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 الفنية لالمن الغذائي سكرتاريةال

 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 

 ل من قبل االتحاد األوروبيالذي تنفذه منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو( والممو

 

وحدات  خاللالبيانات والمعلومات التسويقية يتم جمعها من ثالثة عشر محافظات مستهدفة من 

تجمع  صنعاء،التنسيق في المحافظات المستهدفة والسكرتارية الفنية لألمن الغذائي بأمانة العاصمة 

 الضالع، ،ابين، البيضاء ،، عدنتعزاألسعار من محافظات الحديدة، حجة، ذمار، حضرموت، لحج، 

ممثلة حيث تجمع تلك األسعار من ثالثة مراكز / مواقع تسويقية  العاصمة،وأسواق أمانة  شبوة، اب،

ومن ثم يتم احتساب  تم اختيارها في كل من المدن الرئيسة )عواصم المحافظات( ومراكز المديريات،

ملخص ول واألشكال التوضيحية على هيئة الجداوفر هذه النشرة الشهرية ت المتوسط لكل موقع.

، كما )في المدينة والريف(شهري لألسعار التسويقية في األسواق المحلية بالمحافظات المستهدفة 

الذي تصدر فيه بأسعار الشهر السابق  اسعار الشهرانها تسمح للمنتفعين والمستخدمين بمقارنة 

تم اختيار األسواق الريفية على مستوى   .(2015 ابريل)والمتوسط السعري لفترة ما قبل األزمة 

المديرية ) عواصم المحافظات(  بناًء على تمثيلها للوضع العام ألسعار السوق وديناميكياتها في اطار 

المحافظة . اختيار األسواق الممثلة تم على أساس أهميتها في تداول السلع المنتجة محلياً والمرتبطة 

ضافة الى معرفة وتحديد سلسلة قيم واسعار السلع المستوردة التي بأسواق المدن الرئيسة ، باال

تسوق في االرياف ، ومعرفة نسبة الفروقات السعرية بين اسواق الريف والمدن لنفس السلع نباتية 

  .وحيوانية

 

 وتسمح الشهرية االسعار اتجاهات توضح االستخدام سهلة بيانية ورسوم جداول السوق لمراقبة الشهرة النشرة توفر

 بين لألسعار مقارنة تعطى ايضا.2015 مارس االزمه وماقبل السابق الشهر مع الحالية االسعار بمقارنة للمستخدمين

 الغذائية السلع ألهم الوطنية االسعار تقديرات على اكثرللحصول تحللها ويتم الريف واسواق الرئيسية المدن اسواق

.لمحروقاتا واسعار محليا المنتجه والحبوب المستوردة    

 اإلضاءات الرئيسيه

له ، مسجالً أعلى قيمة -مارس  -نقطة( عن الشهر السابق  2.5) ٪ 1.5نقطة، أي أعلى بنسبة  170، إلى حوالي 2019ي أبريل ( ف  FFPI (ارتفع مؤشر أسعار األغذية لمنظمة األغذية والزراعة  عالميا: 

نقطة( عن الشهر  4.7) ٪ 2.8نقطة في أبريل ، بانخفاض  160. في حين بلغ مؤشر أسعار الحبوب لدى المنظمة ٪ 2.3ماثل من العام الماضي بنسبة ، وسيظل دون مستواه في الشهر الم 2018منذ يونيو 

 ٪11قريًبا عن مستواه في مارس وأقل بنسبة تزيد عن ت ٪5دوالًرا أمريكًيا للطن ، بانخفاض  223. متوسط أسعار تصدير القمح في أبريل سجل 2018أقل عن قيمته في أبريل  ٪ 5و  -مارس  -السابق 

 (.FPMA – FAO 13/05/2019عن قيمته في أبريل من العام الماضي. )

 سواء في  الرئيسية األسواق ين، مع تباينات طفيفية ب (2019 مارس) السابق الشهر كما كان عليه الحال في مستقراً  األساسية توفر المواد الغذائية ظل :األسواق في وتوافرها الغذائية الواردات 

 وتوفر إمدادات شهدت. بالصراع الراهن المتأثرة المناطق االمني في باالضافة الى الوضع رمضان نظرا لزيادة الطلب الموسمي عن العرض والناتج عن اقتراب شهر الريفية المدن الرئيسة او األسواق

 سبل على بدوره أثر مما ، عدة أضعاف األسعار وارتفعت ، محطات التعبئة الحكومية أمام جًدا طويلة طوابير ظهور إلى أدى مما أبريل، شهر فمنتص في حادا ) البترول ، الديزل ( نقًصا الوقود سلع

 .  توفر السلع الغذائية االساسيةوبالتالي الراهن   صراعالى المحافظات الشمالية ستتاثر بالفإن امدادات ونقل المواد الغذائية من عدن عبر الضالع  ، الصدد هذا وفي. اليومية واألنشطة العيش

 بالشهر مقارنة 2019 أبريل في المرصودة األساسية الغذائية المواد سعر انخفض األمريكي، الدوالر مقابل اللاير اليمني صرف سعر للتحسن النسبي االخير في نظًرا :المستوردة الغذائية السلع 

 ،٪3.8 بنسبة البسمتي غير واألرز ،٪4.3 بنسبة القمح دقيق يليه ،٪5.7 بنسبةعلى المستوى الوطني ، حيث انخفض اسعار سلعة السكر  األسعار متوسط انخفض  ذلكتبعا لو،  (2019 مارس) السابق

 إذ سجلت. كبير بشكل المستوردة السلع هذه أسعار ارتفعت ،( 2018 ريلأب) الماضي العام من المقابل الشهر مع الحالية األسعار وبمقارنة. ٪ 2.2 بنسبة القمح وحبوب %2.5الزيت المنتج محليا ينسبة 

 .٪4 بنسبة والسكر ٪16 بنسبة البسمتي غير واألرز ، ٪20 بنسبة القمح حبوب تليها ،٪29 بنسبة زيادة أعلى القمح دقيق أسعار

 (.2019 مارس) السابق بالشهر أبريل مقارنة في (،٪ 1.6 بنسبة السعر انخفض حيث)الشامية  الذرة استثناءب محليا المنتجة الحبوب لجميع الشهري السعري المتوسط ارتفع :محليا المنتجة الحبوب 

(، 2018 أبريل) ماضيال العام من بالشهر المقابل للشهر الحالي األسعار وعند مقارنة أخرى، ناحية ومن. ٪ 1 عن تقل بنسبة الرفيعة والذرة ٪ 3.5 بنسبة الدخن ثم ،٪ 4.6 بنسبة زيادة الشعير وسجل

 .الرفيعة للذرة ٪ 28 و للشعير ٪ 34تالها  ، التوالي على ٪ 41 و ٪ 44 الشامية بنسبة والذرة الدخن أسعار ارتفعت فقد

 األكثر هي الشمالية والمحافظات صنعاء دينةم وكانت. التدهور في واستمرت( 2019 مارس) السابق شهري للالسعر تجاهاال نفس 2019 أبريل شهر في الوقود أسعار اتبعت المشتقات النفطية : 

 في. لتر/  لاير 529 تليها ،. 2019 مارس عن ٪ 67 بزيادة أي ، لتر/  لاير 587 و لتر/  لاير 595 عند وذمار حجة في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل حيث تم. الجنوبية بالمحافظات مقارنة تضرراً 

 أعلى للديزل التجزئة أسعار سجلت ، نفسه الوقت وفي(. ٪ 36.6بزيادة ) إب لتر في/  لاير 485 . وبمقدار(٪ 41.4 زيادة بنسبة. )لتر في مدينة صنعاء/  لاير 502 ،( ٪ 50 بزيادة حوالي) الحديدة

. الرسميةاالسعار مع كبير سعر فارق وسجلت الموازية السوق رتازده ، لذلك وتبعا. ذمار في ٪ 20 و صنعاء مدينة في ٪ 21.5 ، و إب في ٪ 22.2 تليها ، ٪ 28.2 بنسبة الحديدة في حادة زيادة

 مع وبالمقارنة ، الطهي لغاز بالنسبة أما .عدن في ٪ 24 و وحجة الحديدة مدينتي في ٪ 92 و ، صنعاء مدينة في ٪ 147 تليها ، ٪ 174 بفارق ذمار مدينة في للبترول سعر فرق أعلىحيث تم رصد 

ت االسعار على المستوى ارتفع ، ذلكتبعا لو. التوالي على ٪ 21.7 و ٪ 49.6 بنسبة األسعار في زيادة أعلى وأبين ذمار وسجلترصودة الم األسواق في تقريًبا األسعار ارتفعت ، فقد السابق الشهر

 .الطهي لغاز ٪9ترول وللب ٪21 و للديزل ٪10 بنسبة أبريل في  الوطني

 

 قلقاً  هناك أن إلى والزراعة )الفاو( األغذية لمنظمة اإللكتروني ، الوحدات التنسيقية التابعة للبرنامج والموقع والري الزراعة وزارة عن الصادرة خيرةاأل التقارير تشير :الصحراوي الجراد انتشار 

 وحجم االنتشار مستوى أن حين في صعدة. إلى ومؤخرا شبوة، ذمار ة،، حج عمران ذلك في بما المحافظات مختلف ليشمل الراهن الوقت فيها في وانتشاره لليمن الصحراوي الجراد مهاجمة من متزايداً 

 إلى أكتوبر من الشتوي التكاثر موسم اليمن، في الصحراوي الجراد تجدر االشارة الى ان هناك موسمان لتكاثر. األثر  دراسة شاملة وتقييم إلى حاجة في ستظل الجراد مهاجمة عن الناجمة األضرار

 .والمهرة وحضرموت وشبوة، ومأرب الجوف من الداخلية األجزاء في أغسطس- مايو خالل الصيفي التكاثر وموسم عدن وخليج األحمر للبحر احليةالس السهول في أبريل
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 الفنية لالمن الغذائي سكرتاريةال

 الموازي السوق سعر استمر ، ذلك ومع. واحدي الاالمريك دوالرلل لاير 495 إلى لاير 440 من مؤخًرا الرسمي الصرف سعر ارتفع :للريال اليمني مقابل الدوالر االمريكي  صرفالسعر معدل  

 للايرل ٪11 قدره تحسناً  مسجالً  ،لدوالر االمريكي الواحد ل لاير 510 الشهري الصرف سعر متوسط وبلغ. 2019 أبريل في األخرى األجنبية والعمالت األمريكي الدوالر مقابل التذبذب في اليمني لللاير

 الحالي الرسمي السعر مع مقارنة ٪ 3 بنسبة زيادةمعدل الصرف الراهن للسوق الموازية أظهر فقد ، أخرى ناحية ومن. 2019 مارس  -الشهر السابق  مع مقارنةالمقابل الدوالر االمريكي ب اليمني

تجدر االشارة الى ان . ةاألزم فترة ما قبل مع بالمقارنة ٪ 137 ك الزيادةتل وتجاوزت( 2018 أبريل) الماضي العام من المقابل بالشهر مقارنة ٪ 5 زيادةو ،( 2019 أبريل/  أمريكي دوالر/  لاير 495)

 للبنك المركزي والتي بدورها ساعدت على توفر السيولة من العمالت الصعبة وال سيما الدوالر االمريكي  السعودية الوديعة إلى يعزى قد ، األخير التحسن هذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظل متوسط أسعار الرز غير البسمتي والسكر أعلى من أسواق المدينة الرئيسية كما  %6.1 نة مع اسعار الريف وبنسبة مرتفعا بالمقاروطنيا، ظل سعر التجزئة لزيت الطبخ النباتي المنتج محلًيا   
ي ظل أنظمة السوق العادية ، تظهر أسعار على التوالي. وف ٪1وأقل من  ٪1.8طفيفة بين أسعار دقيق القمح وحبوب القمح في المدن الرئيسية واألسواق الريفية بنسبة على التوالي. ولوحظت فروق  ٪1و  ٪2بحوالي 

مثل القرب من الموانئ  عدةديريات والمحافظات. وبشكل عام ، يختلف بسبب عوامل السلع المستوردة ارتفاًعا في السوق الريفية مقارنًة بالمدن الرئيسية في المحافظات. ومع ذلك ، فإن االتجاه ليس هو نفسه في جميع الم

تؤثر على تقلب األسعار بين مراكز السوق الريفية  والتكامل والتآزر مع شبكات األسواق األخرى بما في ذلك برامج المساعدة اإلنسانية ، والتي يمكن أن د بما في ذلك شبكات السوق غير الرسميةالرئيسية وطرق اإلمدا
 والحضرية.

