 303 354 267 279 304 300 283 الريف

 %20- %3- %9 %1- %4- %3 %3 %10 %1- %1 %2 الفروقات

رز
ال

 
 

ي
مت

س
لب
 ا

يةالمدينه الرئيس  736 767 788 706 808 885 753 788 788 744 775 

 770 750 638 783 742 804 700 708 758 771 698 الريف

 %1 %1- %24 %1 %1 %10 %15 %0 %4 %1- %5 الفروقات

رز
ال

 
ير

غ
 

 

ي
مت

س
لب
 ا

يةالمدينه الرئيس  608 392 350 330 330 386 350 350 388 313 300 

 400 350 375 363 371 378 370 419 329 421 484 الريف

 %25- %11- %3 %4- %6- %2 %11- %21- %6 %7- %26 الفروقات

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

رد
تو

س
 م

يةالمدينه الرئيس   855 771 800 695 988 1025 758 1713 675 550 654 

 888 550 763 1534 799 811 900 533 721 783 586 الريف

 %26- %0 %12- %12 %5- %26 %10 %30 %11 %2- %46 الفروقات

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

ي
حل

م
 

يةالمدينه الرئيس  647 558 697 498 588 827 759 663 628 550 675 

 792 550 663 633 608 685 517 519 637 629 600 الريف

 %15- %0 %5- %5 %25 %21 %14 %4- %9 %11- %8 الفروقات

 
 
 
 
 

2018 أغسطس في الريفية واألسواق يسيةالرئ المدن أسواق في المستوردة السلع أسعار مقارنة  
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 تعزيز"برنامج من والمدعومة الغذائي لألمن الفنية ةللسكرتاري 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 التواصل يتم فضلك من معلوماتلمزيد من الل

، أو السيد بليهو نيجيسي ، رئيس فريق الخبراء بمشروع  - 00-967-1-238215: فاكستل الخامس، الدور الدولي، والتعاون

 منظمة الفاو  –تحسين االمن الغذائي وصمود سبل العيش  

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

Belihu.Negesse@fao.org 

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

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

 

 

 

في  : المتوسط الشهري ألسعار األنواع الشائعة االستهالك من األسماك13جدول 
 201 أغسطس)لاير/كجم(  المدن الرئسييةاسواق 

 المحافظة

التغيير %  
األسماك من االستهالك الشائعة االنواع  

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة

 2042 725 3700 3492 أغسطس
 %8.2- %10.2 %4.0 %19.7 يوليو

 الحديدة

 1673 580 3750 2467 أغسطس
 %39.4 %21.6 %34.5 %18.89 يوليو

 حجه

 1800 644 2667 اليوجد أغسطس
 %7.8 %14.4 %10.7- اليوجد يوليو

 ذمار

 2117 883 3513 اليوجد أغسطس
 %0.8- %4.1- %1.5- اليوجد يوليو

 حضرموت

 2625 813 6833 3458 أغسطس
 %6.4 %6.6 %13.9 %39.3 ليويو

 لحج

 اليوجد 833 اليوجد 4000 أغسطس
 اليوجد %14.9 اليوجد %23.7 يوليو

 تعز

 3563 2300 5188 3325 أغسطس
 %19.6 %15.0 %15.3 %15.3 يوليو

 عدن
 

 2763 1248 5083 3417 أغسطس
 %0.9 %5.5 %6.9- %21.9 يوليو

 اب
 

 2650 اليوجد 2975 2800 أغسطس
 %7.3- اليوجد %1.9- %1.2- ليويو

 البيضاء
 

 2075 575 2900 1750 أغسطس
 %36.1 %1.4 %18.4 %2.9 يوليو

 شبوة
 

 2444 1050 2613 2738 أغسطس
 %22.9 %2.7 %23.8 %18.4 يوليو

 الضالع
 

 اليوجد 500 اليوجد 2250 أغسطس
 اليوجد %25.0 اليوجد %12.5 يوليو

 أبين

 2350 800 4000 3292 أغسطس

 %5.6 %16.3 %0.0 %14.2 يوليو

 

 

. المراقبة األسواق جميع في متوفرة الثمد نوع من األسماك كانت ، وذمار حجة مدينتيااستثناء وب ، أغسطس شهر في   الثمد:

