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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 لخلفيةا

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

ية األغذ نظمةالغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون والشراكة مع م

 والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(

 المحلية قاألسوا في التسويقية لألسعار شهري ملخص الشهرية النشرة هذه توفر

 لشهرا  اسعار بمقارنة والمستخدمين للمنتفعين تسمح انها كما ، المستهدفة بالمحافظات

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

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

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

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

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

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

    .موقع لكل المتوسط احتساب يتم ثم ومن ،  ممثلة تسويقية

 

 اإلضاءات الرئيسيه

 لدى الحبوب أسعار مؤشر متوسط غبلفي حين  ،نوفمبر في قيمته عن تقريبًا يختلف ال ،2018 ديسمبر في نقطة 161.7 الفاو( ( والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ :عالميا 

 بلغ حيث، حيث  نوفمبر شهر في للقمح العالمية األسعار وتراجعت. 2017 ديسمبر شهر عن٪ 9.6 بنسبة وأعلى نوفمبر شهر من أعلى( ٪1.8) نقطة 3.0ب  2018 ديسمبر في نقطة 167.1 منظمةال

 - FPMA. )السابق العام في الشهر نفس مقارنة مع٪ 5 بنسبة أعلى يزال ال لكنه أكتوبر، في مستواه عن٪ 3 من بأكثر بانخفاض للطن، دوالًرا 232( 2 رقم) القياسي األمريكي القمح سعر متوسط

FAO 10/12/2018.) 

 لمعظم الشرائية القدرة لكن المستهدفة، حافظاتالم ميعج فيتوفراً م كان الغذاء أن، وبشكل عام ف 2018 العام خالل السوق تحليل أظهر :المحلية في األسواق لغذائية وغير الغذائيةتوفر السلع ا 

، األمر الذي تسبب في تغطية  المكال اءمين دخلت القمح حبوب من كمية ألي سجالت هناك تكن لم ،2018 نوفمبر إلى يوليو من الفترة خالل المتاحة، االستيراد بيانات إلى واستناداً . محدودةكانت  الناس

، فضال عن  رىاألخ بالمحافظات قارنةم التجزئة سعر ارتفاع وبالتاليمتمثلة في اجور النقل ،  إضافية تكلفة له كان الواقع، في وهذا حافظة حضرموت من هذه السلعة من عدن ،االحتياجات الغذائية لم

 مزارع لبعض مؤقت غالقإ إلى وأدت المدخالت أسعار ارتفعت الماضية، األشهر في اليمني الريال مقابل الدوالر صرف سعر ارتفاع بسبب. الضعيفة المجموعات من العديد إلىتعثر في وصوله 

 .البياض، مما جعل العرض من البيض خالل الفترة الماضية اقل من الطلب وبالتالي تذبذب في االسعار  الدواجن

ً  :الغذائية الواردات   طن 5،028،327) بـ الغذائية الواردات قدرت ،(2018 ديسمبر- يناير) الفترة خالل والمكال، عدن ديدة،الح كل من في التابعة للبرنامج التنسيق لوحدات الشهرية للتحديثات وفقا

 من(. المكال الصليف، الحديدة، عدن،) ةالمختلف البحرية الموانئ خالل من البالد إلى توريدها تم التيو( الطهي زيت حليب، رز، السكر، القمح، دقيق القمح، حبوب) المختلفة الغذائية المواد من( متري

 10.3) الرز من متري طن 518،918و ،٪( 10.4) القمح دقيق من طن 520،819و ،٪( 14.6) السكر من متري طن 734،654 تليها ،٪( 54.5) القمح حبوب من متري طن 2،740،193 بينها ،

 19 بنسبة 2018 عام في بالتقرير المشمولة الفترة خالل المستوردة (حبوب) القمح كمية انخفضت ما،وعمو(. ٪2 ها )منتجاتااللبان و من 103،093و٪(  8.2) الطهي زيت من طن 410،650و ،٪(

نة مقار٪ 59 بنسبة 2018ر خالل شهر ديسمب الواردات في انخفاضهناك   أن ،2017 مقابل 2018بين  المقارنة أظهرت شهري، أساس على. 2017 السابق العام من المماثلة الفترة مع بالمقارنة٪

 على 2018 ويونيو أغسطس يف٪ 42و٪ 45 بنسبة ارتفعت بينما الماضي، العام في المقابلة باألشهر مقارنة ويوليو ومايو أبريل في٪ 40 من أعلى وبنسبة،  2017بالشهر نفسه من العام الماضي 

 ٪.3 بنسبة المكالثم ميناء ٪ 47 بنسبة عدن ميناء يليه ،٪50 بنسبة 2018من اجمالي الواردات للعام  الحديدة ميناءتجدر االشارة الى ان نصيب . التوالي

 ةونتيج. والبترول الديزل سعر لىع إيجابي بشكل األمريكي، الدوالر وخاصة األجنبية العمالت مقابل اليمني الريال صرف سعر في األخير التحسن انعكس الوطني، الصعيد على :النفطية المشتقات 

٪  27و للديزل٪  25 بةبنسعلى المستوى الوطني  األسعارتسييت في تراجع .  وعدن صنعاء في والديزلكل من البترول  أسعارشملت  رسميةال تخفيضاتمزيد من ال،  2018 ديسمبروخالل  لذلك،

تجدر . الطهي غازل٪ 7 بنسبة وانخفضت للديزل٪ 12وترول للب٪ 5 بنسبة األسعار ارتفعت فقد ،(2017 ديسمبر) الماضي العام فيماثل الم الشهر مع الحالية األسعار وبمقارنة ذلك ومع. ترول للب

 .وتعز إب حجة، دة،الحدي ذمار، صنعاء، مدينة مثل الكبرى المدن في خاصة اآلن، حتىة ستمرمو 2018 عام فبراير شهر من الرابع األسبوع فيقد بدأت  الطهي غاز أزمةاالشارة الى ان 

 المدخالت أسعار ارتفعت ذلك، لىع عالوة. عيةزرالا تخاللمدابشحة توفر ًراتأث رکثاأل فةدلمستها تاظلمحافا نبي نم نبيوأ ، والضالع ، زتعو ، لحجو ، ةحج: محافظات تکان :عيةزرالا تخالدلما 

بل االزمة ) بأسعار فترة ما ق رنةمقاخيفة م مستويات إلى لتصل يركب بشكل( الكيماوية واألسمدة(، اجور الساعة للري الجراراتاجور الحراثة بالحراثة )و الخضروات بذور رئيسية وبصورة) الزراعية

 سماد سعر ت الزيادة في جاوزتفقد  بالمثل،. والبصل الحار للبسباس٪  200و الطماطم، لبذور٪  300 فاقت حادة زيادة ،018 عام من األخير للربع الشهري السعر متوسط أظهر( ، حيث 2015فبراير 

 ./ ساعة ٪165 إلى الري سعر في الزيادة وصلت بينماساعة ، ٪ 250 بنسبة( الجراراتياستخدام الحراثة ) حراثةال تكاليفكما ارتفعت  ،ركب الم للسماد٪  200 بنسبة و٪  500 اليوريا

 بواقع 2018 أكتوبر شهر فياله أع التذبذب بلغ حيث األمريكي، رالدوال مقابل اليمنية العملة في ملحوظ وتدهور كبيرة تقلبات 2018 عام من األخير الربع خالل الصرف معدل شهد :معدل الصرف 

 ال األزمة، قبل ما بفترة قارنةوم ذلك، ومع. 2018 نوفمبر بشهر مقارنةً ٪ 16 وبنسبة أكتوبر بشهر مقارنة٪ 29.5 بنسبة 2018في ديسمبر  تدريجيًا تحسنًا الصرف سعر سجل، ثم  دوالر/  لاير 727

 (.2017 ديسمبر) الماضي العام من المقابل بالشهر مقارنة٪  16 وبنسبة تقريبًا٪ 138 بنسبة بكثير أعلى الدوالر قابلم الريال صرف سعر يزال
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي
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2018 ديسمبر اكتوبر للفترة الدو  مقابل لل  الشراء سعر  الرسمي غير الصرف معدل  متوسط

                       

 صرف سعر في التحسن من دمزيالب رئيسي بشكل ذلك ارتبطحيث . في االنخفاض  2018 ديسمبر في( المستوردة الغذائية السلع) األساسية للسلع الشهري السعر متوسط استمر :المستوردة السلع 

 سجل ،(2018 نوفمبر) السابق الشهر مع وبالمقارنة الوطني الصعيد على. اإلنسانية اإلغاثة منظمات، وتزويد السوق المحلية بالسالل الغذائية من خالل  األمريكي الدوالر مقابل اليمني الريال عملة

 21.8 بنسبة السكر تاله ،٪ 22.3 بنسبة البسمتي غير األرز انخفض إذ. المستوردة األساسية الغذائية السلع جميع أسعار وانخفضت،  سعرال في كبيًرا انخفاًضا ديسمبر في الشهرية األسعار متوسط

 أسعار ارتفعت قدف ، (2017 ديسمبر) الماضي امالعماثل من الم الشهر مع الحالية األسعار وبمقارنة. القمح لحبوب٪  11.6 وبنسبة٪  13 عن تزيد بنسبة القمح ودقيق محليا المنتج الطهي وزيت ،٪

 والسكر٪ 23 بنسبة البسمتي غير األرز ،٪41 بنسبة القمح دقيق يليها٪ 43 بنسبة زيادة أعلى القمح حبوب أسعار سجلت األساسية الغذائية المواد أهم ومن. ملحوظ بشكل المستوردة السلع هذه

 المنتج النباتي الطهي زيت وسجل. البسمتي غير لألرز٪ 2.8 وبنسبة للسكر٪ 3 من يقرب بما الريفية األسواق في أعلى البسمتي غير واألرز رالسك سعر وكان ،2018 ديسمبر خالل٪. 12 بنسبة

 مقارنة الريفية السوق في اارتفاع المستوردة السلع عارأس وتظهر العادية، السوق أنظمة ظل في٪. 3.4 بنسبة القمح يليه تقريبًا٪ 8 بنسبة الرئيسية المدن أسواق في األسعار في الفروق أعلى محليًا

 ذلك في بما التوريد وطرق الرئيسية الموانئ من القرب مثل،  عوامللعدة  ويختلف،  المحافظات جميع في نفسه ليس السعري االتجاه فإن ذلك، ومع. للمحافظات الرئيسيةأسواق مراكز المدن ب

 .والحضرية الريفية األسواق مراكز بين األسعار تقلبات على تؤثر أن يمكن والتي اإلنسانية، المساعدة برامج ذلك في بما األخرى، األسواق شبكات مع والتآزر والتكامل الرسمية، غير السوق شبكات

 متوسط وتراجع. 2018 نوفمبر بشهر مقارنةً  2018 ديسمبر في عاراألس اتجاهات نفس محليًا المنتجة للحبوب التجزئة أسعار متوسط اتبع المستوردة، السلع غرار على :محليا المنتجة الحبوب 

