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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 لخلفيةا
زارة ذائي بوالغ النشرة الشهرية لمراقبة السوق، يتم إصدارها من قبل السكرتارية الفنية لألمن

لعيش ن سبل اتحسيوالتخطيط والتعاون الدولي بالتعاون والشراكة مع برنامج تعزيز االمن الغذائي 

 حاد األوروبيبل االتن قل مالذي تنفذه منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو( والممو

 

ات وحد خاللالبيانات والمعلومات التسويقية يتم جمعها من ثالثة عشر محافظات مستهدفة من 

تجمع  نعاء،صالتنسيق في المحافظات المستهدفة والسكرتارية الفنية لألمن الغذائي بأمانة العاصمة 

 الع،الض ،ابين، البيضاء ،، عدنتعزاألسعار من محافظات الحديدة، حجة، ذمار، حضرموت، لحج، 

لة ممثيقية حيث تجمع تلك األسعار من ثالثة مراكز / مواقع تسو العاصمة،وأسواق أمانة  شبوة، اب،

تساب م احومن ثم يت تم اختيارها في كل من المدن الرئيسة )عواصم المحافظات( ومراكز المديريات،

خص ملول واألشكال التوضيحية على هيئة الجداوفر هذه النشرة الشهرية ت المتوسط لكل موقع.

ما ، كيف()في المدينة والرشهري لألسعار التسويقية في األسواق المحلية بالمحافظات المستهدفة 

لسابق االذي تصدر فيه بأسعار الشهر  اسعار الشهرانها تسمح للمنتفعين والمستخدمين بمقارنة 

لى مستوى تم اختيار األسواق الريفية ع  .(2015)فبراير والمتوسط السعري لفترة ما قبل األزمة 

ار ا في اطكياتهالمديرية ) عواصم المحافظات(  بناًء على تمثيلها للوضع العام ألسعار السوق ودينامي

ة المرتبطولياً المحافظة . اختيار األسواق الممثلة تم على أساس أهميتها في تداول السلع المنتجة مح

تي دة الضافة الى معرفة وتحديد سلسلة قيم واسعار السلع المستوربأسواق المدن الرئيسة ، باال

تية ع نباتسوق في االرياف ، ومعرفة نسبة الفروقات السعرية بين اسواق الريف والمدن لنفس السل

   . وحيوانية

 اإلضاءات الرئيسيه

 أدنى يزال ال ولكن 2019 يناير عن (المائة في 1.7) نقطة 2.7 حوالي بزيادة ،2019 فبراير في نقطة 167.5) )، )الفاو (   FFPI والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ عالميا: 

( المائة في 4.7) نقاط 8 ونحو يرينا شهر عن طفيف بارتفاع نقطة، 169 فبراير لشهر المنظمة لدى الحبوب أسعار مؤشر متوسط وبلغ. الماضي العام من المقابل الشهر عن( المائة في 2.3) نقاط 4 بـ

 لطنل أمريكيًا دوالًرا 235( 2 رقم) القياسي األمريكي القمح سعر متوسط بلغ حيث (يناير)سابق البالمقارنة مع الشهر  برايرف في عام بشكل القمح تصدير أسعار انخفضت. 2018 فبراير في مستواه عن

 (.FPMA - FAO 11/03/2019. )الماضي العام منعن مستواه نخفض نسبيا يناير، وبشكل م في مستواه عن قليالً  منخفًضا ،

 بعض تلوحظ ، لتقريرا هذا إعداد وقت يف. بًاتقري مستقًرا المستوردة الغذائية للسلع الرئيسية االحتياجات فروتو إمداديعتير  ، عام بشكل في األسواق المحلية: توفر السلع الغذائية وغير الغذائية 

 من  كل إطار في المستهدفة ظاتالمحاف معظم في ندرة األكثرهي  المستوردة والذرة الشعير سلع وكانت. البسمتي غير لألرز ولحج عدن وفي ،( السنابل ماركة) القمح لدقيق ذمار في الندرة حاالت

 أفضل وضعا والبيضاء وذمار وحجة الحديدة شهدت بينما. المحلية الحبوب ندرة حيث من المتضررة األسواق هي وشبوة والضالع وأبين لحج في سيةالرئي نالمد أسواق كانت. والريف المدينةاسواق 

 في للمراقبة الخاضع كريتر وقسباستقناء . وعدن المكال أسواق بعض في الحي والدجاج البقري اللحمبفيما يتعلق  والطلب العرض في والتقاليد االستهالك تفضيالتلعبت . المنتجات نفس توافر في

 . الطهي غاز في النقص استمر حين في ،المستهدفة المحافظات أنحاء جميع في مستقًرا( والديزل البترول رئيسي بشكل) الوقود مواد فروتو إمدادظل  ، عدن

 فبراير خالل شهروالمرصودة  المستوردة الغذائية السلع لجميع الشهري متوسطالت اسعار ارتفع ،( 2019 يناير) السابق بالشهر ومقارنة ، الوطني المستوى علىالمستوردة : الغذائية السلع  

 ،٪ 3.48 بنسبة البسمتي غير األرزو ،٪ 3.59 بنسبة محليًاعامل المنباتي ال طبخال وزيت ، تقريبًا٪ 4 بنسبة حالقم دقيق هاتال ،٪  4.12 بنسبة ارتفع حيث ، السكر لسلعة لىعاأل السعر كان. 2019

 دقيق أسعار سجلتحيث . كبير بشكل المستوردة السلع هذه أسعار ارتفعتفقد  ،( 2018 فبراير) الماضي العام من المقابل الشهراسعار  مع الحالية األسعار وبمقارنة٪. 2 عن تزيد بنسبة القمح وحبوب

 الفروق زادت ،( االزمة قبل ما) 2015 وفبراير 2019 فبراير بين وبالمقارنة٪. 10 بنسبة والسكر ،٪ 24 بنسبة البسمتي غير واألرز ،٪ 28 بنسبة القمح حبوب هاتال ،٪ 38 بنسبة زيادة أعلى القمح

فقد . العالمي القمح سعر ساسأ وعلى ، ذلك على وعالوة. المستهدفة المحافظات بعض في٪  200 عن تزيد بنسبة حادة زيادة مسجلة عدة بأضعاف الرئيسية المستوردة الغذائية سلعال هذه أسعار في

عة السلنقل السلسلة الطويلة ل إلىك وربما يعود ذل ،( كيلوجرام/  لاير 128) الميالع التجزئة بسعر مقارنةً ٪ %91 بنسبة( كيلوغرام/  لاير 260) القمح لحبوب التجزئة لسعر الوطنيتوسط الم ارتفع

 .حتى تصل الى االسواق المحلية 

ر الراهنة لهذه المنتجات بأسعارها ند مقارنة االسعا، وع % 4.4والشعير الى  % 3.3 ، الذرة الشامية الى%    %2.5الى  ارتفع المتوسط السعري للدخن خالل شهر فبراير الحبوب المنتجة محليا: 

% ( لكل من الشعير والذرة 43)  تاله وبنسبة ارتفاع نتساوية% 47وينسبة  ارتفاعالدخن اعلى رتفاع ، حيث سجل في الشهر المقابل من العام الماضي ، فقد سجلت تلك المنتجات اسعار حادة في اال

 ) فبرايرفي عهاره قبل االزمة بالمقارنة مع اس% 400قد سجل اعلى نسية ارتفاع وصلت الى في الوقت الراهن % للذرة الرفيعة، تجدر االشارة الى ان سعر الشعير في الحديدة 34وبنسبة الشامية 

2015) 

 للديزل للتر لاير 375و( لتًرا 20 / لاير 6500) لاير 325للبترول الى  اللترانخفض سعر حيث  الشمالية، المحافظات في 2019 فبراير في والديزلترول للب التجزئة سعر انخفض المشتقات النفطية : 

 ، 2019 فبراير حتى 2018 نوفمبر نذم أنه إلى هنا اإلشارة وتجدر. (ترول والب الديزل) من لكل بالتساوي٪ 5 بنسبة الوطني السعر متوسط انخفض لذلك، ووفقًا. التوالي على( لتًرا 20/  لاير 7500)

التزال ازمة  ، 2019 وفبراير 2018 فبراير بينو ن جانب اخر ،م. الجنوبية المحافظات في٪  58 و الشمالية المحافظات في٪  56 من أكثرر المحروقات افي اسع للتخفيض المئوية النسبة تبلغفقد 

 .مدن الرئيسة للمحافظات المستهدفة غاز الطهي قائمة  على مستوى ال

 دوالر/  لاير 579 األمريكي والرالد مقابل اليمني للريال  2019 فبراير شهر خالل الرسمي غير الصرف لسعر الوطني الشهري المتوسط بلغ :الريال اليمني مقابل الدوالر االمريكي معدل صرف 

 الماضي العام من المقابل شهربال مقارنة٪  21 بنسبة وبزيادة( 2018 ديسمبر -دوالر/لاير 440) الرسمي بالسعر مقارنة٪  31 قدرها وبزيادة ، السابق بالشهر مقارنة٪  8 قدرها بزيادة أمريكي

التذبذب في  ذاه يظل. دوالر / لاير 576 بـ لها مستوى أدنى الحديدة مدينة سجلت حين في ، دوالر/  لاير 586 بـ صرف سعر أعلى الضالع محافظة سجلت ، المحافظات مستوى وعلى. (2018 فبراير)

 .المالية السوق في العمالت صرف قيمب اسعار الغذاء  يتبعونما  دائًماالتجار  أن حيث المختلفة المستوردة للسلع السوق بسعر كبير حد إلى مرتبًطا اسعار الصرف
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 اآلفات يتفشيعتبر  ،( 2019 يناير إلى 2018 أكتوبر) الماضية أشهر 4 الـ فترة خاللو( GFUs) المحافظات في التنسيقية للوحدات الشهرية للتحديثات وفقًا :ألمن الغذائي وسبل العيشلمؤشرات  

. للمزارعين اقتصادية خسائرتسببت في احداث و الحيوانات من العديد وفاة إلى أدتأمرا في غاية االهمية ، حيث  المستهدفة المحافظات أنحاء جميع في والحيوانات النباتات على( والحشرات األمراض)

 في.  تم رصدها  التي الحيوانية  راضاألم أكثر هي الحيوانات على والخارجية الداخلية والطفيليات الجدري ، تاإلسهاال ، الطاعون ، القالعية الحمى ،، البكتيريا العقدية  الحلزونية الدودة وكانت

 إلى تحتاج والتي البالد أنحاء جميع في الخضراوات على( Tuta absoluta) قااالصابات الخطيرة لصانعات االنفولدودة الحشد الخريفية على الذرة الشامية  جسيمة أضرار سجلت ، نفسه الوقت

 .رشادية واال البيطريةالخدمات  ونقص غياب في، ال سيما  عاجلة تدخالت

 في٪  2.7 بنسبة زيادة لبسمتيا غير األرز سجلحيث . الريفية واألسواق الرئيسية لمدنالالسواق في  التجزئة أسعار بين طفيفةات سعرية فروق لوحظت الوطني، الصعيد على :المستوردة السلع 