على التوالي. في حين أظهر الدخن ارتفاًعا في سعر  ٪ 1و  ٪ 1.7أعلى من أسواق المدينة بنسبة سجلت عة في األسواق الريفية أسعار التجزئة للذرة الشامية والشعير والذرة الرفي الحبوب المنتجة محليا: 
ضافة إلى التآزر والوظائف الهامة بين . وهذا يدل على تأثير شهر رمضان في المزيد من الطلب على الحبوب المحلية لالستهالك باإل٪1.8التجزئة في المناطق الريفية مقارنًة بأسواق المدينة بنسبة 

سواق الريفية والحضرية األخرى بالمحافظات حيث ال يتم إنتا  نظامي السوق. ومن المهم اإلشارة إلى أن الحبوب المنتجة محلياً مثل الذرة الرفيعة والذرة الشامية والشعير والدخن يتم تداولها في األ
 المحصول المعين منها. 

 

 األزمة قبل وما 2019 مارسشهر مع 2019ابريللشهر الريفية و الرئيسية المدنفي اسواق )  لاير/كجم ( التجزئةسعر البيع ب متوسط مقارنة: 1 جدول

 السلع المستوردة

 السلع

 المدن أسواق

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

الريفية األسواق  
2019 مارس ابريل2019 االزمة قبل ما   ابريل2019 

 %0.5 252.4 %107.8 %2.2- 253.7 القمح

 %1.8 278.6 %99.4 %4.3- 283.5 القمح دقيق

 %1.0- 305.1 %58.3 %5.7- 302.2 السكر

 %1.9- 415.1 %89.6 %3.8- 407.0 البسمتي غير الرز

 %6.1 689.3 %105.0 %2.5.0- 731  محليا المنتج النباتي طهيال زيت

محليا المنتجة الحبوب  

 %1.0 455.6 %125.7 %0.3 460.2 الرفيعة الذرة

 %1.8- 501.1 %149.6 %3.5 492.2 الدخن

 %1.7 467.9 %142.6 %1.6- 475.9 الشامية الذرة

 %1.7 470.5 %195.7 %4.6 478.5 الشعير

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

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

 

 

 

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

  السابق الشهر في لاير 39،042 بـ مقارنة لاير 38135 إلى الغذاء لسلة األدنى الحد لسعر الوطنية التكلفة متوسط انخفض ،( 2019 أبريل) تقريرهذا ال إعداد وقت في 
 وزيادة( 2018 أبريل) الماضي العام من المقابل بالشهر مقارنة ٪ 37 بنسبة متزايدا اتجاها التكلفة أظهرتفي الوقت نفسه ، . ٪2 بنسبة انخفاًضا مسجالً ( 2019 مارس)

 األعلى هي تعز في MFB الغذاء سلة لسعر األدنى الحد تكلفة كانت المحافظات، مستوى وعلى(. 2015 فبراير) األزمة قبل ما تكلفة مع مقارنة ٪ 120 بنسبة كبيرة
 الحد تكلفة وتأثرت. لاير 34،630 تكلفة بأقل المساواة قدم على وأبين شبوة كانت حين في ، الضالع في لاير 40،950 و البيضاء في لاير 41،540 تليها ، لاير 48،026

 المستوردة الغذائية السلع أسعار انخفاض إلى أدى مما األمريكي الدوالر مقابل اليمني اللاير قيمة في األخير بالتحسن المرصودة المحافظات في MFB الغذاء سلة لسعر األدنى
 .يةالرئيس

 

 

   

 

 

 والمحافظات صنعاء مدينة في سيما ال ، الريفية والمناطق الرئيسية المدن من كل في السابق بالشهر مقارنة والندرة االختناقات من العديد أبريل شهر في وتوفره الوقود إمداد شهد

 فسجلت. للغاية مرتفعة مستويات الرسمية المحطات مع األسعار فروق وبلغت المسيطر هو الموازي السوق سعر وكان .التدهور في الطهي غاز في النقص استمر بينما. الشمالية

. عدن في ٪24 و ، وحجة الحديدة مدينتي في ٪92 و ، صنعاء مدينة في ٪147 بنسبة تليها ، ٪174 سجلت حيث لتر، 20 لكل البترول أسعار في زيادة نسبة أعلى ذمار مدينة

 الطهي لغاز بالنسبة أما. ذمار مدينة في ٪ 65 و وحجة الحديدة مدينتي في ٪ 113 تليها ، ٪ 140 بنسبة صنعاء مدينة في نسبة أعلى سجلت إذ للديزل بالنسبة االتجاه نفس حظولو

 .التوالي على ٪ 21.7 و ٪ 49.6 بنسبة األسعار في زيادة أعلى وأبين ذمار وسجلت. رصودة الم األسواق في األسعار ارتفعت ، السابق الشهر مع وبالمقارنة ،

والريف الرئيسيه المدن اسواق في التجزئة اسعار – المحروقات  
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 الفنية لالمن الغذائي سكرتاريةال

 وشبوة تعز في ٪ 10 و ٪ 9 وبين ، حجة في ٪ 15 و ، الحديدة في ٪ 27 تليها ، ذمار في ٪ 37 بنسبة حاد بشكل الريف في الديزل أسعار ارتفعت ، السابق بالشهر مقارنة 

 ٪ 17 و ٪ 16 وبين ،٪ 62 بنسبة وحجة ،٪ 95 بنسبة والحديدة ،٪ 102 بنسبة ذمار في بحدة فارتفعت هاالتجا نفس للبترول الريفية األسعار اتبعت وبالمثل،. التوالي على

 .حضرموت في ٪ 10 و ، ذمار في ٪ 15 و ، والبيضاء تعز في ٪ 16 بنسبة تليها ،٪ 19 بنسبة إب في الطهي لغاز زيادة أعلى تسجيل وتم. التوالي على والبيضاء تعز في

 . في فروق توجد ال حيث) الضالع باستثناء المستهدفة، المحافظات في الرئيسية المدن بأسواق مقارنة الريفية األسواق في األسعار تزايد اتجاهات إظهار الطهي غاز واصل 

 الذي األمر وعبس حجور منطقتي في مؤخرا شهدتها التي المكثفة المعارك نتيجةً  ٪57.4 بنسبة السعر في فرق أعلى إظهار في الريفية حجة مناطق واستمرت(. األسعار

 الفروق أعلى لحج مدينة سوق سجل ذلك، من العكس وعلى. حضرموت في ٪9و الحديدة، في ٪19.7و أبين، في ٪24.3و إب، في ٪38.6 وبنسبة تالها. السلع حركة أعاق

 .ذمار في ٪ 21.5 تليها ٪ 46.7 بنسبة الريفية المناطق مستوى على األسعار في

االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 9201 ابريلشهر خاللفي المدن الرئيسية  المنزلي والغاز( بترول-ديزل)المحروقات ألسعار الشهري طالمتوس: 2جدول  

 السلع
 التغير %

صنعاء 
 )األمانة)

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

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

 343 371 366 430 507 327 411 360 300 489 478 528 497 ابريل

 NA 0.3% 3.34% -6.0% %22.2 %0.3- %2.0 %5.9 %8.7 %19.6 %14.9 %28.2 %21.5 مارس

 NA 144.0% 147.3% 128.7% %238.0 %118.0 %174.0 %140.0 %100.0 %226.0 %218.7 %252.0 %231.3 ماقبل األزمه

 البترول

 (لتر/لاير(

لابري  502 529 595 587 300 305 397 349 485 375 360 340 323 

 %16.8- %8.6 %0.6 %6.5 %36.6 %3.3- %7.3 %3.7 %5.3 %67.7 %67.6 %49.9 %41.4 مارس

 %115.3 %126.7 %140.0 %150.0 %223.3 %132.7 %164.7 %103.3 %100.0 %291.3 %296.7 %252.7 %234.7 ماقبل األزمه

 غاز

)مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 3500 2500 2300 4000 3958 3967 5638 4950 2092 7792 2200 4211 3363 ابريل

 %21.7 %0.0 %0.0 %11.1- %11.7 %1.4 %5.0 %2.1 %11.1 %49.6 %4.8 %9.9 %1.9 مارس

 NA 125.5% 178.4% 105.6% 72.9% 26.9% 29.9% 145.6% %39.5 %419.5 %5.4- %180.7 %60.1 ماقبل األزمه

 وعلى. الرئيسية واألسواق الريفية المدن أسواق بين األسعار فروق في تتحكم التي السائدة العوامل هي التوريد مصادر عن المسافات وبعد األمني والوضع النقل وسائل تظل ، عام بشكل •

 الطهي لغاز التجزئة سعر أظهر حين في. والبنزين الديزل من لكل الرئيسية المدينة اقوأسو الريفية األسواق في التجزئة سعر بين األسعار في طفيف اختالف هناك كان ، الوطني المستوى

 ذلك في بما اإلنتاج ونظم األخرى االقتصادية القطاعات مع بقوة وتوافرها الوقود أسعار ترتبط ذلك، إلى وباإلضافة. المدينة سوق أسعار عن ٪ 12 بنسبة حادة زيادة الريفية المناطق في

 .البشري لالستهالك المياه وإمدادات الزراعة

 2019 ابريل 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

497 528 478 489 300 360 411 327 507 430 366 371 343 

 الريف
 524 512 552 300 348 422  425 439 353 371 348 

 الفرق
NA 0.8% -6.6% -11.4% 0.0% 3.4% -2.6% NA 19.3% -2.1% 3.7% 0.0% -1.4% 

 

 البترول

 المدن

 الرئيسية

502 529 595 587 300 305 397 349 485 375 360 340 323 

 348 344 338 413 403  411 320 300 703 612 674  الريف

 NA -21.5% -2.8% -16.5% 0.0% -4.7% -3.4% NA 20.3% -9.2% 6.5% -1.2% -7.2% الفرق

 الطبخ غاز

 (كجم18)

 لتر/لاير

 المدن

 الرئيسية

3363 4211 2200 7792 2092 4950 5638 3967 3958 4000 2300 2500 3500 

 4625 2500 2350 4035 6442  5579 3375 2300 6413 5167 5247  الريف

 NA -19.7% -57.4% 21.5% -9.0% 46.7% 1.1% NA -38.6% -0.9% -2.1% 0.0% -24.3% الفرق

 من الرغم وعلى. لتر 20-18 اآلخر وبعضها ، لتر 13 وبعضها ، لتر 11 بعضها إذ – الغاز أسطوانات وزن في للتباين نظرا ، الطهي غاز أسعار في الفروق من التأكد يصعب 

 المناطق ألسواق خاص بشكل باهظة األسعار تجعل إليها الوصول يتعذر التي المختلفة النائية المناطق إلى النقل صعوبة فإن ،المحلية  اإلنتا  مصادر من الطهي غاز إمدادات أن

