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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 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)فبراير 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

 اإلضاءات الرئيسيه

 من. وبهذا فهو ال يزال اقل 2018( عنه في ديسمير % 1.8نقاط ) 3بارتفاع مقداره ، 9201 ينايرنقطة في  8.164 الفاو( (بلغ متوسط مؤشر أسعار األغذية لمنظمة األغذية والزراعة  عالميا: 

وأعلى ،  2018ارتفاع طفيف عنه في ديسمير ب 2018 ينايرنقطة في  1816.في حين بلغ متوسط مؤشر أسعار الحبوب لدى المنظمة  . % 2.2مستواه في الشهر المماثل من العام الماضي وبنسية 

 823 بسعر (2القمح األمريكي القياسي )رقم بشكل عام ، فإن اسعار االستيراد للقمح كانت عالية مقارنة بشهر ديسمبر، اال ان  مؤشر اسعار . 2018من العام الماضي  ينايرعن شهر  ٪5.11بنسبة 

 .(FPMA – FAO 12/02/2019). الماضينة مع نفس الشهر في العام مقار ٪4، لكنه ال يزال أعلى بنسبة ديسمبردوالًرا للطن، بانخفاض عن مستواه في 

الوضع يعد احسن حاالً إن ـ في حين الضالع أكثر المحافظات تأثراً من حيث توفر السلع الغذائية األساسية خالل شهر يناير، تعد محافظة في األسواق المحلية: توفر السلع الغذائية وغير الغذائية 

العربي وخليج في الوقت الراهن ، يستمر موسم حصاد محصولي الدخن والذرة الشامية المحلية في المناطق الزراعية البيئية الممتدة على طول ساحل البحر . مستهدفة االحرىبالنسية للمحافظات ال

ا للزراعة . أظهرت البيانات الشهرية ، ان كل من القمح والشعير االمحلي متوفرا عدن ، في حين ان هذا الوقت في المرتفعات ) الشمالية والغربية والجنوبية ( يعد االنسب العداد االرض وتجهيزه

ول والديزل يشهد تحسناً في االسواق المحلية ، باستثناء بشكل شحيح وجزئي على مستوى المحافظات المستهدفة ويعود ذلك السياي متعلقة بزراعته وانتاجة المحدودين. توفر المواد النفطية من البتر

تهالك ، وتكلفة المواصالت ، من أهم العوامل التي تتحكم الطبخ المنزلي والذي ال تزال ازمة توفره مستمرة. وبشكل عام ، يعد كل من موسمية وكمية االنتاج المحلي ، موعد الزراعة ، أفضلية االس غاز

 يفية او اسواق المدن الرئيسة   في وفرة وتذبذب اسعار السلع المنتجة محليا من الحبوب سواًء تحت ظروف االسواق الر

  

ي ( ، وباستثناء سلعت 2018بستمر تراجع اسعار الحبوب المستوردة في بعض المحافظات ، في حين ظل مستقرا في البعض اآلخر، مقارنة بأسعار الشهر السابق ) ديسمبر السلع المستوردة :  

لسلع االخرى تراجعا في االسعار . ترجع اسباب هذا التراجع في االساس الى ناتج ، فقد أظهر المتوسط السعري الشهري ل %3و  2 والرز غير البسمتي ، واللتان ارتفع سعرهما طفيفيا بين الدقيق

ثل من العام الماضي ، أظهرت ان اسعار هذه عار الشهر المماموسم الحصاد ، استقرار الواردات من السلع الغذائية وكذا الى توفر تلك السلع في االسواق بكميات كافية . مقارنة االسعار الراهنة بأس

 . %7والشكر ينسبة  %24، الرز غير البسمتي بنسبة  %27، تاله حبوب   القمح بنسبة  %35المنتجات قد ارتفعت بشكل ملحوظ ، حيث مثل دقيق القمح اعلى نسية ارتفاع 

، فقد سجلت الواردات الغذائية ادنى مستوياتها منذو ان بدأت االمم المتحد نظام الرقابة والتحقق 2018سمير ( ، خالل شهر دي(OCHAوفقا لمؤشر السلع الذث تصدره  المشتقات النفطية : 

(UNVIM)  يكي خالل ، فضالً عن التحسن النسبي لسعر صرف الريال اليمني مقابل الدوالر االمر2017منذو اغسطس  2018، في حين وصلت الواردات النفطية ذروتها في ديسمبر 2016في يوليو

 %58في المحافظات الشمالية وينسبة وصلت الى  %40وحتى شهر هذا التقرير وبنسبة  2018الشهرين الماضيين ، ونتيجة لتلك العوامل ، فقد انخفض سعر البترول والديزل خالل الفترة من نوفمبر 