 ديسمبر) الماضي العامماثل من الم الشهر مع 2018 ديسمبر أسعار وبمقارنة(. والشعير والدخن الشامية والذرة الرفيعة الذرة) ةصودالمر المحلية الحبوب لجميع٪ 6 من أعلى بنسبة الوطني السعر

 مثل محليا المنتجة الحبوب أسعار أنمالحظة  المهم من. الرفيعة لذرةل٪ 48 وبنسبة للشعير،٪ 49و٪ 53 الدخن بنسبة هاتال ،الشامية للذرة بالنسبة٪ 54 بنسبة ملحوظ شكلب األسعار ارتفعت ،(2017

 أسواقزودون ي الريفيين المنتجين أن على يدل وهذا،  الريفية قاسواال بأسعار قارنةم التوالي على٪ 2.6و٪ 4.3و٪ 10.8 بنسبة أعلى كانت الرئيسية المدن في والشعير الشامية والذرة الرفيعة الذرة

 لهاتداو يتم والدخن الرفيعة الذرة مثل محليا المنتجة الحبوب أن نالحظ أن أيضا المهم ومن. التسويقي  نظامال بين الوظائف في مهم تآزر وهو محليا، المستهلكة الرئيسية والخضروات بالحبوب  المدن

 للمحافظات الريفية المناطق في األسعار في فرقا محليا المنتجة والخضروات الحبوب سعر يظهر أن يمكن لذلك، ونتيجةها ، إنتاج يتم ال حيث والحضرية الريفية المناطق في أخرى محافظات في

 .محليا المعين المحصول هذا فيها ينتج ال التي والمناطق

 األزمة بلق وما 2018 نوفمبرشهر مع ديسمبرلشهر الريفية و الرئيسية المدنفي اسواق )   /كجم ( لبيع بالتجزئةسعر ا متوسط مقارنة: 1 الجدول

 السلع المستوردة

 السلع

 المدن أسواق

 الرئيسية
 و الرئيسية المدن أسواق بين ات السعرية الفروق نسبة أسواق الريف نسبة التغيير

 الريفية األسواق
2018 فمبرنو ديسمبر2018 االزمة قبل ما   ديسمبر2018 

 %3.4 249.09 %110.9 %11.6- 257.46 القمح

 %1.3 280.00 %99.5 %13.2- 283.62 القمح دقيق

 %2.9- 315.82 %60.7 %21.8- 306.77 السكر

 %2.8- 405.91 %83.8 %22.3- 394.62 البسمتي غير الرز

 %7.9 672.00 %103.4 %13.6- 725.38 محليا المنتج النباتي طهيال زيت

محليا المنتجة الحبوب  

 %10.8 410.20 %122.9 %6.5- 454.62 الرفيعة الذرة

 %3.9- 469.10 %128.6 %6.2- 450.91 الدخن

 %4.3 439.56 %133.8 %6.9- 458.67 الشامية الذرة

 %2.6 436.11 %176.6 %6.1- 447.45 الشعير

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

 

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

 

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

 

  نوفمبر٪ مقارنة بأسعار 13دره بانخفاض ق ( لاير 36,906)بـ  2018 ديسمبرخالل لسبعة اشخاص حياه على البقاء على قيد الأدنى سلة غذائية مساعده على المستوى الوطني، يقدر متوسط تكلفة 

جاهات أدناه االت 3ويبين الشكل  2015في فبراير الصراع بشكل كبير منذ تصاعد لسبعة اشخاص ارتفعت على البقاء على قيد الحياه أدنى سلة غذائية مساعده تكلفة وجبت االشارة الى ان . 2018

إن االتجاه  قارنة بما قبل االزمة .٪ م113و بنسبة  . وعلى الرغم من التحسن األخير في سعر صرف العملة المحلية، إال أن السعر األدنى لسعر الغذاء ال يزال مرتفعا  2015منذ فبراير السعرية 

ددات الرئيسة حلمد من اية التي تعقوتها الشرائبسبب ضعف دخلها والبمنية الضعيفة والمعرضة للخطر اكثر من غيرها  سراألألمن الغذائي لمليون يعد مؤشرا تنبيهيا  لالمتزايد لتكلفة سلة الغذاء الدنيا 

 وصولها االقتصادي إلى الغذاء.ل

 

 

   

 

 في الرسمي جزئةالت سعر حيث انخفض. قةالساب بالشهور مقارنة والديزل البنزين من الواحد لليتر التجزئة سعر انخفض ،( 2018 ديسمبر) التقرير شهر إصدار في 

 في ، وبالمثل. ديسمبر من األخير عاألسبو خالل للديزل لتر/  ريالا  435 إلى لتر/  ريالا  580 ومن للبترول لتر/  ريالا  370 إلى لتر/  ريالا  575 من الشمالية المحافظات

 ن منسلعتيهاتين الل لمحافظاتا مستوى على األسعار فإن ، ذلك ومع. للبترول لتر/  ريالا  275 إلى لتر / ريالا  390 من رسميا التجزئة سعر انخفض ، الجنوبية المحافظات

 رالسع بقي كما ، تقريباا  اتالمحافظ جميع في بالشهر السابق مقارنة الديزل وقود فرتو ، فقد تحسن ذلك على وعالوة. ية اخرى تسويق وعوامل للمسافات تبعا تختلف الوقود

 .ليتر 20 \ ريالا  5800في عدن وبسعر  رسمياا هوإمدادات ثابتاا

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 السلع
 التغير %

صنعاء 
 )األمانة)

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

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

 334 311 318 461 452 446 417 285 260 460 460 473 460 ديسمبر

 %32.4- %36.3- %30.3- اليوجد %20.3- %17.1- %26.1- %38.4- %31.4- %19.0- %19.0- %19.3- %19.0-  نوفمبر

ماقبل 

 األزمه

 %122.7 %107.3 %112.0 اليوجد 201.3% 197.3% 178.0% 90.0% 73.3% 206.7% 206.7% 215.3% 206.7%

 البترول

 (لتر/لاير(

 350 336 350 421 453 352 438 303 268 415 415 426 409 ديسمبر

 %28.3- %29.0- %24.9- %25.2- %18.4- %20.2- %14.6- %48.6- %37.7- %25.4- %25.4- %27.4- %26.4-  نوفمبر

ماقبل 

 األزمه

172.7% 184.0% 176.7% 176.7% 78.7% 102.0% 192.0% 134.7% 202.0% 180.7% 133.3% 124.0% 133.3% 

 غاز

)مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 2500 2500 2200 3000 3625 3500 5783 5000 1967 6792 3200 4393 3100 ديسمبر

 %16.7- %3.1 %1.5- %0.0 %11.7- %4.4- %0.0 %8.7 %1.3- %3.0- %3.2 %3.0- %0.0  نوفمبر

ماقبل 

 األزمه

 %75.4 %29.9 %21.3 %29.7 %88.3 %145.6 %131.3 اليوجد 31.1% 352.8% 37.6% 192.9% 47.6%

 المسافات وبعد ، األمني الوضعو ، لنقلا تكلفة وتعد. البشري لالستهالك المياه وإمدادات الزراعة ذلك في بما األخرى اإلنتاج وأنظمة االقتصادي القطاع في وأسعارها الوقود فرتو يساهم•

 سواقاأل في األسعار في متزايدة اتاتجاه الحقيقة هذه وأظهرت. الرئيسية المدينة وأسواق الريفية األسواق بين األسعار فروق في تتحكم التي المسيطرة العوامل هي ، اإلمداد مصادر عن

 الريفية واألسواق الرئيسية لمدنا بين األسعار في فروق هناك يكن لم ،ات المحافظ مستوى وعلى. والضالع وشبوة ضرموتح في للديزل٪ 2 و 1 بين الرئيسية المدن بأسواق مقارنة الريفية

 من كل في المساواة قدم ىعل٪ 4 وبنسبة حجة في٪ 7 و أبين في٪ 10 و لحج، في٪ 19 بنسبة حادة زيادةترول الب لسلعة الريفية األسعار وشهدت. والضالع وشبوة حضرموت في للديزل

 في٪ 54 بةبنس ارتفاع ا ات السعريةروقالف وسجلت. المحافظات لمعظم الريفية األسواق بين واسعا   تباينا   الطهي غاز أسعار وأظهرت. الرئيسية المدينة أسواق مع بالمقارنة والحديدة ذمار

 .رموتحض في٪ 12 و ، البيضاء في٪ 18 و ، أبين في٪ 24 و ، الحديدة في٪ 41 و ، إب في٪ 49 و ، حجة

2018 ديسمبر 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

460 473 460 460 260 285 417 446 452 461 318 311 334 

 الريف
 365 311 318 445 430 اليوجد 394 384 260 493 495 490 اليوجد

 الفرق
 %8 %0 %0 %4- %5- اليوجد %6- %26 %0 %7 %7 %3 اليوجد

 

 البترول

 المدن

 الرئيسية
409 426 415 415 268 303 438 352 453 421 350 336 350 

 388 328 333 435 430 اليوجد 401 375 266 431 448 444 اليوجد الريف

 %10 %2- %5- %3 %5- اليوجد %9- %19 %1- %4 %7 %4 اليوجد الفرق

الطبخ غاز  

 (كجم18)

 لتر/لاير

 المدن

 الرئيسية
3100 4393 3200 6792 1967 5000 5783 3500 3625 3000 2200 2500 2500 

 3271 2500 2238 3650 7054 اليوجد 5227 3625 2246 6250 6938 7438 اليوجد الريف

 %24- %0 %2- %18- %49- اليوجد %11 %38 %12- %9 %54- %41- اليوجد الفرق

 إلى 18 أخرى و ، اتلتر 13 و ، لتر 11 يبلغ بعضها ، الغاز اسطوانات وزن في اختالف يوجد حيث ، الطهي غاز أسعار في الختالفات ثبات من التحقق جدا الصعب من 

 وجه على باهظة األسعار جعلت إليها الوصول يصعب التي والمناطق النائية المناطق إلى النقل صعوبة فإن ،انتاجه محليا  يتم الذي الطهي غاز أن من الرغم علىو. لتر 20

 ،الشمالية المحافظات في اتعقال الحار خالل من توزيعها يتم والتي الطهي، غاز من الرسمي الشركة سعرالسعار لهذه السلعة ، تتباين . الريفية المناطق ألسواق الخصوص

 من الموازية السوق عرس نفسه، الوقت وفي. سطوانةلال لتر 11/    3100 بسعر نفسه الشيء التجاريين الوكالءيوزع  حين في لتر 11 بوزن سطوانةالل   2100 هو

 أوقات في المنتج ةندر إن.   6792 ذمارفي و حجة في 7000 من بيقر ماو الحديدة، في  -7000 وفوق صنعاء، مدينة في   10000لتر  20-18 غازال اسطوانة