 المنتج النباتي الطهي زيت سلع سجلتو. المدن أسواق عن تقريبًا٪  1 بنسبة الريفية المناطق في السعر ارتفع حيث ، نفسها ألسعارا اتجاهات السكر واتبع. الرئيسية المدن أسواق عن الريفية المناطق

 في أنه إلى اإلشارة تجدر ، الصدد هذا فيو. التوالي على٪ 1 من وأقل٪ 1.1 ،٪ 8.7 بنسبة الريفية باألسواق مقارنة الرئيسية المدن في األسعار في كبيًرا ارتفاًعا ، القمح وحبوب القمح ودقيق ، محليًا

 إذ .والمحافظات المديريات جميع في سهنف هو ليس االتجاه فإن ، ذلك ومع. للمحافظات الرئيسية بالعواصم مقارنةً  الريفية السوق في ارتفاًعا المستوردة السلع أسعار تظهر ، العادية السوق أنظمة ظل

 المساعدة برامج ذلك في بما األخرى األسواق شبكات مع والتآزر والتكامل الرسمية غير السوق شبكات ذلك في بما اإلمداد وطرق الرئيسية الموانئ من القرب مثل فةمختل عوامل بسبب ذلك يختلف

 .والحضرية الريفية السوق مراكز بين األسعار تقلب على تؤثر أن يمكن التي اإلنسانية

 فيعةالر الذرة سجلتحيث . المنتجات فسلن الريفي السياق في األسعار من أعلى الرئيسية المدن في محليا المنتجة الحبوب لجميع التجزئة أسعار كانت ، الوطني عيدالص على :محليا المنتجة الحبوب 

 اإلشارة تجدر. السوق نظامي بين مهمة ووظائف تآزر على يدل هذا. ريفيةال التجزئة سوق أسعار مع مقارنةشعير لل٪  2.2 و لاللدخن٪  5.6 و ، للميز٪  6.1 تليها ،٪  9 بنسبة السعر في فرق أعلى

ً  المنتجة الحبوب أن إلى  يمكن ، لذلك ونتيجة. المعين المحصوللك ذ إنتاج يتم ال حيث بالمحافظات األخرى والحضرية الريفية األسواق في تداولها يتم والدخن والشعيرشامية وال الرفيعة الذرة مثل محليا

 .محليًا الخاص المحصول هذا فيها ينتج ال التي والمناطق بالمحافظات الريفية المناطق في السعر فرق محليًا المنتجة والخضروات الحبوب سعر يظهر أن

 

 

 زمةاأل قبل وما 2019 ينايرشهر مع 2019فبرايرلشهر الريفية و الرئيسية المدنفي اسواق )  لاير/كجم ( سعر البيع بالتجزئة متوسط مقارنة: 1 جدول

 السلع المستوردة

 السلع

 المدن أسواق

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

الريفية األسواق  
2019 يناير فبراير2019 االزمة قبل ما   فبراير2019 

 259.73 %113.40 %2.02 260.54 القمح
0.3% 

 %1.1 298.27 %112.05 %3.95 301.46 القمح دقيق

 %0.9- 321.73 %67.01 %4.12 318.85 السكر

 %2.7- 432.64 %96.20 %3.48 421.17 البسمتي غير الرز

 %8.7 687.27 %109.53 %3.59 747.31  محليا المنتج النباتي طهيال زيت

محليا المنتجة الحبوب  

 451.50 الرفيعة الذرة
0.4% 121.41% 414.30 

9.0% 

 %5.6 439.56 %135.36 %2.5- 464.25 الدخن

 %6.1 453.33 %145.16 %3.3 480.92 الشامية الذرة

 %2.2 453.40 %186.32 %4.4 463.27 الشعير

 الريفية اقواألسو الرئيسية المدن - محليا والمنتجة المستوردةسلع لل الوطني المستوى على التجزئة أسعار
 Average Prices of locally Produced Cereals 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 م2019 فبراير الى 2015من عام  والحبوب المنتجه محليا ةمستوردسلع اللل  الرئيسية المدنفي اسواق )  لاير/كجم ( سعر البيع بالتجزئة اتجاهات 

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

   الماضيين بالشهرين مقارنة المحلية العملة صرف سعر في مؤخًرا حدث الذي التحسن من الرغم علىاد الغذائية ، واالتجاه السعري التصاعدي للسلة الغذائية الدنيا من الميستمر 

 فقد كذلك،٪. 5 قدرها بزيادة ،2019 يناير في لاير 37,483 بـ مقارنة فبراير في لاير 39,272 مبلغ 2019 فبراير شهر خالل الغذاء لسلة الوطني الشهري المعدل لسج حيث ،

 على أما(. 2015 فبراير) المقابل شهربال مقارنة٪ 126 بنسبة ملحوظ بشكل وارتفع(.  2018 فبراير) الماضي العام من المقابل بالشهر مقارنة٪ 45 بنسبةالمتوسط العري  ارتفع

 في لاير 45000 حوالي تليها لاير، 46,871 بـ األعلى هي تعز في شهريًا أشخاص 7 لعدد غذائية سلة/  األدنى الحد تكلفة كانت ،2019 فبراير شهر وخالل المحافظات، مستوى

 لاير 32749سعر  أقل حضرموت حين سجلت  في لحج، في لاير 42,875 الضالع

 

 

   

 

 خالل هذا  والديزل ترول للب ةالتجزئ سعرشهد و. الريفية والمناطق المدن أسواق من كل في ،2019 فبراير خالل نسبًيا استقراًرا الوقود مواد شهدت فر،والتو العرض حيث من

/  لاير 375 إلى لتر/  لاير 410 ومنترول للب ترل/  لاير 325 إلى لتر/  لاير 345 من الشمالية المحافظات في الرسمي التجزئة سعر انخفض حيث ،التخفسضمزيد من  الشهر 

 للبنزين لتر/  لاير 275) 2018 ديسمبر من اعتباًرا مستقرة وبقيت الجنوبية المحافظات في هي كما السلعتين لهاتين التجزئة أسعار تزال ال أخرى، ناحية ومن. للديزل لتر

 عزت باستثناء. الرئيسية لمحليةا واألسواق الريفية المحلية األسواق بين األسعار في كبيرة فروق وجود الشهري المتوسط أظهر األسعار، وبمقارنة(. للديزل لتر/  لاير 290و

 13 قدرها متساوية وبنسبة هاتلي ،٪ 15 نسبة أعلى الضالع وسجلت. األخرى المستهدفة المحافظات لجميع الرئيسية المدن من أعلى الريف في للديزل التجزئة سعر كان وشبوة،

 حجة في٪ 12 بنسبة ساويوبالت أبين، في٪ 17 بنسبة الريفي السياق فيارتفعت و الديزل اتجاه نفس تقريبًاترول الب أسعار واتبعت. حجة في٪  12و والحديدة ذمار في٪ 

 تداول ويتم المسافات بعد فباختال تختلف الوقود لعتيس مستوى على المحافظات أسعار أن إلى هنا اإلشارة تجدر ذلك، ومع. والبيضاء إب في بالتساوي٪ 9 وبنسبة والحديدة

 .الموازية األسواق في السلع من كبير جزء

والريف الرئيسيه المدن اسواق في التجزئة اسعار – المحروقات  

زيادة مقدارها 

مقارنه   126%

بتكلفة فبراير 

2015 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 مياهال وإمدادات الزراعة ذلك يف بما اإلنتاج ونظم األخرى االقتصادية القطاعات في إيجابي بشكل ساهم ،(والبترول الديزل) الوقود سلع وأسعار توافر في األخير التحسن هذا 

 انخفض قد الري وأنشطة الجرارات قبل من الحراثة من لكل الساعة سعر أن إلى تشير الشهرية GFU بالمحافظات التنسيقية الوحدات تقارير بدأت حيث. البشري كلالستهال

المسافات بين وت ، الحالة االمنية ام ، وسائل المواصالع، بشكل ميكنة الزراعية باستخدام ال للزراعة القابلة األراضي توسيع يسهل قد بدوره وهذا السابقة، بالفترات مقارنة

 وقات السعرية بين االرياف ومراكز المدن التي تتحكم في الفر سة يات الرئر التزويد ستظل هي المحدددامص
 

 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2019 فبرايرشهر 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 الحديدة

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

 290 311 315 378 375 291 360 305 250 375 375 375 375 فبراير

 %10.2- %1.0 %1.6 %7.4- %6.7- %0.0 %5.3 %2.0 %0.0 %12.4- %10.5- %12.4- %10.5-  يناير

ماقبل 

 األزمه

150.0% 150.0% 150.0% 150.0% 66.7% 103.3% 140.0% 94.0% 150.0% 152.0% 110.0% 107.3% 93.3% 

 البترول

 (لتر/لاير(

 300 275 270 327 325 275 343 275 265 325 325 325 325 فبراير

 %6.5- %1.4- %8.8- %8.7- %8.7- %3.8- %0.3 %0.0 %4.7 %9.2- %7.4- %9.2- %7.4-  يناير

ماقبل 

 األزمه

116.7% 116.7% 116.7% 116.7% 76.7% 83.3% 128.7% 83.3% 116.7% 118.0% 80.0% 83.3% 100.0% 

 غاز

)مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 2500 2500 2300 4767 3500 3792 5667 4833 1983 4500 2100 4614 3250 يرفبرا

 %0.0 %0.0 %15.0 %36.2 %9.1 %10.9 %4.6 %8.6 %0.8 %12.9- %4.5- %9.1 %4.8  يناير

ماقبل 

 األزمه

 %75.4 %29.9 %26.9 %106.1 %81.8 %166.1 %126.7 اليوجد 32.2% 200.0% 9.7%- 207.6% 54.8%

 يوالذالحاصل حديثا  قتاللل ونتيجة. ةالرئيسي المدن بأسواق مقارنةً  يفيةالر السوق إطار في لألسعار متزايدة عامة اتجاهات الطهي غاز أظهر ،2019 عام فبراير شهر وخالل لذلك، وفقًا •

 في٪  19 بنسبة ، ذمار يف٪  24 أبين في٪  31 ، إب في٪  39 تليها حجة، في٪  60 بنحو حاد بشكل الطهي لغاز التجزئة سعر وارتفع السلع، حركة أعيقتفقدج  حجور منطقة شهدته

 .الضالع لمحافظة والحضرية الريفية األسعار بين فرق هناك يكن لم حين في٪.  11 بنسبة حضرموت في مرة وألول الحديدة

 2019 فبراير 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 الحديدة

 الديزل

لتر/لاير(

( 

 

 المدن الرئيسية
375 375 375 375 252 305 360 291 375 378 315 311 290 

 الريف
 342 319 303 398 400 اليوجد  331 316 257 433 425 431 اليوجد 

 الفرق
 %15- %3- %4 %5- %6- اليوجد %9 %3- %2- %13- %12- %13- اليوجد

 

