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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 لخلفيةا

ن ة لألملفنيالنشرة الشهرية لمراقبة السوق، يتم إصدارها من قبل السكرتارية ا

ية األغذ نظمةالغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون والشراكة مع م

 والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(

 المحلية قاألسوا في التسويقية لألسعار شهري ملخص الشهرية النشرة هذه توفر

 لشهرا  اسعار بمقارنة والمستخدمين للمنتفعين تسمح انها كما ، المستهدفة بالمحافظات

 البيانات ههذ ، 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 سعاراأل 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

 ، 2016 مايو منذ مستوى أدنى هوو ، أكتوبر عن( المائة في 1.3) نقطة 2.1 بانخفاض ، 2018 نوفمبر في نقطة 160.8) الفاو (  والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ :عالميا 

 وأقل ، نوفمبر في نقطة 164 نم يقرب ما والزراعة األغذية منظمة لدى الحبوب أسعار مؤشر متوسط بلغ. الماضي العام منماثلة الم الفترة في مستواه دون( المائة في 8.5) نقطة 15 من يقرب وما

 األمريكي القمح سعر متوسط بلغ حيث ، نوفمبر شهر في للقمح العالمية األسعار وتراجعت. 2016 نوفمبر متوسط عن( المائة في 7.1) نقطة 11 و أكتوبر شهر عن( المائة في 1.1) نقطة 1.7 بنحو

 .FAO - FPMA ( 10/12/2018)  الماضي عامال المقابل الشهر عن٪ 5 بنسبة أعلى يزال ال لكنه ، أكتوبر في مستواه عن٪ 3 من بأكثر بانخفاض ، للطن دوالًرا 232(  2 رقم) القياسي

اق المحلية ما ياتي الى االسو، و ةالمرتفعطق المناالسيما في  اج الخضروات يظل محدوداوبسبب دخول فصل الشتاء ، فإن انت ، عام بشكل :في السوق المحلية الغذائيةتوفر المواد الغذائية وغير  

 في محليا نتجةالم الحبوب رةوف. السوق المحلية يف الخضرواتاستهالك  على المتزايدلمواجهة الطلب  والذي بطبيعة الحال يعد غير كافً ة عن انتاج المناطق الدافئة والبيوت المحمية هو عبار

 الوقود سلع فرتوفي  تحسنظ لوح. المرصودة  األسواق جميع في المستوردة األساسية الغذائية السلع فروتت كما. المرتفعات محافظاتطق انتاج ومنافي  الحالي موسم الحصاد  بسبب جيد األسواق

 موات موسم نوفمبر شهر يعدح ، االنتهاء من موسم الريابسبب . الرئيسية المدن في الطهي غاز توفر يندر بينما ،( والموازية الرسمية السوق) المصدرين كال نم( والبترول الديزل رئيسي بشكل)

 سواقاأل إلى ردةاوال األسماك كميات لىع سلبًا أثر قد عدن مدينةبالمعال ميناء  في الرئيسية اإلنزال مراكز حدأل المتواصل اإلغالق أناال . ي وخليج عدنالعرب بحرال في الساحلية المناطق في للصيد

 في الحالي الرياح موسماستمرار  ، أخرى ناحية ومن. تهالمومعا األسماك تخزين وكذلك الصيد أنشطة على وتعز الحديدة في الحالي األمني الوضع أثر ، التوالي على أشهر لعدة . لمدينةفي ا المحلية

 .باالحتباج من االسماك المجاورة المحافظات وإمداد رفتو مدى على يؤثر قد ، مارس شهر  حتىوالذي يمتد  األحمر البحر

 ووفقًا.  يکيرألما رالدولا لمقاب الريال رفص رسع في لنسبيا نلتحسا ببسب دن،ع في٪ 11 و ءصنعا في٪ 32 بنسبةترول لبوا زليدلا رسعاأ ضخف ميةولحکا تاطلسلا ررتق :النفطية المشتقات 

فقد  ،( 2017 نوفمبر) الماضي العام في المقابل الشهر مع الحالية باألسعار مقارنة أدناه، 2 للجدول ارجع التفاصيل من لمزيد – للبترول٪ 14 و للديزل٪ 11 بنسبة الوقود سلع أسعار انخفضت ، لذلك

 في النقص استمرار بسبب رسميينال غير التجار قبل من الطهي غاز أسعار رفع يتم ، السابقة األشهر غرار وعلى. الطهي لغاز٪  6 بنسبةو للديزل٪  32 حواليوترول للب٪ 57 بنسبة األسعار رتفعتا

 لألغذية لسليمةاملة لمعاا اج وانض على يؤثروكما  يألسرا قإلنفاا في يةضافإباء عاو ثرأ زلغاا رسعاأ دةلزيا نيكو أن يضاًأ لمهما منو. الرسمية وغير الرسمية التوزيع مراكز من كل في المنتج

 منها. دةالستفاوا

 أكتوبر) السابق الشهر في رياالً  727 بـ مقارنة( دوالر/  لاير 612) ،٪ 15.8 بنسبةوطني لاعلى المستوى  الرسمي غير الصرف سعر انخفض :الر االمريكيقابل الدومني ماللاير الي صرفمعدل  

 ، بالتقرير المشمولة الفترة خالل٪. 18 بنسبة الضالع محافظةو ،٪ 19 بنسبة صنعاء مدينة تلتها ،٪ 20 بنسبة انخفاض نسبة أعلى وأبين حجة من كل سجلتفقد  ، المحافظات مستوى على(. 2018

 يزال ال الصرف سعر في االنخفاض هذا أن ندرك أن ينبغي ، ذلك ومع. األمريكي الدوالر مقابل الريال صرف لسعر النسبي التحسن أعقاب في٪ 30 و 10 بين يتراوح بما السلع بعض أسعار انخفضت

 (.2017 نوفمبر) الماضي العام من المقابل الشهرب مقارنة٪  41 وبنسبة. األزمة قبل عليه كان بما مقارنة٪  185نسبة ب أعلى
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 ىالمستو وعلىهذا السياق ،  يوف. بسيط بشكل األساسية الغذائية المواد سعر انخفض ، األمريكي الدوالر مقابلالريال اليمني  صرف سعر فيالتحسن الملحوظ مؤخراً  بسبب :المستوردة السلع 

٪  4.6 بنسبة البسمتي يرغ األرز يليه ،٪  9.1 بنسبة السكر من كجم 1 سعر وانخفض. 2018 أكتوبر شهر مع مقارنة نوفمبر في طفيف بشكل ردةالمستو السلع جميع أسعار متوسط انخفض ، الوطني

 أعلى القمح حبوب أسعار سجلتيث ح،  ملحوظ بشكل ةالمستورد السلع هذه أسعار ارتفعت ،( 2017 نوفمبر) الماضي العام من المقابل الشهر مع الحالية األسعار وبمقارنة٪.  4.2 بنسبة القمح ودقيق

 المدن في٪  1 من أقل نسبةب القمح ودقيق القمح حبوب أسعار بين طفيفة اختالفات ولوحظت٪. 44 بنسبة والسكر٪ 59 بنسبة البسمتي غير واألرز٪ 68 بنسبة القمح دقيق يليها٪ 79 بنسبة زيادة

 المدن بين٪ 6 عن يزيد بما فرق لىأع محليًا المنتج النباتي الطهي زيت وسجل٪.  2 عن تزيد بنسبة الريفية األسواق في أعلى البسمتي غير واألرز السكر أسعار وكانت. الريفية واألسواق الرئيسية

 لسعريا االتجاه فإن ، ذلك ومع. افظاتللمح الرئيسية بالعواصم مقارنة الريفية السوق في مرتفعة أسعاًرا المستوردة السلع أسعار تُظهر ، دةاالمعت السوق أنظمة ظل وفي. الريفية واألسواق الرئيسية

 الرسمية غير السوق شبكات لكذ في بما التوريد وطرق الرئيسية الموانئ من القرب مثل مختلفة عوامل بسببالسعرية  االتجاهات تختلف ، عام وبشكل. والمحافظات المديريات جميع في نفسه هو ليس

 .الحضريةو الريفية السوق مراكز بين األسعار تقلبات على تؤثر أن يمكن والتي ، اإلنسانيةات المساعد برامج ذلك في بما ، خرىاأل األسواق شبكات مع والتآزر والتكامل ،

 2.5 يليه ، للدخن بالنسبة٪  5.2 بةسبن ارتفعحيث . االرتفاع في محليا المنتجة للحبوب التجزئة أسعار متوسط استمر ، 2018 أكتوبر مع وبالمقارنة الوطني المستوى على :محليا المنتجة الحبوب 

 متساو   بشكل اراألسع ارتفعت ،( 2017 نوفمبر) الماضي العام من المماثل الشهر مع 2018 نوفمبر شهر أسعار وبمقارنة. للشعير٪  1 من وبأقل الرفيعة للذرة٪  1.5 و الشامية، للذرة بالنسبة٪ 

 في والشعير الشامية والذرة الرفيعة رةالذ مثل محليا المنتجة الحبوب أسعار أن مالحظة المهم من و.  الرفيعة الذرة لـ٪ 53 و الشعير لـ٪ 56 امهتال ، الشامية الذرة و  لـالدخن بالنسبة٪ 64 بنسبة

 والخضروات بالحبوب مدينةال أسواق يمدون الريفيين نالمنتجي أن على يدل وهذا. الريف في التجزئة سوق بأسعار مقارنة التوالي على٪ 2.7 و٪ 3.9 و٪ 3.8 بنسبة أعلى كانت الرئيسية المدن

 لحضريةا ىألخرا اقألسوا في لهااوتد يتم والدخن الرفيعة الذرة مثل محلياً لمنتجةا بلحبوا أن مالحظة يضاًأ لمهما منو. السوق نظامي بين الوظائف في مهم تآزر وهو ، محليا المستهلكة الرئيسية

 هذا فيها يوجد ال التي طقوالمنا للمحافظات الريفية المناطق في األسعار في فروقا محليا المنتجة والخضروات الحبوب سعر يظهر أن يمكن ، لذلك ونتيجة. معين لمحصو ينتج ال حيث لريفيةوا

 .الموسم في المحصول

 

 

 األزمة بلق وما 2018 اكتوبرشهر مع نوفمبرلشهر الريفية و الرئيسية المدنفي اسواق )  كجم/لاير ( سعر البيع بالتجزئة متوسط مقارنة: 1 الجدول

 السلع المستوردة

 السلع

 المدن أسواق

 الرئيسية
 مقابل الرئيسية المدن أسواق في األسعار في الفروق نسبة أسواق الريف نسبة التغيير