 .األسعار في للتالعب المختلفة الفاعلة للجهاتو سواقلأل الفرصة عطيي مختلفة
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

  

 

 

 

 

 تالمحافظا أنحاء جميع في الرفيعة الذرة بيع سعر وانخفض ،( تغيير دون األسعار متوسط ظل) والضالع حضرموتوباستثناء كل من  ، ذلك على وبناءا . السابق الشهر مع بالمقارنة ديسمبر شهر في المحلية السوق في الرفيعة الذرة فرتو تحسن :الرفيعة الذرة

 بالمقارنة الحالية التجزئة أسعار فإن ، ذلك ومع. نوأبي الضالع في كغ/ ريالا  708 إلى ذمار في كغ/  ريالا  249 من بالتجزئة البيع سعر تراوحو. ذمار في٪ 11 و الحديدة في٪ 13.3 و حجة في٪ 14.2 يليه ،٪ 15.3 بنسبة أبين في انخفاض أعلى وسجل. المستهدفة

 .وشبوة البيضاء ، إب ، عدن في٪  100 من وأكثر أبين في٪  155 و ، والضالع تعز من كل في٪  150 و ، الحديدة في٪  200 عن تزيد بنسبة بكثير أعلى تزال لة األزم قبل ما مع
ا  ديسمبر شهر خالل الدخن يكن لم  :الدخن ا كان بينما ولحج ذمار مدن أسواق في متاحا  / ريالا  323 بين ةالتجزئ أسعار فروق وتراوحت. بينوأ الضالع من كل في السابق الشهر عن الشهري األسعار متوسط يتغير ولم. المحافظات نفس في الريفية األسواق في متاحا
 صنعاء مدينة في انخفاض نسبة أعلى وسجل. األخرى المستهدفة المحافظات جميع في تراجع اتجاهات أظهر حين في ، فقط وعدن البيضاء في٪ 9 و 6 بين تصاعدية اتجاهات الدخن سعر متوسط وأظهر. أبين في كيلوحرام/  ريالا  600 و صنعاء مدينة في كيلوجرام

 السابقة باألزمات مقارنة٪ 200 من بأكثر األسعار في ارتفاع أعلى الحديدة في الحالية األسعار وشهدت. تعز في٪ 11.1 و الحديدة في٪ 11.5 و ، حجة محافظة في٪ 12.8 يليه ، ٪14.6 بنسبة

 أظهرت ، والدخن الرفيعة الذرة غرار وعلى. الضالعو وإب حضرموت في 2018 نوفمبر شهر في كان كما بالتجزئة البيع سعر متوسط وبقي. لحج في الريفية قواألسوا المدينة أسواق من كل في الشامية الذرة تتوفر لم ، السابق الشهر مع بالمقارنة  :الذرة الشامية

 أسعار أعلى وسجلت. الريفية واألسواق دنالم بين كبير بشكل األسعار متوسط وتنوع. شبوة محافظة في٪ 10 و صنعاء ينةمد في٪ 11.6 و ، تعز في٪ 13 يليه ،٪ 15.6 بنسبة حجة محافظة في انخفاض أعلى وسجل. المحافظات معظم في تراجعاا  األسعار اتجاهات

 .ا قبل الومة الراهنة م فترةأسعار ب مقارنةا  الحديدة في٪ 304 من تقرب بنسبة أعلى الحالية األسعار تزال ول. وشبوة وصنعاء ذمار في المعدلت أدنى سجلت بينما ، والبيضاء وأبين الضالع محافظات في الرئيسية المدن في للتجزئة
 سواقأ في رالتوا محدودة ةلسلعا هذه استمرت. لشعيرا جنتاوإ عةرالز لرئيسيةا المناطق( يمةور ، رماذ من اءجزوأ ، ءصنعا. انعمر ، تيلمحوا ، ةصعد ، حجة ئيسيةر ورةبص) لشماليةاات عتفالتابعة للمر عيةرالزا لمنطقةا في قعةالوا تلمحافظاا تعتبر :الشعير
 جميع في توانخفض ، والضالع وتعز ولحج حضرموت في وفمبرن في هي كما األسعار ظلت ، نفسه الوقت وفي. المحافظات تلك في تزرع   ألنها والبيضاء الحديدة في الريفية األسواق وفي ، والضالع ، الحديدة ، لحج ، حضرموتكل من  في الرئيسية المدن

 المحافظات من العديد فيوبشكل مباشر  والطلب لى العرضع أثر الحديدة في ا ستقرار وعدم الحالي الصراع أن إلى اإلشارة وتجدر. الحديدة في٪ 12.1 و ذمار في٪ 15.4 يليه ، حجة في٪ 16.1 بنسبة انخفاض أعلى وسجل. األخرى لمستهدفةا المحافظات

 .اءالخضر واألعالف بللحبو عليها كمصدر تعتمد التي وحجة ذمار مثل المجاورة

 ا زمه قبل وما لسابقا الشهر مع التغير ونسبه 2018 ديسمبر(كجم/ ) 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

 600 600 530 496 429 485 500 500 433 249 333 412 343 ديسمبر

 %15.3- %0.0 %7.8- %0.8- %6.3- %8.3- %2.5- اليوجد %0.0 %11.1- %14.2- %13.3- %5.5- نوفمبر

 %155.3 %150.0 %130.4 %136.2 %109.3 %120.5 %150.0 اليوجد %73.2 %38.3 %95.9 %224.4 %90.6 األزمه ماقبل

 

 الدخن

 

 600 500 575 481 429 525 369 اليوجد 433 اليوجد  342 383 323 ديسمبر

 %0.0 %0.0 %1.7- %6.4 %0.9- %9.1 %11.1- اليوجد %3.8 اليوجد %12.8- %11.5- %14.6- نوفمبر

- %101.2 %201.6 %90.0 األزمه ماقبل

100.0% 

 %150.0 %112.8 %187.5 %104.7 %114.5 %138.6 %84.5 اليوجد 154.7%

 

 الذرة

 الشاميه

 

 525 600 405 552 388 509 388 اليوجد 467 328 471 513 358 ديسمبر

 %4.5- %0.0 %10.0- %0.4 %0.0 %3.0- %13.0- اليوجد %0.0 %0.3 %15.6- %2.6 %11.6- نوفمبر

 %123.4 %166.7 %100.5 %140.0 %89.3 %121.3 %94.0 اليوجد %159.4 %92.9 %161.7 %303.9 %110.6 األزمه ماقبل

 الشعير

  اليوجد 500 اليوجد  519 471 575 350 500 350 281 371 725 280 ديسمبر

 اليوجد %0.0 اليوجد %2.6- %7.3- %6.4- %0.0 %0.0 %0.0 %15.4- %16.1- %12.1- %3.1- نوفمبر

 اليوجد %194.1 اليوجد %173.2 %161.7 اليوجد %133.3 اليوجد %94.4 %75.6 %147.3 %457.7 %100.0 األزمه ماقبل

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

      

    الريفية األسواق من كل في الحبوب من المحلية المنتجات أسعار ذبذبت وكذلك فرالتو على تؤثر التي الرئيسية العوامل هي النقل وتكلفة ،ا فضلية لالستهالك و ،( البذور على الطلب) الزراعةعد ومو ، المحلي إلنتاجا موسميةو كمية تعتبر ، عام بشكل 
 .البالد أنحاء جميع يف األخرى المحافظات إلىالرئيسي  والمورد المحلية الحبوب إلنتاج الرئيسية المناطق هي ، وصنعاء والمحويت ، وحجة ، وإب ، وذمار ، الحديدة: الشمالية المحافظات وتعد. مدينةال وأسواق

 من يقرب ما إب وفي ٪41.6 الحديدة محافظة في ارتفاع نسبة أعلى وبلغت. والبيضاء وشبوة وإب وتعز ولحج الحديدة في أعلى الرئيسية المدينة أسواق أسعار كانت ، الريفية األسواق في التجزئة بأسعار ومقارنة ، ديسمبر في  :الرفيعة الذرة 
 273 من سمبردي في الرفيعة للذرة التجزئة سعر متوسط تراوح ، الريفي السوق ارإط وفي. المستهدفة المحافظات بقية، فقد كان المنتج متوفر في  الضالع محافظةباستثناء  و. تعز في٪ 14.2 وبنسبة ، ولحج شبوة في٪ 17 من وأعلى ،٪ 35
 .أبين في كجم/ ريا ً  625 إلى ذمار في كجم/  ريا ً 

 ريا ً  613 و الحديدة في كجم/  ريا ً  294 بين بالتجزئة لبيعا سعر متوسط وتراوح. أبين في نوالمد الريف أسواق بين األسعار في فروق هناك يكن ولم. وذمار لحج باستثناء بالمتابعة المشمولة الريفية األسواق مختلف في الدخن توفر  :الدخن 
 و وإب تعز في٪ 30 تفوق نسبةب ملحوظ بشكل علىأ وحضرموت وإب تعز في الريفية المناطق أسواقظلت ا سعار في  حين في ، التوالي على٪ 9.5 و٪ 30.3 بنسبة وشبوة الحديدة في الرئيسية المدن أسواق أسعار وارتفعت. إب في كجم /

 .ن مناطق اخرى للمحصول والتي يرداليها المنتج مالمناطق ا نتاجة و المدن وأسواق الريفية األسواق بين السوق ووظائف األسعار بتقلبات المرتبطة العوامل يفسر ما وهذا. التوالي على٪ 13.4

 الريفية والمناطق ئيسيةالر المدن أسواق بين السعرية الفروق وأظهرت. المستهدفة المحافظات ةبقي في الشامية الذرة توفرتفقد  ، والضالع ولحج ، حضرموت في الريفية المناطق باستثناء  :الذرة الشامية  ً  ، إب مدن في يداً متزا اتجاها
 كان حين في( كجم/ ريا ً  608) بالتجزئة للبيع سعر لىأع أبين وشهدت. رئيسيةال المدينة بأسواق مقارنة ذمار في٪ 5.2 و تعز في٪ 7.6 و أبين في٪ 13.7 بنسبة أعلى أسعار فروق الريفية األسواق شهدت وقد. والحديدة وحجة ، والبيضاء
 (.كجم/  ريا ً  328) ذمار في سعر أدنى

 وارتفعت. الريفية باألسواق مقارنة التوالي على ٪6.1 و٪ 25 و٪ 45 و٪ 48.1 بنسبة والبيضاء ، ولحج ، والحديدة ، إب مدينة أسواق أسعار وارتفعت. هناك تزرع   حيث ، وأبين وحضرموت ، الضالع في الشعير ندرة استمرت :الشعير 
 .الترتيب على المدينة بأسواق مقارنة٪  12.7 وبنسبة٪  16.7 و٪  18.8 بنسبة وحجة وتعز ذمار في الريفية األسعار

