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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 برنامج تعزيز 

االمن الغذائي وتحسين سبل العيش الذي تنفذه منظمة األغذية والزراعة التابعة 

 ل من قبل االتحاد األوروبيلألمم المتحدة )الفاو( والممو

 من مستهدفة محافظات عشر ثالثة من جمعها يتم التسويقية والمعلومات البيانات

 الغذائي لألمن الفنية والسكرتارية المستهدفة المحافظات في التنسيق وحدات خالل

 ذمار، حجة، الحديدة، محافظات من األسعار تجمع صنعاء، العاصمة بأمانة

 أمانة وأسواق شبوة، اب، الضالع، ،ابين، البيضاء ،عدن تعز، لحج، حضرموت،

تم  ممثلة تسويقية مواقع/  مراكز ثالثة من األسعار تلك تجمعحيث  العاصمة،

 ومن ،اختيارها في كل من المدن الرئيسة )عواصم المحافظات( ومراكز المديريات

ل واألشكال الجداو الشهرية النشرة هذه وفرت .موقع لكل المتوسط احتساب يتم ثم

 المحلية األسواق في التسويقية لألسعار شهري ملخصالتوضيحية على هيئة 

 للمنتفعين تسمح انها كما ،)في المدينة والريف( المستهدفة بالمحافظات

 السابق الشهر بأسعار فيه تصدر الذي اسعار الشهر بمقارنة والمستخدمين

 . (2015)فبراير  األزمة قبل ما لفترة السعري والمتوسط

 
 

 اإلضاءات الرئيسيه

 نقطة 13وأغسطس  شهر عن( %1.4) يعادل بما نقطة 2.3 همقدار م بانخفاض 2018لعام  سبتمبر شهر في نقطة 165.4)الفاو(  والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ :عالميا 

 نقطة بنسبة 4.7 قدره تراجع يمثل ما نقطة( 164)في سبتمبر  منظمةال لدى الحبوب أسعار مؤشر متوسط بلغ الوقت نفس يف الماضي، العام من الفترة نفس في مستواه من اقل( % 7.4) بنسبة

 القمحللطن من  بلغ المتوسط السعري سبتمبر، شهر فيحبوب القمح يتراجع  سعر. 2017عن مستواه في سبتمبر من العام الماضي ( %8) نقطة 12بارتفاع قدره و اغسطس مقارنة بشهر( 2.8%)

 .الماضية السنة من الشهر نفس من %12 بمقدارمرتفعاً  مازال ولكن اغسطس شهر عن %3 بانخفاض للطن/  امريكي دوالر 242( 2 رقم والشتوي الصلب االحمر) األمريكي

قدرت ( 2018 سبتمبر-خالل الفترة )يناير  والمكال،ن الغذائي في محافظات الحديدة وعدن الخاصه بمعلومات األمتنسيقية الوحدات الوفقًا للبيانات والمعلومات الصادرة عن  :الواردات الغذائية 

واألرز  السكر القمح،دقيق  القمح،طن( من المواد الغذائية المختلفة )حبوب  3،982،701) ب ، المكال(الصليفمن خالل الموانئ البحرية المختلفة )عدن، الحديدة، الواردات الغذائية والتي دخلت البالد 

طن(  271،613) (،٪17سكر ) طن( 527،892) (،٪10أرز ) طن( 435،615( )٪10طن( دقيق قمح ) 427،849) (،٪54قمح )بوب ح طن( 2،242،083) هاوزيت الطهي إلى البالد. من والحليب

 منماثلة المبالمقارنة مع الفترة  ،٪ 20بنسبة  2018الفترة المشمولة بالتقرير في عام كمية القمح المستوردة خالل  عموما، انخفضتو(. ٪ 2طن( منتجات الحليب ) 77،977( و )٪ 7) زيت الطبخ

في أبريل ومايو ويوليو مقارنة  ٪40في يناير وبنسبة أعلى من  ٪32وصلت إلى  2018( أن انخفاض الواردات في 2017مقابل  2018)بيانات أظهرت الوبشكل شهري، . 2017 الماضيالعام 

ميناء عدن بنسبة تاله  ،من اجمالي الواردات ٪53 بنسبة ميناء الحديدة ساهمعلى التوالي.  2018في أغسطس وسبتمبر  ٪ 25و ٪ 45في العام الماضي. في حين ارتفعت بنسبة لة ماثبالشهور الم

 .٪4والمكال بنسبة  43٪

 الوقود محطات في طويلة طوابيرشوهدت و بالندرة 2018سبتمبر في النفطية المشتقات اتسمت  .األسواق معظم في بالخطر نذرت سريعة وتبمعدال تتزايد الوقودمواد  أسعار :النفطية المشتقات 

 لىع ٪ 29و ٪ 25 بنسبة والبترول الديزل من لكلبحدة  الوطنيعلى المستوى  األسعار متوسط ارتفع ،٪ 35 بنسبةمؤخراً  رسميةال زيادةلل ونتيجة ،2018 أغسطس بشهر مقارنة. عليها للحصول

 الفاعلة الجهات وبسبب تعدد. الطهي غازل ٪34 وبنسبةترول للب ٪86 وبنسبة لديزلل ٪98 بنسبة ارتفعت األسعار( 2017 سبتمبر) الماضي العام فيماثل الم بالشهر الحالية األسعار وبمقارنة. التوالي

  .الرئيسية المدن في خاصةو الوقود محطات أمام معظم طويلة طوابير شوهدت كما توفرها، شحة من بالرغم مستقرةفي السوق بالنسبة لغاز الطهي، ظلت أسعارها 

 في. المستهدفة عشر ةالثالث المحافظات في األمريكي الدوالر مقابل اليمني للريال الرسمي غير الصرف سعر في كبيراً  تبايناً للمحافظات  الشهرية مراقبةالرصد وال بيانات أظهرت :الصرف سعر 

 جميع في أمريكي دوالر/  لاير 600 عن يزيد بماو ، 2015 فبراير منذ مسبوقة غير منخفضة مستويات إلى أمريكي دوالر 1مقابل ( شراء) اليمني الريال صرف سعر وصل  حيث،  م 2018 سبتمبر

 .المستهدفه المحافظات
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. وبلغت أسعار األرز غير البسمتي أعلى زيادة بنسبة 2018دة بحدة في سبتمبر مقارنة مع أغسطس جميع السلع المستور سعرمتوسط  ارتفع الوطني،على الصعيد : المستوردة الغذائية السلع 

بتمبر العام الماضي )س المماثل منلزيت طهي النباتي المنتج محليا. مقارنة األسعار الحالية مع الشهر  ٪ 13بنسبة ، على حد سواء للسكر والقمح ٪ 15وبنسبة  االبيض،لدقيق ل ٪ 17تليها  ٪ 20

للسكر. كانت األسعار في األسواق الريفية هي نفسها تقريباً  ٪34ولدقيق القمح  ٪68يليها  ٪80سجلت حبوب القمح أعلى زيادة في األسعار بنسبة حيث ارتفعت األسعار بشكل ملحوظ.  (،2017

في حين كانت أسعار زيت  التوالي،على  ٪1.8و ٪2.2ودقيق القمح بنسبة  القمح،المدن الرئيسية لحبوب  عنقليالً في الريف وأعلى  البسمتي،بالنسبة لألرز غير  ٪9 ارتفعت بنسبةو للسكر،بالنسبة 

 عنه في األسواق الريفية. ٪ 3المدن بنسبة  اسواق الطهي النباتي المعالج محليًا. أعلى في

أقل زيادة  الشامية،للدخن والذرة  %11تاله بنسبة  ،%20ارتفع بشكل حاد للشعير بنسبة  الحبوب من 2018 سبتمبر في التجزئة أسعار متوسط الوطني، المستوى على المنتجة محليا: حبوبال  

 للذرة ٪66 بنسبة األسعار ارتفعت( 2017 سبتمبر) الماضي العام منماثل الم الشهر إلى 2018 سبتمبر شهر بأسعار مقارنة. 2018مقارنة مع أغسطس  %6سعرية سجلت للذرة الرفيعة بنسبة 

 مرتفعا الرفيعة الذرة أسعار في الفرق كان   محليا المنتجة للحبوب الريفية التجزئة سوق أسعار مع الرئيسية المدن بين مقارنة شعير.لل ٪45وللذرة الرفيعة  ٪47وللدخن  % 60تاله بنسبة  ،الشامية