 البترول

 300 275 270 327 325 275 343 275 265 325 325 325 325 الرئيسية المدن

 360 291 293 360 356  اليوجد 328 277 251 363 369 368 اليوجد  الريف

 %17- %5- %8- %9- %9- اليوجد %5 %1- %6 %10- %12- %12- اليوجد الفرق

 غاز

 الطبخ

كجم18)

) 

 لتر/لاير

 2500 2500 2300 4767 3500 3792 5667 4833 2025 4500 2400 4542 3250 الرئيسية المدن

 3633 2500 2113 3539 5717  اليوجد 5134 3967 2267 5900 5792 5583 اليوجد  الريف

 %31- %0 %9 %35 %39- اليوجد %10 %22 %11- %24- %59- %19- اليوجد الفرق

 إلى النقل صعوبة فإن ،ة محلي مصادر من توفيره يتم الطهي غاز أن من الرغم وعلى. لتر 20-18 اآلخر وبعضها لتر، 13 لتر، 11 بعضها - الغاز أسطوانات وزن في تباين يوجد 

 خالل من توزيعه يتم والذي ة،للشرك الرسمي الطهي غاز سعر ويبلغ. الريفية المناطق ألسواق خاص بشكل مرتفعة األسعار تجعل إليها الوصول يتعذر والتي النائية المناطق مختلف

 يوزع بينما. لتر 20-18 للك لاير 2500 الجنوبية وحضرموت لحج وفي لتًرا، 11 أسطوانة لكل لاير 2100 الشمالية، المحافظات في) عقال الحارات (  المحلية المجتمعات قادة

 الجهات لمختلف الفرصة يتيح ،األسواق مختلف في كاملة سنة علية مر الذي تج،المن ندرة فإن نفسه، الوقت وفي. لتر 11 لألسطوانة لاير 3100 من السلعة نفس التجاريون الوكالء

 وتعز وإب والحديدة وحجة مارذ في لاير 5000 من أعلى الريفية المناطق في الغاز أسطوانات من لتر 20-18 لـ الموازي السوق سعر كان لذلك، ونتيجة. األسعار لمعالجة الفاعلة

 .الترتيب هذا حسب
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

  

 
 

 

 

 
 تعز في ابتًاث وظل التجزئة سعر يتغير لم لذلك، فقًاوو. السابق بالشهر مقارنة المستهدفة المحافظات في، فقد توفرت في مختلف اسواق  لحج مدينة قاسواوباستثناء  ،(2019 فبراير) التقارير إعداد وقت في :الرفيعة الذرة

 وبنسبة الحديدة في٪ 4 بنسبة طفيف بشكل نخفضا نفسه، الوقت في. صنعاء مدينة في٪  4.8 وبنسبة وشبوة حضرموت في٪  5 من أعلى وبنسبة ،٪ 9.8 بنسبة حجة في الرفيعة الذرة من التجزئة سعر وارتفع. وأبين والضالع
 باألزمات مقارنة الحالية التجزئة أسعار تزال وال. مارذ في كيلوغرام/  لاير 285 عند ذمار في سعر أدنى وسجل كيلوغرام/  لاير 600 عند أبين في للتجزئة سعر أعلى تسجيل وتم. عدن في٪ 1 من أقل وبنسبة إب في٪ 2 من أقل

 .صنعاء ومدينة وإب والضالع وعدن حجة مدينة في٪  100 عن يزيد وما وتعز أبين في٪  150 من وأكثر الحديدة، في٪  185 بنسبة بكثير أعلى السابقة

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 فبراير ( 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

 لرفيعةا

 600 500 540 556 413 460 500 اليوجد 458 285 371 362 391 فبراير

 %0.0 %0.0 %5.3 %1.1 %1.9- %0.6- %0.0 اليوجد %5.8 %2.5 %9.8 %4.0- %4.8 يناير

 %155.3 %108.3 %134.8 %164.8 %101.5 %109.1 %150.0 اليوجد %83.2 %58.3 %118.2 %185.0 %117.2 األزمه ماقبل

 

 خنالد

 

 608 450 578 563 429 500 404 اليوجد 433 488 396 328 393 فبراير

 %1.3 %0.0 %5.5 %1.7- %2.9- %0.0 %1.0 اليوجد %0.0 %18.7- %13.1 %4.4- %11.0 يناير

 %153.3 %91.5 %189.0 %139.6 %114.5 %127.3 %102.0 اليوجد %154.7 %144.0 %132.9 %158.3 %131.2 األزمه ماقبل

 

 لذرةا

 الشاميه

 

 600 550 468 600 413 494 410 اليوجد 500 357 475 488 403 فبراير

 %15.6 %0.0 %4.0 %3.1- %0.0 %3.3 %2.5 اليوجد %0.0 %0.0 %0.0 %8.4 %6.6 يناير

 %155.3 %144.4 %131.7 %160.9 %101.5 %114.8 %105.0 اليوجد %177.8 %110.0 %163.9 %284.3 %137.1 األزمه ماقبل

 الشعير

 اليوجد 350 اليوجد 588 467 579 367 500 350 385 388 675 434 فبراير

 اليوجد %0.0 اليوجد %3.3- %12.0 %1.2 %3.7 %0.0 %0.0 %10.0 %1.3 %12.5 %9.6 يناير

 يوجدال %105.9 اليوجد %209.5 %159.4 اليوجد %144.7 اليوجد %94.4 %140.6 %158.7 %419.2 %210.0 األزمه ماقبل

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 حضرموت في السابق ربالشه مقارنة الشهرية األسعار متوسط يتغير ولم. المستهدفة المحافظات أسواق باقي في متاًحا كان بينماذلك متوفرا في اسواق الحوطة لم يكن و الرفيعة الذرةبع ت الدخن اير،فبر شهر خالل  :الدخن
 5.5 و صنعاء مدينة في٪  11 تليها ، حجة في٪  13.1 بنسبة متزايدة اتجاهات الدخن سعر متوسط وأظهر. أبين في كيلوغرام/  لاير 608 و حديدةال في كيلوجرام/  لاير 328 بين التجزئة أسعار فروق وتراوحت. والضالع وعدن

 إب في٪ 3 وحوالي الحديدة في٪ 4.4 وبنسبة ،٪ 18 عن تزيد بنسبة ذمار في حادة انخفاض اتجاهات أظهرت بينما. شبوة في٪ 

 ، حجة في نايري شهرمقارنة  ياسعار  قراًرااست التجزئة سعر متوسط وأظهر. المستهدفة األخرى المحافظات جميع اسواق فيفقد توفرت وباستثناتء اسواق الحوطة بلحج  السابق، الشهر مع المقارنةب  :الذرة الشامية
. صنعاء مدينة في٪  6.6 و الحديدة يف٪  8.4 تليها ، أبين في٪  15.6 بنسبة المدينة أسواق بقية في األسعار ارتفعت بينما٪.  3.1 بنسبة بيضاءال في السعر في وحيد انخفاض تسجيل وتم. والضالع وإب ، وذمار ، وحضرموت

 بأكثر بكثير لىأع الحالية التجزئة أسعار تزال الو. وحجة وتعز صنعاء ومدينة رذما محافظات في األسعار أدنى وسجلت ، وعدن وحضرموت والضالع والبيضاء أبين محافظات في الرئيسية المدن في التجزئة أسعار أعلى وسجلت
 .األزمة قبل ما فترة مع بالمقارنة والضالع وأبين وإب وحجة حضرموت في٪ 150 من وبأكثر الحديدة في٪ 284 من

 كان ، السابق بالشهر ومقارنة. الشعير وإنتاج لزراعة الرئيسية المناطق( وريمة ، ذمار من وأجزاء ، وصنعاء وعمران والمحويت وصعدة حجة اسيم وال) الشماليةالبيئية  الزراعية المنطقة في الواقعة المحافظات تعتبر :الشعير
 في االتجاهات في انخفاًضا التجزئة لسعر الشهري المتوسط وأظهر. والضالع ولحج وتحضرم في يناير في حالها على األسعار ظلت ، نفسه الوقت وفي. الرئيسية وأبين شبوة مدن أسواق في الشعير إمداد من محدود توفر هناك

 ومن. التوالي على ٪ 9.6 و٪  10 ،٪  12 ،٪  5. 12 بنسبة صنعاء ومدينة وذمار وإب الحديدة مدينة في زيادة أعلى وسجلت. المستهدفة المحافظات في المدينة أسواق باقي في زاد حين في ،٪ 3.3 بنسبة فقط البيضاء منطقة
٪  419.2 بنسبة زيادة الحديدة وحققت. كيلوغرام/  لاير 350 حضرموت في سعر وأدنى عدن في كيلوغرام/  لاير 579 تليها ، كيلوجرام/  لاير 588 بقيمة بالتجزئة بيع سعر أعلى البيضاء سجلت ، المستهدفة المحافظات بين

 .(2015 يرفبرا)ة األزم قبل ما وقت في هسعرب مقارنة

 
 

 ةالحديد شهدت بينما. ليةالمح الحبوب ندرة حيث من متأثرةال األسواق كانت وشبوة والضالع وأبين لحج في الرئيسية المدينة أسواق أن كشفت فبراير شهر خالل الريفية، واألسواق للمدينة الرئيسية األسواق بين بالمقارنة 
 والقمح الشعير يعد المنتجات، هذه بين ومن. أقل اراألسع فإن وبالتالي المدن، من أفضل وضع في الريفي السياق في المحلية الحبوب توافر يكون ما وعادةً . لمنتجاتا نفس توافر في أفضل وضعا والبيضاء وذمار وحجة

 .المدينة وأسواق يةالريف األسواق بين األسعار الفاتاخت المرتبطة العوامل يفسر، ما وهذا(. عاتالمرتف مناطق في رئيسي بشكل) بيئيًا مالئمة تكون التي المناطق بعض وفي محدود نطاق على زراعتها يتم سلعة المحلي

 كل لدى يكن لم ك،لذل. البالد أنحاء جميع في أخرى تمحافظا تزويد إلى باإلضافة المحلية الحبوب إلنتاج الرئيسية المناطق هي ذمار من وأجزاء ، وصنعاء ، وعمران والمحويت ، وحجة ، وإب وذمار، الحديدة، محافظات 

 .الجنوبية بالمحافظات مقارنة منخفضة التجزئة أسعار فإن ذلك، على عالوة. المنتجات هذه في نقص الرئيسية واألسواق الريفية المدن أسواق من

 فرق لىأع الرفيعة الذرة وسجلت. المراقبة المحلية الحبوب لجميع الريفية المناطق من أعلى أسعاًرا يسيةالرئ المدن أسواق في الشهري السعر متوسط سجل ،(2019 يناير) السابق بالشهر ومقارنة الوطني المستوى على 
 إلى باإلضافة أبين في يفيةالر والمناطق العرض مصدر بين الطويلة المسافات وبسبب المحافظات، مستوى وعلى. للشعير٪  2.2 وبنسبة للدخن٪  5.6و ،٪ 6.1 بنسبة الشامية الذرة تليها ،٪ 9 بنسبة السعر في