 2018 مبرديس 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

 600 600 530 496 429 500 500 433 249 333 412 الرئيسية المدن الذرة الرفيعه

 625 اليوجد 450 475 318 438 425 467 273 340 291 الريف

 %4.0- اليوجد %17.8 %4.4 %34.9 %14.2 %17.6 %7.3- %8.8- %2.1- %41.6 الفرق

 600 500 575 481 429 369 اليوجد 433 اليوجد 342 383 الرئيسية المدن الدخن

 600 اليوجد 525 510 613 532 374 500 400 343 294 الريف

 %0.0 اليوجد %9.5 %5.7- %30.0- %30.6- اليوجد %13.4- %100.0- %0.3- %30.3 الفرق

 525 600 405 552 388 388 اليوجد 467 328 471 513 الرئيسية المدن الشامية الذرة

 608 اليوجد 450 489 318 420 400 اليوجد 346 425 500 الريف

 %13.7- اليوجد %10.0- %12.9 %22.0 %7.6- اليوجد اليوجد %5.2- %10.8 %2.6 الفرق

 اليوجد 500 اليوجد 519 471 350 500 350 281 371 725 الرئيسية المدن الشعير

 اليوجد اليوجد 450 489 318 420 400 اليوجد 346 425 500 الريف

 اليوجد اليوجد اليوجد %6.1 %48.1 %16.7- %25.0 اليوجد %18.8- %12.7- %45.0 الفرق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 نوفمبر خالل والريف الرئيسية المدن قاسوا في محليا المنتجه الحبوب أسعار مقارنة  
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر السابقونسبه التغير مع الش 2018-ديسمبرالشهري ألسعار الخضروات )لاير/كجم( ط: المتوس6جدول 

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

 البصل

 

 400 500 350 388 254 331 392 375 271 243 346 333 250 ديسمبر

 %14.3- %25.0 %3.6 %9.6 %15.3- %19.9- %5.5- %6.3- %27.0- %11.0- %12.6- %18.8- %7.7- نوفمبر

 الطماطم

 

 300 425 363 378 350 265 427 200 283 378 421 404 383 ديسمبر

 %24.2- %6.3 %21.0 %13.9 %10.4 %9.6- %0.9 %6.1- %10.7- %19.2 %5.3 %4.9- %22.4 نوفمبر

 البطاط

 

 350 400 388 326 283 313 342 238 325 286 321 328 300 ديسمبر

 %18.4- %5.9- %8.7- %13.8- %11.8- %18.3- %18.2- %32.0- %12.4- %19.2- %18.9- %15.0- %14.3- نوفمبر

 البيبر

 

 1325 500 800 718 608 715 1025 800 817 513 558 399 558 ديسمبر

 %33.4- %0.0 %1.6- %4.7 %11.0- %1.4- %9.2- %45.5 %2.1 %0.8- %11.3- %18.9- %9.8 نوفمبر

 البسباس
 1200 775 1625 878 733 871 2554 625 700 733 750 724 725 ديسمبر

 %25.8- %18.4- %9.7- %14.6- %9.8- %0.5- %2.4- %30.6- %34.4- %12.8 %15.5- %17.5- %17.1- نوفمبر

 البامية

 833 500 825 811 542 852 1006 400 717 600 471 516 700 ديسمبر

 %19- %5 %11- %19- %16- %6 %14- %16- %39- %4 %18- %12 %2.4- نوفمبر

 انخفض ذلك، على وبناء. المستهدفة المحافظات أسواق معظم في 2018 ديسمبر خالل الشهري البصل سعر متوسط ضاانخف إلى والدافئة الساحلية والمناطق المنخفضة األراضي منرصودة الم األسواق إلى الخضار منتجات من اإلمداد زيادة أدى البصل: 

ً  وشبوة والبيضاء الضالع وسجلت. وأبين حجة في٪  12 من وأكثر الحديدة في٪  18.8و عدن، في٪  20 من يقرب وما حضرموت، في٪  27 بنسبة حاد بشكل السعر متوسط  في تجزئة سعر أعلى وسجل. التوالي على٪ 3.6و٪ 9.6و٪ 25 بنسبة متزايداً  اتجاها

 .كجم /يال 243سجلت اسواق ذمار اقل سعر  حين في كجم، / لاير 500 بواقع الضالع
 

 بشكل األسعار ارتفعت سه،نف الوقت وفي. الحديدة في٪  5 وحوالي لحج في٪  6.1و عدن في٪  9.6و حضرموت، في٪  10.7و أبين، في٪  24.2 بنسبة انخفضحيث . محافظات خمس في كبير بشكل األسعار انخفضت السابق، الشهر مع بالمقارنة الطماطم:  

 .تعز في كغ/  رياالً  427و لحج في كغ/  لاير 200 بين ما ديسمبر في الطماطم من التجزئة أسعار متوسط وتراوح. إب في٪  10.4 وبنسبة البيضاء في٪  14 من يقرب وما صنعاء، مدينة في٪  22.4 بنسبة حاد

 

 بيع سعر أدنى سجل بينما كجم/ لاير 400 قدره تجزئة سعر أعلى الضالع وشهدت. 2018 نوفمبر ربأسعا نةرمقا ديسمبر في ودةصرلما تاظلمحافاالمنتج في كل  رسعاأ جميع تنخفضا إذ. للبصلالسعري  تجاهاال  نفس الشهري السعر متوسط تبع: البطاطس  

 .وتعز وعدن حجة من كل في٪ 18 من وأكثر ذمار في٪ 19.2 تبعتها ،٪ 32 بةبنس لحج في انخفاض نسبة أعلى سجلت ، 2018 نوفمبر مع وبالمقارنة. كجم/  رياالً  238 بمبلغ لحج في بالتجزئة

 

٪ 11 و ، الحديدة في٪ 19 وحوالي ، ٪33.4 بنسبة أبين في انخفاض أعلى سجل وقد. المستهدفة المحافظات معظم في وانخفض ، الضالع في نوفمبر شهر في كان كما السابق الشهر مع مقارنة الشهري الحلو الفلفل سعر متوسط بقي:) الحلو لالفلف (البيبر 

 .أبين في كجم/  رياالً  1325 إلى الحديدة في كجم/  رياالً  399 من بالتجزئة البيع سعر وتراوح ،البيضاء في٪ 4.7 و ، امانة العاصمة في٪ 9.8 تلتها ،٪ 45.5 بنسبة األسعار في زيادة أعلى لحج وسجلت. تعز  في٪ 9 من وأكثر إب في

 

. البيضاء في رياال 878 وبحدود أبين في كغ/  رياالً  1200 و ، شبوة في رياالً  1625 يليه ، كغ/  رياالً  2554 بسعر األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين سعر كأعلى تعز مدينة في له التجزئة أسعار واصلت ، الحار البسباس على الطلب الشتداد نظرا: الفلفل 

 أبين في٪ 25.8 و ، لحج في٪ 30.6 و ، حضرموت في٪ 30 االنخفاض نسبة تجاوزت فقد. المستهدفة المحافظات في ديسمبر في السعر متوسط انخفض

 

وال سيما  عليه في االستهالك الطلب ارتفاع بسبب ، الريفية بالمناطق مقارنة ئيسيةالر المدن في أعلى بالتجزئة البيع سعر ويعتبر. ومغذ   نقدي كمحصول ألهميتها نظًرا 2018 يوليو من ابتداءا مراقبتها تمت التي الخضروات بين المنتج هذا إضافة تمت: البامية 

 في٪  18 من وأكثر ، أبين في٪  19.4 تاله حضرموت في٪  39.4 بنسبة البامية سعر متوسط انخفض ، السابق الشهر مع ومقارنة ديسمبر شهر وفي. لحج في كغ/  لاير 400 إلى تعز في كجم/لاير 1006 من بالتجزئة البيع سعر تراوح وقد. مطاعمفي ال

 .الترتيب على وحجة البيضاء

 

 الخضروات
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 

 

ً  تأثراً  محليًا المنتجة الخضروات تأثرت  العوامل بين نم هي والموسمية ، والطلب ، ستهالكاال معدل فإن وعموما. محليًا والمنتجة المستوردة األخرى السلع غرار على األمريكي الدوالر مقابل اليمني الريال قيمة وتحّسن للوقود األخير األسعار بتخفيض إيجابيا

 وعادة. دنالم في أو الريفية طقالمنا في سواء ومي،ي بشكل استهالكا الخضار أكثر من والبطاطس والطماطم البصل ويعتبر. المدن أسواق الى وتورد تنتج الريفية والمناطق. الريفية واألسواق الرئيسية المدينة بين الخضروات أسعار فروق في تتحكم التي الرئيسية

 البالد من مختلفة أجزاء من المستمر لعرضا وبسبب. اإلنتاج تكاليف تغطي التي الجيدة األسعار علىحصول لل المحافظات بين األحيان بعض وفي ، المحافظة نفس داخل العواصم إلى المحصودة محاصيلهم ببيع والمناطق المحافظات مختلف من المنتجون يقوم ،

 .الريفية األسواق من المدن في أرخص والبطاطس والبصل الطماطم مثل الخضروات أسعار تجعل التي األسباب أحد هو وهذا. نسبيا مستقرة الرئيسية المدن أسواق في الخضروات أسعار تزال ال ، الطلب لتلبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 ديسمبرشهر خالل والريف لرئيسيةا المدن اسواق في محليا المنتجه الخضروات اسعار في ا ختالفات نسبة: 7 جدول

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

 البصل

 المدينه الرئيسية
333 346 243 271 375 392 254 388 350 500 400 

 425 500 363 350 317 324 329 313 265 342 344 الريف

 الفروقات
-3.2% 1.2% -8.3% -13.4% 14.0% 21.0% -19.9% 10.9% -3.6% 0.0% -5.9% 

 الطماطم

 المدينه الرئيسية
404 421 378 283 200 427 350 378 363 425 300 

 325 450 360 379 396 354 296 339 396 429 400 الريف

 الفروقات
1.0% -1.9% -4.5% -16.5% -32.4% 20.6% -11.6% -0.3% 0.8% -5.6% -7.7% 

 اطسالبط

 المدينه الرئيسية
328 321 286 325 238 342 283 326 388 400 350 

 404 400 404 350 313 315 325 371 333 350 334 الريف

 الفروقات
-1.8% -8.3% -14.1% -12.4% -26.8% 8.6% -9.6% -6.9% -4.0% 0.0% -13.4% 

 البيبر

 المدينه الرئيسية
399 558 513 817 800 1025 608 718 800 500 1325 

 1388 500 800 592 602 594 913 917 496 583 319 الريف

 الفروقات
25.1% -4.3% 3.4% -10.9% -12.4% 72.6% 1.0% 21.3% 0.0% 0.0% -4.5% 

 الفلفل

 المدينه الرئيسية
724 750 733 700 625 2554 733 878 1625 775 1200 

 1000 800 925 851 671 2488 1225 858 633 783 641 الريف

 الفروقات
12.9% -4.2% 15.8% -18.4% -49.0% 2.7% 9.2% 3.2% 75.7% -3.1% 20.0% 

 البامية

 833 500 825 811 542 1006 400 717 600 471 516 المدينه الرئيسية

 958 500 925 842 621 683 763 975 513 421 288 الريف

 الفروقات
79.2% 11.9% 17.0% -26.5% -47.6% 47.3% -12.7% -3.7% -10.8% 0.0% -13.0% 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 بتذبذت أن المتوقع فمن واإلمدادات، الممارسة، ههذ وبسبب( الفطر وعيد رمضان)القادمة  الدينية للمناسبات التسمين بهدف ماغنواال الماعز من الصغيرة المجترة الحيوانات شراء في ملحوظة زيادة 2018 عام ديسمبر شهر شهد:  أشهر 6 عمر األغنام 