الريفية األسواق  
2018 اكتوبر نوفمبر2018 االزمة قبل ما   نوفمبر2018 

 %0.7- 293.2 %138.5 %1.7- 291.2 القمح

 %0.9- 329.6 %129.8 %4.2- 326.7 القمح دقيق

 %2.3- 401.5 %105.4 %9.1- 392.2 السكر

 %2.2- 519.2 %136.5 %4.6- 507.6 *البسمتي غير الرز

 %6.3 789.6 %135.4 %3.0- 839.6 ** محليا المنتج النباتي طهيال زيت

محليا المنتجة الحبوب  

 %3.9 468.2 %138.5 %1.5 486.3 الرفيعة الذرة

 %4.4- 502.7 %143.6 %5.2 480.6 الدخن

 %3.9 474 %151.06 %2.50 492.5 الشامية الذرة

 %2.7 464.33 %194.59 %0.87 476.64 الشعير

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

 م2018 نوفمبر الى 2015من عام  للمستورد والحبوب المنتجه محليا  الرئيسية المدنفي اسواق )  لاير/كجم ( سعر البيع بالتجزئة اتجاهات 

  

 الشهر في اشخاص 7ل الحياه قيد على لبقاءا  على مساعده غذائية سلة أدنى تكلفة إتجاهات

 سلة أدنى تكلفة ازدادت ولقد. 2018 أكتوبر بأسعار مقارنة٪ 3 قدره بانخفاض( ريالا  42،489) بـ 2018 نوفمبر خالل الحياه قيد على البقاء على مساعده غذائية سلة أدنى تكلفة متوسط يقدر الوطني، المستوى على 
 العملة صرف سعر في األخير التحسن من الرغم وعلى. 2015 فبراير منذ التجاهات أدناه 3 الشكل ويبين٪. 145 بنسبة 2015 فبراير في النزاع تصاعد منذ كبير بشكل الحياه قيد على البقاء على مساعده غذائية

ا  يزال ل الغذاء لسعر األدنى السعر أن إل المحلية،  التي الشرائية وقوتها دخلها ضعف بسبب، سبل العيش في  ضعيفةال سرةاأل منيين لمال الغذائي ألمن يعد انذاراا مهما الدنيا اءالغذ سلة لتكلفة المتزايد التجاه إن. مرتفعا
 .الغذاء إلى القتصادي وصولها رثؤت

 

 

   

 

 من الواحد رللت التجزئة سعر تخفيض تم حيث. ولوالبتر الديزل سعر ىعل إيجابي بشكل ، األمريكي الدوالر وخاصة ، األجنبية العمالت مقابل اللاير صرف سعر في األخير التحسن انعكس ، الوطني المستوى على
ً  السلعتين هاتين  ىإل لاير 390 من رسميا السلعتين من كل خفضت ، لجنوبيةا المحافظات في ، وبالمثل. للديزل رياالً  430 إلى رياالً  580 ومن للبترول رياالً  435 إلى رياالً  575 من الشمالية المحافظات في رسميا
 األخرى اإلنتاج ونظم االقتصادي القطاع في رهوأسعا الوقود فرتو يسهم ، عام وبوجه. رسمي تعميم طريق عن لاير 300 إلى لاير 600-550 من رسميا الديزل أسعار انخفضت حين في للبترول بالنسبة رياال 350

 األسعار فروق في تحكمت التي المسيطرة العواملأهم  يه ، العرض مراكز التزويد الى مناطق من والمسافات ، األمني والوضع ، النقل تكلفةكل من بر تعت. البشري لالستهالك المياه وإمدادات الزراعة ذلك في بما ،
 علیو. الطهي لغاز٪ 24 وبنسبة والديزلترول للب٪ 2 و 1 بين الرئيسية المدن بأسواق مقارنة الريف اسواق في متزايدة أسعار اتجاهات الواقع في هذا أظهر وقد. الرئيسية المدينة وأسواق الريفية األسواق بين
 أظهرت ، ألمنيةا والمسائلشتتة الم والمناطق يةالطبوغراف الطبيعةتعود الى السباب . الضالع في هيطلا زغاو للبترول يفيةرلا واقألسوا ئيسيةرلا دنلما نبي رألسعاا في روقفتسجل اي  مل ، تاظلمحافا وىمست

 ساهم مما ، مدعومة بأسعار الوقودتتوفر فيها  تحضرمو مثل المحافظات بعض. الطهي لغاز٪ 40 من وأكثر والبترول للديزل٪ 13 بنسبة الرئيسية المدن أسواق مع كبيرة فاتاختال حجة في الريفية المناطق أسعار
ً  جلح في الريفية األسواق في األسعار وسجلت. الرئيسية المدينة وأسواق الريفية األسواق من كل في األسعار استقرار في ً  انخفاضا  الرئيسية بالمدن مقارنة الجديد بالسعر تبيع أنها كمال تروللب٪ 35 بنسبة ملحوظا

ً  الطهي غاز أسعار وأظهرت. السابقة باألسعار تبيع تزال ال التي ً  تباينا  أبين في٪ 6 و البيضاء في ٪21 و الحديدة في٪ 36 ، إب في٪ 40 بنسبة زيادة الفروق وسجلت. المحافظات لمعظم الريفية األسواق بين واسعا
 من الرغم وعلى. لتر 20-18 اآلخر والبعض ، رلت 13 ، ليتراً  11 يبلغ بعضهاحيث  ، االسطوانات وزن في اختالف يوجد حيث ، الطهي غاز أسعار في االختالفات من التحقق جدا الصعب ومن. المدينة أسواق عن
 الشركة قبل من الطهي غاز وسعر. الريفية ألسواقا من خاص بشكل أعلى يجعلها السوق ومراكز إليها الوصول يسهل التي المناطق وفي النائية المناطق مختلف إلى النقل صعوبة فإن ،ينتج محلياً  الطهي غاز أن

 باعي نفسه الوقت وفي 3100 لتر/ 11/   أسطوانة امباستخد نفسها المنتجات بتوزيع التجاريون الوكالء يقوم ينح في. اسطوانة /لتر 11 لكل لاير 2100 هو ،عقال الحارات  خالل من توزيعه يتم والذي ، الرسمية
 في المنتج ندرة إن. التوالي على وإب تعز في لاير 6000 و 5000 وبين ، الحديدة في لاير 7000 من وأعلى ، حجة في لاير 10000 يمبالغ تنزيد عن الموازية السوق في كجم 20 إلى 18 منذات االوزان  الغاز

 غاز أسعار الرتفاع أن ندرك أن لمهما ومن. كجم 20- 18 اسطوانات إلى أدناه الجدول في الغاز أسطوانات أسعار تحويل تم. األسعار في للتالعب المختلفة الفاعلة للجهات الفرصة يعطي األسواق في مختلفة أوقات
 .واالستفادة منها واستخدامها لألغذية الصحيحةملة المعا على ويؤثر األسرة نفقات على افياإلض والعبء العام النقل تكاليف على تأثير الطهي

 

 

 

والريف الرئيسيه المدن اسواق في التجزئة اسعار – المحروقات  

% 451زيادة مقدارها 

مقارنه  بتكلفة فبراير 

2015 



 
 

    الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 

 النشرة الشهرية لمراقبة السوق
2018: رنوفمب   العدد :40                                                                                                                                                                              

:الصفحة 4                                                       40: العدد                                 8201نوفمبر      السوق لمراقبة الشهرية النشرة                             

 
 

 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 

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

 السلع
 التغير %

صنعاء 
 )األمانة)

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

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

 494 488 456 573 567 538 564 463 379 568 568 586 568 نوفمبر

 %21.2- %15.7- %15.2- %14.5- %13.6- %4.1 %6.0- %29.4- %14.8 %19.8- %2.1- %6.5- %5.8-  اكتوبر

 %229.3 %225.3 %204.0 %282.0 %278.0 %258.7 %276.0 %208.7 %152.7 %278.7 %278.7 %290.7 %278.7 ماقبل األزمه

 البترول

 (لتر/لاير(

 488 473 466 563 555 441 513 590 430 556 556 587 556 نوفمبر

 %20.9- %14.9- %16.8- %2.1- %26.5- %7.7- %17.0- %2.6 %7.5 %29.4- %4.1- %21.4- %15.1-  اكتوبر

 %225.3 %215.3 %210.7 %275.3 %270.0 %194.0 %242.0 %293.3 %186.7 %270.7 %270.7 %291.3 %270.7 ماقبل األزمه

 غاز

ك18)الطبخ

 لتر/لاير)مج

 3000 2425 2233 3000 4104 3663 5783 4600 1992 7000 3100 4528 3100 نوفمبر

 %7.7- %3.0- %10.7- %2.2- %17.3 %8.1 %9.7 %12.2 %2.3- %24.4 %3.1- %21.2- %0.0  اكتوبر

 %110.5 %26.0 %23.2 %29.7 %113.2 %157.1 %131.3 اليوجد %32.8 %366.7 %33.3 %201.9 %47.6 ماقبل األزمه

 

 

 2018 نوفمبر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الوقود أسعار في النسبيه الفروق:3 جدول

 السلع
 السوق

 صنعاء

 األمانة)

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

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

المدن 
 الرئيسية

568 586 568 568 379 463 564 538 567 573 456 488 494 

 الريف
 517 479 488 608 560 اليوجد 520 455 403 596 655 629 اليوجد

 بينهما الفرق
 %4.4 %1.9- %6.6 %5.8 %1.3- اليوجد %8.5- %1.8- %6.0 %4.7 %13.3 %6.8 اليوجد

 

 البترول

 المدن

 الرئيسية

556 587 556 556 430 590 513 441 555 563 466 473 488 

 517 473 512 577 562 اليوجد 477 438 438 576 637 605 اليوجد الريف

 بينهما الفرق
 %5.6 %0.0 %9.0 %2.4 %1.2 اليوجد %7.5- %34.7- %1.8 %3.5 %12.7 %3.0 اليوجد

 الطبخ غاز

 (كجم18)

 لتر/لاير

 المدن

 الرئيسية

3100 4528 5636 7000 1992 4600 5783 3663 4104 3000 2233 2425 3000 

 3208 2425 2238 3796 6871 اليوجد 5079 4092 2192 6167 10525 7125 اليوجد الريف

 بينهما الفرق
 %6.5- %0.0 %0.2- %21.0- %40.3- اليوجد %13.9 %12.4 %9.1- %13.5 %46.5- %36.4- اليوجد
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 في٪ 7.8 ةوبنسب ،٪ 8.8 بنسبة ذمار في وانخفض. لعوالضا لحج في تغيير دون نوفمبر في األسعار متوسط ظل ، ذلك على وبناء. المحلية السوق في الرفيعة الذرة فرتو تحسن ، السابق الشهر مع بالمقارنة  :الرفيعة الذرة
 محافظات في٪ 6.1 و إب في٪ 12.3 يليه٪ 28.7 ةبنسب أبين في حاد بشكل السعر متوسط ارتفاع إلى أدى مما البذور على الطلب زاد ، نفسه الوقت وفي. شبوة في٪ 5.7 و تعز في٪ 6.7 و ، صنعاء مدينة في٪ 7.6 و ، حجة