 .للدخن كيلوجرام/  لاير 625و كيلوجرام/  لاير 650 بمقدار بالتساوي الشامية والذرة الرفيعة للذرة الريفية المناطق في بالتجزئة بيع سعر أعلى أبين سجلت السلع، بحركة المرتبطة الصعوبات

 15 من أعلى وبنسبة وشبوة، إب في بالتساوي٪  19 بةوبنس الحديدة، في٪  54 بنسبة األخرى المحافظات في الرئيسية المدن أسواق في الرفيعة الذرة أسعار ارتفعت الريفية، السوق بأسعار ومقارنة ،(يناير) شهر خالل 

 .والحديدة شبوة في ٪ 25 من وأكثر لحج، في٪  41.2 اتليه ،٪ 54.6 بنسبة الرئيسية المدينة مع الدخن أسعار في الفروق أعلى ذمار في الريفية المناطق سعر وشهد. والبيضاء تعز في٪ 

 نفسه، الوقت وفي. الرئيسية المدينة في باألسعار نةمقار٪  20.3و٪  13.5 بنسبة الريفية المناطق في التجزئة سعر ارتفاع في تسبب مما وإب، تعز ريف في والشعير الدخن على الطلب ارتفاع إلى االستهالك تفضيل أدى 
 ومن. لتواليا على٪  21.8و٪  26.6 بنسبة لريفيةا المناطق في المرتفع السعر فرق وحجة البيضاء في الذرة وسجلت. بالريف مقارنة الرئيسية المدن في للدخن بالنسبة األسعار في فروق أعلى وشبوة جةوح ذمار سجلت

 .كيلوجرام/  لاير 245 ب التجزئة سعر أدنى الحديدة جلتس حين في أبين، في الرفيعة للذرة كيلوغرام/  لاير 625 يليه الحديدة، في مكيلوغرا/  لاير 650 بواقع التجزئة سعر أعلى الشعير سجل الحبوب، منتجات جميع بين

 2019 فبراير خالل والريف 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 ةالحديد

 600 500 540 556 413 500 اليوجد 454 285 371 348 الرئيسية المدن الذرة الرفيعه

 650 اليوجد 425 479 353 438 444 517 259 309.0 269 الريف

 %8- اليوجد %27 %16 %17 %14 %100- %12- %10 %20 %29 الفرق

 608 450 578 563 429 404 اليوجد 438 488 396 324 الرئيسية دنالم الدخن

 625 اليوجد 425 478 538 467 467 اليوجد 370 296 290 الريف

 %2.7- اليوجد %36.0 %17.8 %20.3- %13.5- %100.0- اليوجد %31.9 %33.8 %11.7 الفرق

 600 550 468 600 413 410 اليوجد 513 357 475 488 الرئيسية المدن الذرة الشامية

 650 اليوجد 438 474 392 359 600 اليوجد 317 390 460 الريف

 %7.7- اليوجد %6.8 %26.6 %5.4 %14.2 %100.0- اليوجد %12.6 %21.8 %6.1 الفرق

 اليوجد 350 اليوجد 588 467 367 500 363 385 388 675 الرئيسية المدن الشعير

 اليوجد 400 515 566 317 483 500 400 350 365 638 الريف

 اليوجد %13- اليوجد %4 %47 %24- %0 %9- %10 %6 %6 الفرق
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 ونسبه التغير مع الشهر السابق  2019-فبرايرالشهري ألسعار الخضروات )لاير/كجم( ط: المتوس6جدول 

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

 البصل

 

 350 213 300 307 224 267 317 200 208 220 304 269 258 فبراير

 %12.5- %39.1- %9.1 %3.2- %3.9- %5.0- %8.6 %11.1- %23.2- %14.4- %2.9- %2.9- %0.0 يناير

 الطماطم

 

 700 425 488 489 430 457 519 467 392 438 400 437 458 فبراير

 %57.0 %22.7- %2.4- %3.8 %6.1- %6.7- %7.0- %33.4 %25.3- %13.4- %5.9- %2.2- %5.2- ريناي

 البطاط

 

 354 400 338 308 282 344 363 267 292 337 304 324 300 فبراير

 %10.6- %3.1 %15.5- %9.9- %14.3- %2.3- %1.6- %2.9- %17.5- %6.4- %16.3- %3.2 %1.4 يناير

 البيبر

 

 1275 600 713 789 664 733 998 500 1000 529 563 474 517 فبراير

 %5.6- %14.3 %3.4- %12.7 %21.6 %7.6 %5.3- %13.0- %8.1 %20.8 %14.4 %42.3 %55.3 يناير

 البسباس
 808 1000 1275 1283 754 883 1163 1200 1133 813 821 779 754 فبراير

 %51.6- %5.3 %15.0- %1.3 %6.5 %21.8- %24.6- %11.6 %6.2- %4.4 %14.3- %12.1 %8.6- يناير

 البامية

 800 700 938 831 614 754 1117 800 1025 642 592 438 767 فبراير

 %10- %24 %3- %2- %7 %0 %7 %45 %8- %2- %15 %0 %2.0- يناير

. تقريبًا المستهدفة األخرى المحافظات جميع في المتراجعة االتجاهات إظهار في واستمر. صنعاء مدينة في فقط يناير شهر في هو كما وبقي تغيير دون الشهري البصل سعر متوسط ظل التقرير، هذا إعداد وقت في البصل: 

 أبين في مسجل تجزئة سعر وأعلى. تعز في٪  8.6 وبنسبة ،٪ 9 بنسبة شبوة في وزاد. ولحج وأبين ذمار في٪  11 من وأكثر حضرموت، في٪  23.2 يليه ،٪ 39.1 بنسبة الضالع في مسّجل األسعار في انخفاض وأعلى

 انخفاض من المزيد إلى القادمة الفترة في المحلي اإلنتاج من اإلضافي العرض يؤدي أن المتوقع من ذلك، ومع. غرامكيلو لكل لاير 200 بمقدار لها مستوى أدنى عن لحج تراجعت حين في كيلوغرام، لكل لاير 350 عند

 .األسعار
 

 25.3 حضرموت في انخفاض نسبة أعلى وسجلت. فةالمستهد المحافظات في المدن أسواق معظم في انخفاض االتجاهات وأظهرت. البصل سعر اتجاه نفس فبراير شهر خالل الشهري الطماطم سعر متوسط اتبع الطماطم:  

/  لاير 350و حضرموت في كيلوغرام/  لاير 392 بين فبراير في الطماطم من التجزئة سعر متوسط وتراوح. لحج في٪  33.4 وبنسبة أبين، في٪  57 بنسبة زيادة وأعلى. ذمار في٪  13.4و الضالع في٪  22.7 تليها ،٪

 .أبين في كيلوغرام

 

 في المراقبة األخرى المحافظات جميع أسعار وانخفضت قليالً، السعر ارتفع حيث والضالع والحديدة صنعاء مدينة عن النظر وبصرف. األخرى النباتية المنتجات من االتجاه نفس الشهري السعر متوسط اتبع : طسالبطا  

 بينما كيلوغرام/  لاير 400 سعر أعلى الضالع وسجلت. إب في٪ 14.3و شبوة، في٪ 15.5و حجة، في٪ 16.3 تليها ،٪17.5 سبةبن انخفاض نسبة أعلى حضرموت وسجلت. 2018 يناير بأسعار مقارنة 2019 فبراير

  .2019 يناير بشهر مقارنة كيلوجرام/  لاير 267 بـ لحج في للتجزئة سعر أدنى سجل

٪ 5 من أعلى تليها٪ 13 بنسبة انخفاض نسبة أعلى لحج وسجلت(. وأبين شبوة تعز، لحج،) هي محافظات أربع في منخفضا اتجاها السابق بالشهر مقارنة الشهري الحلو الفلفل سعر متوسط أظهر:) الحلو لالفلف (لبيبر 

. والضالع حجة في٪ 14 من وبأعلى القدر وبنفس مار،ذ في٪ 20.8و الحديدة، في٪ 42.3و صنعاء، مدينة في٪ 55.3 بنسبة حادة زيادة مسجالً  األخرى المحافظات جميع في وارتفعت نفسه، الوقت في. وتعز أبين في

 كيلوجرام/  لاير 474 أدنى الحديدة سجلت حين في كيلوغرام،/  لاير 1000 حضرموت تليها كيلوجرام،/  لاير 1275 عند بالتجزئة بيع سعر أعلى أبين وسجلت

. تعز في لاير 1163و لحج في كيلوغرام/  لاير 1200 شبوة، في كيلوغرام/  لاير 1275 يليه لاير، 1283 بسعر األخرى المستهدفة لمحافظاتا جميع بين سعر أعلى فبراير في الحار البسباس لـ التجزئة سعر سجل: الفلفل 

 .ولحج الحديدة في٪ 10 عن تزيد بنسبة وزاد. المستهدفة المحافظات من عدن في٪  21.8و٪  24.6 بنسبة وتعز ،٪ 51.6 بنسبة أبين في حاد بشكل فبراير في السعر متوسط وانخفض

  

 عليه الطلب ارتفاع بسبب بالريف، مقارنة الرئيسية المدن في أعلى به الخاص التجزئة سعر ويعتبر. ومغذي نقدي كمحصول أهميته بسبب 2018 يوليو من المراقبة الخضراوات بين المنتج هذا إضافة تمت: البامية 

 في كبير بشكل البامية سعر متوسط وارتفع السابق، بالشهر ومقارنة فبراير، شهر في. الحديدة في كيلوجرام \ لاير 438 إلى تعز في كيلوجرام \ لاير 1117 بين ما تجزئةال أسعار وتراوحت. المطاعم قبل من واالستهالك

 .وإب تعز في٪  7 ومثل حجة في٪  15و الضالع، في٪  24 تليها ،٪ 45 بنسبة لحج

 الخضروات
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 الخضروات وتأثرت محليًا، المنتجة خرىاأل الحبوب غرار على. العام مدار على المرتفعة األسعار تقلبات في تسبب مما الرئيسية، والمدن الريفية المناطق من كل في وميي أساس وعلى بشدة الخضروات منتجات طلب يتم عام، بشكل

 ضرواتالخ أسعار فروق في تتحكم التي ئيسيةالر العوامل بين من والموسمية والطلب االستهالك معدل يعد عام، شكلوب. األمريكي الدوالر مقابل الريال قيمة وتحسين للوقود وخفض لألسعار تعديل بآخر إيجابي بشكل محليًا المنتجة

 المدينة أسواق وتزود تنتج الريفية المناطق. الريفية واألسواق الرئيسية المدينة بين

 نم الثابت العرض وبسبب. اإلنتاج كاليفت تغطي التي الجيدة باألسعار للحاق المحافظات بين األحيان بعض وفي المحافظة نفس داخل العواصم إلى المحصودة عائداتهم والمحافظات المديريات مختلف من المنتجون يتبادل ما عادةً 

 .الريفية األسواق من المدن في أرخص طاطسوالب والبصل الطماطم مثل الخضروات أسعار لتجع التي األسباب أحد هو هذا. نسبيًا مستقًرا يزال ال الرئيسية المدن سوق في الخضروات سعر فإن الطلب، تلبي التي البالد أنحاء مختلف