 لاير 2500 الجنوبية وحضرموت لحج وفي لتر، 11 لكل لاير 2100 هو الشمالية لمحافظاتا فيعقال الحارات  خالل من الموزع الطهي لغاز للشركة الرسمي والسعر. الريفية

 األوقات مختلف في ، عام من ألكثر يمتد الذي ، المنتج ندرة فإن نفسه، الوقت وفي. 3100 بـ لتر11 لألسطوانة السلعة نفس التجاريون الوكالء يوزع بينما. لتر 20-18 لكل

 في لاير 5000 الريفية األسواق في لتر 20-18 حجم لألسطوانة الموازي السوق سعر تجاوز لذلك، ونتيجة. األسعار في للتالعب الفاعلة الجهات لمختلف الفرصة يتيح ، واألسواق

 ..صنعاء مدينة في لاير 8500و ذمار في لاير 8000 حوالي إلى ووصل وحجة، وتعز الحديدة
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 الفنية لالمن الغذائي سكرتاريةال

  

 
 

 

 

 وارتفعت. وأبين والضالع وتعز لحج في مارس شهركما كان عليه الحال في  ثابًتا بقي إذ التجزئة سعر يتغير ولم. دفةالمسته المحافظات في للرصد الخاضعة األسواق في  ، أبريل شهر خاللالرفيعة  الذرة توفرت :الرفيعة الذرة
 ، نفسه الوقت وفي. والحديدة حضرموت في ٪ 4 بنسبة المساواة قدم وعلى ذمار في ٪ 5 تليها ، وإب صنعاء مدينة في ٪ 9 بنسبة المساواة قدم على األسعار في زيادة أعلى فسجلت. المحافظات معظم في الرفيعة للذرة التجزئة أسعار
 ما فترةب مقارنتها عند الحالية التجزئة أسعار تزال وال. كيلوغرام/  لاير 327 عند ذمار في سعر أدنى سجل بينما كيلوغرام/  لاير 600 عند أبين في للتجزئة سعر أعلى وسجل. والبيضاء عدن في ٪ 1 بنسبة بالتساوي السعر انخفض

 .صنعاء ومدينة وإب والضالع وعدن حجة في ٪ 100 عن يزيد وما وتعز أبين في ٪ 150 وفوق ، الحديدة في ٪ 193.7 وبنسبة بكثير أعلى األزمه قبل

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 ابريل ( كجم /لاير ) الرئيسية المدن في محليا المنتجه للحبوب الشهري المتوسط: 4 جدول

 السلع
 %  لتغيرا

 لمحافظاتا

 صنعاء

 (األمانة)

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

 الذرة

 الرفيعة

 600 500 545 513 454 475 500 500 500 327 329 373 427 يلابر

 %0 %0 %4- %1- %9 %1- %0 %0 %4 %5 %4- %4 %9 مارس

 NA 150.0% 115.9% 121.5% 144.3% 137.0% 108.3% 155.3% %100.0 %81.7 %93.5 %193.7 %137.2 األزمه ماقبل

 

 الدخن

 

 617 450 578 600 454 481 402 600 433 590 350 350 379 ابريل

 NA 0.0% NA 0.5% 1.3% -0.9% 2.9% -2.0% 0.0% 0.0% %2.3 %6.7 %0.8- مارس

 NA 101.0% 118.6% 127.0% 155.3% 189.0% 91.5% 157.1% %154.7 %195.0 %105.9 %175.6 %122.9 األزمه ماقبل

 

 الذرة

 الشاميه

 

 NA 406 496 492 517 425 525 600 500 402 521 500 423 ابريل

 NA -3.1% 0.4% 18.0% -11.3% -12.4% -4.5% 0.0% %0.0 %12.6 %8.8 %0.0 %0.2 مارس

 NA 103.0% 115.7% 140.0% 124.8% 110.4% 133.3% 155.3% %177.8 %136.5 %189.4 %293.7 %148.8 األزمه ماقبل

 الشعير

 NA 325 NA 600 479 606 350 500 350 413 404 800 525 ابريل

 NA 3.8% NA %0.0 %0.8 %11.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.4 %8.9 %14.3 %20.7 مارس

 NA 133.3% NA 166.1% 215.8% -100.0% 91.2% NA %94.4 %158.1 %169.3 %515.4 %275.0 األزمه ماقبل

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 الفنية لالمن الغذائي سكرتاريةال

 في ٪3 من وأقل ٪5 بنسبة عدن يليه ،٪13.6 بنسبة حجة في ملحوظ النخفاض اتجاها لدخنا سعر متوسط وأظهر. الضالع في فقط السابق بالشهر مقارنة تغيير دون حاله على ابريل شهر في الشهرية األسعار متوسط ظل  :الدخن
. أبين في كيلوغرام/  لاير 608و الحديدة في كيلوجرام/  لاير 328 بين التجزئة أسعار فروق تراوحت. شبوة في ٪ 2.1 وبنسبة البيضاء في ٪ 3.6 وبنسبة ،٪ 6 عن تزيد بنسبة إب في متزايدة اتجاهات أظهرت حين في. صنعاء مدينة
 .وذمار والحديدة أبين في ٪150 من أعلى أي شبوة، في ٪195.7 بنسبة بكثير أعلى قبل األزمهبما  مقارنتها عند الحالية التجزئة أسعار تزال وال

 على والبيضاء شبوة في ٪ 11.3 و ٪ 12.4 بنسبة حاد بشكل التجزئة أسعار متوسط وانخفض. وأبين وحضرموت الحديدة في السابق بالشهر مقارنة تغيير دون حاله على أبريل، شهر في الشهرية األسعار متوسط ظل  :الذرة الشامية
 والضالع والبيضاء أبين محافظات في الرئيسية مدنال في للتجزئة أسعار أعلى وسجلت. حجة في ٪ 8.8 و ذمار في ٪ 12.6 و ، إب في ٪ 18 بنسبة المدينة أسواق بقية في ارتفعت بينما. الضالع في ٪ 5 من أقل وبنسبة التوالي

 ، حجة في ٪ 189 و الحديدة في ٪ 293 عن يزيد بما بكثير أعلىه األزم قبل ما بفترة مقارنتها عند الحالية التجزئة أسعار تزال وال. وحجة وتعز صنعاء ومدينة ذمار محافظات في األسعار أدنى سجلت بينما ، وعدن وحضرموت
 ..وأبين حضرموت في ٪ 150 من بأكثر

. األسواق بقية في متزايدة اتجاهات الشهري التجزئة سعر متوسط وأظهر. والبيضاء وتعز ولحج حضرموت في مارس شهر في هي كما التجزئة أسعار وظلت. أبريل شهر في وأبين شبوة في المحلي الشعير توافر عدم استمر :الشعير
 لكل لاير 800 بقيمة بالتجزئة بيع سعر أعلى الحديدة سجلت المستهدفة، المحافظات بين ومن. حجة في ٪ 9 وحوالي عدن في ٪ 11و ، الحديدة في ٪ 14.3 تليها ،٪ 20.7 بنسبة األسعار في زيادة أعلى صنعاء مدينة سجلت إذ

(. 2015 فبراير) هاألزم قبل ما وقت في بالسعر مقارنة ٪ 515.4 بنسبة زيادة الحديدة حققت ، المستهدفة المحافظات بين منو. كيلوجرام لكل لاير 325 بـ الضالع في سعر وأدنى عدن في كيلوجرام لكل لاير 606 تليها ، كيلوجرام
 .وإنتاجه الشعير لزراعة الرئيسية المناطق هي( وريمة ذمار من وأجزاء وصنعاء، وعمران والمحويت وصعدة حجة سيما وال) الشمالية الزراعية البيئية المنطقة في الواقعة المحافظات أن إلى هنا اإلشارة وتجدر

 
 معظم في نادرة سلعة المحلي والقمح الشعير كان ، لذلك ووفًقا. الريفية واألسواق الرئيسية المدينة من كل في المنتجات بعض وتوافر العرض في النقص بعض السابق، بالشهر مقارنة أبريل، في المحلية الحبوب شهدت 

 التوفر من تضرراً  األكثر باعتبارها لحج في المرصودة المدينة أسواق واستمرت(. المرتفعات مناطق في رئيسي بشكل) بيئًيا المالئمة الزراعية المناطق بعض وفي محدود نطاق على زراعتها يتم حيث فةالمستهد المحافظات
. الضالع في الريفية األسواق في الشامية والذرة والدخن الرفيعة للذرة بالنسبة الشيء ونفس. المرصودة الحبوب منتجات لجميع أفضل توافًرا المراقبة الريفية األسواق شهدت حين في المحلي، الشامي والذرة الدخن من المتقطع
 األخرى والحضرية الريفية األسواق في والدخن والشعير الشامية والذرة الرفيعة الذرة ثلم محلياً  المنتجة الحبوب تداول يتم ، ذلك إلى وباإلضافة. المدينة وأسواق الريفية األسواق بين األسعار في الواسع التباين يفسر ما وهذا
 باإلضافة المحلية حبوبال إلنتا  الرئيسية المناطق هي ريمة و ذمار من وأجزاء وصنعاء وعمران المحويت و حجة و إب و ذمار و الحديدة محافظات فإن ، ذلك ومع. فيها المعين المحصول إنتا  يتم ال حيث المحافظات في
 مقارنة أقل التجزئة أسعار ستكون ، ذلك على عالوة. المحافظات تلك في المنتجات هذه في نقص من الرئيسية واألسواق الريفية المدن أسواق تعاني ال ، لذلك. البالد أنحاء جميع في األخرى المحافظات إلى المورد كونها إلى

 .األخرى بالمحافظات

 في. التوالي على ٪ 1 و ٪ 1.7 بنسبة المدينة أسواق من أعلى زيادة الريفية األسواق في الرفيعة والذرة والشعير  الشامية للذرة الوطنية التجزئة أسعار سجلت ،( 2019 مارس) السابق بالشهر ومقارنة لوطنيا المستوى على 
 إلى باإلضافة المحلية الحبوب على الطلبات من المزيد إيجاد في رمضان شهر خالل االستهالك عادات تأثير على يدل وهذا. ٪1.8 بنسبة المدينة سواقبأ مقارنةً  الريفية المناطق في التجزئة سعر في ارتفاًعا الدخن أظهر حين

 المنتج هذا سجل حين في ، والبيضاء حضرموت في الشامية الذرة في الريفية واألسواق المدينة في الرئيسية األسواق بين األسعار في فروق هناك تكن لم ، المحافظات مستوى وعلى. السوق نظامي بين الهامة والوظائف التآزر
 18 تليها ، الحديدة مدينة في ٪ 41 بنسبة األسعار في فرق أعلى الرفيعة الذرة وسجلت. التوالي على ٪ 10 و ٪ 13 ، ٪ 18 ، ٪ 23 ، ٪25 بنسبة الريفية المناطق على وحجة وذمار وتعز وإب الحديدة مدن في أعلى أسعاًرا

 بالتجزئة بيع سعر أعلى حضرموت أرياف فسجلت ، السلع بحركة المرتبطة الصعوبات إلى باإلضافة الريفية والمناطق( الحديدة) اإلمداد مصدر بين وطولها المسافات وبعد ، الكبير للطلب نظًرا. ذمار في ٪ 10 و تعز في ٪
 (كيلوغرام/  لاير 900) ٪52 بنسبة الدخن لسلعة الريف في