 .أبين في كيلوغرام/  رياالً  708 إلى ذمار في كيلوغرام/  رياالً  280 من التجزئة أسعار وتراوحت. حضرموت

 كجم / رياالً  750 لىإ صنعاء مدينة في كجم/  رياالً  348 ينب األسعار وتراوحت. المحافظة نفس في الريفية األسواق في متوفرا كان بينما التوالي على الرابع للشهر لحج مدينة أسواق في نوفمبر شهر في الدخن يتوفر لم  :الدخن
 الموسم زراعةي فللبذور ل الحاجة بسبب٪ 25 بلغت بينأ محافظة في زيادة نسبة أعلى وسجلت. األخرى المستهدفة المحافظات معظم في متزايدة اتجاهات أظهر بينما والضالع الحديدة في يتغير لم الدخن سعر ومتوسط. أبين في

 .تعز في٪ 5.5 و صنعاء مدينة في٪ 7.9 و ، شبوة في٪ 8 بنسبة وانخفضت ، إب في٪ 5 من أقلوب عدن في٪ 10.8 و ، البيضاء في٪ 14.8 و ، ذمار في٪ 23 بحوالي يليها ، التالي

 وهو ةخاص٪  26.5 بةبنس أبين في الذرة سعر يف حادة زيادة سبب مما البذور على الطلب وزاد. والضالع وتمرحض في تغيير دون حاله على الشامية ذرةلا رسع طسومت ظل ، قلسابا رلشها مع نةربالمقا  :الذرة الشامية
 للبيع سعر أعلى وُسجل. الريفية واألسواق المدن بين كبير بشكل األسعار متوسطباين ت. البيضاء في٪ 8.4 و ذمار في٪ 10.7 بنسبة ذلك تبع ، إب في٪ 11.6 بنسبة السعر ارتفع ، وبالمثل. المقبل لموسمافي  للزراعة مطلوب

 .وشبوة وصنعاء ذمار في المعدالت أدنى وسجلت ، والبيضاء والضالع بينأ محافظات في الرئيسية المدن في بالتجزئة

 وفي. افظاتالمح تلك في محليا يزرع/  ينتج ال المحصول هذا أن حيث ، والبيضاء الحديدة في الريفية األسواق في وكذلك ، والضالع ، والحديدة ، ولحج ، حضرموت في الرئيسية المدن أسواق في الشعير ندرة استمرت  :الشعير
٪  11.7 بنسبة منخفضة اتجاهات وأظهرت. البيضاء في٪ 7 و عدن،  في٪ 10.8 و ، إب في تقريباً ٪ 12 بنسبة نوفمبر شهر خالل األسعار وارتفعت. والضالع ولحج حضرموت في أكتوبر شهر في كما سعره بقي ، نفسه الوقت

 وعدم الحالي الصراع أن إلى هنا اإلشارة وتجدر. الحديدة في كجم/ رياالً  825 إلى صنعاء مدينة في كجم/ رياالً  289 بين التجزئة أسعار وتراوحت. تعز في٪  4.6 و صنعاء مدينة في٪ 6 وبنحو حجة في٪  10.2 تليها ، ذمار في

 .األخضر العلف واستهالك للحبوب ضافيإ كمصدر تعتمد التي وذمار حجة مثل المجاورة المحافظات من العديد في والطلب العرض على أثر الحديدة في االستقرار

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 نوفمبر(كجم/لاير) الرئيسية المدن في محليا المنتجه للحبوب الشهري المتوسط: 4 جدول

 السلع
 %  لتغيرا

 لمحافظاتا

 صنعاء

 (األمانة)

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

 الذرة

 الرفيعة

 708 600 575 500 458 529 513 500 433 280 388 475 363 نوفمبر

 %28.7 %0.0 %5.7- %5.3 %12.3 %2.6- %6.7- %0.0 %6.1 %8.8- %7.8- %2.2 %7.6- اكتوبر

 %201.3 %150.0 %150.0 %138.1 %123.4 %140.5 %156.5 اليوجد %73.2 %55.6 %128.2 %274.0 %101.7 األزمه ماقبل

 

 الدخن

 

 750 500 538 519 454 533 392 اليوجد 433 488 379 433 348 نوفمبر

 %25.0 %0.0 %8.0- %14.8 %4.8 %10.8 %5.5- اليوجد %3.8 %22.9 %3.3- %0.0 %7.9- اكتوبر

 %212.5 %112.8 %169.0 %120.9 %127.0 %142.3 %96.0 اليوجد %154.7 %144.0 %122.9 %240.9 %104.7 األزمه ماقبل

 

 الذرة

 الشاميه

 

 696 600 365 596 433 542 406 اليوجد 467 362 542 525 376 نوفمبر

 %26.5 %0.0 %18.9- %8.4 %11.6 %3.2 %9.0- اليوجد %0.0 %10.7 %2.9- %5.0 %7.2- اكتوبر

 %196.2 %166.7 %80.7 %159.1 %111.2 %135.7 %103.0 وجدالي %159.4 %112.9 %201.1 %313.4 %121.2 األزمه ماقبل

 الشعير

 اليوجد 500 اليوجد 533 508 614 350 500 350 332 442 825 289 نوفمبر

 اليوجد %0.0 اليوجد %7.0 %11.9 %10.8 %4.6- %0.0 %0.0 %11.7- %10.2- %3.1 %5.9- اكتوبر

 اليوجد %194.1 اليوجد %180.5 %182.2 اليوجد %133.3 اليوجد %94.4 %107.5 %194.7 %534.6 %106.4 األزمه ماقبل

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 تلتها ،٪ 26.1 بلغت ارتفاع نسبة أعلى شبوة محافظة في الرئيسية المدينة أسواق وحققت. بأكتوبر مقارنة حجة في األسعار في فروق هناك يكن لم ، الريفية قاسواال بأسعار ومقارنة ، نوفمبر في  :الرفيعة الذرة 
 والمدن المناطق بين وطولها المسافة عدب إلى األساس في يرجع وهذا. التوالي على٪ 10.8 و٪ 11.1 بنسبة األسعار في زيادة وتعز لحج في الرئيسية المدن أسواق وسجلت ٪.20 من تقرب بنسبة إب محافظة

 و٪ 18.8 بنسبة الريفية المناطق في الرفيعة ذرةال سعر انخفاض إلى وذمار والحديدة ضرموتح في الريفية المناطق في المعروض زيادة وأدت. للنقل إضافية تكلفة سببت التي الصعبة والطوبوغرافيا ، الرئيسية
 رياالً  694 إلى مارذ في الريفية المناطق في كجم/  رياالً  293 من نوفمبر في" الرفيعة الذرة" لـ التجزئة سعر متوسط وتراوح. المحافظات وبقية الضالع من جزء في متوفرا وكان. الترتيب على٪ 5 من وبأقل٪ 9.5

 ..الريفية أبين منطقة في كجم /

 وإب تعز في الريفية األسواق كانت بينما. واليالت على 16.7 و٪  22 بنسبة بكثير أعلى والحديدة ذمار في المدينة سوق أسعار وكانت ،رصد لل الخاضعة الريفية األسواق وبقية لحج من جزء في توفر  :الدخن 
 .والمدنية يفيةالر المناطق إطار في واألسبوعية اليومية األسواق بين والطلب العرض سيفسر اس وهذا. التوالي على٪ 13.4 و٪ 22.4 و٪ 31.2 بنسبة لحوظم بشكل أعلى وحضرموت

 حين في. مارذ في الريفية واألسواق الرئيسية نةالمدي أسواق بين سعرية اتفروق هناك يكن ولم. والضالع وحضرموت الحديدة مدينة أسواق في متوفرة الشامية الذرة تكن لم ، نوفمبر شهر خالل  :الذرة الشامية 
 في المدينة أسواق من أعلى الريفية السوق أسعار كانت ، وبالمثل. حجة محافظة في٪ 12.7 تاله ، إب في٪ 13.4 وبنسبة ، البيضاء في الريفية واألسواق المدينة بين٪ 15.1 بنسبة األسعار في ارتفاع هناك كان

 .الريفية باألسعار مقارنة الرئيسية المدن أسواق في أعلى الذرة أسعار تظهر ، عام وبشكل. تعز في٪  4.7 و أبين في٪  6.2 و ،٪  15.3 بنسبة شبوة

 انخفاض بسبب. الريفية باألسواق قارنةم التوالي على٪ 25 و٪ 32 و ٪41.1 بنسبة ولحج والحديدة إب مدينة أسواق أسعار وارتفعت. هناك تزرع ال حيث ، وأبين الضالع في الشعير ندرة استمرت  :الشعير 
 .المدينة بأسواق مقارنة 12.55 و٪ 21.5 و٪ 37.8 بنسبة وحضرموت ذمار و تعز في الريفية المناطق في األسعار وارتفعت ، العرض

 2018 نوفمبر خالل الريفو الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الحبوب أسعار في النسبيه الفروق:5 جدول

 االسواق السلع
 محافظاتال

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

 708 600 575 500 458 513 500 433 280 388 475 الرئيسية المدن الذرة الرفيعه

 694 اليوجد 456 498 382 463 450 533 293 388 525 الريف

 %2.0 اليوجد %26.1 %0.4 %19.9 %10.8 %11.1 %18.8- %4.4- %0.0 %9.5- الفرق

 750 500 538 519 454 392 اليوجد 433 488 379 433 الرئيسية المدن الدخن

 771 اليوجد 569 500 585 570 370 500 400 391 371 الريف

 %2.7- اليوجد %5.4- %3.8 %22.4- %31.2- اليوجد %13.4- %22.0 %3.1- %16.7 الفرق

 696 600 365 596 433 406 اليوجد 467 362 542 525 الرئيسية المدن الذرة الشامية

 742 اليوجد 431 518 382 426 450 اليوجد 362 481 اليوجد الريف

 %6.2- اليوجد %15.3- %15.1 %13.4 %4.7- اليوجد اليوجد %0.0 %12.7 اليوجد الفرق

 اليوجد 500 اليوجد 533 508 350 500 350 332 442 825 الرئيسية المدن الشعير

 اليوجد اليوجد 450 558 360 563 400 400 423 400 625 الريف

 اليوجد اليوجد اليوجد %4.5- %41.1 %37.8- %25.0 %12.5- %21.5- %10.5 %32.0 الفرق
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 ير مع الشهر السابقونسبه التغ 2018-نوفمبرالشهري ألسعار الخضروات )لاير/كجم( ط: المتوس6جدول 