كما يوضح الوظائف الرئيسة  المدينة، أسواق يسوقون منتجاتهم الى الريفيين المنتجين أن يوضح وهذا. للدخن بالنسبة ٪ 8.6 تليها ٪ 19.7 بنسبة الريفية المناطق سوق مع المدن في ملحوظ بشكل

 ككل.للسوق والنظام التسويقي 

 

 

 األزمة قبل ماو 2018 شهرأغسطسبالمقارنة مع  والريفية لشهرسبتمبر الرئيسية المدنفي اسواق ) كجم/لاير/  بالتجزئةسعر البيع  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
 سبتمبر 2018 االزمة قبل ما 2018 أغسطس سبتمبر 2018

 %2.2- 259.6 %108 %15 253.9 القمح

 %1.8- 298.2 %106 %17 292.8 القمح دقيق

 %0.1 350.1 %84 %15 350.6 السكر

 %9.0- 486.2 %106 %20 442.4 *البسمتي غير الرز

 %3.0 699.3 %102 %13 720.3 ** محليا المنتج النباتي طهيال زيت

 محليا المنتجة الحبوب

 %23.7 345.6 %110 %6 427.4 الرفيعة الذرة

 %7.0 370.5 %101 %12 396.3 الدخن

 %2.7 419.6 %120 %11 430.8 الشامية الذرة

 %0.7 422.6 %163 %20 425.6 الشعير

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

 م2018الى سبتمبر  2015من عام  للمستورد والحبوب المنتجه محليا  الرئيسية المدنفي اسواق ) كجملاير/ /بالتجزئةالبيع  اتجاهات سعر

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

  

 الشهر في اشخاص 7ل الحياة قيد على لبقاءل مساعده غذائية سلة أدنى تكلفة إتجاهات

  قد ارتفعت بالمقارنة مع أسعار ما قبل االزمة ، ف. 2018مقارنة بأسعار أغسطس  ٪26رياالً( بزيادة قدرها  38،428األسبوع الرابع من شهر سبتمبر بنحو ) لغذاء فياسلة لكلفة بلغ متوسط أقل ت الوطني،على المستوى
 .2015أدناه االتجاهات منذ فبراير  5. يوضح الشكل ٪ 121بنسبة وبشكل كبير منذ تصاعد الصراع  الحياة قيد على على البقاء ئية وبسعرها االدنى للمساعدهتكلفة السلة الغذا

. 

 

 

   

 

 هناك يكن لم ،المحافظات مستوى على. الرئيسية المدينة وأسواق الريفية األسواق بين األسعار فروقببة لستالم الرئيسية العواملهي  التوريد، مصادر من والمسافات األمني والوضع النقل تكلفة تعتبر عام، بشكل
 على ٪7 و ٪5 بنسبة أعلى الرئيسية المدن سوق في وحضرموت وذمار الحديدة محافظاتاسعار الديزل في  كانت بينما ،اسواق محافظة الضالع في للديزل الريفية واألسواق الرئيسية المدن بين األسعار في فروق

 في الطهي غاز أسعار كانت ذلك، على عالوة. التوالي على المحافظات نفس في ٪2 و ٪13و ٪7 بنسبة أعلى األسعار وكانت االتجاهات، نفس البترول سلك. المحافظات داخل الريفية باألسواق مقارنة. التوالي
 بنسبة وإب وحجة الحديدة في الرئيسية المدن في االنخفاض معدالت أعلى سجلت. لكليهما ٪2 بنسبة وحضرموت وشبوة ، ٪7 بنسبة ولحج ، ٪12 بنسبة ذمار ثم ، ٪18 بنسبة الضالع مدن من أقل الريفية المناطق

 بشكل. النقل تكلفة إلى باإلضافة كيلوغرام، 18 و كيلوجرام 11 بين تراوحت التي المباعة لألسطوانات المختلفة األوزان إلى االختالفات هذه وترتبط. الريفية باألسواق مقارنة التوالي على ٪ 24و ٪ 37و ٪ 46
 لاير 3100كان  حين في ليتر 11السطواتة بوزن ل لاير 2100عقال الحارات  خالل من الموزعة الطهي غاز لشركة الرسمي الغاز سعر بلغحيث . المحلية األسواق فييه البائعين تتعدد ف الطهي غاز فإن سوق عام،

 كجم 20- 18 اسطوانات إلى هتحويل تم أدناه الجدول في الغاز اسطوانات أسعار الموازية. السوق في ليتر20-18السطواتة بوزن ل لاير 4500و التجاريين الوكالء العاز لدى اسطوانة من ليتر 11السطواتة بوزن ل

 

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

 السلع
 التغير %

عاء صن
 )األمانة)

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

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

 475 461 434 اليوجد 485 423 478 430 348 588 511 560 550 سبتمبر

 %26 %25 %16 اليوجد %16 %10 %17 %19 %10 %54 %26 %41 %41  أغسطس
266.7 ماقبل األزمه

% 

273.3% 240.7

% 

292.0

% 

132.0% 186.7

% 

218.7

% 

182.0

% 

223.3

% 

189.3 اليوجد

% 

207.3

% 

216.7

 البترول %

 (لتر/لاير(

 475 461 466 552 673 388 492 448 348 616 558 578 545 سبتمبر
 %3- %25 %24 %40 %59 %0 %21 %25 %10 %54 %37 %46 %36  أغسطس

263.3 ماقبل األزمه

% 

285.3% 272.0

% 

310.7

% 

132.0% 198.7

% 

228.0

% 

158.7

% 

348.7

% 

268.0

% 

210.7

% 

207.3

% 

216.7

 غاز %

)مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 2500 2500 2350 3175 2342 2904 4271 3333 1992 4658 3500 3950 3375 سبتمبر
 %0 %0 %3 %6 %22- %12 %0 %25 %5 %55 %0 %25 %43-  أغسطس

210.5 %50.5 %163.3 %60.7 ماقبل األزمه

% 

103.8 %70.8 اليوجد 32.8%

% 

21.7% 37.3% 29.6% 29.9% 75.4% 

 

 

  

والريف الرئيسيه المدن اسواق في التجزئة سعارا – المحروقات  

 %121زيادة مقدارها 
ر فبراي مقارنه بتكلفة

2015 
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 على ٪17.3و ٪18و ٪20 بلغت ارتفاع نسبة أعلى وعدن الضالع وحجة محافظة من كل سجلت. المستهدفة المحافظات جميع في تقريبا   حاد بشكل سبتمبر في األسعار متوسط ارتفع السابق، الشهر مع بالمقارنة الرفيعة: الذرة 

 ٪48.25 بنسبة ارتفاع أعلى شبوة سجلت الريفية، األسعار مع وبالمقارنة موسمها، غير في ألنها الريفية األسواق معظم في الرفيعه متوفرة الذرة تكن لم. ٪12.3 بنسبة البيضاء في فقط السعر انخفض نفسه، الوقت في. التوالي
 .للنقل اضافية تكلفة خلقت التي الصعبة والتضاريس الرأسمالية والمدن المناطق بين الطويلة المسافة بسبب ٪26.43 بنسبة حّجة تلتها

 :ا يكن لم سبتمبر، شهر في الدخن  جزء. أبين في إال يتغير لم الدخن سعر متوسط. شبوة في كجم   رياال /525و صنعاء مدينة في كجم/  رياال   288 بين األسعار تراوحت. التوالي على الثاني للشهر لحج مدينة أسواق في الدخن متاح 

 الضالع. في ٪25و   إب في ٪26.3ذمار و في ٪27.5عدن و في ٪33.6 تليها ،٪40.8 حجة محافظة في الزيادة نسبة وبلغت. األخرى المستهدفة المحافظات جميع في زاد البيضاء من

 في ٪22.3 بنسبة والمضاعفة اإلضافية النقل وتكلفة البعيدة األودية من يأتي تقريب ا حيث ٪97 بنسبة حجة مدينة في حاد بشكل السعر ارتفع. نأبي في إال تغيير دون السابق الشهر مع مقارنة الذرة سعر متوسط ظل الشامية الذرة 

 والبيضاء وذمار حجة مثل الرئيسية المدن في حادة زيادة أعلى سجلت حيث. يةالريف واألسواق المدن بين كبير بشكل السعر متوسط تغيير تم. وعدن وإب تعز في. ٪ 9و 7 وبين صنعاء مدينة في ٪11.5الضالع  في ٪20و ذمار