 و الحديدة في مارس من اعتبارا مستقرة فبقيت تغيير دون للدخن التجزئة أسعار وظلت. ٪ 11 و ٪ 14 بنسبة الرفيعة الذرة أسعار في زيادة أعلى وحضرموت إب  ،في السابق بالشهر ومقارنة أبريل في الريفية األسعار سجلت 
 حين في ، ذمار في ٪ 7 وحوالي حجة في ٪ 11.8 بنسبة الحديدة محافظة في الشامية للذرة الريفية المناطق أسعار وارتفعت. حضرموت في الشعير و لحج في الشامية للذرة ةبالنسب نفسه الشيء تسجيل تم وقد ، أبين و ذمار

 بقيمة للشعير بالتجزئة بيع سعر أدنى إب سجل بينما ، كيلوغرام/  لاير 900 سعر أعلى المكال في للدخن يةالريف المناطق في التجزئة سعر وسجل. ٪ 6.8 بنسبة الحديدة في الريفية المناطق أسعار في انخفاض اتجاهات أظهرت
 .لاير 346

 جميع بين ومن. الرئيسية المدن أسواق في باألسعار ارنةمق التوالي على ٪ 26 و ٪ 18 بنسبة الريفية المناطق في التجزئة أسعار ارتفاع في وإب تعز في الريفية المناطق في والشعير الرفيعة الذرة على الطلب ارتفاع سبب 
 الدخن في بالتجزئة بيع سعر أدنى الحديدة سجلت بينما ، كيلوجرام/  لاير 650 بسعر أبين في الشامية والذرة الرفيعة الذرة يليه ، لحج في كيلوغرام/  لاير 700 بواقع بالتجزئة بيع سعر أعلى الشعير سجل ، الحبوب منتجات

 .كيلوجرام/  لاير 264 مقدارب

 2019 ابريل 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 الحديدة

 600 500 545 513 454 500 500 500 327 329 373 الرئيسية المدن الذرة الرفيعه

 NA 650 500 489 450 424 525 627 298 329 264 الريف

 NA -8% %9 %5 %1 %18 %5- %20- %10 %0 %41 الفرق

 617 450 578 600 454 402 600 433 590 350 350 الرئيسية المدن الدخن

 NA 650 500 507 500 414 504 900 400 337 299 الريف

 NA -5% %16 %18 %9- %3- %19 %52- %48 %4 %17 الفرق

 NA 406 492 517 425 525 600 500 402 521 500 الرئيسية المدن الذرة الشامية

 NA 667 481 517 400 345 538 500 356 475 400 الريف

 NA 18% 23% 0% -12% NA -10% %0 %13 %10 %25 الفرق

  600 479 606 350 500 350 413 404 800 525 الرئيسية المدن الشعير

 NA 563 406 380 700 400 475 NA 346 572 463 الريف

 NA 42% 0% 9% -50% 25% -26% NA 38% 5% NA الفرق
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 تأثرت ، محليًا المنتجة األخرى الحبوب غرار وعلى. العام مدار على المرتفعة األسعار تقلبات في تسبب مما ، الرئيسية والمدن الريف من كل في ويومي كبير بشكل الخضروات نتجاتميعد الطلب على شراء واستهالك  ، عام بشكل

 فروق في تتحكم التي الرئيسية العوامل بين من والموسمية والطلب والعرض االستهالك معدل يعد ، عام وبشكل. األمريكي لدوالرا مقابل الريال قيمة وتحسين للوقود وخفض لألسعار تعديل بآخر إيجابي بشكل محليًا المنتجة الخضروات
 .الريفية واألسواق الرئيسية المدينة بين الخضروات أسعار

 العرض وبسبب. اإلنتاج تكاليف تغطي التي الجيدة األسعار على للحصول المحافظات بين األحيان بعض وفي المحافظة نفس داخل مالعواص إلى المحصودة عائداتهم بتبادل والمحافظات المناطق مختلف من المنتجون يقوم ما وعادةً 
 المبدأ هذا وأبين والضالع والبيضاء ولحج حجة في الرئيسية نالمد أسواق في األسعار أوضحت لذلك، ووفقًا. نسبيًا مستقرة الرئيسية المدن سوق في الخضروات أسعار تظل الطلب، تلبي التي البالد أنحاء مختلف من الثابت

 وشبوة وإب لحج شهدت ، وبالمثل. والضالع لحج من كل في ٪ 5 بنسبة المساواة قدم وعلى ، ٪ 11 بنسبة وأبين ، ٪ 17 بنسبة حجة في الريفية واألسواق المدينة أسواق بين البصل أسعار في الفروق أعلى تسجيل تم ، أبريل شهر خالل

 من كل في الجانب هذا في األسعار في فرق أعلى وسجل ، للبطاطس الرئيسية بالمدن مقارنة األسعار في ارتفاًعا تقريبًا الريفية األسواق جميع وأظهرت. الرئيسية المدينة أسواق عبر الريفية المناطق في للطماطم التجزئة أسعار في ارتفاع
 المدن أسواق بين األسعار في فروق هناك يكن ولم. والبامية الحار للبسباس بالنسبة نفسه والشيء ، الحلو للفلفل الريفية واألسعار المدينة بين األسعار في فروق أعلى والبيضاء وتعز الحديدة وسجلت. سواء حد على ٪12 بنسبة وأبين لحج

 المناطق في منها الحديدة مدينة في أعلى والمتابعة للرصد تخضع التي الخضروات لجميع التجزئة أسعار جميع كانت ، البصل وباستثناء. للبصل الحديدة في وكذا الضالع في والبامية الحلو والفلفل للبطاطس الرئيسية واألسواق الريفية

 ..الريفية

ونسبه التغير مع الشهر السابق  2019-ابريلالشهري ألسعار الخضروات )لاير/كجم( ط: المتوس6جدول   

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

 البصل

 

 300 225 288 265 242 217 304 238 229 263 338 258 263 ابريل

 %4.2- %5.5- %0.0 %0.8 %16.9 %6.1- %5.6 %26.6 %3.6 %10.0 %2.7 %4.8- %1.5- مارس

 الطماطم

 

 250 350 363 406 287 310 352 200 342 408 400 392 371 ابريل

 %58.9- %33.3- %14.6- %21.5- %34.2- %35.8- %21.4- %55.6- %14.5- %19.4- %5.9- %18.7- %19.0- مارس

 البطاط

 

 396 400 438 379 354 367 473 388 421 398 400 400 350 ابريل

 %17.2 %0.0 %59.3 %26.3 %28.3 %15.0 %27.5 %47.5 %42.2 %11.5 %3.1 %15.9 %2.3 مارس

 البيبر

 

 1171 600 1133 925 842 929 1238 1200 1208 796 658 717 767 ابريل

 %1.5 %0.0 %0.0 %12.5 %10.2 %0.4- %8.0 %33.3 %27.2 %18.6 %3.7- %39.5 %1.0- مارس

 البسباس
 1417 775 1450 1258 914 850 1213 1100 1133 867 979 1061 954 ابريل

 %65.2 %3.1- %1.8 %26.6 %5.2 %6.3 %6.1- %10.2- %15.3 %7.6- %5.8 %15.1 %3.0- مارس

 البامية

 863 700 900 817 786 779 1244 950 917 848 642 723 1029 ابريل

 %7 %0 %22- %2 %34 %3- %4 %46 %9 %20 %11 %31 %17.1 مارس

، تليها  ٪ 6.1أعلى انخفاض في السعر في عدن بنسبة ظل متوسط سعر البصل في شهر أبريل دون تغيير في شبوة ، في حين ارتفع في سبع محافظات وانخفض في البقية مقارنة بشهر مارس. وتم تسجيل  البصل: 

 338في ذمار. وتم تسجيل أعلى سعر للبيع بالتجزئة في حجة عند  ٪ 10في إب و  ٪ 17في لحج وبما يقرب من  ٪ 26.6ة. وفي الوقت نفسه ، ارتفع بشكل حاد بنسبة في الحديد ٪ 5في الضالع ، وأقل من  ٪ 5.5

 .لاير / كيلوغرام 217لاير / كغ ، في حين تراجعت عدن عن أدنى مستوى لها بواقع 

الرئيسية في األسواق  وقت الحصاد الذي أدى إلى زيادة المعروض من الطماطم في األسواق المحلية. وتبعا لذلك ، شهد الطماطم أعلى انخفاض في األسعار في المدن نظرا لموسم الحصاد ، حيث حان الطماطم:  

في البيضاء وتعز. وتراوح متوسط سعر  ٪20عدن وإب والضالع ، ووصل إلى أكثر من  في ٪30في ابين ولحج ، وبأكثر من  ٪50الخاضعة للمراقبة مقارنة بالشهر السابق. ووفًقا لذلك ، تجاوز انخفاض األسعار 

 .لاير / كيلوغرام في أبين 250لاير / كيلوغرام في البيضاء و  406التجزئة من الطماطم في أبريل بين 

 ٪ 47.5، تليها  ٪ 59.3لع ، وأظهر اتجاًها متزايًدا في باقي المحافظات. وسجلت شبوة أعلى زيادة بنسبة ظل متوسط السعر الشهري دون تغيير في شهر أبريل ، عما هو في شهر مارس فقط في الضا : البطاطس  

ر للتجزئة في مدينة لاير / كيلوغرام في شبوة ، في حين سجل أدنى سع 438لاير / كيلوجرام ، تليها  473في إب وتعز والبيضاء. سجلت تعز أعلى سعر  ٪ 20في حضرموت ، وأكثر من  ٪ 42.2في لحج ، و 

 2019لاير / كيلوجرام مقارنة بشهر مارس  350صنعاء ب 

 الترتيب. وفي الوقت نفسه ، ارتفع في جميع أظهر متوسط سعر الفلفل الحلو الشهري مقارنة بالشهر السابق اتجاهات انخفاض طفيفة في ثالث محافظات هي: )حجة ، مدينة صنعاء وعدن( على:) الفلفل الحلو (لبيبر 

لاير / كيلوجرام ، تليها لحج بـ  1238في ذمار. وشهدت تعز أعلى سعر تجزئة عند  ٪18.6في حضرموت وبنسبة  ٪27.2في لحج و  ٪33.3في الحديدة و  ٪39.5المحافظات األخرى مسجالً زيادة حادة بنسبة 

 / كيلوجرام. وترتبط أسعار التجزئة المرتفعة هذه بالطلب الكبير على المنتج في الوجبات الغذائية اليومية.  لاير 600لاير / كيلوجرام ، في حين سجلت محافظة الضالع أقل سعر تجزئة بواقع  1200

لاير /  1258لوجرام في أبين ، و لاير / كي 1417لاير / كيلوجرام ، تليها  1450سجل سعر التجزئة للبسباس الحار خالل شهر أبريل أعلى سعر في شبوة بين جميع المحافظات المستهدفة األخرى بسعر : الفلفل 

في  ٪ 7.6، يليه  ٪ 10.2لاير / كيلوغرام. وسجل متوسط سعر محافظة لحج أعلى انخفاض بنسبة  775في تعز في حين أن الضالع سجلت أدنى سعر للبيع بالتجزئة بمقدار  1213كيلوجرام في البيضاء ، وبحوالي 

في كل من حضرموت والحديدة على حد سواء. وقد اتبع سعر التجزئة نفس اتجاه  ٪ 15في البيضاء وبنسبة تزيد عن  ٪ 26.6في أبين ،  ٪ 65.2عت األسعار بنسبة في تعز. وفي الوقت نفسه ، ارتف ٪ 6.1ذمار و 

 .الفلفل الحلو لنفس األسباب

تجاه سعر البطاطس وزاد بشكل عام في المحافظات المستهدفة. ويتبع سعر التجزئة نفس اتجاه الفلفل الحلو والبسباس الحار متوسط سعر هذا المنتج ثابًتا في شهر أبريل في الضالع فقط ، واتبع تقريًبا نفس ا ظل: البامية 