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

 البصل

 

 467 400 338 354 300 413 415 400 371 273 396 410 271 نوفمبر

 %2.0 %33.3 %3.4- %25.1 %8.8- %5.4 %0.5- %17.0 %9.8 %19.2- %1.0- %13.9 %16.6- اكتوبر

 الطماطم

 

 396 400 300 332 317 293 423 213 317 317 400 425 313 نوفمبر

 %20.8- %23.8- %31.5- %17.8- %10.5- %34.0- %19.1- %46.8- %32.1- %19.9- %0.0 %0.2 %8.5- اكتوبر

 البطاط

 

 429 425 425 378 321 383 418 350 371 354 396 386 350 نوفمبر

 %14.2- %10.5- %12.9- %10.8- %12.5- %20.0- %18.0- %15.3- %28.2- %16.7- %20.2- %18.7- %19.2- اكتوبر

 البيبر

 

 1988 500 813 686 683 725 1129 550 800 517 629 492 508 نوفمبر

 %12.0 %13.0- %14.4- %2.2 %16.4- %1.1- %12.5 %18.5- %4.0- %3.4 %1.3 %19.2- %15.3- اكتوبر

 البسباس
 1617 950 1800 1028 813 875 2617 900 1067 650 888 878 875 فمبرنو

 %21.8- %16.5- %2.7- %7.9 %12.9- %21.4- %0.9 %20.0- %32.3- %23.9- %22.2- %9.5- %5.4- اكتوبر

 البامية

 1033 475 925 997 642 806 1171 475 1183 575 575 459 717 نوفمبر

 %1.6- %13.6- %15.9- %3.0- %9.3- %8.1- %3.4 %32.1- %9.0- %2.9- %27.0- %45.3- %7.5- اكتوبر

البالستيكية  الخضراء والبيوتالدافئة  الساحلية األجزاء في المنخفضة األراضي من يأتي المحلية السوق في متوفر هو ما وكلفي المرتفعات  الخضروات مختلف انواع إنتاج موسم يتوقف ، الشتاء فصل بداية مع البصل: 

 نسبة أعلى وسجلت. الحديدة في٪ 14 وحوالي ، لحج في٪ 17 ،و البيضاء في٪ 25.1 و ،٪ 33.3 بنسبة الضالع في حاد بشكل نوفمبر في الشهري البصل سعر متوسط وارتفع. العرض قل ، لذلك وتبعا. (يات المحمي)

 في كجم/  رياالً  467 إلى صنعاء مدينة في كجم/ رياالً  271 من التجزئة أسعار وتراوحت. المختلفة األسواق من المعروض زيادة بسبب إب في٪  8.8 و صنعاء مدينة في٪  16.6 تليها ، ذمار في٪  19.2 بلغت انخفاض

 .األسعار انخفاض إلى سيؤدي الذي األمر ، العرض من المزيد القادم الشهر في المتوقع فمن ، الوقت نفس في مزارعهم سيحصدون الدافئة المناطق جميع في المنتجين جميع أن وبما ، ذلك ومع. أبين
 

 أسعار متوسط وأظهر. لمستهدفةا تلمحافظاا معظم في كبير بشكل رألسعاا نخفضتا فقد، اطق مع ما تم انتاجه وحصاده من مختلف المن متزامنا جاء يلذا لحاليا ضللعر نتيجةو لسابقا لشهرا مع نةربالمقا الطماطم:  

 وبزيادة تغيير دون السعر تسجيل تم ، حجة وفي. الضالع في٪ 23.8 و حضرموت في٪ 32 و عدن في٪ 34 يليه ،٪ 46.8 بنسبة لحج محافظة في انخفاض أعلى وسجل. المحافظات جميع في االنخفاض اتجاهات الطماطم

 .السابق بالشهر مقارنة الحديدة في٪  1 من بأقل طفيفة

 

 رفمبون في ودةصرلما تاظلمحافا رسعاأ جميع تنخفضوا. أبين في كجم/ رياالً  429 إلى إب في كجم/ رياالً  321 بين بطاطالل التجزئة أسعار وتراوحت. والبصل الطماطم اتجاه نفس الشهري السعر متوسط يتبع البطاطس  

 النسبة تجاوزت فيما ، الحديدة في٪ 18.7 و ، صنعاء مدينة في٪ 19.2 بنسبة وعدن حجة محافظتي في٪ 20 بنسبة تلتها ،٪ 28.2 بلغت انخفاض نسبة أعلى حضرموت محافظة وسجلت. 2018 ربوکتأ ربأسعا نةرمقا

 .المحافظات باقي في٪ 10

 

٪ 3 وبنسبة أبين في٪ 12 تلتها٪ 12.5 بنسبة تعز في زيادة أعلى وسجلت. البقية في وانخفض محافظات خمس في السابق بالشهر ومقارنة( الحلو الفلفل) البيبر لـ الشهري السعر متوسط ارتفع:) الحلو لالفلف (البيبر 

 في كغ/  رياالً  492 من التجزئة أسعار وتراوحت. الضالع في٪ 13 و ، إب في٪ 16.4 و ، لحج في٪ 18.5 يليها ،٪ 19.2 بنسبة األسعار في انخفاض نسبة أعلى الحديدة سجلت وقد. وحجة والبيضاء ذمار في وأقل

 ."أبين" في رياالً  1988 إلى الحديدة

 

 وتجاوز. تحضرمو في لاير 1067 وبـ بينأ في كغم/  ليار 1617 تبعها ، كجم/  لاير 2617 بسعر لمستهدفةا ىألخرا تلمحافظاا جميع بين سعر بأعلى تعز مدينة في الحار للبسباس تجزئةال سعر متوسط ستمرا: الفلفل 

 .وعدن ، وأبين ، ولحج ، وحجة ، ذمار في زيادة٪ 20 و ، حضرموت في٪ 30 نوفمبر في السعر متوسط

 

 هو كما ، بالريف مقارنة الرئيسية المدن في أعلى بها الخاص التجزئة سعر ويعتبر. ومغذ نقدي كمحصول أهميتها بسبب 2018 يوليو من ابتداءً  مراقبتها تمت التي الخضروات بين المنتج هذا إضافة تمت: البامية 

 ملحوظ بشكل البامية سعر متوسط انخفض ، السابق بالشهر ومقارنة ، نوفمبر وفي. حضرموت في كجم/ رياالً  1183 و الحديدة في كجم/ رياالً  459 من التجزئة سعر تراوح وقد. واسع نطاق على ومستهلك مطلوب

 .حجة في٪  27 وبنسبة ، لحج في٪  32.1 تليها الحديدة في٪  45.3 بنسبة

 

 الخضروات
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 

 

 

 

 

 فإن عموما. المحلية األسواق في سعاراأل وخفض السلع نم المعروض وتحسين ، والنقل للمدخالت المرتفعة التكاليف تقليل في إيجابي بشكل الدوالر مقابل الريال قيمة وتحسن األخير الوقود سعر انخفاض يساهم أن المتوقع من

 لوبشك استهالكا الخضار أكثر من لبطاطسوا والطماطم البصل ويعتبر. الريفية واألسواق الرئيسية المدينة أسواق بين الخضروات أسعار فروق في تتحكم التي الرئيسية العوامل بين من هي والموسمية ، والطلب ، االستهالك معدل

 األسعار على للحصول المحافظات نبي األحيان بعض وفي ، المحافظة نفس داخل العواصم إلى محاصيلهموتسويق  ببيع والمحافظات المديريات مختلف من المنتجون يقوم ، وعادة. المدن في أو الريفية المناطق في سواء  يومي

 مالطماط مثل الخضروات أسعار بعض أسباب حدأ وهذا. نسبيا مستقرا الرئيسية المدن أسواق في الخضروات سعر يبقي ، عليه والطلب البالد من مختلفة أجزاء من الثابت ضالعر فإن ، لذلك ونتيجة. اإلنتاج تكاليف تغطي التي الجيدة

 معظم يف الريفية األسواق من بكثير أعلى راألسعا فإن ، وغيرها والفنادق والسكان المطاعم قبل من سيةالرئي المدن فيالحار والحلو  الفلفل على الطلب الرتفاع ونظراً . الريفية األسواق من المدن في األرخص والبطاطس والبصل

 .والبسباس الحلو للفلفل والضالع ذمار في الريفية واألسواق الرئيسية المدينة أسواق بين األسعار في فروق هناك يكن لم ، السابق الشهر مع وبالمقارنة. المحافظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 نوفمبرشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الخضروات اسعار في االختالفات نسبة: 7 لجدو

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

 البصل

 المدينه الرئيسية
410 396 273 371 400 415 300 354 338 400 467 

 450 400 350 365 346 361 383 415 329 433 406 الريف

 %3.8 %0.0 %3.4- %3.0- %13.3- %15.0 %4.4 %10.6- %17.0- %8.5- %1.0 الفروقات

 الطماطم

 المدينه الرئيسية
425 400 317 317 213 423 317 332 300 400 396 

 304 425 456 322 371 366 350 398 371 463 331 الريف

 الفروقات
28.4% -13.6% -14.6% -20.4% -39.1% 15.6% -14.6% 3.1% -34.2% -5.9% 30.3% 

 البطاطس

 المدينه الرئيسية
386 396 354 371 350 418 321 378 425 425 429 

 475 425 475 389 379 368 392 471 404 454 403 الريف

 %9.7- %0.0 %10.5- %2.8- %15.3- %13.6 %10.7- %21.2- %12.4- %12.8- %4.2- الفروقات

 البيبر

 المدينه الرئيسية
492 629 517 800 550 1129 683 686 813 500 1988 

 1913 500 800 579 517 710 867 865 463 658 465 الريف

 الفروقات
5.8% -4.4% 11.7% -7.5% -36.6% 59.0% 32.1% 18.5% 1.6% 0.0% 3.9% 

 الفلفل

 المدينه الرئيسية
878 888 650 1067 900 2617 813 1028 1800 950 1617 

 1592 950 1225 975 829 2923 1242 994 742 942 850 الريف

 الفروقات
3.3% -5.7% -12.4% 7.3% -27.5% -10.5% -1.9% 5.4% 46.9% 0.0% 1.6% 

 البامية

 المدينه الرئيسية
459 575 575 1183 475 1171 642 997 925 475 1033 

 1017 475 1038 932 588 745 713 806 567 721 378 الريف

 الفروقات
21.4% -20.2% 1.4% 46.8% -33.4% 57.2% 9.2% 7.0% -10.9% 0.0% 1.6% 

2018 نوفمبر شهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الخضروات اسعار مقارنة  
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ً  تأظهر وقد. فقط وأبين صنعاء مدينة في وذلك( 2018 أكتوبر) السابق بالشهر مقارنة تغيير دون حاله على األغنام من الفئة لهذه الحية الحيوانات ألسعار الشهري المتوسط ظل:  أشهر 6 عمر األغنام  ً  انخفاضا  أن حين في ، ولحج البيضاء في طفيفا