 .التوالي على الريفية بالمناطق مقارنة ٪25.67و ٪10.62و ٪53.66 بنسبة

 :عدن في ٪ 26.7و حجة، في ٪ 56 من أعلى بنسبة حاد بشكل األسعار ارتفعت تمبر،سب في ذلك، ومع. وشبوة والبيضة ذمار من الريفية المناطق وفي وأبين والحديدة شبوة في الرئيسية المدنفي  ةتندر استمرار الشعير 

 .الحديدة في كجم/ رياالً  700 إلى صنعاء مدينة في كجم/  رياالً  257 بين بالتجزئة البيع سعر البيضاء تراوح في ٪7 تقارب بنسبة انخفاًضا أظهرت وقد. ذمار في ٪ 21 وحوالي

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

 السلع
 %التغير 

 لمحافظاتا

 صنعاء

 (األمانة)

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

 الذرة

 الرفيعة

 475 600 593 521 383 460 513 اليوجد 383 280 354 331 336 سبتمبر

 %11.8 %20.0 %8.4 %12.3- %5.5 %17.3 %5.1 اليوجد %4.4 %15.7 %18.0 %0.6 %11.3 أغسطس

 %102.1 %150.0 %157.8 %100.5 %86.8 %109.1 %156.5 اليوجد %53.2 %55.6 %108.2 %160.6 %86.7 األزمه ماقبل

 

 الدخن

 

 400 500 525 440 413 425 338 اليوجد 417 348 352 310 288 سبتمبر

 %0.0 %25.0 %9.4 %12.0- %26.3 %33.6 %3.4 اليوجد %4.3 %27.5 %40.8 %0.6 %7.5 أغسطس

 %66.7 %112.8 %162.5 %87.2 %106.5 %93.2 %69.0 اليوجد %145.3 %74.0 %107.1 %144.1 %69.4 األزمه ماقبل

 

 الذرة

 الشاميه

 

 350 600 445 502 388 434 354 اليوجد 467 302 567 400 360 سبتمبر

 %0.0 %20.0 %5.7 %12.7- %9.6 %7.7 %9.6 اليوجد %0.8- %22.3 %96.9 اليوجد %11.5 أغسطس

 NS 77.0% 88.7% 89.3% 118.3% 120.3% 166.7% 48.9% %159.4 %77.6 %215.0 %215.0 %111.8 األزمه ماقبل

 الشعير

 اليوجد 463 اليوجد 419 383 517 350 500 333 335 425 700 257 سبتمبر

 اليوجد %19.3 اليوجد %6.9- %13.3 %26.7 %2.9 %0.0 %5.0 %20.9 %56.8 اليوجد %1.6 أغسطس

 اليوجد %172.4 اليوجد %120.5 %112.8 اليوجد %133.3 اليوجد %85.0 %109.4 %183.3 %438.5 %83.6 األزمه ماقبل

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 في كجم/  رياال   280 من سبتمبر شهر في بالتجزئة البيع سعر متوسط تراوح والضالع. وتعز وإب والبيضاء   ذمار في الريفية األسواق الرفيعه في الذره يتوفر لم أفضل وبالتالي أسعار على والحصول المدن إلى منتجاتهم بيع زارعونالم فضل الرفيعة: الذرة 

 .الضالع مدينة في كجم/  لاير 600 إلى ذمار مدينة

 :33 بنسبة المدن أسعار من أعلى   أبين محافظة في الريفية السوق أسعار كانت بينما. شبوة محافظة في ٪31و حضرموت في ٪39 نسبة الي وصلت حيث بكثير أعلى المدن في أسعاره كانت الدخن٪ 

 الفروق األخرى المحافظات في كانت بينما.وتمرحض في ٪15 و وةشب في ٪25 بنسبة نبيأ في ٪30 بنسبة يفيةرلا وقلسا رسعاأ في عتفاراال كان ذلك فخال وعلى ٪54 بنسبةو حجة فيسجلت أعلى فروقات سعرية في أسواق لمدن الرئيسة : الشامية الذرة 

 .هامشية
 :الترتيبذلك ب. ٪15 و ٪16 و ٪45 بنسبة المدينة من أعلى وتعز وإب حضرموت في الريفية األسواق أسعار انتك بينما الريفية، باألسواق مقارنة التوالي على ٪51و ٪65و ٪67 بنسبة والحجة والحديدة لحج مدينة أسواق أسعار ارتفعت الشعير. 

  2018 سبتمبر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه لحبوبسعرية لال ق: الفرو4 جدول

 االسواق السلع
 المحافظات

 أبين الضالع شبوة بيضاءال اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

 الذرة الرفيعه

المدن 
 الرئيسية

 475 600 593 421 383 513 اليوجد 383 280 354 331

 اليوجد اليوجد 400 اليوجد اليوجد اليوجد 222 506 اليوجد 280 320 الريف

 اليوجد اليوجد %48.3 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %24.3- اليوجد %26.4 %3.4 الفرق

 نالدخ

المدن 
 الرئيسية

 400 500 525 440 413 338 اليوجد 417 348 352 310

 600 اليوجد 400 اليوجد 400 337 328 300 اليوجد 309 290 الريف

 %33.3- اليوجد %31.3 اليوجد %3.3 %0.3 اليوجد %39.0 اليوجد %13.9 %6.9 الفرق

 الذرة الشامية

المدن 
 الرئيسية

 350 600 445 502 388 354 اليوجد 467 302 567 400

 الريف
 500  593 475 400 344 272 550 273 369 اليوجد

 الفرق
 %30.0- اليوجد %25.0- %5.7 %3.0- %2.9 اليوجد %15.1- %10.6 %53.7 اليوجد

 الشعير

المدن 
 الرئيسية

 اليوجد 463 اليوجد 419 383 350 500 333 335 425 700

 اليوجد 488 اليوجد اليوجد 450 414 300 600 اليوجد 281 425 الريف

 اليوجد %5.1- اليوجد اليوجد %14.9- %15.5- %66.7 %44.5- اليوجد %51.3 %64.7 الفرق

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

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

 البصل

 

 338 250 338 267 258 294 344 275 275 279 300 296 283 سبتمبر
 %11.20 %0.00 %1.20 %10.30 %6.60 %5.40 %17.00 %0.00 %12.20 %1.80- %1.40 %18.90 %0.00 أغسطس

 الطماطم

 

 363 325 406 263 217 279 340 263 371 274 292 268 229 سبتمبر
 %7.40 %18.20 %19.40 %31.50 %26.90 %9.80 %14.10 %12.90 %31.10 %50.50 %37.10 %38.90 %16.80 أغسطس

 البطاط

 

 367 313 413 314 258 310 360 275 392 365 313 346 329 سبتمبر
 %17.30 %19.00 %13.80 %15.90 %18.30 %12.70 %13.60 %24.40 %25.20 %20.50 %10.60 %24.50 %19.60 أغسطس

 البيبر

 

 1050 575 925 586 654 658 1002 700 708 408 508 579 542 سبتمبر
 %5.00 %4.20- %12.10 %8.10 %18.10 %4.60 %16.10 %12.00 %1.30- %2.50 %4.00- %47.00 %35.50 أغسطس

 البسباس
 1725 825 1850 688 617 748 2438 1000 975 621 746 735 542 سبتمبر
 %15.00 %6.50 %13.80 %21.30 %51.20 %0.50 %2.50 %4.80- %20.70 %47.90 %18.60 %85.60 %35.50 أغسطس

 البامية

 858 725 1088 900 892 857 1179 900 1258 642 775 1221 اليوجد سبتمبر

 %6.20 %9.40- %21.40 %13.60- %2.90 %15.70- %19.30 %14.3- %23.70 %0.20- %0.00 %36.40 اليوجد أغسطس
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 المدينة في الرئيسية السوق أسعار تظل حين في الريفية، السوق أسعار على الغالب في وتؤثر المحافظات داخل سمي مو بشكل األسعار وتختلف محليا إنتاجها يتم يةالريف واألسواق الرئيسية المدن من كل في اليمن في المستهلكة الرئيسية الخضروات جميع تقريبا

 المدن في الخضار منتجات سعر تقريبا. الريفية واألسواق الرئيسية المدينة أسواق بين الخضروات أسعار فروق في تتحكم التي الرئيسية املالعو من والموسمية والطالب، االستهالك، تمعدال عموما،. ختلفةمتعددة وم مناطق من يأتي التزويد أن حيث نسبيا مستقرة