 تعز، في بينما. الحلو فلفللل٪ 57و باسللبس٪ 22 بين الزيادة تراوحت الحديدة، وفي. الرئيسية المدينة من والبيضاء وتعز الحديدة في الريفية األسواق في أعلى رصدها يتم التي الخضروات جميع كانت ،2019 فبراير شهر خالل

 في رصدها يتم التي الخضروات جميعل الرئيسية المدن وأسواق الريفية األسواق بين األسعار في فروق هناك تكن لم فبراير، فيالبصل ، باستثناء و. الترتيب هذا في٪  60و٪  78 بنسبة والبطاطس للبامية زيادة أعلى سجلت

 .الرئيسية و الريفية المدن أسواق من كل في يناير في كما كانت عليه  مستقرة بإ في البسباس أسعار وكانت. الضالع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 فبرايرشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الخضروات اسعار في االختالفات نسبة: 7 جدول

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

 البصل

 دينه الرئيسيةالم
269 304 220 208 200 317 224 307 300 213 350 

 الريف
238 371 235 254 256 252 240 254 281 250 392 

 الفروقات
13% -18% -6% -18% -22% 26% -7% 21% 7% -15% -11% 

 الطماطم

 المدينه الرئيسية
437 400 438 392 467 519 430 489 488 425 700 

 الريف
350 417 446 478 444 434 433 428 500 425 721 

 الفروقات
25% -4% -2% -18% 5% 20% -1% 14% -2% 0% -3% 

 البطاطس

 المدينه الرئيسية
437 400 438 392 467 519 430 489 488 425 700 

 الريف
319 413 360 329 339 325 342 346 325 400 396 

 الفروقات
37% -3% 22% 19% 38% 60% 26% 41% 50% 6% 77% 

 البيبر

 المدينه الرئيسية
474 563 529 1000 500 998 664 789 713 600 1275 

 الريف
302 567 433 958 1067 682 679 578 800 600 1388 

 الفروقات
57% -1% 22% 4% -53% 46% -2% 37% -11% 0% -8% 

 الفلفل

 المدينه الرئيسية
779 821 813 1133 1200 1163 754 1283 1275 1000 808 

 الريف
641 813 700 923 1267 1145 753 942 1100 1000 1225 

 %22 الفروقات
1% 16% 23% -5% 2% 0% 36% 16% 0% -34% 

 البامية

 438 المدينه الرئيسية
592 642 1025 800 1117 614 831 938 700 800 

 الريف
328 529 583 917 983 627 658 833 913 700 1067 

 %34 الفروقات
12% 10% 12% -19% 78% -7% 0% 3% 0% -25% 
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 في فقط انخفاض اتجاهات وأظهر وأبين نعاءص مدينة في  ، 2019 يناير شهر مع مقارنة تغيير دون األغنام من الفئة لهذه الحية للحيوانات الشهرية األسعار متوسط ظل:  أشهر 6 عمر األغنام 

. شبوة في٪  12.90 و لحج يف٪  14 وحوالي ، الحديدة في٪  14.10 تليها ،٪  16.18 بنسبة زيادة أعلى إب وسجلت. التوالي على٪  3 من وأقل٪  10.60 بنسبة والبيضاء حضرموت

 و لاير 30000 للتجزئة سعر دنىأ والحديدة  الضالع شهدت حين في. حضرموت في لاير 56250 يليها ، شبوة في لاير 70000 إلى أشهر 6 العمر فئة من لألغنام تجزئة رسع أعلى ووصل

 .التوالي على لاير 33375

 اتجاه في انخفاًضا وأظهرت وأبين وشبوة نعاءص مدينة في حالها على األغنام من الفئة هذه أسعار بقيت حيث. أشهر 6  فئة لألغنام السعر اتجاه نفس األسعار متوسط اتبع شهر 12 عمر األغنام 

 ىلع زيادة أعلى تسجيل وتم. المراقبة خرىاأل المدن أسواق جميع في متزايًدا اتجاًها فبراير في الشهري السعر متوسط وأظهر. 2019 يناير بشهر مقارنة٪ 7.7 بنسبة فقط حضرموت في السعر

 شبوة في لاير 85000 الفئة لهذه الواحد للرأس تجزئة سعر أعلى ووصل. التوالي على وإب ذمار في٪ 7 و 6 وبين٪ 10 بنسبة تعز تليها٪ 19 من بأكثر وحجة الحديدة من كل في المساواة قدم

 .التوالي على لاير 49250 و لاير 50000 كان والذي ، بالتجزئة للبيع سعر أدنى والضالع ذمار سجلت حيث. عدن في للرأس لاير 68688 و ، البيضاء في للرأس لاير 77583 تليها ،

 بشكل سطالمتو انخفض فقد ،2019 يناير شهرب مقارنة وأبين، ولحج صنعاء مدينة في األسعار تتغير لم حيث. األغنام أسعار اتجاهات نفس فبراير في األسعار متوسط اتبع :أشهر 6 عمر الماعز  

 65000 كان أشهر 6 فئة لماعزا من الواحد للرأس تجزئة سعر وأعلى. إب في٪ 8 و عدن في٪ 8.6 و الحديدة في٪ 11.2 بنسبة وزاد. حجة في٪ 8.3 وبنسبة ،٪13.1 بنسبة لحج في حاد

 32250 و لاير 31250 بلغ حيث ، لرأسل بالتجزئة للبيع سعر أدنى والضالع حجة وشهدت. أبين في للرأس لاير 60000 تليها ، شبوة في للرأس لاير 62000 تليها ، صنعاء مدينة في لاير

 .التوالي على لاير

 في انخفاض أعلى لحج وسجلت. وأبين صنعاء مدينة في فبراير في شهًرا 12 العمر من البالغ للماعز الشهري السعر متوسط يتغير لم ،2019 يناير شهر مع مقارنة :شهرا 12 عمر الماعز  

 للماعز التجزئة سعر وبلغ. شبوة في٪  10 وبنسبة٪  15.4 بنسبة الحديدة في األسعار في زيادة أعلى تسجيل وتم. حضرموت في٪  7.2و حجة، في٪  8.3 تليها ،٪ 13.1 بنسبة األسعار

 .رأس/  لاير 41250- سعر أقل حجة وسجلت. أبين في سللرأ لاير 75000 يليه صنعاء، مدينة في للرأس لاير 77500 يليه شبوة، في 88000 شهًرا 12 العمر من يبلغ الذي الواحد للرأس

. اتالمحافظ معظم في حاد بشكل ارتفاعه لحيا الدجاج ألسعار الشهري المتوسط وواصل. أبين في إال يتغير لم فبراير في الحي الدجاج سعر متوسط فإن ،2019 يناير بشهر مقارنة :الحي الدجاج  

 أعلى وسجلت. 2019 يناير مع مقارنة وعدن ولحج والحديدة صنعاء مدينة في٪  2 على يزيد وما حضرموت في٪  7.5و حجة، في٪  16 تليها ،٪ 19 بنسبة شبوة في سجلت زيادة وأعلى

 لـلدجاج التجزئة لتجارة سعر دنىأ حضرموت وسجلت. الضالع في لاير 2300و شبوة في لاير 2350 تليها تعز، في لاير 2654 تليها لاير، 3000 بنحو حجة في الحي للدجاج التجزئة سعر

. البيض ذلكوك الحي الدجاج سعر يتأثر لم لاير،ال قيمة في األخير التحسن من الرغم وعلى ذلك، ومع. األخرى المحافظات مثل الناس بين كبير بشكل مطلوبًا ليس ألنه رأس/  لاير 1350 بـ الحي

 الالحم جاجالد واردات أوقفت والتي 2018 الماضي العام خالل الطيور إنفلونزا وانتشار دواجنال مزارع بعض إلغالق نتيجة المعروض بانخفاض ذلك ارتبط وقد

 

 

 

 

 

 السابق الشهر مع التغير ونسبه 2019 فبرايرفي اسواق المدن الرئيسية خالل (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
 فبراير

45000 33375 37000 38000 56250 37333 37000 49375 35000 41000 70000 30750 50000 

 %0.00 %2.50 %12.90 %2.19- %16.18 %4.77 %8.16 %13.99 %10.60- %5.56 %9.23 %14.10 %0.00 يناير

 12أغنام 
 ورشه

 فبراير
60000 54000 57000 50000 65375 55000 51167 68688 59000 77583 85000 49250 60000 

 %0.0 %3.0 %0.0 %2.4 %7.3 %5.5 %10.1 %1.4 %7.7- %6.7 %19.4 %19.3 %0.0 يناير

 6ماعز 
 شهور

 فبراير
65000 35292 31250 38250 56917 38000 39667 57813 33000 39167 62000 32250 60000 

 %0.0 %7.5 %3.3 %1.3- %0.8 %8.6 %3.4- %0.0 %10.7- %3.7 %3.1- %11.2 %0.0 يناير

 12ماعز 
 شهور

 فبراير
77500 58000 41250 49000 67167 57333 65333 77625 62333 68417 88000 51125 75000 

 %0.0 %2.3 %10.0 %0.1 %4.1- %6.0 %6.7 %13.1- %7.2- %2.1 %8.3- %15.4 %0.0 يناير

 دجاج الحي
 2000 2300 2350 1950 1992 1900 2654 1433 1350 1921 2958 1669 2050 فبراير

 %0.0 %4.5 %19.0 %1.9 %3.1 %2.3 %1.7- %2.4 %7.5 %2.5- %16.0 %2.7 %2.5 يناير

 الثروة الحيوانية

 



 
 

    الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 

الشهرية لمراقبة السوق النشرة  
2019: فبراير   العدد :43                                                                                                                                                                            

:الصفحة 10                                                       34: العدد                                 9201رفبراي     السوق لمراقبة الشهرية النشرة                             

 
 

 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 

 الصعب من ت،االالح معظم وفي. المدينة في وقالس سعر من أقل المزرعة بوابة أسعار تكون أن ينبغي أنه إلى هنا اإلشارة تجدر عام، بشكل(: الريفية األسعار) المزرعة بوابة سعر سعر بوابة المزرعة )األسعار الريفية(:

 مناطقال في. أسبوعي أساس على يتم حيث ةالرئيسي المدينة أسواق عن الريفية الحيوانية الثروة سوق ويختلف. كبديل( المزارع إلى سوق أقرب) الريفية السوق أسعار أخذ يتم وبالتالي ،(المربين سعر) المزرعة بوابة سعر معرفة

 أظهرت ، 2019 فبراير في. مختلفة مناطق من ومختلفة مختلطة الحية الحيوانات حيث الرئيسي، المدينة لسوق خالفا ،( المنطقة نفس في أصلية ساللة) بحتة محلية هي التي الحية تالحيوانا شراء المشترون ويفضل الريفية،

. ًراشه 12 و أشهر 6 عمرها يبلغ التي اعزوالم األغنام فئات لجميع الريفية األسعار خالل من اغحضاو المزرعة بوابة سعركان  ، تقريبًا المستهدفة المحافظات لجميع الريفي السياق فيو أنه الشهرية المحافظات مراقبة بيانات