 تعز في٪ 7.5 ، عدن في٪ 11 يليه ، اروذم إب من كل في يبالتساو٪ 12 بنسبة االتجاهات في ارتفاًعا السعر أظهر ، نفسه الوقت وفي. المتضررين األشخاص قبل من الطلب وتراجع األمن انعدام حالة عكس مما الحديدة في٪ 11.2 إلى وصل االنخفاض

 سعر كان بينما ، أبين يف رياالً  55000 و بوةش في رياالً  58500 يليه ، حضرموت في رياالً  63333 الفئة لهذه الواحد للرأس سعر أعلى بلغ وقد. االجتماعية والمناسبات المطاعم في بالطلب يرتبط أنه حيث ، وحضرموت الضالع في بالتساوي٪ 6 من وأكثر

 التوالي على رياالً  30000 و رياالً  27750 ، رأس لكل سعر أقل والضالع إب في الرأس

 فقط الحديدة سجلت ، األخرى بالمحافظات قارنةوم. 2018 بأكتوبر قارنةم فقط أبين ومدينة صنعاء في تغيير دون األغنام من الفئة هذه أسعار بقيت حيث. العمر من أشهر 6 فئة من األغنام سعر اتجاه نفس األسعار متوسط تبع شهر 12 عمر األغنام 

 ، أبين في 76000 يليه ، شبوة في رياالً  81750 الفئة لهذه الواحد للرأس سعر أعلى بلغ وقد. وإب حضرموت في٪  3 من وأكثر ، ذمار في٪  6.5 تليها ،٪  16 بلغت حادة زيادة عدن أسواق وأظهرت. الفئة لهذه٪ 13.6 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى

 .التوالي على لاير 49000 و لاير 50000 كان والذي ، بالتجزئة للبيع سعر أدنى ذمار و الضالع من كل سجل حيث. حضرموت محافظة في رأس/  رياالً  74667 يليه

 بنسبة وإب ذمار في حاد بشكل وارتفعت ، عالهأ المبينة األسباب لنفس. 2018 أكتوبر مع مقارنة وأبين وشبوة صنعاء مدينة في تغيير دون األسعار ظلت ثحي. األغنام أسعار اتجاهات نفس نوفمبر شهر في األسعار متوسط اتبع :أشهر 6 عمر الماعز  

 يليه ، حضرموت في رأس/  رياالً  65667 هو أشهر 6 فئة الماعز من الواحد للرأس سعر أعلى وكان. الضالع يف٪ 2 من وأقل لحج في٪ 2.8 بين طفيف انخفاض يليها ،٪ 8 بنحو األسعار في انخفاض أعلى الحديدة وحققت. الترتيب على٪  14 و٪  16

 ..التوالي على رياالً  37125 و لاير 30000 وهو ، رأس لكل تجزئة سعر أدنى ذمار و الضالع سعر وكان. أبين في رياالً  60000 يليه ، صنعاء مدينة في رأس/  رياالً  65000

 

 حاد بشكل السعر وارتفع. 2018 امع أكتوبر شهر مع مقارنة وأبين والضالع وحضرموت صنعاء مدينة في تغيير دون حاله على نوفمبر في شهرا 12 فئة للماعز الشهري السعر متوسط ظل ، 2018 أكتوبر شهر مع مقارنة :شهرا 12 عمر ماعزال  

 ، أبين في رأس/  لاير 80000 إلى شهرا 12 فئة من الواحد الماعز رأس سعر وبلغ. والبيضاء شبوة في٪ 5 من أقل وبنسبة٪ 8.4 بنسبة الحديدة في انخفاض نسبة أعلى وسجلت. وتعز عدن يف٪ 4 من وأقل ، إب في٪ 5.6 و ، ذمار في٪  13.1 بنسبة

 .رأس/  لاير 49500 ذمار في سعر أدنى وكان. حضرموت في لاير 75667 و لحج في لاير 75833 و ، صنعاء مدينة في لاير 77500 تليها

 في٪ 28.4 بنسبة زيادة نسبة أعلى وسجلت. ألخرىا المحافظات جميع في بحدة األسعار ارتفعت بينما. عدن في قليالً  وانخفض ، الضالع في فقط تغيير دون حاله على نوفمبر في الحي الدجاج سعر متوسط بقي ، 2018 أكتوبر مع بالمقارنة :الحي الدجاج  

 سعر يتأثر لم ، الريال قيمة في األخير التحسن من الرغم وعلى ، ذلك ومع. حجة في لاير 2300 يليها لاير 2417 بـ تعز في تجزئة سعر أعلى وسجل. أبين في٪ 12 من وأكثر إب في٪ 13.6 و ، حجة في٪ 14.4 و ، ذمار في٪ 18.1 يليها ، صنعاء مدينة

ً  المتضمنة التشغيلية بالتكاليف هذا يرتبط وقد. اإلطالق على والبيض الحي الدجاج  الشتاء موسم خالل لكثيرا تكلف والتي ، اإللكترونية السخانات أو /و الطبخ غاز باستخدام الدواجن مزارع وتسخين اإلضافية التغذية في حاليا

 

 

 

 

 السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 نوفمبر يسية خاللفي اسواق المدن الرئ(دجاج/راس/لاير) الحية والدواجن الحيوانات ألسعار الشهري المتوسط: 8 جدول

 الشهر النوع والعمر
 المحافظات

صنعاء 

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

 شهور 6أغنام
 55000 30000 58500 41917 36000 44250 37833 43750 63333 37250 40000 34625 45000 نوفمبر

 %0.0 %6.2 %2.6 %6.2- %5.8 %11.0 %7.5 %1.1- %6.3 %12.0 اليوجد %11.2- %0.0 اكتوبر

 12أغنام 
 شهور

 نوفمبر
60000 57563 54500 49000 74667 71833 55542 67063 60417 73084 68000 50000 77000 

 اكتوبر
 %1.3 %1.0 %.16 %1.5 %11.9 %16.0 %1.8 %2.6 %3.1 %6.5 اليوجد 3.9%- 0.0%

 6ماعز 
 شهور

 نوفمبر
65000 39813 39000 37125 65667 44000 41417 48500 37000 39417 65000 30000 65000 

 %8.3 %1.6- %16.0 %0.4- %15.6 %6.2 %3.3 %2.8- %4.0 %16.0 اليوجد %3.5- %0.0 اكتوبر

 12ماعز 
 شهور

 85667 50000 70000 66000 66750 71625 65542 75833 75667 49500 59000 58250 77500 نوفمبر

 اكتوبر
 %7.1 %0.0 %12.5- %4.2- %14.1 %3.1 %2.8 %1.1 %0.0 %13.1 اليوجد 8.4%- 0.0%

 دجاج الحي
 نوفمبر

2000 1533 2308 1763 1348 1350 2417 1800 1700 1764 2125 1725 1983 

 اكتوبر
28.4% 3.9% 14.4% 18.1% 0.4% -40.7% 4.7% -3.2% 13.6% 2.3% 6.3% 0.0% 12.2% 

 لثروة الحيوانيةا
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 يفيةرلا واقألسا في٪  30 بنسبة لقأ رشهأ 6 فئة مألغناا رسع نفإ ، ينةدلما واقسأ مع نةربالمقاو ، كلذل نتيجةو. المدينة سوق أسعار من أقل والماعز األغنام فئات لجميع المزرعة بوابات أسعار كانت(: الريفية األسعار) المزرعة بوابة سعر :زرعة )األسعار الريفية(سعر بوابة الم

 12 فئة للماعز الريفية األسعار أظهرت ، وبالمثل. وأبين والضالع حجة في الريفية المناطق في واألسواق الرئيسية المدينة أسواق بين أشهر ستة فئة لألغنام بالنسبة األسعار في فروق والتوجد. وةشبو اءلبيضوا لحج في٪  6 و 5 نبي ماو ، رماذ في٪  8 و ، تومرحضو زتع في

 المدن فإن ، والطلب العرض مبادئ وبسبب ، عامة بصفة ، الحي للدجاج وبالنسبة. التوالي على٪  7 و٪  8 ،٪ 18 ،٪ 20 ،٪ 26 بنسبة أقل المدينة أسواق مع االختالفات جعلت التي للمزارع الحقيقية البوابة أسعار أن ، ولحج وشبوة ، وإب ، وذمار ، عزوت ، حضرموت في ، شهرا

 بأسواق مقارنة الريفية األسواق في٪ 10 وبنسبة٪ 14 و٪ 18 و٪ 24 بنسبة األسعار في الفروقات أعلى وإب وأبين والحديدة لحج وسجلت. الريفية باألسواق مقارنة الرئيسية المدن في بكثير أقلتعد  األسعارف،  الريفية بالمناطق مقارنة مختلفة مصادر نم توريدها يتم التي ، الرئيسية

 عباره عن متوسط سعر اللحم البقري المستورد والمحلي ة العاصمةمانم البقري في االلح سعر *

 

 

 

 2018 نوفمبرشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحية الحيوانات اسعار في االختالفات نسبة: 9 جدول

النوع 
 والعمر

 السوق

 المحافظات

صنعاء 

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

 6أغنام
 رشهو
 

المدينه 

 الرئيسية
45000 34625 40000 37250 63333 43750 37833 44250 36000 41917 58500 30000 55000 

 الريف
 55000 30000 55000 40000 34833 اليوجد 28177 41500 47458 34525 40000 33813 اليوجد

 الفروقات
 %0 %0 %6 %5 %3 اليوجد %34 %5 %33 %8 %0 %2 اليوجد

 
أغنام 
12 

 شهور

المدينه 

 الرئيسية
60000 57563 54500 49000 74667 71833 55542 67063 60417 73084 68000 50000 77000 

 الريف
 76000 50000 65000 68444 56000 اليوجد 47438 67750 57333 45125 51000 51750 اليوجد