كيلوجرام في  \لاير  1244لتجزئة في أبريل من نظًرا ألهميتها كمحصول نقدي ومغٍذ. وتراوحت أسعار ا 2018ولألسباب نفسها. وقد تمت إضافته بين منتجات الخضروات التي يتم رصدها ومتابعتها بدًءا من يوليو 

في مدينة صنعاء.  ٪ 17.1في ذمار و  ٪ 20في الحديدة  ٪ 31في إب ،  ٪ 34، تليها  ٪ 46كيلوجرام في حجة. ومقارنة بالشهر السابق ، ارتفع متوسط سعر البامية بشكل كبير في لحج بنسبة  \لاير  642تعز إلى 

 .في عدن ٪ 3، تليها بنسبة  ٪ 22ض بنسبة وسجلت شبوة أعلى نسبة انخفا
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 محافظات خمس في انخفاض اتجاهات وأظهر وأبين ضالعال في ، السابق الشهر مع مقارنة تغيير دون األغنام من الفئة لهذه الحية للحيوانات الشهرية األسعار متوسط ظل:  أشهر 6 عمر األغنام 

 ووصل. ذمار في ٪ 4.89 تليها ، ٪ 10 بنسبة زيادة أعلى وحجة الحديدة وسجلت. وحجة صنعاء مدينة في ٪ 1 من وأقل ، ٪ 3.24 بنسبة عدن ، ٪ 5.55 بنسبة البيضاء ، ٪ 22 بنسبة تعز: هي

 زيادة بسبب لاير 26208 قدره بالتجزئة بيع سعر أدنى تعز سجلت حين في. حضرموت في لاير 64000 تليها ، شبوة في لاير 71000 إلى أشهر 6 العمر من البالغة لألغنام للتجزئة سعر أعلى

 .للناس الشرائية القوة بضعف يرتبط والذي المحافظة أنحاء مختلف من العرض

 في األسعار في حاًدا انخفاًضا وأظهرت وأبين حضرموت في حالها على األغنام من الفئة هذه أسعار بقيت حيث. أشهر 6  ئةف لألغنام السعر اتجاه نفس األسعار متوسط اتبع شهر 12 عمر األغنام 

 في زيادة أعلى وسجلت. ةالمرصود األخرى المدن أسواق جميع في متزايًدا اتجاًها الشهري السعر متوسط أظهر ، نفسه الوقت وفي. تعز في ٪7.1 و البيضاء في ٪8.3 تليها ، ٪9.6 بنسبة لحج

 و ، البيضاء في رأس/  لاير 76083 وبواقع لاير، 90،000 إلى وصلت الفئة لهذه الواحد للرأس للتجزئة سعر أعلى شبوة وسجلت. الضالع في ٪ 8.3 و عدن في ٪ 9 تليها ، ٪ 9.1 بنسبة الحديدة

 .التوالي على لاير 49000 و لاير 45667 بلغ حيث ، التجزئة لبيع سعر أدنى وحجة تعز سجلت بينما. حضرموت في رأس/  لاير 71333

 

 2019 ابريلشهر 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 سلعال

 البصل

 المدينه الرئيسية
258 338 263 229 238 304 242 265 288 225 300 

 الريف
259 408 258 221 250 251 240 251 263 238 338 

 الفروقات
0% -17% 2% 4% -5% 21% 1% 6% 10% -5% -11% 

 الطماطم

 دينه الرئيسيةالم
392 400 408 342 200 352 287 406 363 350 250 

 275 388 425 399 379 314 275 321 433 442 388 الريف

 الفروقات
1% -10% -6% 7% -27% 12% -24% 2% -15% -10% -9% 

 البطاطس

 المدينه الرئيسية
400 400 398 421 388 473 354 379 438 400 396 

 الريف
394 442 404 429 442 372 360 369 444 400 450 

 الفروقات
2% -10% -1% -2% -12% 27% -2% 3% -1% 0% -12% 

 البيبر

 المدينه الرئيسية
717 658 796 1208 1200 1238 842 925 1133 600 1171 

 1246 600 1025 736 825 788 1175 1267 713 733 381 الريف

 الفروقات
88% -10% 12% -5% 2% 57% 2% 26% 11% 0% -6% 

 الفلفل

 المدينه الرئيسية
1061 979 867 1133 1100 1213 914 1258 1450 775 1417 

 الريف
828 925 848 1267 1258 1071 842 1003 1475 788 1392 

 الفروقات
28% 6% 2% -11% -13% 13% 9% 25% -2% -2% 2% 

 البامية

 المدينه الرئيسية
723 642 848 917 950 1244 786 817 900 700 863 

 975 700 900 797 783 820 1288 1204 704 600 378 الريف

 الفروقات
91% 7% 20% -24% -26% 52% 0% 3% 0% 0% -11% 

 الثروة الحيوانية
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 الشهرية البيانات وكشفت. كبديل( للمزارع سوق أقرب) الريفية السوق أسعار اعتبار يتم وبالتالي ، الحاالت معظم في المزرعة بوابة أسعار من التأكد يصعب سعر بوابة المزرعة )األسعار الريفية(:

 حجة وباستثناء الصدد هذا وفي. والماعز األغنام من الحية للحيوانات بالنسبة ٪35 تجاوزت المدينة أسواق وأسعار( الريفية) المزرعة بوابة بين األسعار فروق أن( GFUs) للمحافظات المركزية للوحدات

 األسعار وصلت ، لذلك ونتيجة. المستهدفة المحافظات يف شهًرا 12 و أشهر 6 عمرها يبلغ التي والماعز األغنام فئات لجميع الريفية األسعار على واضح بشكل األسعار لفروق المئوية النسبة هذه انعكست ،

 على المستمر القتال وبسبب حجة وفي.  وأبين لحج في ٪11 و ، ذمار في ٪17 الحديدة في ٪19 ، إب في ٪20 و ، حضرموت في األغنام فئة في ٪35 المدينة بأسواق مقارنة أبريل في الريفية المناطق في

 .المحافظة في المدن عن الريفية األسعار ارتفاع تفسر الحقيقة وهذه. عبس في سيما وال ، الريفية المناطق إلى حجة مدينة سوق من المواشي أسواق انتقلت ، األرض

 وكذلك المراعي توافر إلى أدى الذي الحالي األمطار مموس بسبب األسواق في ارتفاعها الحيوانات أسعار وواصلت. كالمعتاد الريفية األسواق إلى والماعز األغنام من الحية الحيوانات تسويق عن اإلبالغ تم

 زيادة مع( الفطر عيد) القادمة الدينية للمناسبة تجهيزا والتسمين للتربية السن صغيرة حيوانات شراء إلى المزارعون يسعى ، عام كل من الوقت هذا في وعادة،. الدينية والمناسبات رمضان شهر اقتراب

 .والجزارين الجالبين بلق من الحيوانات على الطلب

 

.  الريفية باألسواق مقارنة الرئيسية المدن في كبير بشكل منخفضة واألسعار الريفية بالمناطق مقارنة أكبر بشكل الرئيسية المدن تزويد يتم والطلب، العرض لمبادئ ووفقًا عام، بشكل الحي، للدجاج بالنسبة 

 انخفاض في وأبين ذمار و الحديدة في الرئيسية المدن أسواق في المرتفع اإلمداد وتسبب. لالستهالك  مفضل غير كونه الريفية المناطق في توفره عدم حضرموت في الحي الدجاج واصل ، أبريل شهر وفي

 يتم والبيض الحي الدجاج من تقريبًا الجنوبية المحافظات احتياجات يعجم أن إلى هنا اإلشارة وتجدر. كبير حد إلى الريفية األسواق ارتفعت األسعار فإن المقابل، وفي الرئيسية المدن في األسعار في حاد

 .الظواهر هذه بمثل وتتعلق( والبيض الدجاج،) كليهما أسعار ارتفاع إلى يؤدي مما ، وذمار وصنعاء وإب تعز سيما وال ، الشمالية المحافظات من وإمدادها تداولها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابق الشهر مع التغير ونسبه 2019ابريل في اسواق المدن الرئيسية خالل (دجاج/راس/لاير) الحية والدواجن الحيوانات ألسعار الشهري المتوسط: 8 جدول
 

 الشهر النوع والعمر
 المحافظات

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

 شهور 6أغنام

 ابريل
44500 42875 34750 42875 64000 42000 26208 44750 35917 39667 71000 31750 50000 

 مارس
-1.11% 10.65% -0.71% 4.89% 0.39% 10.53% -26.00% -3.24% 0.70% -4.55% 1.43% 0.00% 0.00% 

 12أغنام 
 رشهو

 ابريل
59500 66625 49000 56375 71333 52000 45667 69188 60167 76083 90000 55750 60000 

 مارس
-0.8% 9.1% 2.1% 5.9% 0.0% -9.6% -7.1% 9.0% -0.6% -8.3% 1.4% 8.3% 0.0% 

 شهور 6ماعز 

 ابريل
63500 45000 35000 42550 64000 39000 34417 60406 32250 37250 80000 33500 60000 

 مارس
-2.3% 5.0% 0.0% 3.5% 0.0% -4.9% -9.2% 17.9% 5.7% -3.7% 6.7% -0.7% 0.0% 

 12ماعز 
 شهور

 ابريل
77000 68125 45750 55250 73000 53750 56833 78719 62667 65000 90000 58500 75000 

 مارس
-0.6% 1.3% 1.7% 5.5% 0.0% -9.5% -10.0% 10.7% 9.0% -6.8% 2.9% 1.7% 0.0% 

 دجاج الحي
 ابريل

1575 1690 3050 1642 2167 2000 2346 1870 1900 1875 2200 2500 2000 

 مارس
-20.8% 4.0% 2.2% -5.1% 9.0% 14.3% -16.0% -1.5% -6.5% -3.8% -9.3% 4.2% 0.0% 

 

 بنسبة عدن في حاد بشكل الشهري المتوسط وارتفع. السابق بالشهر مقارنة ، وأبين وحضرموت حجة في األسعار غيرتت لم حيث. األغنام أسعار اتجاهات نفس أبريل شهر في األسعار متوسط اتبع :أشهر 6 عمر الماعز 

 تليها ، شبوة في لاير 80،000 أشهر 6 فئة الماعز من الواحد للرأس للتجزئة سعر أعلى وكان. البيضاء في ٪ 4 من وبأقل لحج في ٪ 5 وبحوالي ، تعز في ٪ 9.2 بنسبة انخفض بينما. شبوة في ٪ 6.7 و ، ٪ 17.9

 . التوالي على لاير 32،250 و لاير 33500 كان والذي ، رأس لكل للتجزئة سعر أدنى وإب الضالع من كل وسجلت. عدن في للرأس لاير 60406 تليها ، صنعاء مدينة في لاير 63500 و ، حضرموت في للرأس لاير 64000

 تليها ، ٪ 10 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى تعز وسجلت. وحضرموت أبين في 2019 مارس بشهر مقارنة تغيير دون أبريل شهر في شهًرا 12 العمر فئة من للماعز الشهري السعر متوسط ظلشهرا 12 عمر الماعز  

 ، شبوة في 90،000 شهًرا 12 العمر من البالغ الماعز للرأس التجزئة سعر وبلغ. ذمار في ٪ 5،5 و إب في ٪ 9 وبنسبة ٪ 10.7 بنسبة عدن في السعر في زيادة أعلى تسجيل وتم. البيضاء في ٪ 6.8 و ، لحج في ٪ 9.5