الصراع  وبسبب ، وحجة الحديدة نم كل في الوضع أما. أبين في٪  11 و إب في٪  13 و ، تعز في٪  37 و ، حضرموت في٪  26 أشهر 6 لمدة األغنام لفئة األسعار في الفروق بلغت ، المدينة بأسواق ومقارنة ، لذلك ونتيجة

 .المحافظتين كلتا في المدن عن الريفية األسعار ارتفاع يفسر الواقع في وهذا. الريفية المناطق إلى الرئيسية المدن من الحيوانية الثروة أسواق انتقلت ، الراهن

 

 استمر فبراير، شهر وفي. الريفية باألسواق مقارنة الرئيسية المدن في كبير بشكل منخفضة واألسعار الريفية بالمناطق مقارنة أكبر بشكل الرئيسية المدن تزويد يتم طلب،وال العرض لمبادئ ووفقًا عام، بشكل الحي، للدجاج بالنسبة

 في األسعار في حاد انخفاض في وأبين وشبوة وحجة ولحج الحديدة في الريفية المناطق في الطلب ارتفاع تسبب ثل،وبالم. استهالكه يفضل وال بشدة مطلوبًا ليس ألنه( المكال) بحضرموت الريفية السوق في الحي الدجاج توفر عدم

 ..الرئيسية المدن

 2019 فبرايرشهر 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 جةح الحديدة

 6أغنام
 شهور
 

المدينه 

 الرئيسية

45000 33375 37000 38000 56250 37333 37000 49375 35000 41000 70000 30750 50000 

 45000 28500 65000 38194 31000 اليوجد 27083 35111 44667 34104 33000 34781  اليوجد الريف

 لفروقاتا
 %11 %8 %8 %7 %13 اليوجد %37 %6 %26 %11 %12 %4-   اليوجد

 
أغنام 
12 

 شهور

المدينه 

 الرئيسية
60000 54000 57000 50000 65375 55000 51167 68688 59000 77583 85000 49250 60000 

 الريف
 53333 45125 85000 61694 54000 اليوجد 48271 49333 53083 44708 45000 51000 اليوجد

 الفروقات
 %13 %9 %0 %26 %9 اليوجد %6 %11 %23 %12 %27 %6 اليوجد

 6ماعز 
 شهور

المدينه 

 الرئيسية
65000 35292 31250 38250 56917 38000 39667 57813 33000 39167 62000 32250 60000 

 الريف
 55000 29750 76250 37194 30125 اليوجد 30854 35444 53958 33492 37333 38375 اليوجد

 الفروقات
 %9 %8 %19- %5 %10 اليوجد %29 %7 %5 %14 %16- %8- اليوجد

ماعز 
12 

 شهور

المدينه 

 الرئيسية
77500 58000 41250 49000 67167 57333 65333 77625 62333 68417 88000 51125 75000 

 الريف
 61667 48875 80000 59903 56875 اليوجد 54854 52667 52333 41058 53833 55000 اليوجد

 الفروقات
 %22 %5 %10 %14 %10 اليوجد %19 %9 %28 %19 %23- %5 اليوجد

 دجاج
 الحي

المدينه 

 الرئيسية
2050 1669 2958 1921 1350 1433 2654 1900 1992 1950 2350 2300 2000 

 الريف
 2400 2300 2638 1771 1717 اليوجد 2269 1622 0 1957 3033 2213 اليوجد

 فروقاتال
 %17- %0 %11- %10 %16 اليوجد %17 %12- اليوجد %2- %2- %25- اليوجد

 ونسبه التغير مع الشهر السابق  2019 فبراير–: المتوسط الشهري ألسعار المنتجات الحيوانية 10جدول             

صنعاء  الشهر السلع
 )األمانة

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

 بقري لحمال

 

 4500 3500 4500 4375 4000 5094 3500 5000 4917 4000 4000 4667 4083 فبراير

 %0 %0 %9 %9 %4 %4 %0 %0 %4- %3- %0 %0 %8.4- يناير

 غنمي لحمال

 

 6000 4500 5775 5025 4625 5125 4500 5000 5625 4500 4042 4875 4208 فبراير

 %0.0 %0.0 %1.8 %5.8 %4.7 %0.4- %0.9- %0.0 %0.7- %0.0 %1.0- %0.9- %7.4- يناير

 محلي بقر حليب

 

 600 550 750 600 553 525 500 400 451 625 572 475 350 فبراير

 %11.5 %10.0 %15.4 %1.7 %5.3 %9.8 %2 %0.0 %0.7- %0.0 %10.4 %0.4 %0.0 يناير

 الدجاج لحم

 

 2000 2475 1475 2292 2114 1594 2625 1333 1421 1575 1583 1600 1733 فبراير

 %0.0 %3.1 %15.7 %0.8- %0.3 %2.8 %1.6 %20.7 %23.1 %15.6 %23.8 %1.3- %2.4- يناير

 حبة 30بيض طبق 
 1975 1875 1800 1789 1733 1825 2033 1800 1842 1742 1775 1798 1738 فبراير

 %17.3 %1.4 %5.9 %6.4 %8.6 %5.3 %13.4 %7.5 %7.8 %3.0- %4.4 %8.1 %4.8 يناير

 الزبادي

 300 344 275 258 250 231 283 300 260 250 261 250 248 فبراير

 %0 %6 %22- %5- %3 %5- %3- %0 %5 %5- %3 %1 %1- يناير

2019 فبراير شهر خالل والريف الرئيسية المدن أسواق في الحية الحيوانات أسعار مقارنة  
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

٪  3 و٪  4 و٪  8.4 بنسبة السعر وانخفض ،. وأبين والضالع وتعز  ولحج وحجة ، الحديدة: وهي ، محافظات 6 في 2019 يناير مع بالمقارنة فبراير في البقري اللحم من جرام للكيلو التجزئة أسعار متوسط يتغير لم :البقري اللحم

. وإب عدن في سواء حد على٪  4 هاتلي ،٪  9 بنسبة وشبوة البيضاء في المساواة قدم على زيادة أعلى وسجلت. األخرى المحافظات جميع في التجزئة سعر ارتفع بينما ، التوالي على وذمار وحضرموت صنعاء مدينة من جزء في

 .وتعز الضالع في كيلوغرام/  لاير 3500 متساوي بشكل سعر أدنى سجل بينما كيلوغرام/  لاير 5094 عدن في تجزئة سعر أعلى وسجل
ً  فبراير شهر في الغنمي اللحم أسعار متوسط اتبع :الغنمي اللحم  أقل وبنسبة إب في٪  4.7 وبنسبة البيضاء في ٪ 5.8 بنسبة ارتفعت حيث ، وأبين والضالع ولحج ذمار من كل في األسعار تتغير ولم. البقري اللحم اتجاه نفس تقريبا

 لاير 5775 بسعر شبوة يليه ، ينأب في كيلوغرام/  لاير 6000 وقدره تجزئة سعر تسجيل وتم. وعدن وتعز وحضرموت الحديدة في٪ 1 من أقل يليها٪ 7.4 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى صنعاء مدينة وسجلت. شبوة في٪  2 من

 .حجة أسواق في تسجيله تم( كيلوجرام/  لاير 4042) سعر وأدنى. كيلوغرام/  لاير 5625 بسعر وحضرموت ، كيلوجرام /
 وأبين شبوة أسواق وحققت. المتبقية فظاتالمحا في ارتفع بينما ، ولحج ، وذمار ، صنعاء في الرئيسية المدن في رئيسية أسواق ثالثة في تغيير دون فبراير في المحلي البقر لحليب التجزئة سعر متوسط ظل المحلي البقر حليب

 .التوالي على٪ 9.8 و٪ 10 و٪ 10.4 و٪ 11.5 و٪ 15.4 بنسبة األسعار يف زيادة أعلى وعدن والضالع وحجة
٪  20.7 ، رموتحض في٪  23.1 ، حجة في٪  23.8 بنسبة حاد بشكل ارتفعت وقد. أبين في إال يتغير ولم. فبراير في الغنمي واللحم البقر لحم اتبعه الذي االتجاه نفس الدجاج لحم أسعار اتبعت ، السابق بالشهر مقارنة الدجاج لحم

 التوالي على٪  1.3 و٪  2.4 بنسبة والحديدة صنعاء مدينة في طفيف بشكل وانخفض. وذمار شبوة في٪  15 عن يزيد وما لحج في

 

 لاير 344 عند شبوة من عنه اإلبالغ تم للتجزئة سعر وأعلى. والضالع وحضرموت بوإ حجة في٪  6 و٪  3 بين الشهري السعر متوسط وارتفع. وأبين لحج في إال  السابق بالشهر مقارنة فبراير شهر خالل السعر يتغير لم الزبادي:

 .لاير 231 عند عدن في سعر وأدنى

 و٪  13.4 و٪  17.3 بنسبة األسعار في دةزيا أعلى وإب وتعز أبين وسجلت. األخرى المستهدفة المحافظات جميع في متزايدة اتجاهات فبراير في السعر أظهر ، السابق الشهر مع بالمقارنةباستثناء ذمار ، و : )بيضة 30) البيض

 .صنعاء مدينة في 30/  لاير 1738 للبيض سعر وأدنى ، تعز في بيضة 30/  لاير 2033 التجزئة لتجارة سعر وأعلى. التوالي على٪  8.6
 

 

 السوقين قرب بسببو الضالع، وفي. المحافظات أنحاء جميع في األسعار على التأثير في مهمة أدواًرا فروالتو ئيةالشرا والقوة األفراد وتفضيل والمستهلكين العرض مصادر بين الطويلة المسافة تلعب ، عام بشكل

 وحليب شبوة في يلبقرا حمللا ، وبالمثل. ريفيةال سواقواأل الرئيسية المدن بين الغنمي واللحم البقر لحوم لمنتجات األسعار في فروق هناك يكن لم ، البعض لبعضهما  المدينة وأسواق للمراقبة الخاضعين الريفيين

 المدينة سوقب مقارنة وأبين والبيضاء الحديدة في أقل كانت الريف في البقر لحم أسعار أن فبراير شهر خالل الشهري السعر متوسط وأظهر. وأبين الضالع في الضأن ولحم أبين في والزبادي لحج في المحلي البقر

 سعر يعتمد. وتعز وحضرموت وحجة الحديدة سواقأ في الرئيسية المدن من الريفية أسعاره في أعلى الغنمي اللحم كان ، البقر لحم مع وبالمقارنة ، ذلك من العكس وعلى٪. 12.5 و٪ 18 و٪ 14.3 بنسبة الرئيسي

 إلى محافظة من اراألسع تقلبات يعكس وهذا. لريفيةا باألسواق مقارنة للبيض التجزئة أسعار من أعلى الرئيسية نةالمدي أسواق كانت ، فبراير شهر وخالل. الرئيسية األسواق من الدواجن مزارع مسافة على البيض