لاير ، وبناًء على ذلك ، فقد انخفض  410لاير في حين وصل سعر اللتر الواحد من الديزل الى  345البترول الى  ، فقد وصل سعر اللتر الواحد من 2019في النمحافظات الجنوبية ، وخالل شهر يناير 

 للبترول    %15للديزل وينسبة  %10المتوسط السعري الوطني بنسبة 

 

، مقارنة باألسبوعين من يناير األسبوعين األخيرين خالليعة في المحافظات المستهدفة سروتغيرات يومية غير الرسمية سجلت أسعار الصرف  :الريال اليمني مقابل الدوالر االمريكي معدل صرف 

 440السعر الرسمي ) عن ٪22لاير / دوالر مسجال زيادة بنسبة  536لاير / دوالر إلى  512من  االمريكي مقابل الدوالر يال اليمنيرل.  حيث ارتفع سعر الصرف غير الرسمي لنفسه شهر الاألولين من 

، بلغ بشكل عام ًرياالً. و 526لاير / دوالر، في حين سجلت مدينة عدن أدنى مستوى لها بواقع  548، سجلت محافظة أبين أعلى معدالتها بواقع المحافظات(. وعلى مستوى 2018/ ديسمير لاير / دوالر

الشكل  (.2018مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي )يناير  ٪16( وبنسبة 2018هر السابق )ديسمبر مقارنة بالش ٪5لاير / دوالر وبزيادة بنسبة  548الوطني على المستوى المتوسط الشهري 

وهذا بالطيع  ، حيث وقد سجل الدوالر سعرا اعلى ثم انخفض في ديسمير ليعود من جديد في االرتفاع ، 2019وحتى يناير  2018التالي ادناه ، يوضح التغيرات في معدالت الصرف خالل االشهر نوفمير 

 كون التجار المستوردين يتبعون في تعامالتهم التغيرات في قيم واسعار الصرف في االسواق المالية   –وال سيما المستوردة  –ينعكس على اسعار السلع الغذائية المختلفة 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 ٪13.2 و ، البسمتي غير لألرز بالنسبة تقريباً  ٪20.8 بنسبة حجة في الريفية األسواق في أعلى ودةالمرص المستوردة الغذائية السلع جميع سعر كان ، التقرير هذا إعداد وقت في :المستوردة السلع 

 ، الحديدة في يفيةالر األسواق في والسكر ، وأبين تعز في الريفية األسواق في القمح دقيق فإن ، وبالمثل. السلع لبقية ٪ 4 و. ٪3 يقارب وما القمح لدقيق ٪7.3 وبنسبة ، محليًا المعالج الطهي لزيت

 الريفية قاسواال في ألسعارل اً ارتفاع المستوردة السلع أسعار تظهر ، المعتادة السوق أنظمة ظل وفي. والبيضاء وإب وأبين حضرموت في الريفية المناطق إطار في البسمتي غير واألرز ، ولحج وذمار

 للسلع ويدزالت وطرق الرئيسية الموانئ من القرب مثل مختلفة عوامل بسبب ذلك ويختلف. والمحافظات المناطق جميع في نفسه هو يسل االتجاه فإن ، ذلك ومع. للمحافظات الرئيسية بالعواصم مقارنة

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

 .والحضرية

 الشهر مع وبالمقارنة. المستوردة للسلع األسعار اتجاهات نفس م2019 يناير شهر خالل محليًا المنتجة للحبوب التجزئة أسعار متوسط اتبع المستوردة، السلع غرار على :محليا المنتجة الحبوب 

 أقل وبنسبة ٪1.08 بنسبة الرفيعة الذرة أسعار متوسط انخفض نفسه، الوقت وفي. للذرة بالنسبة ٪2 من وبأقل للدخن بالنسبة ٪5.65 بنسبة الوطني السعر توسطم ارتفع ،(2018 ديسمبر) السابق

 للذرة ٪45و الرفيعة، للذرة ٪44 يليها للدخن، بالنسبة ٪59 بنسبة ملحوظ بشكل األسعار ارتفعتفقد  ،(2018 يناير) الماضي العام من المقابل بالشهر الحالية األسعار وبمقارنة. للشعير ٪1 من

 أعلى كانت الرئيسية المدن في الشامية والذرة والدخن الرفيعة الذرة مثل محليا المنتجة الحبوب أسعار وأن الريفية واألسواق المدن بين االختالفات األسعار مقارنة وأظهرت. للشعير ٪39و الشامية،

 بين للوظائف مهم تآزر وهو محليا، المستهلكة الرئيسية الحبوب المدينة ألسواق يوفرون الريفيين المنتجين أن يوضح وهذا. الريفية السوق بأسعار مقارنة التوالي على ٪3.6و ٪5و ٪10.8 بنسبة

 ونتيجة. معين محصول إنتاج يتم ال حيث والحضرية الريفية المناطق في أخرى محافظات في تداولها يتم والخضروات الحبوب من محليا المنتجة المنتجات أن مالحظة أيضا المهم ومن. السوق نظامي