 الفروقات
 %1 %0 %5 %7 %8 اليوجد %17 %6 %30 %9 %7 %11 اليوجد

 6ماعز 
 شهور

المدينه 

 الرئيسية
65000 39813 39000 37125 65667 44000 41417 48500 37000 39417 65000 30000 65000 

 الريف
 60000 30000 60000 38000 36313 اليوجد 31688 41750 59167 31275 38800 39813 اليوجد

 الفروقات
 %8 %0 %8 %4 %2 اليوجد %31 %5 %11 %19 %1 %0 اليوجد

 ماعز
12 

 شهور

المدينه 

 الرئيسية
77500 58250 59000 49500 75667 75833 65542 71625 66750 66000 70000 50000 85667 

 الريف
 80000 49500 65000 65700 62000 اليوجد 54458 71083 60083 41958 59000 56000 اليوجد

 الفروقات
 %7 %1 %8 0 %8 اليوجد %20 %7 %26 %18 %0 %4 اليوجد

 جدجا
 الحي

المدينه 
 الرئيسية

2000 1533 2308 1763 1348 1350 2417 1800 1700 1764 2125 1725 1983 

 الريف
 2313 1713 1750 1842 1879 اليوجد 2332 1783 اليوجد 1800 2292 1869 اليوجد

 الفروقات
 %14- %1 %21 %4- %10- اليوجد %4 %24- اليوجد %2- %1 %18- اليوجد

 ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018 نوفمبر–: المتوسط الشهري ألسعار المنتجات الحيوانية 10جدول             

صنعاء  الشهر السلع
 )األمانة

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

 بقري لحم

 

 5500 3500 4375 4729 3917 5000 3683 5000 5333 4000 4083 4500 4958 نوفمبر

 %2.3 %12.0 %2.8- %10.2 %6.9 %1.9 %5.2 %0.0 %0.0 %4.9 %2.1 %9.1 %14.4 اكتوبر

 غنمي لحم

 

 6000 3850 5750 5583 4417 5125 4917 5000 5667 4125 4458 4667 5000 نوفمبر

 %4.3 %7.7 %4.2- %0.7 %8.2 %7.2 %1.5 %0.0 %0.0 %3.1 %11.5 %9.8 %15.4 كتوبرا

 محلي بقر حليب

 

 800 575 725 787 630 613 667 298 488 625 720 517 350 نوفمبر

 %26.4 %4.2- %2.0- %15.7 0 %13.9- %5.0- %0.0 %2.3 %0.0 %4.9- %5.3- %0.0 اكتوبر

 الدجاج لحم

 

 1867 1688 1475 2050 1867 1654 2579 1475 1300 1488 1596 1525 1900 نوفمبر

 %5.2 %7.5- %1.7- %3.6 %16.7 %7.3 %6.0 %1.7- %7.7- %0.8- %1.8- %4.0 %2.7 اكتوبر

 1750 1700 1813 1675 1700 1700 1760 1800 1775 1713 1725 1820 1592 نوفمبر حبة 30بيض 

 %9.4 %13.3 %17.0 %11.7 %24.0 %14.9 %11.2 %4.3 %17.7 %18.8 %19.0 %28.8 %21.2 اكتوبر

 الزبادي

 350 381 408 297 288 289 349 338 331 331 349 283 278 نوفمبر

 %0.0 %4.8- %6.8- %1.0- %4- %2.7- %12.8- %3.4- %1.8 %5.4- %6.9- %2.9 %7.3- اكتوبر

 المنتجات الحيوانية

 

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

٪ 14.4 بنسبة صنعاء مدينة في زيادة نسبة أعلى توسجل. األخرى المحافظات ميعج في األسعار ارتفعتشبوة ، باستثناء و. ولحج حضرموت في  2018 أكتوبر مع بالمقارنة نوفمبر في البقري اللحم من جرام للكيلو ةالتجزئ أسعار متوسط يتغير لم :البقري للحم

 .كغ/  لاير 3500 بـ الضالع في سعر أقل وكان كجم/  لاير 5500 بمبلغ أبين في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل تم وقد. البيضاء في٪ 10.2 وبنسبة الضالع في٪ 12 تلتها ،

 
ً  نوفمبر في الغنمي اللحم أسعار متوسط اتبع :الغنمي اللحم  محافظة وسجلت. وعدن ، والضالع ، إب في٪ 8 و 7 وبين ، حجة في٪ 11.5 وبنسبة صنعاء مدينة في٪ 15.4 بنسبة وارتفع ولحج حضرموت في تغيير دون السعر وظل. البقري اللحم اتجاه نفس تقريبا

 .الضالع أسواق في( كجم/  رياالً  3850) سعر أدنى عن اإلبالغ تم. لاير 5583 بـ والبيضاء ، 5667 بـ وحضرموت ، لاير 5750 بـ شبوة تليها كغ/  يمني لاير 6000 قدره تجزئة سعر أعلى أبين
 

. التوالي على٪ 15.7 و٪ 26.4 األسعار في رتفاعا أعلى والبيضاء أبين مدينة أسواق سجلت بينما ، ولحج ، وذمار ، صنعاء كل من  نمد في رئيسية أسواق 3 في تغيير دون نوفمبر في المحلي البقر لحليب بالتجزئة البيع سعر متوسط ظل المحلي البقر حليب

ً  السعر وأظهر  ٪.4.9 بنسبة وحجة( ٪5) وتعز( ٪5.3) والحديدة٪ 14 بنسبة عدن في حاداً  تراجعا

 
٪ 7.7 بنسبة حضرموت مدينة أسواق في عاراألس وانخفضت. تعز في٪ 6 وبنسبة عدن في٪ 7.3 بـ تبعه ، إب في٪ 16.7 بنسبة السعر وارتفع. نوفمبر في والضأن البقر لحوم اتجاه نفس الدجاج لحوم أسعار اتبعت ، السابق الشهر مع بالمقارنة الدجاج لحم

 .وشبوة ولحج حجة في٪ 2 من وبأقل٪ 7.5 بنسبة لعوالضا

 

ً  نوفمبر في الزبادي انخفض ، لحجاستثناء ب :الزبادي  .حجة في٪ 7 وحوالي ،٪ 7.3 بنسبة صنعاء مدينة تليها ،٪ 12.8 بلغت انخفاض نسبة أعلى تعز سجلت ، بينها ومن. المستهدفة المحافظات في رصد لل الخاضعة األسواق جميع في تقريبا

 

 لطبق بالتجزئة للبيع سعر وأعلى. ذمار ةمحافظ في٪  18.8 و ، حجة في٪  19 و ، إب في٪  24 و ، الحديدة في٪  28.8 بنسبةرصد وال  للمتابعة الخاضعة األسواق جميع في حادة زيادة السعر أظهر ، السابق الشهر مع بالمقارنة : )بيضة 30) البيض

 أو/  و الطبخ غاز باستخدام الدواجن مزارعلللتدفئة الو اإلضافية التغذية ذلك في بما التشغيلية والتكاليف الشتاء بموسم مرتبطا هذا يكون وقد. لاير1592 بـ صنعاء مدينة في بيضة(30) البيض لطبق تسجيله تم سعر وأقل دةالحدي في لاير1830بـ بيضة( 30)البيض

 .الكثير تكلف والتي ، اإللكترونية السخانات

 

 

ً  والمنتجات الحية الحيوانات سعر ظل التوالي لىع الثاني للشهر  وأظهر. البقرية لحومل وأبين والضالع وشبوة ولحج ذمار في الريفية واألسواق الرئيسية المدن بين األسعار في فروق هناك تكن لم وبالتالي ، ثابتا

ً  تفضيالً  أكثر يالبقر لحمال أن إلى يشير مما ، المدن في األسعار ارتفاع الشهري السعر متوسط  لحم كان ، لعكسا وعلى. والبيضاء وحضرموت الحديدةن كل م في الريفية المناطقفي  عنه الرئيسية المدن في وطلبا

 المدينة اقأسو في البيض من المعروض ةزياد وبسبب. األسواق من الدواجن لمزارع المسافة بعد على يعتمد البيض سعر. المستهدفة المحافظات أسواق معظم في الريفية المناطق في تفضيالً  األكثر هو الضأن

 إنف ، وإجماالً . لرئيسيةا بالمدن مقارنة السعرية الفروق أعلى أظهرت. المحافظات معظم في الريفية المناطق في الزبادي على الطلب ارتفاع فإن ، وبالمثل. بالريف مقارنةً  المدن في انخفاًضا السعر سجل ، الرئيسية

 األخرى محافظاتبال مقارنة المنتجات لمعظم األسعار أعلى وأبين وشبوة حضرموت مدينة أسواقفقد سجلت  ،ستهالك واال التوريد مصادر بين الطويلة ةالمساف وبسبب ، المنتجات

2018 نوفمبرشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحيوانية المنتجات اسعار في االختالفات نسبة: 11 جدول  

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرموت ذمار حجه دةالحدي االسواق السلعه

 لحم بقري

 4500 المدينه الرئيسية
4083 4000 5333 5000 3683 3917 4729 4375 3500 5500 

 الريف
3875 4333 4000 5000 5000 4177 4292 3875 4500 3500 5500 

 الفروقات
16.1% -5.8% 0.0% 6.7% 0.0% -11.8% -8.7% 22.0% -2.8% 0.0% 0.0% 

غنمي لحم  

 المدينه الرئيسية
4667 4458 4125 5667 5000 4917 4417 5583 5750 3850 6000 

 الريف
4813 5167 4000 6250 4875 4544 5250 4542 5688 4000 6833 

 الفروقات
-3.0% -13.7% 3.1% -9.3% 2.6% 8.2% -15.9% 22.9% 1.1% -3.8% -12.2% 

محلي بقر حليب  

دينه الرئيسيةالم  
546 757 625 477 400 702 630 680 740 600 633 

 الريف
625 810 787 790 400 660 720 724 725 575 817 

 الفروقات
-12.6% -6.5% -20.6% -39.6% 0.0% 6.4% -12.5% -6.1% 2.1% 4.3% -22.5% 

الدجاج لحم  

 المدينه الرئيسية
1525 1596 1488 1300 1475 2579 1867 2050 1475 1688 1867 

 الريف
1766 1600 1454 1438 1558 2461 1929 1958 1438 1688 2000 

 الفروقات
-13.6% -0.3% 2.3% -9.6% -5.3% 4.8% -3.2% 4.7% 2.6% 0.0% -6.7% 

حبة 30 بيض  

 المدينه الرئيسية
1820 1725 1713 1775 1800 1760 1700 1675 1813 1700 1750 

 الريف
1728 1742 1700 1629 1633 1703 1567 1635 1763 1700 1833 

 الفروقات
5.3% -1.0% 0.8% 9.0% 10.2% 3.3% 8.5% 2.4% 2.8% 0.0% -4.5% 

 الزبادي

 المدينه الرئيسية
283 349 331 331 338 349 342 297 408 381 350 

 الريف
311 379 372 382 368 409 377 323 538 381 367 

 الفروقات
-9.0% -7.9% -11.0% -13.4% -8.2% -14.7% -9.3% -8.0% -24.2% 0.0% -4.6% 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 انخفض ، حضرموت وباستثناء ، األمريكي الدوالر مقابل الريال صرف سعر في األخير سنالتح وبسبب. توبربأك مقارنة نوفمبر في والضالع عدن في المستورد للقمح الشهرية األسعار متوسط يتغير لم :القمح وبحب 