 .شبوة في٪ 40 إلى تصل التي الرئيسية بالمدن مقارنة األسعار في فروق أعلى في المحافظات لجميع تقريبًا الريفية المناطق في الزبادي على الطلب ارتفاع وتسبب. أخرى

2019 فبرايرشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحيوانية المنتجات اسعار في االختالفات نسبة: 11 جدول  

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

 لحم بقري

 4667 المدينه الرئيسية
4000 4000 4917 5000 3500 4000 4375 4500 3500 4500 

 الريف
4083 4417 4188 5000 5000 4125 4417 3708 4500 3500 4000 

 الفروقات
14.3% -9.4% -4.5% -1.7% 0.0% -15.2% -9.4% 18.0% 0.0% 0.0% 12.5% 

غنمي لحم  

 المدينه الرئيسية
4875 4042 4500 5625 5000 4500 4625 5025 5775 4500 6000 

 الريف
5000 5167 4175 6000 4750 4744 4417 4750 5675 4500 6000 

 الفروقات
-2.5% -21.8% 7.8% -6.3% 5.3% -5.1% 4.7% 5.8% 1.8% 0.0% 0.0% 

محلي بقر حليب  

 المدينه الرئيسية
475 572 625 451 400 500 553 600 750 550 600 

 الريف
509 591 560 584 400 495 480 557 563 500 650 

 الفروقات
-6.7% -3.2% 11.6% -22.8% 0.0% 1.0% 15.2% 7.7% 33.2% 10.0% -7.7% 

الدجاج لحم  

 المدينه الرئيسية
1600 1583 1575 1421 1333 2625 2114 2292 1475 2475 2000 

 الريف
1900 1400 1342 1371 1494 2329 2258 2025 1275 2400 2142 

 الفروقات
-15.8% 13.1% 17.4% 3.6% -10.8% 12.7% -6.4% 13.2% 15.7% 3.1% -6.6% 

حبة 30 بيض  

 المدينه الرئيسية
1798 1775 1742 1842 1800 2033 1733 1789 1800 1875 1975 

 الريف
1681 1738 1629 1700 1600 1722 1571 1607 1825 1850 1758 

 الفروقات
7.0% 2.1% 6.9% 8.4% 12.5% 18.1% 10.3% 11.3% -1.4% 1.4% 12.3% 

 الزبادي

الرئيسيةالمدينه   
250 261 250 260 300 283 250 258 275 344 300 

 الريف
280 277 296 300 313 318 295 290 459 325 300 

 الفروقات
-11% -6% -16% -13% -4% -11% -15% -11% -40% 6% 0% 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 

 

 متوسط شهد ، األمريكي الدوالر مقابل اليمني الريال صرف سعر في األخيرة السريعة الزيادة وبسبب. والضالع صنعاء مدينة في المستورد للقمح لشهريةا األسعار متوسط يتغير لم ، يناير بشهر ومقارنة فبراير في :القمح وبحب

 إلى عدن ميناء عبر الغذائية الواردات زيادة تؤدي وقد. حجة في٪  3 من وأقل البيضاء في٪  4 و ، ذمار في٪  6 تليها ،٪  12 بنسبة أبين في زيادة أعلى وسجلت. المستهدفة المحافظات معظم في األسعار في طفيفة زيادة السعر

 ال الحالي التجزئة سعر فإن ، لكذ ومع. إب في كجم/  لاير 279 تليها كجم/لاير 280 من أبين في للتجزئة سعر أعلى وسجل. األخرى بالمحافظات مقارنة٪  13.1 بنسبة حاد انخفاض في تسببت التي عدن مدينة في اإلمدادات زيادة

 .وشبوة وحضرموت ذمار في٪  120 من وأكثر ، الحديدة في٪  145 و ، حجة في٪  230 بحوالي األزمات قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير أعلى يزال
 زيادة وأعلى. تقريبًا األخرى تهدفةالمس المحافظات جميع في ارتفع حين في ،٪  2 من بأقل عدن في السعر متوسط ضانخف فقد. القمح حبوب أسعار اتجاه نفس فبراير في المستورد القمح دقيق أسعار متوسط اتبع :القمح دقيق

 والحديدة وتعز وحضرموت ذمار في٪ 100 و ، حجة في ٪170 الحالية القمح دقيق أسعار تجاوزت ،( 2015 فبراير) األزمات قبل ما بأسعار وبالمقارنة. الحديدة في٪  8.8 و أبين في٪  9.1 تليها ، لحج في٪  12.3 بنسبة سجلت

 .وشبوة

 
 أنحاء جميع في وزاد٪ 3.5 بنسبة طفق حجة في السعر في انخفاًضا وشهد. وشبوة البيضاء في فقط 2019 يناير في كما وبقيت تغيير دون فبراير شهر خالل البسمتي الرز أسعار ظلت ، السابق بالشهر مقارنة: البسمتي الرز

 البسمتي األرز تجاوز حيث ، يلوغرامك/  لاير 1013 بحوالي بالتجزئة للبيع سعر أعلى تعز وسجلت. ذمار في٪  6 وحوالي أبين في٪  9.1 ، تعز في٪  9.3 تليها ،٪  11.1 نسبة أعلى لحج محافظة سجلت ، بينها ومن. فظاتالمحا

 .األزمة قبل ما بأسعار مقارنة٪ 200
 

 في حادة زيادة وأظهرت. البيضاء في قطف تغيير دون الشهري السعر متوسط ظل 2019 يناير من واعتباًرا ، 2019 يناير مع وبالمقارنة. المستهدفة المحافظات وباقي لحج من جزء في البسمتي غير رزال توفر: البسمتي غير الرز

 اسجل للتجزئة سعر وأعلى. تواليال على٪  2.3 و٪  10.3 بنسبة األسعار في انخفاض اتجاهات وإب عدن في للرقابة الخاضعة سواقاأل وأظهرت. وتعز أبين في٪  5 من وأكثر شبوة في٪  7 من يقرب وما٪  33.3 بنسبة الضالع

 الضالع في كيلوغرام/  لاير 600 تليها كيلوغرام/  لاير 707 الحديدة في

 
 وفي 7.7 بنسبة الضالع في وانخفضت رىاألخ المستوردة الغذائية السلع أسعار اتجاهات نفس الشهرية التجزئة أسعار واتبعت. فقط حجة في نايري في عليه كان كما وبقي فبراير في للسكر الشهري التجزئة سعر يتغير لم:السكر

 .ذمار في٪  10.7 و أبين في٪  11.8 تليها ،٪  12.3 بنسبة لحج في زيادة أكبر وسجلت٪. 3.8 حضرموت

 
 وأظهرت ، وأبين الضالع في مستقرة وبقيت. وردةالمست األخرى األساسية الغذائية للسلع ذاته السعر اتجاه فبراير شهر في المستورد النباتي الطهي ازيت سعر متوسط اتبع ، يناير شهر مع ةبالمقارن :المستورد النباتي الطهي زيت

٪. 10.5 بنسبة زيادة أعلى تعز في اقبةللمر الخاضعة األسواق سجلت حين في ،٪ 11.1 بنسبة زيادة أعلى" لحج" وسجلت. األخرى ظاتالمحاف في متزايًدا اتجاًها أظهرت حين في ، والبيضاء ، والحديدة ، إب في متراجعة اتجاهات

 .حضرموت في لاير 669 للتجزئة سعر وأدنى لاير 1516 بـ البيضاء في للتر للتجزئة سعر أعلى تسجيل وتم
 

 ، األخرى المحافظات جميع في السعر توسطم وارتفع. تغيير دون يناير في هو كما وأبين وشبوة والبيضاء وحجة الحديدة في الشهري التجزئة سعر متوسط ظل ،( 2019 فبراير) يرالتقر إعداد وقت في  :محلياعامل الم الطهي زيت

 .حضرموت في لتر/ لاير 545 و تعز في لتر \ لاير 883 بين التجزئة أسعار وتراوحت. السابق شهربال مقارنة وعدن إب في٪  4 من أعلى وبنسبة تعز في٪  12.5 تليها ،٪  14.3 بنسبة زيادة أعلى لحج سجلت حيث
 
 

 
 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 فبراير خالل المدن الرئيسيةفي  (كجم/لاير) المستوردة للسلع السعري المتوسط: 12 جدول 

 المحافظات  التغير % السلع

صنعاء 
 )األمانة

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

 القمح

 

 280 250 260 260 279 239 271 280 277 265 254 245 225 فبراير

 %12.0 %0.0 %0.8 %4.0 %1.4- %13.1- %8.4 %7.7 %0.4- %6.0 %2.4 %0.8 %0.0  يناير

 %118.8 %66.7 %160.0 %73.3 %86.0 %86.7 اليوجد اليوجد %130.8 %140.9 %229.9 %145.0 %73.1 ماقبل األزمه

 القمح دقيق

 

 325 350 275 288 303 278 350 320 290 312 293 272 287 فبراير

 %9.1 %7.7 %2.6 %7.1 %0.3- %1.8- %1.2 %12.3 %1.4 %4.0 %5.4 %8.8 %3.2  يرينا

 %137.2 %105.9 %114.8 %69.4 %78.2 %97.2 %133.3 اليوجد %107.1 %108.0 %193.0 %126.7 %120.8 ماقبل األزمه

 السكر

 

 350 300 315 338 300 297 367 320 333 332 300 293 300 فبراير

 %11.8 %7.7- %4.0 %8.0 %1.4 %1.0 %4.3 %12.3 %3.8- %10.7 %0.0 %11.8 %2.7  يناير

 %63.6 %40.2 %78.0 %69.0 %40.2 %38.8 %129.4 اليوجد %85.0 %95.3 %51.5 %54.2 %87.5 ماقبل األزمه

 1 الرز

 البسمتي

 

 900 1000 850 900 828 865 1013 1000 767 900 800 848 833 فبراير

 %9.1 %2.6 %0.0 %0.0 %0.4 %1.3 %9.3 %11.1 %0.8 %5.9 %3.5- %0.6 %0.7  يناير

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %237.7 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 2  الرز

 غير البسمتي

 

 300 600 420 350 346 488 408 اليوجد 363 367 375 707 333 فبراير

 %5.3 %33.3 %6.9 %0.0 %2.3- %10.3- %5.2 اليوجد %8.6- %4.9 %1.4 %5.1 %0.9  ريناي

 %47.8 %126.4 %200.0 %32.1 %38.4 %140.4 %63.2 اليوجد %45.2 %144.7 %150.0 %135.7 %122.0 ماقبل األزمه

 

 لطبخا يتز

 مستورد

 700 1000 800 1516 887 910 1175 1000 669 865 846 839 971 فبراير

 %0.0 %0.0 %1.5 %0.2- %3.5- %3.1 %10.5 %11.1 %5.4 %3.5 %3.0 %1.9- %1.0  يناير

 %105.3 %193.3 %175.9 %219.2 %160.1 %161.5 %164.6 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 

 الطبخ زيت

 **محلي

 