 حافظاتالم جميع في حاد بشكل التجزئة سعر متوسط ارتفع بينما(  ٪ 2 من أقل بنسبة التجزئة أسعار انخفضت)   إببااستثناء

 في ٪ 18 من وأكثر ، عدن في ٪ 22 وحوالي لحج في ٪ 23.7 و ، حضرموت في ٪ 39.3 بنسبة وزادت. األخرى المستهدفة

 4000 بـ لحج محافظة في  لحج حقل في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل تم. األخرى بالمحافظات وبمقارنة. والحديدة شبوة

 .    كجم/لاير 3458 بسعر وحضرموت صنعاء مدينة في لعاما في   كجم/لاير 3492 يليه ، كجم/لاير
 

 والتي المستهدفة المحافظات جميع في المرصودة األنواع جميع بين من األنواع أغلى األسماك من النوع هذا يعتبر  : السخلة

 هو كما األسماك من النوع لهذا الشهرية األسعار متوسط بقي. متتالية أشهر لعدة  الضالع لحج أسواق في مستمرة ندرتها جعلت

 بالشهر مقارنة المستهدفة المحافظات معظم في ارتفعت  حيث الثمد أسعار اتجاهات نفس اتبعت وقد. أبين في فقط يوليو شهر في

 أسعار أعلى سجلت و.البيضاء في ٪18.4 و شبوة محافظة في ٪23.8 تليها و الحديدة في ٪34.5 إلى الزيادة ووصلت. السابق

 اقل كان بينما ، عدن في     كجم/  لايرً    5083 و تعز في 5188 يليها ، كجم/  لايرً  6833 بسعر حضرموت في تجزئةبال للبيع

 .كجم/  لاير 2613  حوالي شبوة  في سعر
 

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

 في كجم/  لاير 500 بين بالتجزئة البيع أسعار وتراوحت. إب محافظة أسواق في نادًرا األسماك من النوع هذا كان ، سطسأغ

 كما. ةالمراقب األسواق عبر التقلب شديد أغسطس في البقاع أسماك أسعار متوسط كان. تعز في  كجم/  لاير 2300 إلى  الضالع

  الضالع في عاراألس في حاد ارتفاع في تسببت ، المقابل في التي العمالء غالبية قبل من كبير بشكل مطلوبة فهي ، األرخص أنها

 األسعار وانخفضت. حجة و لحج في ٪ 14 من وأكثر ، أبين في ٪ 16.3 وبنسبة الحديدة في ٪ 21.6 بنسبة و ٪ 25.8 بنسبة

.٪5 من أقل بنسبة ذمار في فقط  
 

 الشهر مع وبالمقارنة. التوالي على شهًرا عشر أحد لمدة متاًحا الجحش سمك وعن يكن لم    الضالع محافظة في  :الجحش

 محافظات في ٪1 من وبأقل إب في ٪7.3 بنسبة و صنعاء مدينة في ٪8.2 بنسبة النوع هذا من الشهري المعدل انخفض ، السابق

 بين ومن. شبوة ٪ 20 من وأكثر لبيضاءا في ٪ 36.1 تليها ، الحديدة في ٪ 39.4 بنسبة حاد بشكل األسعار وارتفعت. ذمار

. عدن في رياالً  2763 قرب عن تبعتها كجم/  لاير 3563 يبلغ بالتجزئة للبيع سعر أعلى على تعز حصلت ، المستهدفة المحافظات

حجة في مرة كل في لاير 1800 سعر أقل تسجيل تم بينما . 

 

 الجنوبية المنطقة في الصيد أنشطة توقفت  عام بشكل األحمر حروالب الحديدة في الحالي األمني الوضع بسبب :والعرض الوفرة

 التعليق إلى أدى مما التعليب ومصانع األسماك تخزين بعض على المستمر الصراع أثر ، ذلك إلى باإلضافة. الحديدة محافظة من

 البحر ساحل في الحالي الرياح مموس وبسبب  تعز ساحل في معلقة الصيد أنشطة تزال ال ، أخرى ناحية من. اخر وقت الي بالعمل

 وأسعار التوافر على أثرت  مجتمعة العوامل هذه كل و الصيادين قبل من األسماك صيد انخفاض إلى  بدوره ادى الذي العربي

 .رصدلل الخاضعة المحلية األسواق في األسماك

 
 
 
 

 األسماك

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