 للبيع سعر أعلى تسجيل وتم. وصنعاء الحديدة في٪ 4 من أقل وبنسبة أبين في٪ 6.3 و ،٪ 6.6 بـ شبوة محافظة تلتها٪ 8 بنسبة تعز في انخفاض أعلى سجل وقد. االخرى المستهدفة المحافظات جميع في السعر

 وبنسبة الحديدة في٪ 183 و ، حجة في٪ 280.5 بنسبة األزمة قبل ما فترة مع مقارنة بكثير أعلى الحالي التجزئة سعر يزال ال ، ذلك ومع. حضرموت في كجم/  رياالً  302 تلتها كجم/  لاير 350 بـ إب في بالتجزئة

 .وحضرموت ذمار في٪ 150 تفوق

 نسبة أعلى وسجلت. االخرى فةدتهلمسا تاظلمحافا كل في ضنخفوا ، طفق اءلبيضا في رتغيي دون رلسعا طسومت وظل. القمح حبوب أسعار اتجاه نفس نوفمبر في المستورد القمح دقيق سعارأ متوسط تبع :القمح دقيق 

 في٪  150 و ، حجة في يادةز٪  200 القمح دقيق تجاوز ،( 2015 فبراير) األزمة قبل ما أسعار مع ومقارنة. وإب لحج محافظة في٪ 4 من وأعلى ، شبوة محافظة في٪ 7.5 يليها ، ذمار في٪ 12.5 بلغت انخفاض

 .والحديدة تعز

 ذمار في المائة في 8.3 و ، لحج يف المائة في 12.4 بنسبة األسعار وانخفضت. األخرى المستهدفة المحافظات وجميع  حجة من جزء في تناقًصا نوفمبر في البسمتي للرز الشهري السعر متوسط أظهر :البسمتي الرز 

 .تعز سوق في زيادة٪  280 بسمتي أرز تجاوزت ،( 2015 فبراير) األزمة قبل ما أسعار مع ومقارنة. والبيضاء شبوة في المائة في 6 من وأكثر ، أبين في المائة في 8 وحوالي ،

 تنازليًا اتجاًها السعر أظهر ، قريبًات٪ 11 بنسبة ارتفعت التي عدن عن النظر وبصرف. المستهدفة المحافظات جميع في متاًحا 2018 بأكتوبر ومقارنة نوفمبر في الشهري التجزئة سعر متوسط كان: البسمتي غير الرز 

 أعلى وسجل. وذمار الضالعو الحديدة في٪ 5 من كثروأ صنعاء مدينة في٪ 8.3 و لحج في٪ 8.4 و أبين في٪ 10.5 يليها٪ 12 بلغت انخفاض نسبة أعلى شبوة محافظة وسجلت. المراقبة األخرى األسواق جميع في

 .كجم/  رياالً  358 البالغ أبين في سعر أقل سجل بينما ، عدن في 631 و لحج في كجم/  رياالً  733 تاله ، كجم/  رياالً  828 الحديدة في تجزئة سعر

 16.7.3 و شبوة في٪ 19 ليحوا يليه٪ 23.8 بنسبة أبين في انخفاض أعلى وسجل. األخرى المستهدفة المحافظات وفي العالض من جزء في السابق بالشهر مقارنة نوفمبر في السكر أسعار متوسط انخفض :السكر ٪

 .وإب ذمار في٪ 8 من وأكثر صنعاء مدينة في٪ 12.2 و لحج في

 أظهر وقد. أكتوبر بشهر ومقارنة نوفمبر شهر خالل وردالمست األساسي السعر اتجاه نفس المستورد النباتي الزيت سعر متوسط اتبع :المستورد النباتي الطهي زيت  ً ً ٪ 16 بنسبة االتجاهات يف تراجعا  و عدن في تقريبا

 .أبين في الً اري 871 بالتجزئة للبيع سعر وأدنى لاير، 1857 عند البيضاء منطقة في للتر تجزئة سعر أعلى سجل. وأبين ذمار في٪ 6 من وأكثر صنعاء مدينة في٪ 10.8 بنسبة حضرموت في٪ 15.2
 

 بسبب٪ 15.6 بنسبة) األخرى تالمحافظا جميع وفي شبوة من جزء في انخفض حيث. للمستورد السعر اتجاه نفس اتبعت وقد. بأكتوبر مقارنة الضالع في تغيير دون السعر متوسط ظل :محلياعامل الم الطهي زيت 

 .حضرموت في لتر/  رياالً  5 600 و إب في لتر \ رياالً  1023 بين األسعار وتراوحت. وذمار حجة في٪ 5 من وأكثر لحج في٪ 6.3 ، صنعاء مدينة في٪ 16.7 وبنسبة  ،( شّحتها
 

 
 
 
 

 ظهرأو. الحالية الوقود روأسعا تايريوالمد لمدنا ومراكز يةالبحر الموانئ بين المسافات بسبب النقل تكلفة في التفاوت من تنبع الريفية التجزئة أسعار مع الرئيسية المدينة أسواق بين األسعار فروق فإن ، عام بشكل
 تعزو حجة في يسيةلرئا لمدينةا اقسوأ من علىأصودة رلما لريفيةا اقألسوا في لقمحا بحبو رسعاأ نتكا ، نوفمبر شهر في. لريفيةا رباألسعا نةرمقا بكثير علىأ نتكا لرئيسيةا نلمدا رسعاأ أن للسعر ملعاا التجاها

 أرخص لقمحا حبوب سعر كان ، أخرى محافظات فيو ، أخرى ناحية من. والضالع البيضاء محافظتي في المراقبة الريفية األسواق وفي الرئيسية المدينة في السلعة لنفس سعرية فروق ناكه يكن لم حين في. بينوأ
 إلى ضافةباإل السوق في توفرةوالم المتاحة الغذائية السلع تحسين إلى يؤديان انهما إذ اإلنسانية والمساعدات ليالمح باإلنتاج مرتبطان رئيسيان عامالن وهناك. المدينة سوق في باألسعار مقارنة الريفية المناطق في

 هي الحديدة أن من الرغم وعلى. ةالريفي قاسوالا بأسعار مقارنة المدينة في٪ 12 ونحو٪ 18.7 بنسبة البسمتي رزالوأ محليًا المعبأ الطهي زيت سعر ارتفع ، الحديدة في الصراع تصاعد وبسبب. التجاري العرض
 أسعار تكون ، وعادة. المحلي الطهي وزيت القمح بحبو في سعرية فروق أعلى إب مدينة أسواق وشهدت. األخرى بالمحافظات مقارنة سعر أعلى كان البسمتيغير  األرز سعر أن إال ، للبالد الكبير البحري الميناء
 .والبعيدة الريفية األسواق في الموجودة تلك من أقل البحرية الموانئ من القريبة سيةالرئي المدن سوق في المستوردة السلع

 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 نوفمبر خالل في المدن الرئيسية (كجم/لاير) المستوردة للسلع السعري المتوسط: 12 جدول 

 المحافظات  التغير % السلع

اء صنع
 )األمانة

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

 القمح

 

 281 280 285 298 350 298 289 288 302 290 293 283 249 نوفمبر

 %6.3- %0.0 %6.6- %0.7- %2.3 %0.0 %8.0- %4.0- %16.2 %4.6- %2.3- %3.1- %3.1-  اكتوبر

 %119.5 %86.7 %185.0 %98.7 %133.3 %132.8 اليوجد اليوجد %151.7 %163.6 %280.5 %183.0 %91.5 ماقبل األزمه

 القمح دقيق

 

 292 303 310 350 346 347 387 333 319 350 328 300 282 نوفمبر

 %2.7- %0.7- %7.5- %0.0 %4.7- %1.1- %6.7- %4.9- %3.0- %12.5- %3.5- %1.4 %6.0-  اكتوبر

 %113.1 %78.2 %142.2 %105.9 %103.5 %146.1 %158.0 اليوجد %127.9 %133.3 %228.0 %150.0 %116.9 ماقبل األزمه

 السكر

 

 359 450 365 419 379 386 474 375 396 388 389 365 354 نوفمبر

 %23.8- %5.1 %18.9- %6.1- %8.2- %5.4- %4.2- %16.7- %6.8- %8.7- %3.7- %7.1- %12.2-  اكتوبر

 %67.8 %110.3 %106.2 %109.5 %77.1 %80.4 %196.3 اليوجد %120.0 %128.2 %96.5 %92.1 %121.3 هماقبل األزم

 1 الرز

 البسمتي

 

 1013 1013 850 1142 1025 1075 1142 1150 882 1108 1025 1022 895 نوفمبر

 %7.9- %1.3 %6.9- %6.5- %4.7- %5.5- %2.6- %12.4- %2.9- %8.3- %4.7 %0.4- %3.0-  اكتوبر

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %280.7 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 2  الرز

غير 

 البسمتي

 

 358 567 430 442 458 631 380 733 430 438 538 828 366 نوفمبر

 %10.5- %5.5- %11.9- %3.5- %4.6 %10.9 %7.3- %8.4- %2.5- %7.8- %4.4- %5.5- %8.3-  اكتوبر

 %76.4 %114.0 %207.1 %66.8 %83.2 %210.8 %52.0 اليوجد %72.0 %192.0 %258.7 %176.0 %144.0 ماقبل األزمه

 

 لطبخا يتز

 مستورد

 871 1100 888 1857 970 961 1290 975 834 1027 933 996 1055 نوفمبر

 %6.6- %2.3 %1.5 %0.2- %3.4- %15.9- %4.8 %7.1- %15.2- %6.6- %5.6- %3.3 %10.8-  اكتوبر

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %190.5 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 

 الطبخ زيت

 **محلي

 

 842 825 838 908 1023 842 981 750 600 905 717 824 860 نوفمبر

 %0.9- %0.0 %15.6 %2.4- %0.3- %0.9- %2.5- %6.3- %4.6- %5.5- %5.4- %4.1- %16.7-  اكتوبر