 800 775 675 808 873 758 883 800 545 752 579 668 798 فبراير

 %0.0 %3.3 %0.0 %0.0 %4.9 %4.6 %12.5 %14.3 %0.9 %3.3 %0.0 %0.0 %1.3  يناير

 %134.6 %127.3 %132.8 %70.1 %156.0 %117.8 %112.3 اليوجد %118.0 %79.0 %49.2 %93.6 %145.5 ماقبل األزمه
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 
 
 
 

 
 

 البحرية موانئلا بين المسافات وبعد ، النقل تكلفة ساهمت فقد ، ذلك ومع. المدينة أسواق من أعلى الريفي السياق ظل في المستوردة األساسية للسلع التجزئة أسعار تكون أنومن الطبيعي باالساس 
 وتوافر إمداد نم يحسنا أن شأنهما من سانيةاإلن والمساعدات المحلي اإلنتاج: رئيسيان عامالن وهناك. المنتجات هذه أسعار تقلبات في الموجودة والطلبات الصرف وسعر ، والمناطق المدن ومراكز
 التجاري العرض إلى باإلضافة السوق في الغذائية السلع

 
 بالمدينة مقارنة كبيًرا ارتفاًعا حجة في تقريبًا المراقبة السلع لجميع الريفية األسعار أظهرت ،( 2019 يناير) السابق الشهر مع وبالمقارنة( 2019 فبراير) التقارير إعداد وقت وفي ، لذلك ووفقًا

 عالسل بين ومن. وذمار حجة في حليًام المعبأ الطهي وزيت ، والبيضاء وإب حضرموت في سمتيالب غير واألرز ، والضالع إب في والسكر ، وأبين حضرموت في القمح حبوب ، وبالمثل. الرئيسية
 في السلعة نفس سعر تقريبًا يعادل ما وهو ، كيلوجرام/  لاير 589 بسعر الريفية المناطق في ومتوفر لحج محافظة عاصمة في متاًحا البسمتي األرز يكن لم ، رصدها يتم التي المستوردة الغذائية
 .الضالع

 2019 فبراير في الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسواق في المستوردة السلع أسعار في ات الفروق:13دول ج

 االسواق السلع
 المحافظات

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

ح
قم

ال
 

المدينه 
 الرئيسية

245 254 265 279 280 271 279 260 260 250 280 

 300 250 235 253 263 273 260 289 253 264 217 الريف

 %6.7- %0.0 %10.6 %2.8 %6.1 %0.7- %7.7 %3.5- %4.7 %3.8- %12.9 الفروقات

ق
قي

د
 

ح
قم

ال
 

المدينه 
 الرئيسية

270 293 312 268 320 350 303 288 275 350 325 

 342 350 259 307 282 320 299 258 300 298 266 الريف

 %5.0- %0.0 %6.2 %6.2- %7.4 %9.4 %7.0 %3.9 %4.0 %1.7- %1.5 الفروقات

كر
س

ال
 

المدينه 

 الرئيسية
288 300 332 338 320 367 300 338 315 300 350 

 350 350 279 336 325 358 300 310 322 329 280 الريف

 %0.0 %14.3- %12.9 %0.6 %7.7- %2.5 %6.7 %9.0 %3.1 %8.8- %2.9 الفروقات

رز
ال

ي  
مت

س
لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
858 800 900 763 1000 1013 828 900 850 1000 900 

 1000 1000 738 896 901 883 883 789 867 850 856 الريف

 %10.0- %0.0 %15.2 %0.4 %8.1- %14.7 %13.3 %3.3- %3.8 %5.9- %0.2 الفروقات

رز
ال

 
ير

غ
  
ي

مت
س

لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
 300 600 420 350 346 408 اليوجد 389 367 375 678

 300 600 331 379 417 385 589 439 340 467 512 الريف

 VALUE! 6.0% -17.0% -7.7% 26.9% 0.0% 0.0%# %11.4- %7.9 %19.7- %32.4 الفروقات

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

رد
تو

س
م

  

المدينه 
 الرئيسية

826 846 865 627 1000 1175 887 1516 800 1000 700 

 850 1000 750 1101 951 722 711 653 861 838 642 ريفال

 %17.6- %0.0 %6.7 %37.7 %6.7- %62.7 %40.6 %4.0- %0.5 %1.0 %28.7 الفروقات

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

ي
حل

م
 

المدينه 
 الرئيسية

668 579 752 546 800 883 873 808 675 775 800 

 767 775 413 769 770 647 661 546 787 667 578 الريف

 %4.3 %0.0 %63.4 %5.1 %13.4 %36.5 %21.0 %0.0 %4.4- %13.2- %15.6 لفروقاتا

 

2019 فبراير في الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسواق في المستوردة سلعال أسعار مقارنة  
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 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 السكرتارية-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 فذوين األوربي االتحاد من " ممولالعيش سبل وصمود الغذائي االمن تعزيز"برنامج

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

 

 

 

المدن سواق افي  : المتوسط الشهري ألسعار األنواع الشائعة االستهالك من األسماك14جدول 
 2019 فبراير)لاير/كجم( الرئسيية

 المحافظة
 % التغيير

 األسماك من االستهالك الشائعة االنواع

 الجحش الباغة خلةالس الثمد

 صنعاء )األمانة
 2450 1000 3825 3183 فبراير

 %12.2 %17.6 %25.4 %19.3 يناير

 الحديدة
 2612 1153 3950 2825 فبراير

 %23.8 %6.3 %10.2 %9.71 يناير

 حجه
 2600 600 3875 اليوجد فبراير

 %9.6- %25.0- %10.2- اليوجد يناير

 ذمار
 2742 1133 3844 2550 فبراير

 %10.0 %13.3 اليوجد %13.6- يناير

 حضرموت
 2183 967 5688 2567 فبراير

 %8.4 %26.1 %1.1 %37.5 يناير

 لحج
 2500 2000 اليوجد 3667 فبراير

 %56.3 %81.8 اليوجد %18.9 يناير

 تعز

 3450 اليوجد 5000 3113 فبراير

 %4.0- اليوجد %0.0 %15.2- يناير

 عدن
 

 2942 1121 6583 3438 فبراير

 %1.2 %9.5- %14.5 %15.2 يناير

 اب
 

 3993 اليوجد 4233 3783 فبراير

 %2.5 اليوجد %14.2 %7.4 يناير

 البيضاء
 

 2092 633 4042 2608 فبراير

 %0.8- %1.3 %18.5 %20.9 يناير

 شبوة
 

 2875 1500 2938 2938 فبراير

 %15.0 %45.2 %14.6 %14.6 يناير

 الضالع
 

 اليوجد اليوجد اليوجد 2500 رفبراي

 اليوجد اليوجد اليوجد %17.6 يناير

 أبين

 4333 1150 4750 3583 فبراير

 %20.9 %70.4 %20.6 %32.3 يناير

 

 

 بسبب ئيسير بشكل مراقبتها تتم التي األسماك أنواع أسعار تذبذبت ، 2019 فبراير شهر خالل
 يف رئيسية دواًراأ أيًضا والطلب العرض ويلعب. لعربيا والبحر األحمر البحر في الموسمية التغيرات

 اتجاهات جمالياإل السعر اتجاه أظهر ، السابق الشهر مع وبالمقارنة ، لذلك ووفقًا. الجانب هذا
 .المستهدفة المحافظات في تقريبًا متزايدة

 

 جميع في صدهار يتم التي األسماك من النوع هذا توفروباستثناء حجة  يناير، شهر مع بالمقارنة الثمد:

 ، وتحضرم في٪  37.5 بنسبة فبراير في التجزئة سعر متوسط وارتفع. صودة المر األخرى األسواق

 15.2 بنسبة حاد بشكل انخفض ، نفسه الوقت وفي. البيضاء في٪  21 وحوالي أبين في٪  32.3 يليه

 تجزئة رسع أعلى عن غاإلبال تم ؛ األخرى بالمحافظات ومقارنة. ذمار في٪  13.6 وبنسبة تعز في٪ 

 2500 مقدارب الضالع في للبيع سعر أقل تسجيل تم بينما ، كيلوغرام/  لاير 3783 بواقع إب في للثمد

 .كيلوغرام/  لاير
 

 جميع يف رصدها يتم التي األنواع جميع بين من األغلى هو األسماك من النوع هذا يعتبر   السخلة

. تاليةمت أشهر لعدة والضالع لحج محافظة أسواق في تمرةمس ندرته جعل مما المستهدفة المحافظات

 راقبتهام تمت التي األسماك من النوع لهذا الشهرية األسعار متوسط يتغير لم ، فبراير شهر وخالل

 ، نعاءص مدينة في٪  25.4 بنسبة حاد بشكل ارتفعت حيث ، تعز في يناير شهر في حالها على وبقيت

 في ةالمراقب األسواق وسجلت٪. 10.2 بنسبة حجة في فقط انخفضت مابين. أبين في٪  20.6 وبنسبة

 في وجرامكيل/  لاير 6583 إلى التجزئة سعر أعلى ووصل. التجزئة سعر في٪  14.6 بنسبة زيادة شبوة

 نأ حين في. تعز في كيلوغرام/  لاير 5000 وب حضرموت في كيلوغرام/  لاير 5688 يليه ، عدن

 .كيلوجرام/  لاير 2938 عند سعر أدنى سجلت شبوة

 

 محافظاتال جميع في المراقبة األنواع جميع بين نوع أرخص األسماك من النوع هذا يعتبر  :الباغا

 سواقأ في ندرتها مراقبتها تمت التي األسماك من النوع هذا واصل ، فبراير شهر في. المستهدفة

 بشدة لبهاط فيتم ، األنواع أرخص نهالكو ونظًرا. السابق بالشهر مقارنة والضالع وتعز إب محافظات

 في٪ 70.4 و لحج في٪ 81.8 بنسبة حاد بشكل التجزئة سعر ارتفع وقد ، المستهلكين غالبية قبل من

 9.5 وبنسبة ، حجة في٪  25 بنسبة حاد بشكل انخفضت ، نفسه الوقت وفي. شبوة في٪ 45.2 و أبين

 .شبوة يف كجم/  لاير 1500 إلى حجة في كجم/  لاير 600 بين ما التجزئة أسعار وتراوحت. عدن في٪ 

 
 افظةمح وفي. مقلي كغذاء المطاعم في لالستهالك األفضل األسماك من النوع هذا يعتبر   الجحش

 ، السابق ربالشه ومقارنة. متتالية أشهر لعدة توفره عدم في األسماك من الجحش نوع استمر ، الضالع

 20.9 و يدةالحد في٪  23.8 يليه ، لحج في٪  56.3 بنسبة حاد لبشك النوع لهذا الشهري المعدل ارتفع

 يف٪  1 من أقل وبنسبة تعز في٪  4 و ،٪  9.6 بنسبة حجة في طفيف بشكل وانخفض. أبين في٪ 

/  لاير 4333 بقيمة بالتجزئة للبيع سعر أعلى أبين حققت ، المستهدفة المحافظات بين ومن. البيضاء

  ..كجم/  لاير 2183  بقيمة حضرموت في سعر أقل وسجل. إب في لاير 3993 تليها كيلوغرام

 
 
 

 األسماك
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