 داخل الرئيسية المدينة من وخاصة خارجيًا مصدًرا يكونون وعندما الريفية األسواق معظم بتزويد المحليين منتجوهم قوميحيث . الريفية األسواق من أرخص كانت الرئيسية المحافظات جميع في الطماطم تقريباً اال ان أسعار . الريفية باألسواق مقارنة أعلى الرئيسية

 مطاعم فيالحلو  الفلفل على الطلب ارتفاع بسبب. كبير بشكل ترتفع األسعار فإن المحافظة،

 

 

 

 

 

 2018 سبتمبر 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

 المدينه الرئيسية
296 300 279 275 275 344 294 258 267 338 250 

 375 281 338 271 294 275 328 267 279 342 275 الريف

 الفروقات
7.6% -12.3% 0.0% 3.0% -16.2% 25.1% 0.0% -4.8% -21.0% 20.3% -33.3% 

 الطماطم

 المدينه الرئيسية
268 292 274 371 263 340 279 217 263 406 325 

 404 325 463 254 275 274 344 358 292 317 245 الريف

 الفروقات
9.4% -7.9% -6.2% 3.6% -23.5% 24.1% 1.5% -14.6% -43.2% 24.9% -19.6% 

 البطاطس

 المدينه الرئيسية
346 313 365 392 275 360 310 258 314 413 313 

 الريف
325 371 375 408 350 322 300 325 444 338 438 

 الفروقات
6.5% -15.6% -2.7% -3.9% -21.4% 11.8% 3.3% -20.6% -29.3% 22.2% -28.5% 

 البيبر

 المدينه الرئيسية
394 508 408 708 700 1002 658 654 586 925 575 

 1100 600 850 500 629 641 1078 804 402 542 288 الريف

 الفروقات
36.8% -6.3% 1.5% -11.9% -35.1% 56.3% 4.6% 30.8% -31.1% 54.2% -47.7% 

 الفلفل

 المدينه الرئيسية
735 746 621 975 1000 2438 748 617 688 1850 825 

 الريف
519 800 567 1154 1667 2390 696 546 1225 850 1267 

 الفروقات
41.6% -6.8% 9.5% -15.5% -40.0% 2.0% 7.5% 13.0% -43.8% 117.6% -34.9% 

 البامية

 المدينه الرئيسية
1221 775 642 1258 900 1179 857 892 900 1088 725 

 1008 750 1200 821 1071 898 1022 1079 685 833 602 الريف

 الفروقات
102.8% -7.0% -6.3% 16.6% -11.9% 31.3% -20.0% 8.6% -25.0% 45.1% -28.1% 

 متوسط ارتفع السابق بالشهر ومقارنة ذمار من وجزء. تعز في كجم/  رياالً  344 إلى الضالع في كجم/  رياالً  250 من التجزئة أسعار وتراوحت. أغسطس مع مقارنة لعوالضا ولحج، صنعاء، مدينة في فقط تغيير دون الشهري يالسعر متوسط ظل البصل: 

 أبين في ٪11 و حضرموت في ٪12 و تعز، في ٪17 تليها الحديدة، في تقريباً  ٪19 بنسبة حاد بشكل ارتفعت وقد. األخرى المحافظات جميع في للبصل الشهري السعر
 بينأ مدينة في وسجلت. والحديدة البيضاء ذمار ولحج، في كبير بشكل انخفضت اإلمدادات أسعار وتحسن الحالي الحصاد موسم وبسبب السابق بالشهر مقارنة. شبوة مدينة في   كجم/  لاير 340 إب إلى في كجم/  لاير 171 الطماطم من سعر تراوح الطماطم:  

   العرض انخفاض في تسبب الذي الموسم وخارج الحالي الشتاء وبسبب السابق الشهر مع وبالمقارنة. ةشبو مدينة في كجم/ ليار 406 لىإ إب في كجم/لاير 217 من طماطمللالتجزئة  سعر متوسط اوحتر، التوالي على ٪21 و ٪20 بنسبة زيادة أعلى وتعز

 .والبيضاء وحضرموت حجة في ٪30 من أكثر يليها الحديدة، من ٪39 من يقرب ما يليها ،٪51 بنسبة ذمار في ارتفاع نسبة أعلى وسجلت. المستهدفة حافظاتالم عبر كبير بشكل األسعار ارتفعت

 أغسطس أسعارشهر مع مقارنة سبتمبر شهر في المستهدفه المحافظات جميع في اإلسعار وارتفعت. شبوة في جمك/لاير 413 إلى إب في كجم/ لاير 258 بين للبطاطس التجزئة أسعار وتراوحت. الطماطم اتجاه نفس الشهري السعر متوسط يتبع البطاطس  

 .الضالع في. ٪19 وبنسبة ولحج الحديدة في ٪25و لحج في ٪24 تليها ٪25 زيادة نسبة أعلى حضرموت وسجلت. 2018

 نفسه، الوقت وفي. إب في 18.10 ، الضالع في ٪19 و ، صنعاء مدينة ٪36 تلتها ، ٪47 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى الحديدة سجلت. المستهدفة المحافظات بعض في األسعار في كبيرة زيادة له الشهري السعر متوسطسجل  :) الحلو لالفلف (البيبر 

 .حضرموت في ٪2 من وبأقل والضالع حجة، في ٪4 بنسبة طفيف بشكل األسعار انخفضت

 ٪80 سبتمبر شهر في السعر متوسط تجاوز. أبين في كجم/ لاير 1725 وبحلول شبوة محافظة في كجم/ لاير 1850 يليها ، كجم/  لاير 2438 بسعر األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين األعلى هي تعز مدينة في التجزئة أسعار كانت: )البسباس(  الفلفل 

 .وحضرموت البيضاء في ٪20 من وأكثر صنعاء مدينة في 35.50 ذمار، في ٪48 من يقرب ما إب، في ٪51.20 حضرموت يليه في

. في المطاعم والمنازل اسعو نطاق على هكستهالنظراً ال بالريف، مقارنة الرئيسية المدن في أعلى بها الخاص التجزئة سعر يعتبر. ومغذ نقدي كمحصول أهميتها بسبب 2018 يوليو من ابتداءً  مراقبتها تمت التي الخضروات بين المنتج هذا إضافة تمت: البامية 

 في ٪23.70و   الحديدة في ٪36.40 بنسبة كبيرة بنسبة وارتفع فقط حجة محافظة في يتغير لم البامية سعر متوسط فإن السابق، الشهر مع وبالمقارنة سبتمبر، شهر في. الحديدة في كجم/لاير 1221 إلى ذمار في كجم/  لاير 642 من األسعار تراوحت وقد

 .وعدن لحج في ٪14 بنسبة وانخفض شبوة، محافظة في 21.40 و   حضرموت
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 في )أشهر ستة) لألغنام الريفية األسعار خالل من ذلك انعكس وقد. الريفية والمناطق الرئيسية المدن أسواق بين األسعار في كبيرة اختالفات الشهرية المحافظات مراقبة بيانات أظهرت :سعر بوابة المزرعة )األسعار الريفية(

 حضرموت في شهراً  12 عمرها يبلغ التي لألغنام الريفية األسعار انخفضت ، وبالمثل. الرئيسية المدن بأسعار مقارنة ٪26 و ٪17 و ٪12 و ٪10 بنسبة الريفية األسعار انخفضت حيث وتعز وحضرموت وذمار الحديدة افظاتمح

 بصفة   الحي للدجاج بالنسبة و.أشهر ستة عمرها يبلغ التي والماعز الدجاج إلى بالنسبة والريف الرئيسية بالمدن األسعار بين األسعار في فروق هناك يكن لم ،  الضالع في. التوالي على ٪11 و ٪17 و ٪32 بنسبة  والضالع ولحج

 الريفي باألسواق مقارنة الرئيسية مدنال في بكثير أقل واألسعار الريفية بالمناطق مقارنة أكثر الرئيسية المدن تزويد يتم ، والطلب العرض مبادئ وبسبب   عامة

 

 نسبة أعلى سجلت وقد. الفترة هذه خالل الناس  من بالطلب مرتبطة ألنها ، المحافظات معظم في األغنام من الفئة لهذه الحية الحيوانات أسعار انخفضت ،( 2018 أغسطس) السابق الشهر مع بالمقارنة :أشهر 6 عمر ألغنام 