 رأس/  لاير 45750 وقدره سعر أقل حجة سجلت حين في. أبين في رأس/  لاير 75000 تليها ، صنعاء مدينة في رأس/  لاير 77000 تليها

 وسجلت ، التوريد مصادر عن المسافة بعد وكذلك العرض قلة بسبب األخرى المحافظات في األسعار ارتفعت حين في. السابق بالشهر مقارنة الضالع في أبريل في الشهري الحي الدجاج سعر متوسط يتغير لم :الحي الدجاج  

 في لاير 2500 تليها ، لاير 3050 بحوالي حجة في الحي للدجاج للتجزئة سعر أعلى تسجيل تم كما.  حجة في 2.2 و ، الضالع في ٪4.2 تليها التوالي على ، ٪9 و ٪14.3 بنسبة األسعار في زيادة أعلى وحضرموت لحج

 .الكبير طلببال المرتبطة صنعاء مدينة في العرض زيادة يفسر ما وهذا ، رأس/  لاير 1575 بحوالي الحي لـلدجاج التجزئة لتجارة سعر أدنى صنعاء مدينة وسجلت. شبوة في لاير 2200 و ، تعز في لاير 2346 و الضالع

   2019 خالل ابريل والريف الرئيسية المدن اسواق فية والدواجن حبوانات الحيال ألسعار مقارنة



 
 

    الدولي والتعاون التخطيط ارةوز

 

 النشرة الشهرية لمراقبة السوق
2019: ابريل   العدد :45                                                                                                                                                                            

:الصفحة 10                                                       45: العدد                                  9201 ابريل     السوق لمراقبة الشهرية لنشرةا                             

 
 

 الفنية لالمن الغذائي سكرتاريةال

 

 

حضر) محافظات ست في السابق الشهر مع بالمقارنة أبريل في البقري اللحم من جرام للكيلو التجزئة أسعار متوسط يتغير لم :البقري اللحم  ارتفع فقد ، ٪ 2 بنسبة السعر انخفض حيث ، شبوة وباستثناء (.والضالع وتعز ولحج موت

 أدنى وسجل كيلوغرام/  لاير 5000 من ولحج الحديدة في بالتساوي للتجزئة سعر أعلى تسجيل وتم. صنعاء مدينة في ٪5.5 و ذمار في ٪6 تليها ، ٪7 بنسبة أبين في زيادة أعلى وسجلت. األخرى المحافظات جميع في التجزئة سعر

 .وتعز الضالع في سواء حد على كيلوغرام/  لاير 3500 سعر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وإب حجة في المساواة قدم على ٪ 2.7 بنسبة وارتفعت ، وأبين والضالع وشبوة لبيضاءوا وتعز ولحج وحضرموت ذمار في األسعار تتغير ولم. البقري اللحم اتجاه نفس أبريل شهر في الغنمي اللحم أسار متوسط اتبع :الغنمي اللحم

 .كغ/  لاير 4500 من للتجزئة سعر أقل والضالع وتعز ذمار من كل سجلت. حين في ، كيلوغرام/  لاير 6000 من بالتجزئة للبيع سعر أعلى وشبوة أبين من كل وسجلت. عدن في ٪ 2 بنسبة وانخفضت

 بنسبة التجزئة سعر متوسط وانخفض ، والضالع ، والبيضاء ، ولحج ، وحضرموت ، وذمار ، صنعاء مدينة في متابعة رئيسية أسواق ستة في تغيير دون ابريل في المحلي البقر لحليب التجزئة سعر متوسط ظل المحلي قرالب حليب

 .حجة في ٪ 3.4 و الحديدة في ،٪ 6.6 تليها ،٪ 9 بنسبة األسعار في زيادة أعلى أبين أسواق وحققت. المحافظات باقي في زاد بينما ، شبوة في ٪ 12 تقارب
 شبوة في انخفاض نسبة أعلى وسجلت. المستهدفة المحافظات في بحدة األسعار وانخفضت. والضالع لحج في إال يتغير ولم. السابق بالشهر مقارنة أبريل في الضأن ولحم البقر لحم اتجاه نفس الدجاج لحم أسعار اتبعت الدجاج لحم

 كما. ٪17 بنسبة حجة في مسجلة زيادة وأعلى. وإب صنعاء مدينة في فقط وانخفض ، وأبين والضالع والبيضاء ذمار في السابق بالشهر مقارنة ابريل شهر خالل السعر يتغير لم الزبادي. تعز في ٪11.1 و أبين في ٪ 12.1و 14.1٪

. لحج باستثناء المستهدفة المحافظات جميع في منخفضة اتجاهات السابق، الشهر مع وبالمقارنة أبريل في السعر أظهر : )بيضة 30) البيض.لاير 225 عند إب في سعر وأدنى شبوة في 369 وهو بالتجزئة بيع سعر أعلى تسجيل تم

 في بيضة 30/  لاير 1486 بـ سعر وأدنى ، تعز في بيضة 30/  لاير 1858 بقيمة بالتجزئة بيع سعر أعلى وسجل. يالتوال على ٪ 14 وحوالي ٪ 16.2 و ٪ 23.1 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى وشبوة والضالع أبين وسجلت

 .ذمار

 

2019ابريل شهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحية الحيوانات راسعا في االختالفات نسبة: 9 جدول  

النوع 
 والعمر

 السوق

 المحافظات

صنعاء 

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

 6أغنام
 شهور
 

المدينه 

ةالرئيسي  
44500 42875 34750 42875 64000 42000 26208 44750 35917 39667 71000 31750 50000 

 الريف
NA 35938 36667 36625 47375 38000 25313 NA 29917 36833 70625 29250 45000 

 الفروقات
NA 19% -5% 17% 35% 11% 4% NA 20% 8% 1% 9% 11% 

 
أغنام 
12 

 شهور

المدينه 

ةالرئيسي  
59500 66625 49000 56375 71333 59000 45667 69188 60167 76083 90000 55750 60000 

 الريف
NA 53875 51750 49042 55125 52000 43146 NA 52750 61556 85000 54000 53333 

 الفروقات
NA 24% -5% 15% 29% 13% 6% NA 14% 24% 6% 3% 13% 

 6ماعز 
 شهور

المدينه 

ةالرئيسي  
63500 45000 35000 42550 64000 45125 34417 60406 32250 37250 80000 33500 60000 

 الريف
NA 39375 36667 35525 58333 39000 28563 NA 30500 36250 65000 32000 55000 

 الفروقات
NA 14% -5% 20% 10% 16% 20% NA 6% 3% 23% 5% 9% 

ماعز 
12 

 شهور

المدينه 

ةالرئيسي  
77000 68125 45750 55250 73000 59000 56833 78719 62667 65000 90000 58500 75000 

 الريف
NA 61000 51583 45619 55500 53750 50063 NA 57500 61139 85000 55750 61667 

 الفروقات
NA 12% -11% 21% 32% 10% 14% NA 9% 6% 6% 5% 22% 

 دجاج
 الحي

المدينه 

ةالرئيسي  

1575 1690 3050 1642 2167 2000 2346 1870 1900 1875 2200 2500 2000 

 الريف
NA 2231 3058 1765 NA 1742 1935 NA 1550 1757 1950 2500 2400 

 الفروقات
NA -24% 0% -7% NA 15% 21% NA 23% 7% 13% 0% -17% 

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

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

 *بقري لحمال

 

 4813 3500 4063 4458 4208 5063 3500 5000 4833 4250 3875 5000 4833 ابريل

 %7 %0 %2- %1 %5 %4 %0 %0 %0 %6 %2 %0 %5.5 مارس

 غنمي لحمال

 

 6000 4500 6000 5000 4792 5083 4500 5000 5667 4500 4708 5000 4833 ابريل

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.7 %2.0- %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.7 %0.0 %0.0 مارس

 محلي بقر حليب

 

 700 600 650 600 580 517 530 400 459 625 723 533 350 ابريل

 %9.0 %0.0 %11.9- %0.0 %0.3 %2.8 %2 %0.0 %0.0 %0.0 %3.4 %6.6 %0.0 مارس

 الزبادي

 

 300 350 369 250 231 252 325 313 292 250 313 283 241 ابريل

 %0 %0 %2- %0 %3- %3 %11 %9 %3 %0 %17 %13 %2- مارس

 لحم الدجا 

 1758 2500 1375 2122 2013 1596 2396 1600 1529 1575 1646 1517 1683 ابريل

 %12.1- %0.0 %14.1- %6.6- %1.4- %2.1 %11.1- %0.0 %1.4- %3.1- %2.9- %4.7- %2.9- مارس

 1500 1550 1475 1625 1580 1556 1858 1800 1642 1486 1546 1517 1688 ابريل طبق البيض

 %23.1- %16.2- %13.9- %8.7- %4.9- %9.3- %6.1- %0.0 %9.0- %7.9- %10.6- %10.1- %0.5 مارس
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 الفنية لالمن الغذائي سكرتاريةال

 

 المحافظات وفي وبالمثل،. حجة مدينة أسواق في ةالريفي المناطق إطار في األسعار في كبيًرا ارتفاًعا رصدها يتم التي الحيوانية المنتجات جميع أظهرت بحجة، المحيطة المنطقة داخل حاليا القائم الصراع بسبب

 في فروق هناك يكن لم البعض، بعضهما من والمدينة الريف في السوقين قرب وبسبب الضالع، في والزبادي، الغنمي اللحم وباستثناء. االتجاهات نفس رصدها تم التي المنتجات معظم أظهرت المستهدفة، األخرى

 حليب أسعار في فروق أعلى عن وأبلغ. التوالي على وذمار ، صنعاء ومدينة ، حضرموت في األسعار في فروق أعلى عن أبلغ ، المحلي البقر حليب. األخرى المرصودة الحيوانية جاتالمنت لجميع بالنسبة األسعار

 وأظهر. وشبوة حضرموت في بالتجزئة للبيع سعر أدنى الدجاج لحم سجل حين في شبوة، ريف في جزئةللت أسعار أعلى الغنمي واللحم الزبادي فسجل. التوالي على وذمار صنعاء ومدينة حضرموت في المحلي، البقر

 ويعتمد. أبين يف أقل كانت بينما ،٪14 بنسبة الريفية األسواق في المرصودة تلك عن مرتفعة المرصودة المدينة أسواق في جاءت تعز في( بيضة)30 البيض طبق أسعار أن أبريل شهر خالل الشهري السعر متوسط

 في المحافظات لجميع تقريًبا وذلك الريفية المناطق في الزبادي على الطلب ارتفاع وتسبب. أخرى إلى محافظة من األسعار تقلبات يعكس وهذا. الرئيسية األسواق عن الدواجن مزارع مسافة بعد على البيض سعر

 بين من هي وتوافرها الشرائية والقوة الناس، وتفضيل والمستهلكين، التوريد مصادر بين المسافات بعد فإن ذلك، ومع. حضرموت في ٪18.8 إلى لتوص التي الرئيسية بالمدن مقارنة األسعار في الفروق ارتفاع