 %146.9 %141.9 %189.0 %91.2 %200.0 %142.0 %135.8 اليوجد %140.0 %115.5 %84.8 %138.8 %164.6 ماقبل األزمه

2018 مبرنوف في الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسواق في المستوردة السلع أسعار مقارنة  
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 2018 نوفمبر في الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسواق في المستوردة السلع أسعار في الفروق:13دول ج

 االسواق السلع
 المحافظات

 أبين لعالضا شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

ح
قم

ال
 

 الرئيسية  نالمد
283 293 290 302 288 289 350 298 285 280 281 

 294 280 289 298 289 345 284 295 279 304 268 الريف

 بينهما الفروقات
5.6% -3.6% 3.9% 2.4% 1.4% -16.2% 21.1% 0.0% -1.4% 0.0% -4.4% 

ق
قي

د
 

ح
قم

ال
 

 الرئيسية  نالمد
300 328 350 319 333 387 346 350 310 303 292 

 الريف
323 346 320 338 308 366 338 354 325 303 304 

 بينهما الفروقات
-7.1% -5.2% 9.4% -5.6% 8.1% 5.7% 2.4% -1.1% -4.6% 0.0% -3.9% 

كر
س

ال
 

 الرئيسية  نالمد
365 389 388 396 375 474 379 419 365 450 359 

 375 450 350 440 391 442 382 400 396 439 351 الريف

 بينهما الفروقات
3.99% -11.39% -2.02% -1.00% -1.83% 7.24% -3.07% -4.77% 4.29% 0.00% -4.27% 

رز
ال

ي  
مت

س
لب
ا

 

 الرئيسية  نالمد
1022 1025 1108 882 1150 1142 1025 1142 850 1013 1013 

 الريف
913 1067 1083 900 1038 1074 1092 956 873 1013 1042 

 بينهما الفروقات
11.94% -3.94% 2.31% -2.00% 10.79% 6.33% -6.14% 19.46% -2.63% 0.00% -2.78% 

رز
ال

 
ير

غ
  

ي
مت

س
لب
ا

 

 الرئيسية  نالمد
828 538 438 430 733 380 458 442 430 567 358 

 الريف
876 563 475 441 800 410 438 458 488 600 400 

 بينهما الفروقات
 %10.5- %5.5- %11.9- %3.5- %4.6 %7.3- اليوجد 2.5%- 7.8%- 4.4%- 5.5%-

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

رد
تو

س
م

  

 الرئيسية  نالمد
996 933 1027 834 975 1290 970 1857 888 1100 871 

 904 1100 794 1241 1167 1030 854 758 933 883 919 الريف

 بينهما الفروقات
8.38% 5.66% 10.08% 10.03% 14.17% 25.24% -16.88% 49.64% 11.84% 0.00% -3.65% 

ت
زي

 
خ
طب

ال
م 

ي
حل

 

 الرئيسية  نالمد
824 717 905 600 750 981 1023 908 838 825 842 

 الريف
694 742 849 708 725 837 827 879 700 825 900 

 بينهما الفروقات
18.7% -3.4% 6.6% -15.3% 3.4% 17.2% 23.7% 3.3% 19.7% 0.0% -6.4% 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

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

 . األوربي االتحاد من الممول" العيش سبل وصمود الغذائي االمن

 طالتخطي وزارة- يالغذائ لألمن الفنية ةالسكرتاري-الدكتور عبدالواحد مكرد : مع التواصل يتم فضلك من معلوماتلمزيد من الل

راء بمشروع ، أو السيد بليهو نيجيسي ، رئيس فريق الخب - 00-967-1-238215: تلفاكس 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 زراعةوال األغذية منظمة قبل من وينفذ األوربي االتحاد من " ممولالعيش سبل وصمود الغذائي االمن تعزيز"برنامج

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

 

 

 

المدن سواق افي  سماك: المتوسط الشهري ألسعار األنواع الشائعة االستهالك من األ14جدول 
 2018 نوفمبر )لاير/كجم( الرئسيية

 المحافظة
 % التغيير

 األسماك من الستهالك الشائعة النواع

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة
 2892 892 4042 3517 نوفمبر

 %15.4- %2.9 %2.0- %3.2 اكتوبر

 الحديدة
 1942 696 3269 2525 نوفمبر

 %1.5- %3.1- %14.8- %14.8 اكتوبر

 حجه
 3000 838 4375 اليوجد نوفمبر

 %14.3 %34.1 %9.4 اليوجد اكتوبر

 ذمار
 2346 1083 3550 اليوجد نوفمبر

 %8.9- %22.7 %0.5 اليوجد اكتوبر

 حضرموت
 2292 525 5438 1808 نوفمبر

 %7.7- %44.3- %0.4- %20.2- اكتوبر

 لحج
 1875 1425 اليوجد 3000 نوفمبر

 %25.0 %18.8 اليوجد %25.0- اكتوبر

 تعز
 4633 4250 6000 4458 نوفمبر

 %5.9 اليوجد %0.0 %1.0 اكتوبر

 عدن
 

 3060 1015 5583 2804 نوفمبر

 %1.8 %24.3- %5.6- %17.9- اكتوبر

 اب
 

 3375 اليوجد 3896 3750 نوفمبر

 %7.4- اليوجد %5.2- %1.1 اكتوبر

 البيضاء
 

 2358 733 3517 2467 نوفمبر

 %5.2 %2.2 %8.2 %6.5 اكتوبر

 شبوة
 

 2833 1250 2563 2688 نوفمبر

 %6.2 %6.2- %6.8- %12.2- اكتوبر

 الضالع
 

 اليوجد اليوجد اليوجد 2875 نوفمبر

 اليوجد اليوجد اليوجد %43.8 اكتوبر

 أبين

 3125 788 3583 2625 نوفمبر

 %1.3- %21.2- %15.7- %23.2- اكتوبر

 

 

 بشكل التجزئة سعر متوسط وارتفع. وذمار حجة مدينتي عدا للمتابعة الخاضعة األسواق جميع في الثمد أسماك توفرت   الثمد:

٪ 20.2 و ن،أبي في٪ 23.2 و لحج، في٪ 25 بنسبة بحدة انخفضت وقد. الحديدة في٪ 14.8 يليه ،٪43.8 بنسبة الضالع في حاد

 بنسبة تعز مدينة في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل تم. األخرى بالمحافظات ومقارنة. عدن في٪ 18 وحوالي حضرموت، في

 .إب في كجم/  رياالً  3750 يليه كجم/  رياالً  4458
 

 جعلت والتي فةالمستهد المحافظات جميع في المرصودة األنواع جميع بين من األغلى األسماك من النوع هذا يعتبر  : السخلة

 شهر في هي ماك األسماك من النوع لهذا الشهرية األسعار وبقيت. متتالية أشهر لعدة والضالع لحج أسواق في مستمرة ندرتها

. السابق لشهربا مقارنة المستهدفة المحافظات معظم في وارتفعت الثمد أسعار اتجاهات نفس اتبعت وقد. تعز في فقط أكتوبر

 بنسبة ةبحد وانخفضت األخرى، المحافظات جميع في وانخفضت٪ 10 نم أقل بنسبة البيضاء في فقط زيادة اتجاهات وأظهرت

 بمبلغ عزت في بالتجزئة للبيع أسعار أعلى سجلت وقد. وإب عدن في٪ 5 وبنسبة الحديدة في٪ 14.8 تليها أبين، في٪ 15.7

 شبوة في انخفاضا األكثر عرالس كان حين في حضرموت، في كغ/  رياالً  5438 تلتها عدن، في كغ/  رياالً  5583 كغ،/  لاير 6000

 .كيلوغرام لكل رياالً  2563 وهو
 

 لم نوفمبر، في. دفةالمسته المحافظات جميع في المرصودة األنواع جميع بين من األرخص األسماك من النوع هذا يعتبر   :الباغا

 فهي ألرخص،ا أنها وكما. لسابقا بالشهر مقارنة والضالع وتعز إب محافظات أسواق في فًرامتو األسماك من النوع هذا يكن

٪  22.7 ليهات حجة، في٪  34.1 بنسبة حاد بشكل التجزئة أسعار ارتفعت حيث المستهلكين، غالبية قبل من كبير بشكل مطلوبة

. عدن في٪  24.3و حضرموت في٪  40 من أعلى بنسبة حاد بشكل انخفض نفسه، الوقت وفي. أكتوبر بشهر مقارنة ذمار في

 الرابع ألسبوعا في فقط وجد حيث تعز، في كجم/ رياالً  4250 و حضرموت في كجم/ رياالً  525 بين بالتجزئة لبيعا سعر وتراوح

 نوفمبر في الباغا أسماك أسعار متوسط وكان. الرئيسية والمدينة الريفية األسواق سياقات تحت المتابعة األسواق من واحدة وفي

 .المراقبة األسواق في للغاية متقلبًا
 
 سمك فرتو دمع استمر الضالع، محافظة وفي. مقلي كغذاء المطاعم في لالستهالك األفضل األسماك من النوع هذا يعتبر جحشال

 بنسبة بحدة عالنو لهذا الشهري السعر متوسط ارتفع السابق، الشهر مع وبالمقارنة. التوالي على عشر الرابع للشهر الجحش

٪  15.4 بنسبة صنعاء مدينة في حاد بشكل انخفض نفسه، الوقت وفي. شبوة في٪  6.2و حجة في٪  14.3و لحج، في٪  25

 4633 ةبقيم بالتجزئة للبيع سعر أعلى على تعز حصلت المستهدفة، المحافظات بين ومن. وإب حضرموت في٪  7 من وأكثر

 .. .دةالحدي محافظة في للكيلوجرام رياالً  1942 بـ سعر وأدنى. عدن في كجم/ رياالً  3060 بـ تلتها كجم/  رياالً 

 

راكز االنزال لم المتواصل اإلغالق فإن ،العربي وخليج عدن  بحرال في الموسمية العواملتحسن  من الرغم على :والعرض الوفرة

 لألسواق لموردةا األسماك كميات على كبير تأثير له( عدن مدينة في الرئيسية االنزال مراكز أحد) المعالميناء السمكي في 

 تخزين كذلكو الصيد أنشطة على وتعز، الحديدة في الحالي األمني الوضع أثر التوالي، على أشهر ولعدة. عدن في المحلية

 لعواملا هذه وكل. مارس شهر حتى األحمر البحر في الحالي الرياح موسم يستمر أخرى، ناحية ومن. ومعالجتها األسماك

 .ها لوالمحافظات المجاورة  المحافظات تلك في المتابعة األسماك أنواع توافر حالة على بالتأكيد تؤثر مجتمعة،

 
 
 

 

 األسماك
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