 لرأ سعر أعلى بلغ وقد. وحضرموت الحديدة في ٪ 10 من أعلى بنسبة حاد بشكل ارتفع فسه،ن الوقت في. صنعاء مدينة في ٪11 وبنسبة إب في ٪14 تليها ، تقريبًا ٪15 بنسبةتقريبا  لحج يليها ، ٪20 بنسبة عدن في تراجع

 .التوالي على رياالً  31000و لاير 20000 من راس، لكل سعر أدنى بالضالع والحديده سعر كان بينما أبين، في لاير 55000 يليه شبوة، محافظة في   لايرً  58625 الفئة هذه من الواحد س

 مدينة في ٪4 من أعلى الضالع وبنسبة في ٪9 تلتها الفئة، لهذه ٪10 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى حضرموت محافظة سجلت حيث. العمر من أشهر 6 من السعر اتجاه نفس األسعار متوسط تتبع شهر 12 مرع األغنام 

 بالتجزئة، للبيع سعر أدنى وذمار الضالع من كل سجل حين في. لحج محافظة في لاير 65750 يليه ، أبين في   لاير 76000 بوة يليهش لاير في 83000 الفئة هذه الواحد من للراس سعر أعلى بلغ وقد. وأبين وشبوة صنعاء

 .التوالي على رياالً  47375و لاير 43000 كان والذي

. المستهدفة المحافظات من شبوة محافظة في ٪11 و حضرموت في ٪13 تليها صنعاء، مدينة في ٪32 بنسبة حاد لبشك ارتفعت فقد. األغنام أسعار اتجاهات نفس سبتمبر في األسعار متوسط اتبع :أشهر 6 عمر الماعز  

. شبوة في لاير 57875 ، بينأ في  لاير 60000 حضرموت، لاير في 60667 كان ست أشهرمن الماعز بعمر الواحد للراس سعر وأعلى. لحج في ٪ 11 وبنسبة إب، في و ٪ 15 عدن في ٪ 32 بنسبة بحدة األسعار انخفضت

 .التوالي على لاير 29500و لاير 25333 وهو راس، لكل سعر أقل   والضالع اب في سعر كان وقد

 وسجلت. شبوة في ٪ 12 وبنسبة حضرموت، في ٪ 15 و صنعاء، مدينة في ٪ 23 بنسبة حاد بشكل سبتمبر في شهرا 12 البالغ للماعز الشهري السعر متوسط ارتفع ،2018 أغسطس مع مقارنة :شهرا 12 عمر الماعز  

 وكان. لحج في لاير 70750 و حضرموت في لاير 74500 قبل من أبين، و في لاير 80000 تليها شبوة، في لاير 83750 الماعز من شهرا 12 عمر من الواحد الرأس سعر بلغ و. ٪23 بنسبة عدن في انخفاض نسبة أعلى

 .لاير 43000 في سعر أدنى ذمار

 الحاد االنخفاض تسجيل تم. ذمار في ٪ 12 وبنسبة أبين، في ٪ 13 شبوة، في ٪ 20 بنسبة حاد بشكل ارتفعت. الضالع في فقط تغيير دون سبتمبر في الحي الدجاج سعر متوسط بقي ،2018 بأغسطس مقارنة :الحي جالدجا  

 تعز. في لاير 2004 يليه لاير، 2038 في شبوة في الحي للدجاج التجزئة أسعار أعلى تسجيل وتم. الحديدة يف ٪1 من وأقل تعز في ٪2 من أقل طفيف بشكل يليه ، ٪14 بنسبة عدن في السعر في

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

 لشهرا النوع والعمر
 المحافظات

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

 شهور 6أغنام
 سبتمبر

 55000 20000 58625 41500 23417 40625 34333 41250 56667 33500 اليوجد 31000 35000

 %10.83- أغسطس
 %4.76 %7.69- %8.73 %10.27- %13.67- %20.15- %6.30- %14.95- %10.39 %4.29- اليوجد 11.71%

 12أغنام 
 شهور

 سبتمبر
 76000 43000 83000 65333 54750 55500 50667 65750 70000 47375 اليوجد 51375 53000

 %4.43 أغسطس
 %7.29 %9.32 %5.40 %11.11- %0.68- %10.39- %7.67- %9.21- %10.38 %2.16 اليوجد 2.49%

 6ماعز 
 شهور

 رسبتمب
 60000 29500 57875 36750 25333 40625 40667 41750 60667 30000 اليوجد 33375 59500

 %31.86 أغسطس
 %4.35 %0.57 %11.12 %7.55- %14.85- %32.19- %4.30 %10.70- %13.22 %0.83- اليوجد 3.49%

 12ماعز 
 شهور

 سبتمبر
 80000 46750 83750 60944 58417 61625 61417 70750 74500 43000 اليوجد 55000 66500

 %23.43 أغسطس
 %4.35 %6.50- %11.67 %11.68- %0.50 %23.27- %6.71- %7.01- %14.62 %6.52- اليوجد 0.45%-

 دجاج الحي
 سبتمبر

1367 1442 1933 1496 1313 1313 2004 1627 1467 1692 2038 1675 1700 

 %1.26 أغسطس
-0.28% 1.74% 11.48% 1.00% 9.42% -1.67% -13.82% 8.03% 0.24% 19.88% 0.00% 13.33% 

 الثروة الحيوانية
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 

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

 

 

 

 2018 سبتمبر 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
 55000 20000 58625 41500 23417 40625 34333 41250 56667 33500 اليوجد 31000 35000

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

 الفروقات
 %6 %8- %8- %3 %24- اليوجد %26 %9- %17 %12 اليوجد %10 اليوجد

 
 12أغنام 

 شهور

المدينه 

 الرئيسية
 76000 43000 83000 65333 54750 55500 50667 65750 70000 47375 اليوجد 51375 53000

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

 الفروقات
 %4 %11 %5 %1 %7- اليوجد %6 %17 %32 %12 اليوجد %6 اليوجد

 شهور 6ماعز 

المدينه 
 الرئيسية

 60000 29500 57875 36750 25333 40625 40667 41750 60667 30000 اليوجد 33375 59500

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

 الفروقات
 %0 %1 %12- %3- %32- اليوجد %32 %8 %7 %3 اليوجد %7 اليوجد

 12ماعز 
 شهور

المدينه 

 الرئيسية
 80000 46750 83750 60944 58417 61625 61417 70750 74500 43000 اليوجد 55000 66500

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

 الفروقات
 %0 %7- %3 %2 %3- اليوجد %10 %11 %25 %4 اليوجد %1 اليوجد

 الحي دجاج

المدينه 

 الرئيسية
1367 1442 1933 1496 1313 1313 2004 1627 1467 1692 2038 1675 1700 

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

 الفروقات
 %1- %0 %15 %2 %7- اليوجد %9 %0 %19- %0 %4- %13- اليوجد

 ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018سبتمبر  –: المتوسط الشهري ألسعار المنتجات الحيوانية 9جدول             

صنعاء  الشهر السلع
 )األمانة

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

 بقري لحم

 

 5000 3000 4000 3967 3175 4500 3167 4750 5229 3688 3567 4083 3950 سبتمبر

 %0.0 %5.5- %3.0- %6.5 %0.0 %1.6 %1.0- %2.6- %2.9 %13.5 %13.5 %1.3 %1.9 أغسطس

 غنمي لحم

 

 5000 3500 5900 4542 3833 4417 4375 4750 5375 3875 3650 4100 3950 سبتمبر

 %5.3 %1.4- %0.6- %10.1 %0.5 %1.4- %1.2 %2.6- %6.6 %10.7 %11.7 %0.3 %1.9 أغسطس

 محلي بقر حليب

 

 440 600 675 580 300 578 597 298 426 625 578 487 350 سبتمبر

 %0.0 %26.3 %3.7 %9.4 %4.2 %28.4 %12 %0.0 %2.9 %25.0 %31.7 %0.8 %0.0 أغسطس

 الدجاج لحم

 

 1500 1775 1425 1806 1608 1542 2363 1195 1367 1400 1458 1417 1500 سبتمبر

 %10.5 %0.0 %5.7 %2.7 %10.9 %7.8 %0.4 %4.4- %6.1 %1.8 %8.3 %1.2 %0.0 أغسطس

 1600 1575 1475 1500 1392 1483 1525 1450 1500 1329 1400 1362 1275 سبتمبر حبة 30بيض 