 بنسبة. لحج محافظة في حاًدا انخفاًضا تأظهر في حين صنعاء، مدينة في فقط حالها على( 2018 نوفمبر) السابق بالشهر ومقارنة األغنام من الفئة لهذه الحية للحيوانات الشهرية األسعار متوسط ظل حيث المقبلة، الفترة خالل الرئيسية األسواق أسعار

 في٪ 8.33 وبنسبة ذلك تلى عمان، لىإ التصدير على الطلب ارتفع حيث ، شبوة في٪ 14.32 بنسبة متزايدة اتجاهات السعر أظهر ، نفسه الوقت وفي ، الضالع و حضرموت في٪ 2 من أقل و عدن في٪ 7.48 و الحديدة في٪ 10.83 وبنسبة يليه ،٪ 13.05

 على لاير 29500و لاير 30875 وبواقع تجزئةبال سعر أقل والضالع الحديدة في البيع سعر كان بينما ، أبين في رياالً  51250 و حضرموت في رياالً  62083 يليه ، شبوة في رياالً  66875 العمر من أشهر 6 فئة رأس لكل تجزئة سعر أعلى بلغ حيث ، حجة

 .التوالي

 أعلى الحديدة سجلت األخرى، المحافظات مع نةوبالمقار. 2018 نوفمبر مع بالمقارنة صنعاء مدينة في تغيير دون األغنام من الفئة هذه أسعار ظلت حيث. مرالع من أشهر 6 فئة من األغنام سعر اتجاه نفس األسعار متوسط تبع شهر 12 عمر األغنام 

 البيضاء، في رأس/  رياالً  72853 يليه شبوة، يف رياالً  83500 الفئة هذه في رأس لكل بالتجزئة للبيع سعر أعلى بلغ وقد. حجة ٪14 بحوالي تلتها٪ 22.8 بلغ حاًدا ارتفاًعا شبوة أسواق وأظهرت٪. 17 بنحو أبين تلتها ،٪17.5 بنسبة األسعار في انخفاض

 .التوالي على رياالً  46250 و رياالً  47625 وهو تجزئة سعر أدنى والضالع ذمار محافظة سجلت حين في. أبين محافظة في رأس/  رياالً  64000 بـ تاله ، حضرموت في رأس/  رياالً  71417 وبحوالي

٪ 15.3 و٪ 17.5 بنسبة ولحج الحديدة من لك في حاد بشكلوسط الشهري تالم انخفض . 2018 نوفمبر بشهر مقارنةً  فقط، صنعاء مدينة في األسعار تتغير لم حيث. األغنام أسعار اتجاهات نفس ديسمبر في األسعار متوسط تبع :أشهر 6 عمر الماعز  

. حضرموت في رياالً  64417 تاله ، نعاءص مدينة في للرأس رياالً  65000 يليه شبوة، في للرأس رياالً  68125 كان أشهر 6 فئة الماعز من الواحد للرأس تجزئة سعر وأعلى. وشبوة حجة في٪  5 من وبأقل ، البيضاء في٪  9 بنسبة وزاد. التوالي ىعل

 .التوالي على لاير 30500 و لاير 33000 ، رأس لكل تجزئة سعر أدنى وذمار الحديدة من كل سعر وكان

 

 في٪  8.5 و ، أبين في٪  11 تلتها ،٪  14.5 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى لحج وسجلت. صنعاء مدينة في تغيير دون ديسمبر في شهرا 12 العمر من البالغ للماعز الشهري السعر متوسط ظل ، 2018 نوفمبر مع مقارنة :شهرا 12 عمر الماعز  

 لاير 76250 بـ تلتها ، صنعاء مدينة في أسر/  لاير 77500 الماعز من شهرا 12 فئة من الواحد للرأس التجزئة سعر وبلغ. الضالع في٪ 3 من وبأقل ،٪ 8.6 بنسبة شبوة في األسعار في ارتفاع نسبة أعلى وسجلت. وذمار ، الحديدة في٪  4 من وبأقل عدن

 .رأس/  لاير 47875 بـ سعر أدنى ذمار وسجلت. حضرموت في رأس/  لاير 72417 و شبوة في رأس/  لاير 67000 و ، أبين في رأس /

. إب في٪ 3 من وبأقل ، لحج في٪ 3.7 نم وبأقل ، الضالع في٪ 20.3 بنسبة بحدة الحي للدجاج الشهرية األسعار متوسط وارتفع. صنعاء مدينة في تغيير دون ديسمبر في الحي الدجاج سعر متوسط ظل ، 2018 نوفمبر مع بالمقارنة :الحي الدجاج  

 وحجة عاءصن مدينة من كل في 2000 وبحوالي الضالع في 2075 بسعر يليها لاير 2442 يسعر تعز في الحي للدجاج للتجزئة أسعار أعلى تسجيل وتم. وتمرحض في يباًرتق٪ 6 بنسبةو حجة في٪ 13.3 وبنسبة٪ 16.5 بنسبة وةشب في دحا لبشک ضنخفوا

 مزارع بعض إلغالق نتيجة المعروض خفاضبان ذلك وارتبط. اإلطالق على والبيض الحي الدجاج سعر يتأثر لم ،مقابل الدوالر الريال قيمة في األخير التحسن من الرغم وعلى ، لاير 1269 بحوالي الحي للدجاج تجزئة سعر أدنى حضرموت وسجلت. وأبين

 .الحم ال دجاجال واردات أوقف الذي 2018 عام من األول ربعال في الطيور أنفلونزا مرض وانتشار الدواجن

 

 

 

 

 

 

السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 ديسمبر 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
 ديسمبر

45000 30875 43333 37375 62083 38042 35917 40938 33750 40500 66875 29500 51250 

 نوفمبر
0.00% -10.83% 8.33% 0.34% -1.97% -13.05% -5.06% -7.48% -6.25% -3.38% 14.32% -1.67% -6.82% 

 12أغنام 
 شهور

 ديسمبر
60000 47500 62083 47625 71417 61500 51750 59563 58833 72583 83500 46250 64000 

 نوفمبر
0.0% -17.5% 13.9% -2.8% -4.4% -14.4% -6.8% -11.2% -2.6% -0.7% 22.8% -7.5% -16.9% 

 6ماعز 
 شهور

 ديسمبر
65000 33000 40917 37000 64417 37250 40917 48625 34500 42972 68125 30500 60000 

 نوفمبر
0.0% -17.1% 4.9% -0.3% -1.9% -15.3% -1.2% 0.3% -6.8% 9.0% 4.8% 1.7% -7.7% 

 12ماعز 
 شهور

 ديسمبر
77500 56063 60583 47875 72417 64833 64250 65563 64000 65250 76000 51250 76250 

 نوفمبر
0.0% -3.8% 2.7% -3.3% -4.3% -14.5% -2.0% -8.5% -4.1% -1.1% 8.6% 2.5% -11.0% 

 ديسمبر دجاج الحي
2000 1608 2000 1721 1269 1400 2442 1833 1750 1686 1775 2075 2000 

 نوفمبر
0.0% 4.9% -13.3% -2.4% -5.9% 3.7% 1.0% 1.8% 2.9% -4.4% -16.5% 20.3% 0.9% 

 الثروة الحيوانية
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 الريفية السوق سعارأ ذأخ يتم وبالتالي ،(المربين سعر) المزرعة وابةب سعر معرفة الصعب من الحاالت، معظم وفي. المدينة في السوق سعر من أقل المزرعة بوابة أسعار تكون أن ينبغي أنه إلى هنا اإلشارة تجدر عام، شكلب(: الريفية األسعار) المزرعة بوابة سعر :(سعر بوابة المزرعة )األسعار الريفية

 الحية تلحيواناا حيث الرئيسي، المدينة لسوق خالفا ،( قةالمنط نفس في أصلية ساللة) بحتة محلية هي التي الحية الحيوانات شراء المشترون ويفضل الريفية، المناطق في. أسبوعي أساس على يتم حيث الرئيسية المدينة أسواق عن الريفية ةالحيواني الثروة سوق ويختلف. كبديل( المزارع إلى سوق أقرب)

ً  12و أشهر 6 العمر من البالغة والماعز األغنام فئات لجميع الريفية األسعار خالل من واضح بشكل انعكس المزرعة بوابة سعر فإن الريفي السوق إطار في أنه بالمتابعة المستهدفة للمحافظات الشهرية البيانات أظهرت ديسمبر، يف. مختلفة مناطق من ومختلفة مختلطة  مع مقارنةوبال ،لذلك ونتيجة. شهرا

 للماعز يةالريف األسعار أظهرت وبالمثل،. البيضاء يف الريفية المناطق في واألسواق الرئيسية المدن أسواق بين األسعار في فروق هناك يكن ولم.شبوة في٪  10و إب في٪  14 ذمار، في٪  16 حجة، في٪  17 تعز، في٪  32 حضرموت، في٪  40 أشهر 6 األغنام لفئة األسعار فروق غتبل المدينة، أسواق

 بكثير أقل فاألسعار الريفية طقبالمنا مقارنة أكثر لرئيسيةا للمدن التوفير يتم حيث والطلب، العرض قانون وبسبب عامة، بصفة الحي، للدجاج وبالنسبة. الترتيب على٪  19و٪  24 ،٪ 26 ،٪ 30 إلى تصل المدينة أسواق مع االختالفات جعلت التي المزرعة بوابات أسعار وذمار، وتعز وحجة حضرموت في شهرا، 12 عمرها لغيب التي

 ٪16 سبةوبن٪ 23 بنسبة ألسعارا في حاد ضانخفا في وأبين ولحج الحديدة من كل في الطلب انخفاض تسبب وبالمثل،. كبيرة بدرجة لالستهالك يفضل وال يُطلب ال حيث( المكال) حضرموت في الريفية السوق في الحي الدجاج توافر عدم واستمر ديسمبر، في الريفية باألسواق مقارنة الرئيسية المدن في

 

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

 

 

 2018 ديسمبرشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في حيةال الحيوانات اسعار في ا ختالفات نسبة: 9 جدول