 .المحافظات أنحاء جميع في األسعار على تؤثر التي الرئيسية العوامل

2019 ابريلشهر 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

 المدينه الرئيسية
5000 3875 4250 4833 5000 3500 4208 4458 4063 3500 4813 

 4000 3500 4500 4250 4467 4292 5500 5000 4167 4333 4208 الريف

 الفروقات
18.8% -10.6% 2.0% -3.3% -9.1% -18.5% -5.8% 4.9% -9.7% 0.0% 20.3% 

غنمي لحم  

 المدينه الرئيسية
5000 4708 4500 5667 5000 4500 4792 5000 6000 4500 6000 

 5000 4000 5813 4583 4783 4813 5500 6000 4167 5167 4906 الريف

 الفروقات
1.9% -8.9% 8.0% -5.6% -9.1% -6.5% 0.2% 9.1% 3.2% 12.5% 20.0% 

محلي بقر حليب  

 المدينه الرئيسية
533 723 625 459 400 530 580 600 650 600 700 

 NA 528 533 678 600 600 700 733 800 892 700 الريف

 الفروقات
-23.9% -18.9% -21.9% -37.4% NA 0.4% 8.8% -11.5% 8.3% 0.0% 0.0% 

يادزبال  

 المدينه الرئيسية
241 283 313 250 292 313 252 231 250 369 350 

 300 350 425 283 283 330 326 308 315 288 280 الريف

 الفروقات
-13.9% -1.7% -0.6% -18.8% -10.4% -5.2% -11.0% -18.4% -41.2% 5.4% 16.7% 

الدجاج لحم  

 المدينه الرئيسية
1517 1646 1575 1529 1600 2396 2013 2122 1375 2500 1758 

 1950 2500 1475 2050 1700 2081 1633 1358 1563 1669 1931 الريف

 الفروقات
-21.4% -1.4% 0.8% 12.6% -2.0% 15.1% 18.4% 3.5% -6.8% 0.0% -9.8% 

 30 بيضطبق 

 حبة

 المدينه الرئيسية
1517 1546 1486 1642 1800 1858 1580 1625 1475 1550 1500 

 1592 1550 1663 1649 1454 1632 1800 1625 1571 1608 1578 الريف

 الفروقات
-4% -4% -5% 1% 0% 14% 9% -1% -11% 0% -6% 
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 األسعار لتقلبات ووفقا ، والمتابعة للرصد الخاضعة المستوردة الغذائية السلع سعر متوسط فإن ، األمريكي الدوالر مقابل اليمني الريال صرف سعر في تحسن آخر إلى واستناداً  ، عام بشكل :القمح وبحب

 ٪ 3.5 بنسبة المساواة قدم وعلىامانة العاصمه   ٪ 4.6 تليها ، ٪ 6.3 بنسبة تعز في وزاد. الضالع في فقط المستورد للقمح الشهرية األسعار متوسط يتغير لم ، السابق بالشهر ومقارنة ، أبريل في. أيًضا

 ، ذلك ومع. كغ/  لاير 323 بـ تعز في التجزئة سعر أعلى وسجل. وذمار شبوة في ٪ 3 بنسبة بالتساوي األسعار في طفيف انخفاض يليه ، ٪ 27.3 بنسبة أبين في انخفاض أعلى تسجيل وتم. وإب عدن في

 وشبوة وحضرموت ذمار في ٪ 120 من وأكثر الحديدة في ٪ 142 ، شبوة في ٪ 160 ، حجة في ٪ 237.7 بنسبة األزمه قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير أعلى يزال ال الحالي التجزئة سعر فإن
 جميع في السعر متوسط انخفض ، تعز وباستثناء. القمح حبوب أسعار اتجاه نفس يتبع وكاد ، والضالع وحجة الحديدة في تغيير دون أبريل في المستورد القمح لدقيق التجزئة رأسعا متوسط ظل :القمح دقيق

 القمح لدقيق الحالية األسعار ارتفعت ،( 2015 فبراير) ألزمهاال قبل ما أسعار مع رنةوبالمقا. اب في ٪ 7.1 و لحج في ٪ 9 بنسبة ثم ٪ 20 بنسبة أبين في سجل حاد انخفاض وأعلى. األخرى المحافظات

 .وأبين وشبوة وتعز ذمار في ٪ 100 وتجاوزت ، حجة في ٪ 200 بنسبة
 في كيلوغرام/  لاير 979 تليها ، كيلوغرام/  لاير 1000 بـ للتجزئة سعر ىأعل الضالع وسجلت. فقط الضالع في تغيير دون أبريل شهر خالل البسمتي الرز أسعار ظلت السابق، بالشهر مقارنة: البسمتي الرز

 األسعار في انخفاض أعلى وتعز وحضرموت وذمار ولحج أبين فسجلت. المستهدفة األسواق في وانخفضت األخرى المستوردة الغذائية السلع أسعار اتجاهات نفس الشهرية التجزئة أسعار واتبعت. تعز

 .األزمة قبل ما بأسعار مقارنة ٪ 200 بنسبة زيادة تعز في البسمتي لألرز التجزئة أسعار تجاوزت. ٪ 4.9 و ٪ 5.6 و ٪ 7.5 و ٪ 8.5 بنسبة
 التجزئة سعر وانخفض. 2019 مارس بشهر مقارنة تغيير دون وأبين البيضاء في الشهري السعر متوسط وظل ،. لحج باستثناء المستهدفة المحافظات جميع في البسمتي غير الرز توفر: البسمتي غير الرز

/  لاير 300 بـ سعر أدنى أبين سجلت حين في ، كيلوغرام/  لاير 739 بـ الحديدة في سجل للتجزئة سعر وأعلى. شبوة في ٪9.6و ٪22 بنسبة حاًدا انخفاًضا الضالع وأظهرت. األخرى المحافظات جميع في

 .كيلوغرام

 األخرى المستوردة الغذائية السلع أسعار اتجاهات نفس الشهرية التجزئة أسعار اتبعت. والضالع حجة في مارس في عليه كان عما تغيير دون أبريل شهر في للسكر الشهري التجزئة سعر ظل :السكر

 األزمه قبل ما بأسعار مقارنة ٪ 128.1 بنسبة األسعار في دةزيا أعلى تعز سجلت بينما. لحج في ٪ 11 وحوالي ٪ 22.5 بنسبة أبين في انخفاض أعلى تسجيل وتم. األخرى المحافظات جميع في وانخفضت

 (2015 فبراير)
 مستقرة األسعار وظلت. األخرى المستوردة األساسية الغذائية السلع أسعار اتجاه نفس أبريل شهر في المستورد النباتي الطهي زيت سعر متوسط اتبع السابق، بالشهر مقارنة :المستورد النباتي الطهي زيت

 من كل في ٪ 5.1 وبنسبة ، ٪ 22.5 بنسبة انخفاض أعلى أبين وسجلت. أخرى محافظات في متزايدة اتجاهات أظهرت بينما ، محافظات خمس في متراجعة اتجاهات وأظهرت ، والضالع ولحج ذمار في

 لاير 1528 بـ البيضاء في لتر لكل بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل تم كما. التوالي على ٪ 3 و ٪ 5.1 بنسبة زيادة أعلى وحجة تعز في المرصودة األسواق وسجلت. سواء حد على والحديدة صنعاء مدينة

 . أبين في لاير 542 بـ للتجزئة سعر وأدنى
 في السعر متوسطنخفض وا. فقط شبوةلحج و ذمار في 2019 مارس في عليه هو عما تغيير دون الشهري التجزئة سعر متوسط ظل ،(2019 أبريل) التقرير إعداد وقت حتى  :محلياعامل الم الطهي زيت

 .حضرموت في لتر/  لاير 540 و تعز في لتر \ لاير 871 بين التجزئة أسعار وتراوحت. ٪ 3 من بأكثرالبيضاء  تليها ،٪ 5.4 بنسبةانخفاضا  أكبر ابين محافظة وسجلت ،االخرى المستهدفة المحافظات
 
 
 
 
 
 
 
 

 االزمه قبل ماو السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 ابريل خالل في المدن الرئيسية (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

 

 200 250 260 240 265 263 323 243 273 250 260 242 229 ابريل

 %27.3- %0.0 %3.0- %4.0- %3.5 %3.5 %6.3 %8.3- %1.8- %3.1- %1.2 %2.1 %4.6 مارس

NA NA 105.5 %127.5 %127.3 %237.7 %142.0 %76.2 ماقبل األزمه

% 

76.7% 60.0% 160.0% 66.7% 56.3% 

 القمح دقيق

 

 240 300 270 285 286 260 352 273 283 300 300 258 279 ابريل

 %20.0- %0.0 %5.3- %5.0- %7.1- %3.7- %0.6 %9.0- %2.4- %2.0- %0.0 %0.0 %1.4- مارس

114.6 ماقبل األزمه

% 

115.0% 200.0% 100.0% 102.1% NA 134.7% 84.4% 68.2% 67.6% 110.9% 76.5% 75.2% 

 السكر

 

 262 300 288 333 294 286 365 285 318 322 300 287 288 ابريل

 %22.5- %0.0 %8.6- %4.9- %4.5- %1.1 %5.2- %10.9- %4.5- %6.1- %0.0 %2.0- %3.7- مارس

 NA 128.1% 48.2% 37.4% 66.5% 62.7% 40.2% 22.4% %76.7 %89.4 %51.5 %51.1 %80.0 بل األزمهماق

 1 الرز

 البسمتي

 

 850 1000 800 881 850 843 979 925 732 850 833 865 793 ابريل

 %8.5- %0.0 %4.5- %2.1- %1.0 %1.3- %4.9- %7.5- %4.6- %5.6- %2.0 %1.4 %4.7- مارس

 NA NA NA NA NA NA 226.3% NA NA NA NA NA NA هماقبل األزم

 2  الرز

 غير البسمتي

 

 NA 400 538 354 350 375 400 300 372 350 379 739 327 ابريل

 NA -0.5% -4.4% -3.5% 0.0% -9.6% -22.0% 0.0% %6.3- %2.2- %3.6 %3.2 %0.3- مارس

118.0 ماقبل األزمه

% 

146.3% 152.7% 133.3% 48.8% NA 100.0% 165.0

% 

77.0% 75.0% 167.9% 100.0% 47.8% 

 

 لطبخا يتز

 مستورد

 542 1000 800 1528 838 910 871 1000 870 880 846 762 961 ابريل

 %19.7- %0.0 %5.9- %0.9 %3.7- %0.9 %5.1 %0.0 %2.4 %0.0 %3.0 %5.1- %5.1- مارس

NA NA NA NA NA NA 124.5% 161.5 ماقبل األزمه

% 

145.7% 221.7% 175.9% 193.3% 58.9% 

 

 الطبخ زيت

 **محلي

 

 608 825 700 819 859 742 871 800 540 757 588 638 756 ابريل

 %19.8- %3.1 %0.0 %3.9- %0.7- %0.8- %2.1.8- %0.0 %0.6- %0.0 %0.9 %0.8- %5.9- مارس

132.6 ماقبل األزمه

% 

84.9% 51.5% 80.2% 116.0% NA 124.5% 113.2

% 

151.9% 72.4% 141.4% 141.9% 78.3% 
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 الفنية لالمن الغذائي سكرتاريةال

 

 
 
 
 

 يزيد وبما حضرموت في ٪ 14.2 بنسبة حاد بشكل وانخفضت ، والضالع ذمار في مارس شهر مع مقارنة تغيير دون أبريل شهر في الريفية المناطق في القمح أسعار ظلتية : الريف –االسعار الريفية 
 القمح حبوب اتجاه نفس القمح لدقيق التجزئة أسعار واتبعت. وشبوة حجة في ةالريفي األسواق في ٪4 عن تزيد بنسبة قليالً  التجزئة سعر متوسط ارتفع ، نفسه الوقت وفي. والحديدة لحج في ٪ 4 عن