 %3.2 %3.3 %1.7 %0.8 %1.8- %3.9 %0.8 %3.3- %2.0 %3.6- %3.7 %0.4- %0.6- طسأغس

 الزبادي
 330 325 371 263 248 281 370 363 283 325 307 226 اليوجد سبتمبر

 %24 %18 %2 %9 %7- %16 %29 %12 %14- %25 %18 %3- اليوجد أغسطس

 الحيوانيةالمنتجات 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 بالتساوي ٪13.5 بنسبة األسعار وارتفعت األسواق. مراقبة تحت التي المدن األخرى أسواق أسعار ارتفعت بينما   وأبين إب مدينة أسواق في 2018 أغسطس بشهر مقارنة تغيير دون سبتمبر في البقر لحم من دالواح جرام الكيلو أسعار متوسط ظل :البقري اللحم

 .كجم/  لاير 3000 من سجل في سعر وأدنى كجم/ لاير 5229 بقيمة حضرموت في بالتجزئة لبيعل سعر أعلى تسجيل والحديدة وتم صنعاء مدينة في ٪2 من أقل وبنسبة وذمار حجة في

 
 على ٪10.1 و ٪10.7 و ٪11.7 بنسبة األسعار زيادة في اهوالبيض وذمار حجة محافظات وسجلت والضالع عدن في ٪ 2 من وأقل لحج في ٪ 3 من أقلبنسبة  سعرانخفض ال. البقر لحم اتجاه نفس تقريبا سبتمبر في الخروف لحم أسعار متوسط اتبع :الغنمي اللحم

 .أسواق في( كجم/  لاير 3500) سعر أدنى عن تسجيل تم. كجم/ لاير 4750 بنسبة ولحج كجم/ لاير 5000 أبين في ولحج كجم/ لاير 5375 بـ وتلتها حضرموت كجم/لاير 5900 بالتجزئة للبيع سعر أعلى" شبوة" وسجلت. التوالي
 

 ٪31.7 األسعار في ارتفاع أعلى كان وذمار والضالع وعدن حجة مدينة أسواق أن حين في وأبين ولحج، صنعاء، مدينة في المراقبه تحت التي للمدن رئيسية أسواق 3 في تغيير دون المعبأللحليب  بالتجزئة البيع سعر متوسط سبتمبر ظل في المحلي بقرال حليب

 التوالي على ٪25 و ٪26.3 و ٪28.4و
 إب في ٪10 عن تزيد بنسبة ارتفع وقد. المدينة أسواق معظم في زيادة وهناك. والضالع صنعاء مدينة بأغسطس في مقارنة تغيير دون السعر وظل. سبتمبر في والضأن البقر لحوم اتجاه نفس الدجاج لحوم أسعار السابق اتبعت الشهر مع بالمقارنة الدجاج ملح

 ..٪5 من أقل بنسبة لحج في فقط السعر وانخفض. دنع في ٪7.8 حجة و في ٪8.3 و وأبين

 

 بين الواحدة لعبوةا سعر تراوح و.٪12 بنسبة ولحج  ٪16 وعدن  ٪18 وحجة   ٪24 أبين يليها ، ٪29 بلغت حيث ارتفاع نسبة أعلى تعز حققت المحافظات، هذه بين ومن. المستهدفة المحافظات من أسواق تسعة في سبتمبر في الزبادي سعر في زيادة.  الزبادي:

 .شبوة في لاير 371 إلى تصنيعها يتم حيث الحديدة في لايرً  226

 

 أظهر ، ذلك ومع. ٪3 عن تزيد بنسبة ولحج ذمار في جلس األسعار في انخفاض أعلى  وكان.المستهدفة الرئيسية المدن أسواق من وأبين ، الضالع ، وعدن حّجة محافظات في ٪3 عن يزيد بما السعر ارتفع فقد السابق الشهر مع بالمقارنة : ) بيضة 30) البيض

 .٪ 1 بنسبة بأغسطس مقارنة للغاية طفيفة زيادة سبتمبر شهر خالل للبيض الوطني التجزئة سعر متوسط

 

 

 تقريبا السلع كل سعر جعلت" الضالع" في األسواقموقع  فإن ذلك، على عالوة لبقري.اللحم ا اسعار في وأبين الضالع في الريفية واألسواق الرئيسية المدن بين األسعار في فروق هناك يكن لم سبتمبر، شهر خالل

 الحديدة يف الريفية المناطقعنه في  الرئيسية المدن في والمطلوبة لالستهالك تفضيالً  أكثر يالبقر لحمال أن الشهري السعر متوسط وأظهر. الريفية واألسواق الرئيسية المدن اسواق بين اختالفات دون متساويا

 سجلفقد  الرئيسية المدينة أسواق في البيض من المعروض زيادة بسبب. المستهدفة المحافظات أسواق معظم في الريفية المناطق في تفضيالً  األكثر هو الضأن لحم كان العكس، وعلى والبيضاء ولحج وحضرموت

 الرئيسية بالمدن مقارنة الريفية المناطق في سعرزيادة في ال ىتسببت ف ،المحافظات معظم في الريفية المناطق في ديالزباالطلب على  وبالمثل،. بالريف مقارنةً  المدن في انخفاًضا السعر

 2018 سبتمبر شهر خالل والريف 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
4083 3567 3688 5229 4750 3167 3192 3504 3650 3000 5000 

 5000 3000 4375 3354 3833 3890 4361 5000 3750 3625 3333 الريف

 %0.0 %0.0 %16.6- %4.5 %16.7- %18.6- %8.9 %4.6 %1.7- %1.6- %22.5 الفروقات

 غنمي لحم

المدينه 

 الرئيسية
1417 1458 1400 1367 1195 2363 1567 1814 1304 1775 1500 

 1583 1775 1475 1917 1783 2198 1706 1392 1409 1494 1613 الريف

 الفروقات
-12.2% -2.4% -0.6% -1.8% -30.0% 7.5% -12.1% -5.4% -11.6% 0.0% -5.2% 

 محلي بقر حليب

 المدينه
 الرئيسية

487 578 625 426 400 597 300 592 675 600 440 

 600 600 650 590 592 544 0 542 600 590 512 الريف

 %26.7- %0.0 %3.8 %0.3 %49.3- %9.7 %0.0 %21.4- %4.2 %2.0- %4.9- الفروقات

 الدجاج لحم

المدينه 

 الرئيسية
1362 1400 1329 1500 1450 1525 1392 1500 1358 1575 1600 

 1700 1588 1528 1496 1388 1537 1533 1467 1346 1467 1431 الريف

 %5.9- %0.8- %11.1- %0.3 %0.3 %0.8- %5.4- %2.2 %1.3- %4.6- %4.8- الفروقات

 حبة 30 بيض

المدينه 
 الرئيسية

4100 3650 3875 5375 4750 4375 3792 4054 5417 3500 5000 

 5167 3500 5313 4042 4250 4456 4222 6083 3583 4000 4188 الريف

 %3.2- %0.0 %2.0 %0.3 %10.8- %1.8- %12.5 %11.6- %8.1 %8.8- %2.1- الفروقات

 الزبادي

المدينه 

 الرئيسية
226 307 325 283 363 370 245 317 371 325 330 

 335 325 397 266 378 380 450 338 315 308 287 الريف

 الفروقات
-21.3% -0.3% 3.2% -16.3% -19.3% -2.6% -35.2% 19.2% -6.5% 0.0% -1.5% 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 

 عدن في ٪34 تليها ، ٪37 بنسبة أبين في زيادة أعلى وسجلت. لمستهدفةا تلمحافظاا جميع في بأغسطس نةرمقا سبتمبر شهر في ردةلمستوا لقمحا رسعاأ متوسط تفعار :القمح وبحب

 .عدن كجم في/ لاير 284 يليه كجم/لاير 293 بقيمة تعز في تجزئة سعر أعلى وسجل. وشبوة ، وحضرموت ، وحجة ، ذمار في ٪15 و ، الضالع في ٪20 و
 ارتفاع نسبة أعلى وسجلت. مستهدفةال المحافظات في كل حاد بشكل ارتفع حيث. القمح حبوب أسعار اتجاه نفس يتبع سبتمبر في المستورد القمح دقيق أسعار متوسط :القمح دقيق