النوع 
 والعمر

 السوق

 المحافظات

صنعاء 

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

 6أغنام
 شهور

 

المدينه 

 الرئيسية
45000 30875 43333 37375 62083 38042 35917 40938 33750 40500 66875 29500 51250 

 الريف
 50750 27750 60250 40500 29000 اليوجد 27110 36000 44317 32275 37000 29844 اليوجد

 الفروقات
 %1 %6 %10 00 %14 اليوجد %32 %5 %40 %16 %17 %3 اليوجد

 
أغنام 
12 
 شهور

المدينه 

 الرئيسية
60000 47500 62083 47625 71417 61500 51750 59563 58833 72583 83500 46250 64000 

 الريف
 63417 44250 77500 67569 55000 اليوجد 47750 56833 51442 42292 51000 49000 اليوجد

 الفروقات
 %1 %5 %8 %7 %6 اليوجد %8 %8 %39 %13 %22 %3- اليوجد

 6ماعز 
 شهور

المدينه 

 الرئيسية
65000 33000 40917 37000 64417 37250 40917 48625 34500 42972 68125 30500 60000 

 الريف
 60000 29250 57750 37667 33000 اليوجد 30313 38833 55958 30667 33000 34125 اليوجد

 الفروقات
 %0 %4 %15 %12 %4 اليوجد %35 %4- %15 %21 %24 %3- اليوجد

ماعز 
12 
 شهور

المدينه 
 الرئيسية

77500 56063 60583 47875 72417 64833 64250 65563 64000 65250 76000 51250 76250 

 76417 50250 78875 65750 63625 اليوجد 51792 60500 55750 40067 48000 52000 اليوجد الريف

 الفروقات
 %0 %2 %4- %1- %1 اليوجد %24 %7 %30 %19 %26 %8 اليوجد

 دجاج
 الحي

المدينه 

 الرئيسية
2000 1608 2000 1721 1269 1400 2442 1833 1750 1686 1775 2075 2000 

 الريف
 2367 2075 1975 1779 1933 اليوجد 2158 1667 اليوجد 1782 2033 2094 اليوجد

 الفروقات
 %16- %0 %10- %5- %9- اليوجد %13 %16- اليوجد %3- %2- %23- اليوجد

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

صنعاء  الشهر السلع
 )األمانة

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

 بقري لحم

 

 4625 3500 4188 4500 3792 4813 3500 5000 5167 4500 4000 4833 4917 ديسمبر

 %15.9- %0.0 %4.3- %4.8- %3.2- %3.7- %5.0- %0.0 %3.1- %12.5 %2.0- %7.4 %0.8- نوفمبر

 غنمي لحم

 

 5208 4250 5500 5000 4250 5083 4542 5000 5667 4500 4167 5000 5000 ديسمبر

 %13.2- %10.4 %4.3- %10.4- %3.8- %0.8- %7.6- %0.0 %0.0 %9.1 %6.5- %7.1 %0.0 نوفمبر

 محلي بقر حليب

 

 550 500 695 630 523 449 519 298 448 625 538 459 350 ديسمبر

 %31.3- %13.0- %4.1- %19.9- %22- %26.8- %22.2- %0.0 %8.2- %0.0 %25.3- %11.2- %0.0 نوفمبر

 الدجاج لحم

 

 1950 2400 1238 2033 1842 1887 2546 1200 1181 1425 1279 1604 1900 ديسمبر

 %4.4 %42.2 %16.1- %0.8- %1.3- %14.1 %1.3- %18.6- %9.2- %4.2- %19.9- %5.2 %0.0 نوفمبر

 1708 1700 1625 1589 1575 1575 1838 1675 1633 1608 1558 1485 1467 ديسمبر حبة 30بيض 

 %2.4- %0.0 %10.4- %5.1- %7.4- %7.4- %4.4 %6.9- %8.0- %6.1- %9.7- %18.4- %7.9- نوفمبر

 الزبادي

 283 325 343 271 258 214 292 250 271 263 255 241 247 ديسمبر

 %19.1- %14.7- %15.9- %8.8- %24.6- %26.0- %16.3- %26.0- %18.1- %20.5- %26.9- %14.8- %11.2- نوفمبر

 حيوانيةالمنتجات ال
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 7.4 و٪  12.5 بنسبة هسعر ارتفع يبقرال لحمال من احدالو للكيلوجرام التجزئة أسعار متوسطحيث  وذمار الحديدةباستثناء و. والضالع لحج في 2018 نوفمبر مع بالمقارنة ديسمبر في البقري اللحم من جرام للكيلو التجزئة أسعار متوسط يتغير لم :البقري اللحم

ً ٪ 16 بنسبة أبين في انخفاض أعلى وسجل. األخرى المحافظات جميع في التجزئة سعر انخفض ،٪   تم وقد. البيضاء في٪  10.2 وبنسبة ضالعال في٪  12 تليها ،٪  14.4 بنسبة صنعاء مدينة وفي. وشبوة البيضاء في٪ 5 من وبأقل ، تعز في٪ 5 تلتها ، تقريبا

 .متساو بشكل وتعز الضالع من فيكل رياالً  3500 سعر أقل وسجل ، كجم/  رياالً  5167 بمبلغ حضرموت في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل

 
ً  ديسمبر شهر في الغنمي اللحم أسعار متوسط تبع :الغنمي اللحم  محافظة وسجلت. الحديدة في٪ 7.1 وبنسبة ، ارذم في٪ 9.1 وبنسبة ، الضالع في٪ 9.4 بنسبة وارتفعت ، ولحج وحضرموت صنعاء مدينة في األسعار تتغير ولم. البقري اللحم اتجاه نفس تقريبا

 والحديدة صنعاء مدينة من كل في لاير 5000 وبسعر كجم،/  رياالً  5208 بسعر وأبين مكج/  رياالً  5500 عند بشبوة ويليه سعر كأعلى حضرموت في كجم/  رياالً  5667 التجزئة سعر وبلغ. البيضاء في٪ 10.4 تلتها٪ 13.2 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى أبين

 .حجة أسواق في( رياالً  4167) سعر أقل تسجيل وتم. والبيضاء ولحج
 في انخفاض أعلى وتعز وحجة وعدن أبين اقأسو وسجلت. المحافظات باقي في انخفض بينما ،( ولحج وذمار، صنعاء، نةمدي في) للمدينة رئيسية أسواق 3 في تغيير دون ديسمبر في المحلي البقر لحليب بالتجزئة البيع سعر متوسط ظل المحلي البقر حليب

 .التوالي على٪ 22.2و٪ 25.3و٪ 26.8و٪ 31.3 بنسبة األسعار
 في٪ 6 من أقل وبنسبة عدن في٪ 14.1 نسبةب تلتها الضالع، في٪ 42.2 بنسبة بحدة ارتفعت حيث صنعاء، مدينة في تغيير دون وظلت. برديسم شهر فيغنام واال رابقاال لحوم اتجاه نفس الدجاج لحوم أسعار اتبعت السابق، الشهر مع بالمقارنة الدجاج لحم

 .التوالي على٪ 16.1و٪ 18.6و٪ 19.9 بنسبة وشبوة ولحج حجة مدينة أسواق في حاد بشكل وانخفض. الحديدة

 

 في٪  8.8 بين األسعار في نخفاضاا خرىاأل محافظاتال وسجلت. وعدن ولحج حجة، من كل في٪  25 بنسبة حاد بشكل وانخفض. المستهدفة المحافظات في ملحوظ بشكل الشهري سعره متوسط انخفض األخرى، محليًا المصنعة المنتجات غرار على :الزبادي

 .أبين في٪  19.1و البيضاء

 

 بيضة 30/  رياالً  1838 بـ بالتجزئة للبيع سعر وأعلى. التوالي على٪ 10.4و٪ 18.4 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى وشبوة الحديدة وسجلت. المستهدفة المحافظات جميع في فاًضاانخ السعر أظهر السابق، الشهر مع بالمقارنة : )بيضة 30طبق ) البيض

 ٪.5 من أقل بنسبة تعز في األسعار في الوحيدة الزيادةتسجيل  وتم صنعاء، مدينة في بيضة 30/  لاير 1467 بـ تسجيلها تم وأقلها تعز فيتم تسجيله ( طبق)

 

 

 البيضو الحديدة في الغنمي اللحم سعر كان وبالمثل،. لريفيةا واألسواق الرئيسية المدن بين األسعار في فروق هناك تكن لم وبالتالي ثابتاً، والمنتجات الحية الحيوانات سعر ظل ،الغنمي اللحم وباستثناء الضالع، في

 وبالعكس، يضاءوالب وحضرموت وذمار الحديدة في ةالريفي المناطقفي  عنه الرئيسية المدن في والمطلوب لالستهالك تفضيالً  األكثر كان البقري اللحم أن الشهري السعر متوسط أظهر ديسمبر، شهر خالل. حجة في

 وبسبب. الرئيسية اقاألسو من الدواجن لمزارع لمسافةا بعد على البيض سعر واعتمد. المستهدفة المحافظات أسواق معظم في الريفية ناطقالم في تفضيالً  األكثر هو الغنمي اللحم كان البقري، اللحم مع وبالمقارنة

 أعلى أظهرت. تالمحافظا معظم في الريفية لمناطقا في زباديال على الطلب ارتفاع فإن وبالمثل،. بالريف مقارنة المدن في أقل السعر فإن الرئيسية، المدينة أسواق إلى الدجاج ولحم البيض من المعروض زيادة

 .المحافظات بين راألسعا تذبذب وتباين في همةم أدواًرا فروالتو الشرائية والقوة الناس وتفضيل والمستهلكين العرض مصادر بين الطويلة المسافة تلعب وعموًما،. الرئيسية بالمدن مقارنة السعرية الفروق

 2018 ديسمبرشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحيوانية المنتجات اسعار في ختالفاتا  نسبة: 11 جدول