 وعلى. والبيضاء وإب ، شبوة في ٪ 3 وبنسبة حضرموت في ٪ 8 وبنسبة أبين في ٪ 18.8 بنسبة حاد بشكل وانخفضت ، مارس بشهر مقارنة والضالع ذمار في الريفية األسواق في حالها على وبقيت
 الرز يتوفر ولم. ولحج حجة في ٪2 من أعلى وبنسبة شبوة في ٪24.2 وبنسبة حاد بشكل وارتفع ، فقط إب في مارس من اعتباًرا ثابًتا محلًيا المصنع الطهي زيت سعر توسطم بقي ، مماثل نحو

 ( .2019 مارس) السابق بالشهر مقارنة 2019 أبريل في ٪8.5 بنسبة األسعار في اانخفاضً  سجلت التي الريفية األسواق في متوفًرا كان بينما ، متتالية أشهر لعدة( الحوطة) لحج مدينة في البسمتي
 

 لجميع بالنسبة األسعار في فروق هناك يكن ولم ، الضالع في استقراًرا الرئيسية المدينة وأسواق الريفية األسواق في التجزئة أسعار أظهرت ، التقرير هذا إعداد وقت وحتىالمدينة :  –اسعار الريف 
 حجة محافظة في والمتايعة للرصد الخاضعة السلع لجميع الريفية األسعار ارتفاع في األمني الوضع تسبب وقد. البعض بعضها من( المدينة وأسواق الريفية األسواق) السوقين قرب بسبب ، لمراقبينا

 أسعار ارتفعت فقد ، محلًيا المصنع الطهي لزيت بالنسبة أما. حضرموت في ٪14.1 يليه ، ٪21 بحوالي األسعار في فروق أعلى حجة في البسمتي غير الرز وسجل. الرئيسية المدينة بأسواق مقارنة
 المستوردة غذائيةال السلع لجميع األسعار في ارتفاع وشبوة تعز في الرئيسية المدينة أسواق سجلت ، المرصودة المدينة وأسواق الريفية األسواق بين ومن. ٪26.1 بنسبة الحديدة في الرئيسية المدينة

 .شبوة في محليا المصنع الطهي لزيت ٪ 21.7 و تعز في ٪ 37.4 بلغت كبيرة سعرية فروق ، المستورد الطهي زيت سجل ، لذلك ونتيجة. بالريف مقارنة مراقبتها تتم التي

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

 االسواق السلع
 المحافظات

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

ح
قم

ال
 

المدينه 
 الرئيسية

242 260 250 273 243 323 265 240 260 250 200 

 الريف
212 284 255 247 263 269 275 244 245 250 232 

 الفروقات
14.2% -8.5% -2.0% 10.5% -7.6% 20.1% -3.6% -1.6% 6.1% 0.0% -13.8% 

ق
قي

د
 

ح
قم

ال
 

المدينه 
 الرئيسية

258 300 300 283 273 352 286 285 270 300 240 

 الريف
259 298 300 254 288 308 267 294 250 300 247 

 الفروقات
-0.4% 0.7% 0.0% 11.4% -5.2% 14.3% 7.1% -3.1% 8.0% 0.0% -2.8% 

كر
س

ال
 

المدينه 
 الرئيسية

287 300 322 318 285 365 294 333 288 300 262 

 الريف
286 346 302 301 300 349 323 313 266 300 270 

 الفروقات
0.3% -13.3% 6.6% 5.6% -5.0% 4.6% -9.0% 6.4% 8.3% 0.0% -3.0% 

رز
ال

 
ي 

مت
س

لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
865 833 850 732 925 979 850 881 800 1000 850 

 الريف
758 888 843 775 933 875 917 857 750 1000 900 

 الفروقات
14.1% -6.2% 0.8% -5.5% -0.9% 11.9% -7.3% 2.8% 6.7% 0.0% -5.6% 

رز
ال

 
ير

غ
 

 

ي
مت

س
لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
739 379 350 372 NA 400 354 350 375 400 300 

 الريف
503 479 323 433 600 385 413 367 363 400 300 

 الفروقات
46.9% -20.9% 8.4% -14.1% #VALUE! 3.9% -14.3% -4.6% 3.3% 0.0% 0.0% 

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

رد
تو

س
م

 
 

المدينه 

 الرئيسية
762 846 880 870 1000 1275 838 1528 800 1000 542 

 الريف
603 854 826 603 767 724 959 1085 750 1000 583 

 الفروقات
26.4% -0.9% 6.5% 44.3% 30.4% 76.1% -12.6% 40.8% 6.7% 0.0% -7.0% 

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

ي
حل

م
 

المدينه 

 الرئيسية
638 588 757 540 800 871 859 819 700 825 608 

 الريف
506 696 769 602 767 634 767 749 575 825 692 

 الفروقات
26.1% -15.5% -1.6% -10.3% 4.3% 37.4% 12.0% 9.3% 21.7% 0.0% -12.1% 

 

2019 ابريل في الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسواق في المستوردة السلع أسعار مقارنة  
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 الفنية لالمن الغذائي سكرتاريةال

 

 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

 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  –غذائي وصمود سبل العيش  تحسين االمن ال

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)

 

 

 

المدن اسواق في  سعار األنواع الشائعة االستهالك من األسماك: المتوسط الشهري أل14جدول 
 2019 ابريل)لاير/كجم( الرئسيية

 المحافظة
 التغيير %

 األسماك من االستهالك الشائعة االنواع

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة
 2350 1067 3117 2333 ابريل

 %4.4- %1.5- %7.0- %13.8- مارس

 الحديدة
 2325 1297 4222 2588 ابريل

 %11.1- %13.1 %17.3 %1.4- مارس

 حجه
 NA 3250 588 2500 ابريل

 NA -31.6% 0.0% -16.7% مارس

 ذمار
 NA 1000 2542 2725 ابريل

 NA -7.7% -6.1% %9.2- مارس

 حضرموت
 2229 833 5000 1508 ابريل

 %4.5 %12.3- %18.4- %22.0- مارس

 لحج
 1100 775 4500 1925 ابريل

 NA -6.1% -21.4% %27- مارس

 تعز

 NA NA 3125 2979 ابريل

 NA NA 0.0% %4- مارس

 عدن
 

 2775 1090 5875 2075 ابريل

 %2- %13- %2 %14- مارس

 اب
 

 NA 3375 3633 3436 ابريل

 NA -4% %1- %6- مارس

 البيضاء
 

 2025 658 4750 2208 ابريل

 %2.4- %8.2 %0.0 %6.7- مارس

 شبوة
 

 3000 1500 2625 2500 ابريل

 %14.3 %17.6 %8.7- %0.0 مارس

 الضالع
 

 NA NA NA 1625 ابريل

 NA NA NA %23.5- مارس

 أبين

 3083 343 3500 2167 ابريل

 %9.1- %41.4- %6.7- %17.4- مارس

 

 

 
 توافر أن حين في العام، مدار على والباغا الجحش أسماك معظم تتوافر رصدها، يتم التي األسماك أنواع بين من

 خالل المرصودة األسماك أنواع أسعار تقلب كان لذلك، ووفًقا. كبير بشكل تتقطع( والسخلة كالثمد) أخرى أنواع
 والطلب العرض أن كما. العربي والبحر األحمر البحر في الموسمية التغيرات إلى أساسي بشكل يرجع أبريل شهر

 اإلجمالي السعر اتجاه أظهر السابق، بالشهر ومقارنةً  وبالتالي،. الجانب هذا في يسيةرئ أدواًرا أيًضا يلعبان
 .المستهدفة المحافظات في تقريًبا منخفضة اتجاهات

 

 المستهدفة األسواق جميع في رصدها يتم التي األسماك من النوع هذا توفر مارس، بشهر بالمقارنة    الثمد:

 المحافظات جميع في منخفضا اتجاها وأظهر شبوة في أبريل في التجزئة سعر متوسط يتغير ولم. حجة باستثناء

 و حضرموت في ٪22 و الضالع في ٪23و ٪27 بنسبة لحج في األسعار في انخفاض أعلى تسجيل تم وقد. األخرى

 للبيع سعر أعلى تسجيل تم ، األخرى بالمحافظات ومقارنة. صنعاء مدينة في ٪13.8 وبنسبة أبين في 17.4٪

 .كيلوغرام/  لاير 1625 بحوالي الضالع في سعر وأدنى ، كيلوغرام/  لاير 3436 بمقدار إب في للثمد بالتجزئة
 

 المحافظات جميع في رصدها يتم التي األنواع جميع بين من األغلى هو األسماك من النوع هذا يعتبر : السخلة

 لم ، أبريل شهر وفي. متتالية أشهر لعدة لعوالضا لحج محافظة أسواق في مستمرة ندرته جعل مما المستهدفة

 تتم التي األسماك من النوع لهذا الشهرية األسعار متوسط يتغير ولم. والضالع وتعز ذمار في أيًضا النوع هذا يتوفر

 في ٪2 وبنسبة ، ٪17.3 بنسبة الحديدة في حادا ارتفاعا شهدت بينما ، البيضاء في مارس بشهر مقارنة مراقبتها

 األسعار في انخفاض أعلى حجة محافظة وسجلت. األخرى المحافظات جميع في منخفضا اتجاها ظهرتوأ. عدن

 سعر أعلى وصل بينما. صنعاء مدينة في ٪7 و شبوة في ٪8.7 و ، حضرموت في ٪18.4 تليها ، ٪31.6 بنسبة

/  لاير 4750 و حضرموت في كيلوغرام/  لاير 5000 تليها ، عدن في كيلوجرام/  لاير 5875 إلى للتجزئة

 .كيلوغرام/  لاير 2625 هو شبوة في سعر أقل كان حين في. البيضاء في كيلوغرام

 

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

 والضالع وتعز إب محافظات أسواق في اندرته متابعتها تمت التي األسماك من النوع هذا واصل ، أبريل شهر وفي

 فإنه األرخص، هو النوع هذا ألن ونظًرا ، مارس بشهر مقارنة حجة في السعر يتغير ولم. السابق بالشهر مقارنة

 في ٪ 13.1و ، شبوة في ٪ 17.5 بنسبة حاد بشكل التجزئة سعر وارتفع. المستهلكين غالبية قبل من بشدة مطلوب

 في ٪ 13و ، أبين في ٪ 41.4 بنسبة حاد بشكل انخفض نفسه، الوقت وفي. البيضاء في ٪ 8.2 وبنسبة الحديدة

 1500 إلى أبين في كيلوغرام/  لاير 343 بين ما التجزئة أسعار تراوحت. حضرموت في ٪ 12.3 وبنسبة ، عدن

 .شبوة في كيلوغرام/  لاير

 
 محافظة وفي. مقلي كغذاء المطاعم في كاالستهال حيث من األفضل هو األسماك من النوع هذا يعتبر  :الجحش

 الشهري السعر متوسط بقي السابق، بالشهر ومقارنة. متتالية أشهر لعدة الجحش سمك توفر عدم استمر الضالع،

 في ٪14.3 بنسبة حاد بشكل ارتفع حيث مارس، شهر مع بالمقارنة تعز في أبريل شهر خالل مستقراً  النوع لهذا

 في انخفاض أعلى تسجيل وتم. المحافظات جميع في وانخفض. حضرموت في ٪5 من قليالً  بأقل يليه ، شبوة

 المحافظات بين ومن. الحديدة في ٪11.1 و ، حجة في ٪16.7 بنسبة ثم ، ٪21.4 بنسبة لحج في األسعار

 تعز في مكيلوغرا/  لاير 3125 بـ تليها ، كيلوجرام/  لاير 3375 بـ بالتجزئة بيع سعر أعلى إب حققت ، المستهدفة

  .كيلوغرام/  لاير 1100 بـ لحج في سعر أقل تسجيل تم بينما. شبوة في كيلوغرام/  لاير 3000 و
 

 األسماك
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