( 2015 فبراير) األزمة قبل ما أسعار مع مقارنة. تعز في ٪12و شبوة في ٪18و أبين في ٪119 بنسبة وذمار وحجة وحضرموت لحج في ٪20 من أكثر يليها عدن، في ٪37 بنسبة

 .وتعز والحديدة، حجة، في ٪ 100 زيادة القمح تجاوز دقيق

 والبيضاء، شبوة في ٪17 من أعلىشكل حاد وبب األسعار ارتفعت. المستهدفة المحافظات جميع في متزايًدا اتجاًها سبتمبر في البسمتي ألرز الشهري السعر توسطم أظهر: البسمتي الرز

أسواق  في ٪200 بسمتيأسعار الرزال تجاوزت ،( 2015 فبراير) األزمة قبل ما بأسعار مقارنة. وعدن ولحج تعز في ٪13 من وأكثر وإب، الضالع في( ٪16) تقريبا متساوية ونسبة

 .تعز محافظة
 جميع في األسعار اتجاه في زيادة أظهرتبأغسطس،  ومقارنة سبتمبر في الشهري التجزئة سعرلم يكن الرز غير تالبسمتي متوفرا خالل هذا الشهر في أسواق لحج، : البسمتي غير الرز

 في ٪13 وبنسبة شبوة، في ٪18.6 بنسبة حضرموت في ٪30 وحوالي عدن، في ٪50 نسبة تلتها ،٪80 تجاوزت بنسبة الضالع يف حادة زيادة أعلى سجلت المرصودة. األسواق

 .كيلوغراماً /  ياالً ر 301 البالغ أبين في سعر أدنى سجل بينما عدن، في 519 وب الدال في كجم/  رياالً  575 يليه كجم،/  رياالً  666 الحديدة في بالتجزئة للبيع سعر أعلى وسجل. البيض
 في ٪ 20 من وأكثر أبين، في ٪ 23 تليها لحج، في ٪ 27 بنسبة زيادة أعلىسجلت و. المستهدفة المحافظات في كل السابق بالشهر مقارنة سبتمبر شهر في السكر أسعار ارتفعت :السكر

 .وإب حضرموت في ٪ 20بنسبة متساوية و ، عدن
 بنسبة حضرموت، في ٪19 بنسبة الضالع، في ٪46 في حادة زيادة 2018 بأغسطس مقارنة سبتمبر في المستوردة النباتية الزيوت سعر توسطم أظهر :المستورد النباتي الطهي زيت

 . أبين في االً ري 733 بالتجزئة للبيع سعر وأدنى لاير، 1138 في اللحج في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل تم. أبين في ٪12 وبنسبة عدن في ٪14 بنسبة شبوة في 19٪
 

 المحافظات جميع في اسعاره ارتفعت حيث. المستوردةزيوت لل السعر اتجاه نفس اتبع وقد. أبين في فقط السابق بالشهر مقارنة مستقًرا السعر متوسط ظل :محلياعامل الم الطهي زيت

 .إب في لتر/  لاير 892و حضرموت في لتر/ لاير 517 بين األسعار وتراوحت. عدن في ٪22و لحج في ٪28 الضالع، في ٪32 بنسبة األخرى
 
 
 
 
 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 سبتمبر 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

 

 269 238 258 271 257 284 293 260 243 250 250 199 231 سبتمبر

 %36.5 %20.2 %15.2 %5.9- %13.7 %34.0 %10.6 %11.6 %16.8 %19.0 %18.5 %9.9 %6.9  أغسطس

 %110.2 %58.7 %158.0 %80.7 %71.3 %121.9 اليوجد اليوجد %102.5 %127.3 %224.7 %99.0 %77.7 ماقبل األزمه

 القمح دقيق

 

 300 284 300 300 279 313 337 300 283 300 302 256 260 سبتمبر

 %18.6 %15.9 %17.6 %5.3 %14.8 %36.7 %12.3 %22.4 %22.0 %20.0 %20.8 %6.2 %9.2  أغسطس

 %84.7 %44.1 %99.2 %67.6 %42.9 %62.4 %100.0 اليوجد %65.7 %66.7 %150.0 %100.8 %83.1 ماقبل األزمه

 السكر

 

 338 333 358 357 350 352 385 348 368 350 350 326 347 سبتمبر

 %22.9 %9.2 %9.1 %8.2 %20.3 %21.8 %5.5 %26.5 %20.3 %16.7 %15.5 %12.8 %13.8  أغسطس

 %57.9 %55.6 %102.3 %78.5 %63.6 %82.4 %140.6 اليوجد %104.4 %105.9 %76.8 %71.6 %116.9 ماقبل األزمه

 1 الرز

 البسمتي

 

 850 870 925 924 875 898 1019 925 792 863 858 786 797 سبتمبر

 %9.7 %16.9 %17.4 %17.3 %16.2 %13.1 %15.1 %14.5 %12.2 %9.5 %11.9 %6.8 %7.8  أغسطس

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %239.7 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 2الرز 

 غير البسمتي

 

 301 575 460 394 383 519 396 اليوجد 422 363 467 666 363 سبتمبر

 %0.3 %83.7 %18.6 %12.6 %9.4 %56.8 %2.6 اليوجد %27.9 %3.7 %19.1 %9.5 %1.7  أغسطس

 %47.8 %56.5 %177.1 %75.0 %75.0 %63.1 %93.0 اليوجد %32.0 %133.3 %161.3 %102.7 %138.0 ماقبل األزمه

 

 لطبخا يتز

 مستورد

 733 805 800 1574 765 1031 1079 1138 828 857 821 845 990 سبتمبر

 %12.1 %46.4 %18.5 %6.4 %0.9 %13.7 %5.3 %15.2 %19.1 %7.1 %6.5 %1.2- %11.6  أغسطس

 %115.0 %136.1 %175.9 %231.4 %124.3 %196.3 %143.0 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد هماقبل األزم

 

 الطبخ زيت

 **محلي

 

 675 725 678 731 892 727 856 750 517 763 650 699 702 سبتمبر

 %0.0 %31.8 %8.0 %10.3 %17.5 %21.6 %3.5 %27.6 %3.8 %9.5 %16.5 %8.0 %11.8  أغسطس

 %97.9 %112.6 %133.8 %53.9 %161.6 %108.9 %120.6 اليوجد %106.8 %81.7 %67.5 %102.6 %116.0 اقبل األزمهم
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 
 
 
 
 
 

 في الريفية المناطق في الحبوبقمح  أسعار كانت.األسعار زيادة في ساهمتالريف قد و المدن مراكز بين والمسافات النقل تطلفة أن إلى الريفية التجزئة أسعار مع الرئيسية المدن أسواقاألسعار في  مقارنة أشارت
 البسمتي غير ألرزل ٪33 يقارب ما ،٪42.20 بنسبة الطهي زيتأسعار  في كبيرة زيادة إلى الحديدة مدينة في الحالي الوضع أدى. الرئيسية المدينة بأسواق مقارنة أعلى تقريباً  رصدها تم لتيا األسواق جميع

تعد األقرب الى  الرئيسيه اسواق المدن فإن لحال،ا وبطبيعة. ٪45 من تقرب بنسبة البسمتي لألرز بالنسبة الريفية مناطقال من أعلى شبوة محافظة في المدن أسعار كانت وبالمثل،. الريفية األسواق بأسعار مقارنة
 سعريةال اتفروقالأدى الى غياب ( سواء حد على والريفية الرئيسية المدنبين ) المتوسطاألسواق  موقع. األريافالتي تصل عبرها الوادرات السلعية وبالتالي فاالسعار تكون فيها أقل عنها في  البحرية الموانئ
 .محليا المعالج الطهي وزيت القمح لدقيق بينهما

 

 2018 سبتمبر في الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسواق في المستوردة السلع أسعار في قالفرو :12جدول 

 االسواق السلع

 المحافظات

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

ح
قم

 ال

المدينه 
 الرئيسية

199 250 250 243 260 293 257 271 258 238 269 

 300 240 285 276 263 300 212 269 267 221 223 الريف

 %10.3- %0.8- %9.5- %1.8- %2.3- %2.3- %22.6 %9.7- %6.4- %13.1 %10.8- الفروقات

ق
قي

د
 

ح
قم

ال
 

المدينه 

 الرئيسية
256 302 300 283 300 337 279 300 300 284 300 

 304 284 296 313 332 347 233 267 321 317 266 الريف

 %1.3- %0.0 %1.4 %4.2- %16.0- %2.9- %28.8 %6.0 %6.5- %4.7- %3.8- الفروقات

كر
س

 ال

المدينه 

 الرئيسية
326 350 350 368 348 385 350 357 358 333 338 

 370 335 354 363 353 385 358 343 342 338 310 الريف

 %8.65- %0.60- %1.13 %1.65- %0.85- %0.00 %2.79- %7.29 %2.34 %3.55 %5.16 الفروقات

رز
ال

 
 