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

 لحم بقري

 4625 3500 4188 4500 3792 3500 5000 5167 4500 4000 4833 المدينه الرئيسية

 4625 3500 4500 3667 4333 3675 5000 4375 3958 4333 4042 الريف

 الفروقات
19.6% -7.7% 13.7% 18.1% 0.0% -4.8% -12.5% 22.7% -6.9% 0.0% 0.0% 

 غنمي لحم

 المدينه الرئيسية
5000 4167 4500 5667 5000 4542 4250 5000 5500 4250 5208 

 5583 4000 4938 4250 5063 4297 4750 6167 3958 5083 5000 الريف

 الفروقات
0.0% -18.0% 13.7% -8.1% 5.3% 5.7% -16.1% 17.6% 11.4% 6.3% -6.7% 

 محلي بقر حليب

 المدينه الرئيسية
459 538 625 448 298 519 523 630 695 500 550 

 646 500 625 567 513 527 0 503 587 642 622 الريف

 الفروقات
-26.2% -16.2% 6.5% -10.9% #DIV/0! -1.5% 1.9% 11.1% 11.2% 0.0% -14.9% 

 الدجاج لحم

 المدينه الرئيسية
1604 1279 1425 1181 1200 2546 1842 2033 1238 2400 1950 

 2000 2400 1250 2025 1992 2258 1325 1338 1383 1381 1878 الريف

 الفروقات
-14.6% -7.4% 3.0% -11.7% -9.4% 12.8% -7.5% 0.4% -1.0% 0.0% -2.5% 

 حبة 30 بيض

 1708 1700 1625 1589 1575 1838 1675 1633 1608 1558 1485 المدينه الرئيسية

 1779 1700 1669 1558 1542 1671 1700 1600 1623 1558 1506 الريف

 الفروقات
-1.4% 0.0% -0.9% 2.1% -1.5% 10.0% 2.1% 2.0% -2.6% 0.0% -4.0% 

 الزبادي

 المدينه الرئيسية
241 255 263 271 250 292 258 271 343 325 283 

 290 325 450 274 313 336 300 302 305 290 291 الريف

 الفروقات
-17.2% -12.1% -13.8% -10.3% -16.7% -13.1% -17.6% -1.1% -23.8% 0.0% -2.4% 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 للقمح لشهريةا رألسعاا متوسط شهد ، نوفمبر شهر مع نةرمقاو يسمبرد شهر في ألمريكيا رالولدا مقابل لايرلا فصر سعر في ألخيرا لتحسنا مع :القمح وبحب

 وبنسبة٪ 15.4 حجة وفي الحديدة في٪ 16.6 يليها ،٪17.1 بنسبة البيضاء محافظة في انخفاض أعلى لسج وقد،  لمستهدفةا تلمحافظاا في كبيرا نخفاضاًا ردلمستوا

 أعلى يزال ال الحالي التجزئة سعر فإن ذلك، ومع. عدن في كجم/ رياالً  296 يليه كجم/  لاير 304 من إب في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم. وإب ذمار في٪ 13

 .وشبوة تعز في٪ 120 من وبأكثر الحديدة في٪ 120و حجة، في٪  168.5 بنسبة األزمة قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير

 أعلى وسجلت. تهدفةالمس المحافظات في السعر متوسط وانخفض. القمح حبوب أسعار اتجاه نفس ديسمبر في المستورد القمح دقيق أسعار متوسط تبع :القمح دقيق

 قبل ما أسعارب مقارنة. وتعز وحضرموت، لحج، في٪ 15و 14 وبين ذمار، في٪ 16.3و والبيضاء، حجة في٪ 18 نسبة تلتها عدن، في٪ 20.7 بنسبة انخفاض نسبة

 .وشبوة والحديدة تعز في٪ 120و حجة في٪ 160 الحالية القمح دقيق أسعار وتجاوزت ،(2015 فبراير) األزمة

 وكان. 2018( نوفمبر) بشهر مقارنةً  ديسمبر في المستهدفة المحافظات في األسعار في انخفاًضا البسمتي رزاأل شهد والدقيق، القمح حبوب غرار على :البسمتي الرز

 وتجاوزت. البيضاءو ولحج الحديدة في٪ 15 وبنسبة ،٪20.7 بنسبة وعدن٪. 21 بنسبة وأبين ذمار في٪ 23.3 يليه٪ 24.1 بنسبة تعز في األسعار في انخفاض أعلى

 .(2015 فبراير) األزمة قبل ما بأسعار مقارنة تعز قاسوا في٪ 185 البسمتي الرز عارأس في الزيادة نسبة

 اتجاه في انخفاض ريالشه التجزئة سعر وأظهر. المستهدفة المحافظات جميع في نوفمبر بشهر ومقارنة ديسمبر في البسمتي غير الرز توفر: البسمتي غير الرز

٪  27 و ، الضالع في٪  29.5 تليها ، الحديدة في٪  32 من يقرب بما تليها ،٪  36.8 بنسبة لحج شهدتها انخفاض نسبة أعلى، صودة المر األسواق جميع في األسعار

 .كجم/  رياالً  564 بـ الحديدة في تجزئة سعر أعلى وسجل. وشبوة وحضرموت ، البيضاء ، ذمار في وأقل٪  120 و حجة في
 تاظلمحافا في جعارتو رىألخا وردةلمستا ئيةذالغا لسلعا رسعاأ تاهتجاا سنف رفمبون رشه مع نةرمقا ريسمبد رشه في للسكر ريلشها ئةزلتجا رسع تبع :السكر

 .والضالع بينأ في٪  16 من أعلى انخفاض أقل وكان. متساوي بشكل والبيضاء وعدن، وتعز، ذمار، في٪ 25 عن يزيد بما انخفاض نسبة أعلى سجلت. فةدلمستها

 لمقارنةبا ديسمبر، شهر خالل خرىاأل المستوردة األساسية الغذائية السلع أسعار اتجاه نفس المستورد النباتي الزيت سعر متوسط تبع :المستورد باتيالن الطهي زيت

ً  أظهرت وقد. نوفمبر شهر مع  للتر تجزئة سعر لىأع سجلو. حضرموت في٪ 19.7 وبنسبة ذمار، في٪ 20.3 يليها تعز، في٪ 24.4 تقارب بنسبة االتجاهات في تراجعا

 .حضرموت في رياالً  670 بالتجزئة للبيع سعر وأدنى رياالً  1557 بـ البيضاء محافظة في
 

 للواردات السعر اتجاه فسن وتبعت. بالمتابعة المشمولة األسواق جميع في نوفمبر بشهر مقارنةً  ديسمبر شهر في السعر متوسط انخفض :محلياعامل الم الطهي زيت

 و إب في لتر \ الً ريا 916 بين األسعار وتراوحت. بالتساوي وشبوة حجة في٪ 19 وفوق ذمار في٪ 20.6و تعز في٪ 24.6 بنسبة حاد بشكل انخفضت حيث. دةالمستور

 .حضرموت في لتر/  رياالً  5 542
 
 

 ا زمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 ديسمبر خالل في المدن الرئيسية (كجم/ ) المستوردة للسلع السعري المتوسط: 12 جدول 

 المحافظات  التغير % السلع

صنعاء 
 )األمانة

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

 القمح

 

 248 250 268 247 304 296 250 260 268 250 248 236 222 ديسمبر

 %11.7- %10.7- %6.0- %17.1- %13.1- %0.7- %13.5- %9.7- %11.3- %13.8- %15.4- %16.6- %10.8-  نوفمبر

131.3 اليوجد اليوجد %123.3 %127.3 %222.1 %136.0 %70.8 ماقبل األزمه

% 

102.7% 64.7% 168.0% 66.7% 93.8% 

 القمح دقيق

 

 267 300 290 284 304 275 333 280 272 293 268 265 256 ديسمبر

 %8.6- %1.0- %6.5- %18.9- %12.1- %20.7- %14.0- %15.9- %14.7- %16.3- %18.3- %11.7- %9.2-  نوفمبر

 %94.9 %76.5 %126.6 %67.1 %78.8 %95.0 %122.0 اليوجد %94.3 %95.3 %168.0 %120.8 %96.9 ماقبل األزمه

 السكر

 

 300 375 298 313 288 286 352 285 333 288 302 283 285 ديسمبر

 %16.4- %16.7- %18.4- %25.3- %24.0- %25.9- %25.7- %24.0- %15.9- %25.8- %22.4- %22.5- %19.5-  نوفمبر

 %40.2 %75.2 %68.4 %56.5 %34.6 %33.6 %120.0 اليوجد %85.0 %69.4 %52.5 %48.9 %78.1 ماقبل األزمه

 1 الرز

 البسمتي

 

 800 1000 833 943 908 852 867 925 750 850 875 843 822 ديسمبر

 %21.0- %1.3- %2.0- %17.4- %11.4- %20.7- %24.1- %19.6- %15.0- %23.3- %14.6- %17.5- %8.2-  نوفمبر

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %189.0 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 2  زالر

 غير البسمتي

 

 290 400 370 372 404 481 360 463 363 350 393 564 320 ديسمبر

 %19.0- %29.5- %14.0- %15.8- %11.8- %23.8- %5.3- %36.8- %15.6- %20.1- %27.0- %31.9- %12.6-  نوفمبر

113.3 ماقبل األزمه

% 

136.9 %44.0 اليوجد 45.2% 133.3% 162.0% 88.0%

% 

61.6% 40.4% 164.3% 50.9% 42.9% 

 

 لطبخا يتز

 مستورد

 700 1050 725 1557 866 956 975 900 670 819 825 857 956 ديسمبر

 %19.6- %4.5- %18.4- %16.2- %10.7- %0.5- %24.4- %7.7- %19.7- %20.3- %11.6- %14.0- %9.4-  نوفمبر

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %119.6 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 

 الطبخ زيت

 **محلي

 

 800 750 675 800 916 748 740 700 542 719 575 673 789 ديسمبر

 %5.0- %9.1- %19.5- %11.9- %10.5- %11.2- %24.6- %6.7- %9.7- %20.6- %19.8- %18.3- %8.3-  نوفمبر

142.8 ماقبل األزمه

% 

114.9 %77.9 اليوجد 116.8% 71.2% 48.2% 95.1%

% 

168.6% 68.4% 132.8% 119.9% 134.6% 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 
 
 
 
 
 
 فالصر وسعر المديرياتو المدن ومراكز البحرية لموانئا بين والمسافات النقل، تكاليفا شارة الى ان تجدر . المدينة أسواق من أعلى الريفي السوق إطار في المستوردة األساسية للسلع التجزئة أسعار عام، بشكل
 في والطلب العرض ركةح تسببت  حين وفي. لمدينةا اقبأسو مقارنة زيادة حجة، في الريفية المناطق في الريفية األسعار وسجلت. المنتجات هذه مثل أسعار تقلبات، كلها عوامل تساهم كثيرا في تذبذب ووالطلب
 المشمولة األخرى للسلع بالنسبة األسعار في وقفر هناك يكن لم السكر، وباستثناء. التوالي على٪ 4.3و٪ 13.5 المدينة في الرئيسية باألسواق مقارنة أعلىباسعار  والبيضاء تعز أسواق في الريفية المناطق
 في باألسعار نةمقار الريفية المناطق في أرخص حالقم حبوب أسعار فإن وأبين، البيضاء رئيسي بشكل أخرى محافظات وفي أخرى، ناحية من. الضالع محافظة في الريفية األسواقو الرئيسية المدينة في بالمتابعة
. جارالتمن قبل  العرض لىإ باإلضافة السوق في ائيةالغذ عالسل فروتو رضالع تحسين إلى يؤديان اإلنسانيةات المساعدكمية و المحلي اإلنتاج: مة في ذلك يمكن ان يكون لهما مساه رئيسيان عامالن. المدينة سوق
 ريفوال المدينة في البسمتي غير الرز سعر كان لك،ذ على عالوة. الريفية السوق بأسعار مقارنة المدينة في الترتيب بهذا٪ 17و٪ 22.6 بنسبة حادة أسعار فروقأظهرت  محليًا والمعالج المستورد الطهي زيت سعر