 .محلياً  المحصول هذا فيها ينتج ال التي والمناطق المحافظات في الريفية المناطق في األسعار في فرقاً  أسعارها تُظهر أن يمكن لذلك،

 

 

 األزمة قبل وما 2018 ديسمبرشهر مع 2019ينايرلشهر الريفية و الرئيسية المدناسواق  في  )لاير/كجم ( سعر البيع بالتجزئة 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  
االزمة قبل ما ديسمبر 2018 يناير2019  يناير2019 

 %2.2 249.82 %109.18 %0.81- 255.38 القمح
 

 %0.4 288.91 %103.99 %2.25 290.00 القمح دقيق

 %0.7 304.18 %60.40 %0.18- 306.23 السكر

 %1.6 400.73 %89.60 %3.14 407.00 البسمتي غير الرز

 %11.5 647.00 %102.26 %0.55- 721.38  محليا المنتج النباتي طهيال زيت

محليا المنتجة الحبوب  

 449.69 الرفيعة الذرة
-1.08% 120.53% 405.90 

10.8% 

 %5.0 453.50 %141.51 %5.65 476.38 الدخن

 %3.6 449.78 %137.43 %1.54 465.75 الشامية الذرة

 %1.6- 450.80 %174.19 %0.85- 443.64 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 السكرتارية

 م2019 يناير الى 2015من عام  والحبوب المنتجه محليا ةمستوردسلع اللل  الرئيسية المدنق في اسوا)  لاير/كجم ( سعر البيع بالتجزئة اتجاهات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  طفيفة زيادة مع رياًل  37،438 بمبلغ 2019 يناير خالل الحياه قيد على البقاء  على دهمساع غذائية سلة أدنى تكلفة متوسطبلغ  الوطني المستوى علىو التقرير إعداد وقت في 
 الغذائية للسلة سعر اقل فتکالي تتفعار ، زاعلنا دتصاع ذمنو(. 2018 يناير) المقابل بالشهر مقارنة ٪ 40 وبنسبة( 2018 ديسمبر) السابق الشهر بأسعار مقارنة ٪2 بنسبة

 األخير التحسن من الرغم وعلى. أدناه 3 الشكل في مبين هو كما( 2015 ريرافب)ة مزألا لقب ما حلةربم نةرمقا ٪116 بنسبةو رکبي لبشک الحياه قيد على البقاء على المساعدة
 للماليين الغذائي ألمنويهدد ا بالخطر ينذر مما متزايداً  اتجاهاً  يظهر يزال للة الغذائية سلل األدنى السعر أن إل ، الماضيين بالشهرين مقارنة المحلية العملة الصرف سعر في
  الغذاء إلى القتصادي وصولهاقل تعر التي الشرائية وقوتها دخلها ضعف بسبب الضعيفة األسر من

 

 

   

 

 ديسمبر) السابق الشهر اتجاه نفس يًباتقر األسعار واتبعت. الريفية والمناطق مدنعواصم ال في والتوفر للعرض أفضل قنوات الوقود مواد شهدت ، 2019 يناير شهر خالل 

/  ريالً  345 إلى لتر/  ريالً  575 من الشمالية المحافظات في الرسمي التجزئة سعر انخفض إذ. والديزلترول للب التجزئة سعر تعديل تم يناير، 21 من واعتبارا(. 2018

 مستقرة وظلت الجنوبية المحافظات في تغيير دون السلعتين لهاتين التجزئة أسعار ظلت أخرى، ناحية ومن. للديزل لتر/  ريالً  410 إلى لتر/  ريالً  580 ومن للبترول لتر

 الوقود لسلع المحافظة مستوى على األسعار أن إلى هنا اإلشارة تجدر ذلك، ومع(. للديزل لتر/  ريال 290و للبترول بالنسبة لتر/  ريالً  275) 2018 ديسمبر شهر حتى

 .الموازية األسواقالكميات المباعة من السلعة في  مثل األخرى السوق وعوامل مسافاتلل تبعاً  تختلف

 لالستهالك المياه وإمدادات الزراعة ذلك في بما اإلنتاج ونظم األخرى القتصادية القطاعات في إيجابي بشكل يساهم أن شأنه من الوقود، سلع أسعارالتحسن في و التوفر هذا 

 المدينة وأسواق الريفية األسواق بين األسعار فروق في تتحكم التي المسيطرة العوامل هي اإلمداد، مصادر من والمسافات األمني والوضع النقل، ائلوس فإن وعموما. البشري

 مستوى على. ٪ 25 بنسبة سيةالرئي المدن أسواق مع مقارنة ةالريفي قاسوال في عموما األسعار في مرتفعة اتجاهات الحقيقة هذه أظهرت ،2019 يناير في. الرئيسية