ي
مت

س
لب
 ا

المدينه 

 الرئيسية
786 858 863 792 925 1019 875 924 925 870 850 

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

 %10.39 %16.00 %44.98 %18.01 %17.92 %26.74 %32.14 %11.86 %13.85 %11.28 %12.61 الفروقات

رز
ال

 
ير

غ
 

 

ي
مت

س
لب
 ا

المدينه 

 الرئيسية
 301 575 460 394 383 396 اليوجد 422 363 467 666

 490 598 437 399 435 416 637 560 350 525 501 الريف

 %38.6- %3.8- %5.3 %1.3- %12.0- %4.8- اليوجد %24.6- %3.7 %11.0- %32.9 الفروقات
ت

زي
 

خ
طب

ال
 

رد
تو

س
م

دينه الم  

 الرئيسية
845 821 857 828 1138 1079 765 1574 800 805 733 

 888 550 763 1571 799 811 900 533 721 783 586 الريف

 %17.45- %46.36 %4.85 %0.19 %4.26- %33.05 %26.44 %55.35 %18.86 %4.85 %44.20 الفروقات

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

ي
حل

م
المدينه  

 الرئيسية
699 650 763 517 750 856 892 731 678 725 675 

 833 725 675 690 704 720 608 650 715 688 684 الريف

 الفروقات
2.2% -5.5% 6.7% -20.5% 23.4% 18.9% 26.7% 5.9% 0.4% 0.0% -19.0% 

 

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

 

 تعزيز"برنامج من لمدعومةوا الغذائي لألمن الفنية للسكرتارية 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: 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 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 
 2018 برسبتم)لاير/كجم(  المدن الرئسييةاسواق 

 المحافظة

 التغيير %
 األسماك من االستهالك الشائعة االنواع

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة

 2608 850 3825 3500 سبتمبر
 %27.70 %17.20 %3.40 %0.20 أغسطس

 الحديدة

 1948 732 3958 3150 سبتمبر
 %16.40 %26.20 %5.50 %27.69 أغسطس

 حجه

 2150 667 3833 جداليو سبتمبر
 %19.40 %3.60 %43.70 اليوجد أغسطس

 ذمار

 2500 958 3500 3233 سبتمبر
 %18.10 %8.50 %0.40- اليوجد أغسطس

 حضرموت

 2442 892 5521 2583 سبتمبر
- %25.30- أغسطس

19.20% 

9.70% -7.00% 

 لحج

 1950 850 اليوجد 3000 سبتمبر
 جداليو %2.00 اليوجد %25.00- أغسطس

 تعز

 3833 1625 5067 3654 سبتمبر
 %7.60 %29.30- %2.30- %9.90 أغسطس

 عدن
 

 2800 1058 5229 3000 سبتمبر
 %1.30 %15.20- %2.90 %12.20- أغسطس

 اب
 

 3067 اليوجد 3408 2958 سبتمبر
 %15.70 اليوجد %14.60 %5.60 أغسطس

 البيضاء
 

 1867 478 3250 2217 سبتمبر
- %16.90- %12.10 %26.70 أغسطس

 شبوة 10.00%
 

 2450 1088 2675 2825 سبتمبر
 %0.20 %3.60 %2.40 %3.20 أغسطس

 الضالع
 

 اليوجد 500 اليوجد 2000 سبتمبر
 اليوجد %0.00 اليوجد %11.10- أغسطس

 أبين

 2563 875 4125 3250 سبتمبر

 %9.10 %9.40 %3.10 %1.30- أغسطس

 

 

 

 األسواق جميع في متوفرة الثمد نوع من األسماك حجة كانت مدينة باستثناءو سبتمبر، شهر في الثمد:

 البيضاء في ٪26.7 يليه ،٪27.69 بنسبة الحديدة في حاد بشكل التجزئة سعر متوسط ارتفع. المراقبة

 عدن في ٪ 12.20 ولحج، حضرموت في ٪ 25 من أعلى بنسبة حاد بشكل وانخفض. تعز في ٪9 و

 لحج حقل في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم. األخرى بالمحافظات مقارنة. لضالعا في 11.10و

 3250 بسعر وأبين صنعاء مدينة في كجم/ لاير 3500 يليه كجم،/ لاير 3654 بنسبة لحج منطقة في

 .كجم/  لاير
 

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

 ظل. متتالية أشهر لعدة والضالع لحج أسواق في مستمرة ندرتها جعلت والتي المستهدفة المحافظات

 اتبعت وقد. أبين في فقط أغسطس شهر في هو كما األسماك من النوع لهذا الشهرية األسعار متوسط

 ووصلت. السابق هربالش مقارنة المستهدفة المحافظات معظم في وارتفعت الثمد أسعار اتجاهات نفس

 أعلى وسجلت. البيضاء في ٪12.10 و إب في ٪14.60 تليها حجة، محافظة في ٪34.7 إلى الزيادة

 5067 و عدن في كجم/  رياالً  5229 يليها ، اً  كجم/  رياالً  5521 بـ حضرموت في بالتجزئة للبيع أسعار

 .كجم/  رياالً  2675 هو شبوة في  سعر كان حين في ، تعز في كجم/  رياالً 

 

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

 وتراوحت. إب محافظة أسواق في نادًرا األسماك من النوع هذا كان سبتمبر، شهر في. المستهدفة

 أسعار متوسط كان. تعز في مكج/ لاير 1625 إلى الضالع في كجم/  لاير 500 بين بالتجزئة البيع أسعار

 مطلوبة فهي أرخص، أنها وبما. المراقبه تحت التي األسواق في التقلب شديد سبتمبر في الباغه أسماك

 الحديدة في األسعار في حاد ارتفاع في تسببت بالمقابل، والتي المستهلكين غالبية قبل من كبير بشكل

 .وذمار وأبين حضرموت في ٪ 9 من وأكثر ، صنعاء مدينة في ٪ 17.20 بنسبة ، ٪ 26.20 بنسبة
 

الضالع  محافظة في. مقلي كغذاء المطاعم في لالستهالك األفضل األسماك من النوع هذا يعتبر :الجحش

 السابق، الشهر مع وبالمقارنة. التوالي على شهًرا عشر اثني لمدة متاًحا الجحش سمك نوع ولم يكن

 18.10 و   حجة في ٪19.40 و   صنعاء مدينة في ٪27.7 بنسبة النوع هذا من الشهري المعدل ارتفع

 ٪ 7 وبنسبة البيضاء، في ٪ 10 بنسبة السعر انخفض. أبين في 9.10 إب و في ٪15.70 و   ذمار في

 3833 يبلغ بالتجزئة للبيع سعر أعلى على تعز حصلت المستهدفة، المحافظات بين ومن. حضرموت في

 .البيضاء في كجم/لاير 1867 سعر أقل وسجل. إب كجم في/  لاير 3067 يليها كجم،/لاير

 
 هي يةاألمنالنواحي و والطلب، والعرض، الموسمية، عوامل تعتبر عام، بشكل :والعرض الوفرة

 الوضع وبسبب ذلك، على وبناءً . األسماك من مختلفة نواعاأل وأسعار وفرة على المسيطرة العوامل

 من الجنوبية المنطقة في الصيد أنشطة توقفت عام، بشكل األحمر حروالب الحديدة في الحالي األمني

 خزينتتجهيزات ومعامل  على األرضعلى  المستمر القتال أثر ذلك، إلى باإلضافة. الحديدة محافظة

 موسمتسبب و تعز، احلوس في معلقة الصيد أنشطة تزال الأخرى  ناحية من. التعليب ومصانع األسماك

 كل. الصيادين قبل من األسماكاالصطياد وكمية  انخفاض إلى العربي، البحر ساحل في الحالي الرياح

 .للرصد الخاضعة المحلية األسواق في األسماك وأسعار فرتو على أثرت مجتمعة، العوامل هذه

 
 
 
 

 األسماك
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