 المدن وقس في المستوردة السلع أسعار تكون أن المتوقع من ، وعادة .الترتيب على المحلي الطهي وزيت القمح حبوب في سعرية فروق أعلى ولحج إب أسواق وشهدت. األخرى اتبالمحافظ مقارنة أعلىبالحديدة 
 .والنائية الريفية المناطق في األسعار من أقل البحرية الموانئ إلى األقرب الرئيسية

 2018 ديسمبر في الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسواق في المستوردة السلع رأسعا في الفروق:13دول ج

 ا سواق السلع
 المحافظات

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

ح
قم
ال

 

المدينه 
 الرئيسية

236 248 250 268 260 250 304 247 268 250 248 

 الريف
204 271 241 237 254 289 233 258 253 250 250 

 الفروقات
15.7% -8.5% 3.7% 13.1% 2.4% -13.5% 30.5% -4.3% 5.9% 0.0% -0.8% 

ق
قي
د

 
ح
قم
ال

 

المدينه 
 الرئيسية

265 268 293 272 280 333 304 284 290 300 267 

 الريف
256 300 284 232 277 316 275 305 258 300 277 

 الفروقات
3.5% -10.7% 3.2% 17.2% 1.1% 5.4% 10.5% -6.9% 12.4% 0.0% -3.6% 

كر
س
ال

 

المدينه 
 الرئيسية

283 302 288 333 285 352 288 313 298 375 300 

 308 388 269 333 320 326 288 305 313 325 299 الريف

 الفروقات
-5.35% -7.08% -7.99% 9.18% -1.04% 7.98% -10.00% -6.01% 10.78% -3.35% -2.60% 

رز
ال
ي  
مت
س
لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
843 875 850 750 925 867 908 943 833 1000 800 

 867 1000 724 846 842 862 875 726 856 875 856 الريف

 الفروقات
-1.52% 0.00% -0.70% 3.31% 5.71% 0.58% 7.84% 11.47% 15.06% 0.00% -7.73% 

رز
ال
 

ير
غ
  
ي
مت
س
لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
564 393 350 363 463 360 404 372 370 400 290 

 308 400 349 383 363 371 494 408 329 525 535 الريف

 الفروقات
 %5.8- %0.0 %6.0 %2.9- %11.3 %3.0- اليوجد 11.0%- 6.4% 25.1%- 5.4%

ت
زي
 

خ
طب
ال

 
رد
تو
س
م

  

المدينه 

 الرئيسية
857 825 819 670 900 975 866 1557 725 1050 700 

 الريف
702 838 774 571 658 783 833 1153 731 1050 750 

 الفروقات
22.08% -1.55% 5.81% 17.34% 36.78% 24.52% 3.96% 35.04% -0.82% 0.00% -6.67% 

ت
زي
 

خ
طب
ال

 
ي
حل
م

 

المدينه 

 الرئيسية
673 575 722 542 700 740 916 800 675 750 800 

 الريف
575 692 681 590 517 638 693 756 650 750 850 

 روقاتالف
17.0% -16.9% 6.0% -8.1% 35.4% 16.0% 32.2% 5.8% 3.8% 0.0% -5.9% 

 

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

 

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

 . األوربي االتحاد من الممول" العيش سبل وصمود الغذائي االمن

 طالتخطي وزارة- يالغذائ لألمن الفنية السكرتارية-الدكتور عبدالواحد مكرد : مع التواصل ميت 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 نظمةم قبل من وينفذ 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 ا ستهالك من األسماك14جدول 
 2018 ديسمبر) /كجم( الرئسيية

 المحافظة
 % التغيير

 األسماك من الستهالك الشائعة النواع

 الجحش الباغة ةالسخل الثمد

 صنعاء )األمانة
 2333 975 3625 3100 ديسمبر

 %19.3- %9.3 %10.3- %11.9- نوفمبر

 الحديدة
 1778 978 3211 2513 ديسمبر

 %8.4- %40.5 %1.8- %0.48- نوفمبر

 حجه
 3000 800 4750 اليوجد ديسمبر

 %0.0 %4.5- %8.6 اليوجد نوفمبر

 ذمار
 2192 1025 3150 2825 ديسمبر

 %6.6- %5.4- %11.3- اليوجد نوفمبر

 حضرموت
 2075 604 5188 1725 ديسمبر

 %9.5- %15.0 %4.6- %4.6- نوفمبر

 لحج
 2000 1500 اليوجد 3000 ديسمبر

 %6.7 %5.3 اليوجد %0.0 نوفمبر

 تعز

 4000 اليوجد 4875 4233 ديسمبر

 %13.7- اليوجد %18.8- %5.0- نوفمبر

 عدن
 

 2563 1213 5208 2333 ديسمبر

 %16.2- %19.5 %6.7- %16.8- نوفمبر

 اب
 

 3417 اليوجد 3750 3583 ديسمبر

 %1.2 اليوجد %3.7- %4.5- نوفمبر

 البيضاء
 

 1975 608 3083 2058 ديسمبر

 %16.2- %17.1- %12.3- %16.6- نوفمبر

 شبوة
 

 2667 1350 2750 2875 ديسمبر

 %5.9- %8.0 %7.3 %7.0 نوفمبر

 الضالع
 

 اليوجد اليوجد اليوجد 2000 ديسمبر

 اليوجد اليوجد اليوجد %30.4- نوفمبر

 أبين

 3250 575 3875 2458 ديسمبر

 %4.0 %27.0- %8.1 %6.4- نوفمبر

 

 

عام  وبشكل ،( الديزلوترول الب) الوقود أسعار في الكبير الرسمي ا نخفاض وبسبب التقرير، هذا إصدار وقت في
 عرضو فرتو تحسنو  عاراألس في انخفاًضا تقريبًا بالمتابعة شملت التي األسماك أنواع يعلجم السعر أظهر، فقد 

ً ا نواع المرصودة من ا سماك   .لذلك تبعا
 

 وظل. حجة ةمدين باستثناء بالمتابعة المشمولة األسواق جميع في ديسمبر شهر في الثمد نوع من األسماك توفرت   الثمد:

 بشكل وانخفض ٪7 بنسبة شبوة في فقط ارتفع حيث نوفمبر، بشهر مقارنة غيرت دون ثابتًا لحج في بالتجزئة البيع سعر متوسط

 بيضاءال من كل في٪ 16 من بأعلى يليها ،٪30.4 بنسبة انخفاض أعلى الضالع وسجلت. األخرى المحافظات جميع في حاد

 4233 نسبةب تعز في لثمدا لسمك تجزئة سعر وأعلى. األخرى المحافظات مع مقارنة صنعاء مدينة في٪ 11.19 وبنسبة وعدن،

ً  كجم/  لاير  .إب في كيلوغرام لكل رياالً  3583 بـ متبوعا
 

 والتي لمستهدفةا المحافظات جميع في بالمتابعة المشمولة األنواع جميع بين األغلى األسماك من النوع هذا يعتبر  : السخلة

 اتبعت قد سماكاأل من النوع هذا ألسعار الشهري وسطوالمت. متتالية أشهر لعدة والضالع لحج أسواق في مستمرة ندرتها جعلت

 أظهر حجةو أبين وباستثناء. السابق بالشهر مقارنة المستهدفة المحافظات معظم في وانخفضت الثمد أسعار اتجاهات نفس

 في ٪12.3 يليها تعز، في٪ 18.9 بـ انخفاض نسبة أعلى وسجلت. المحافظات جميع في االتجاهات في انخفاًضا المؤشرات

/  رياالً  5208 عند عدن في بالتجزئة للبيع أسعار أعلى وسجلت. صنعاء مدينة في٪ 10.3و ذمار في٪ 11.3 تليها البيضاء،

/  رياالً  2750 رسع أقل شبوة سجلت حين في تعز، في كغ/  رياالً  4875 تالها حضرموت، في كيلوغرام/  رياالً  5188 كيلوغرام،

 .كيلوغرام
 

 شهر وفي. تهدفةالمس المحافظات جميع في المرصودة األنواع جميع بين من نوع أرخص األسماك من النوع اهذ يعتبر   :الباغا

 أرخص، أنها اوبم. السابق بالشهر مقارنة والضالع وتعز إب محافظات أسواق في ندرته األسماك من النوع هذا واصل ديسمبر،

 وبنسبة لحديدة،ا في٪  40 بنسبة حادة بصورة التجزئة أسعار ارتفعت حيث المستهلكين، غالبية قبل من كبير بشكل مطلوبة فهي

 أبين، يف٪  27 بنسبة حاد بشكل انخفضت نفسه، الوقت في. نوفمبر بشهر مقارنة حضرموت في٪  15 تليها عدن، في٪  19.5

 .لحج في يلوجرامللك رياالً  1500 إلى أبين في للكيلوجرام رياالً  575 بين التجزئة سعر وتراوح. البيضاء في٪  17.1 وبنسبة
 

 هذا توافر دمع استمر الضالع، محافظة وفي. مقلي كغذاء المطاعم في لالستهالك األفضل األسماك من النوع هذا يعتبر الجحش

 النوع ذاه من الشهري المتوسط ظل السابق، الشهر مع وبالمقارنة. التوالي على عشر الخامس للشهر الجحش سمك من النوع

 في٪ 16.2 نسبةوب ،٪19.3 بنسبة صنعاء مدينة في حاد بشكل انخفض نفسه، الوقت وفي. وأبين لحج في فقط قليالً  زادو ثابتًا

 لبيعل سعر أعلى تعز شهدت المستهدفة، المحافظات بين ومن. حضرموت في٪ 9 من وأكثر تعز في٪ 13.7و وعدن، البيضاء

 .الحديدة في لوجرامللكي رياالً  1778 سعر أدنى وسجل. إب في للكيلوجرام رياالً  3417 يليها كيلوغرام، لكل رياالً  4000 بقيمة

 

 مراكز أحد) معالال لميناء المتواصل اإلغالق فإن العرب، بحر في المتحسنة الموسمية العوامل من الرغم على :والعرض الوفرة

 على أشهر دةولع. عدن في المحلية ألسواقل الموردة األسماك كميات على كبير تأثير له( عدن مدينة في الرئيسية االنزال

 أخرى، ناحية منو. ومعالجتها األسماك تخزين وكذلك الصيد أنشطة على وتعز، الحديدة في الحالي األمني الوضع أثر التوالي،

 أنواع افرتو الةح على بالتأكيد تؤثر مجتمعة، العوامل هذه وكل. مارس شهر حتى األحمر البحر في الحالي الرياح موسم سيستمر

 .المحافظات تلك في المتابعة األسماك

 
 
 
 

 األسماك

mailto:drmukred@yemen.net.ye
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