 سجلت وبالمثل،. 2018 ديسمبر مع مقارنة وأبين والضالع ولحج وحضرموت وذمار وحجة الحديدة محافظات في للديزل ٪6و 3 بين ةالريفيالسعار  ارتفع ، المحافظة

 في ٪4 سعر وفرق حجة في ٪5 تبعه. بالنسبة للبترول المدينة من لىأع ٪11 بنسبة أبين ريف فيأعلى سعر تم رصده . المحافظاتاغلب  في للبترول األسعار في الفروق

 .الرئيسية المدينة وأسواق الريفية سواقاأل في حاله على وظل السعر يتغير لم إب في بينما الضالع،

 

والريف الرئيسيه المدن اسواق في التجزئة اسعار – المحروقات  

زيادة مقدارها 

مقارنه   116%

فبراير بتكلفة 
2015 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

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

 السلع
 التغير %

صنعاء 
 )األمانة)

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

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

 323 308 310 408 402 291 342 299 250 428 419 428 419 يناير

 %3.3- %0.96- %2.5- ليوجد %11.1- %34.8- %18.0- %4.9 %3.8- %7.0- %8.9- %9.5- %8.9-  ديسمبر

 %115.3 %105.3 %106.7 ليوجد %168.0 %94.0 %128.0 %99.3 %66.7 %185.3 %179.3 %185.3 %179.3 ماقبل األزمه

 البترول

 (لتر/لاير(

 321 279 296 358 356 286 342 275 253 358 351 358 351 يناير

 %8.3- %17.0- %15.4- %15.0- %21.4- %18.8- %21.9- %9.2- %5.6- %13.7- %15.4- %16.0- %14.2-  ديسمبر

 %114.0 %86.0 %97.3 %138.7 %137.3 %90.7 %128.0 %83.3 %68.7 %138.7 %134.0 %138.7 %134.0 ماقبل األزمه

 غاز

)مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 2500 2500 2000 3500 3208 3418 5417 4450 1808 5167 3000 4231 3100 يناير

 %0.0 %0.0 %9.1- %16.7 %11.5- %2.3- %6.3- %11.0- %8.1- %23.9- %6.3- %3.7- %0.0  ديسمبر

ماقبل 

 األزمه

 %75.4 %29.9 %10.3 %51.3 %66.6 %139.9 %116.7 ليوجد 20.5% 244.5% 29.0% 182.1% 47.6%

 البيضاء وباستثناء. الطهي غاز اسطوانات وتوفر إمداد في طفيف تحسن هناك كان السابق، الشهر مع بالمقارنةو صنعاء،- أربم طريق من المرور لسهولة ونظرا ،2019 يناير شهر في•

 يتغير لم. األخرى اتالمحافظ جميع في التجزئة سعر خفض في ساهم بدوره وهذا أسبوعين، لمدةصودة المر األسواق أحد في إال عليها العثور يتم ولم شديدا ندرة السلعة حركة شهدت إذ

 في واسعا   تباينا   أظهرت حين في وأبين، والضالع صنعاء،كل من  في الرئيسية المدن في 2018 ديسمبر فيعليه  كانت كما وظلت 2019 يناير في الطهي غاز ألسعار الشهري المتوسط

 وبنسبة ، حضرموت في ٪ 20 و ، الحديدة في ٪ 24 و ، أبين في ٪ 31 و ، إب في ٪49 وبنسبة حجة محافظة في ٪62 بنسبة زيادة الفروق وسجلت المحافظات، لمعظم الريفية األسواق

 .ذمار في ٪ 12

 2019 يناير 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 
 419 الرئيسية

428 419 428 250 299 342 291 402 408 310 308 323 

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

 %6- %3- %2 %3 %1  %3 %5- %3- %1- %1- %1-  الفرق

 

 البترول

 المدن

 321 279 296 358 356 286 342 275 253 358 351 358 351 الرئيسية

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

 %11- %4- %1 %1- %0  %4 %1- %1 %1- %5- %3-  الفرق

 الطبخ غاز

 (كجم18)

 لتر/لاير

 المدن

 2500 2500 2000 3500 3208 3418 5417 4450 1808 5167 2200 4231 3100 الرئيسية

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

 %31- %0 %5- %1- %44-  %6 %12 %20- %12- %62- %24-  الفرق

 

 لتر 20 إلى 18 وأخرى لتر، 13و لتر، 11 يزن بعضهاحيث  الغاز، اسطوانات وزن في اختالف يوجد حيث الطهي، غازالسعرية ل الختالفاتفي  التحقق الصعب يعد من .

 باهظة األسعار تجعل إليها الوصول يصعب التي والمناطق النائية المناطق إلى النقل صعوبة فإن البلد، مستوى على انتاجه محليا  يتم الذي الطهي غاز أن من الرغم وعلى

 لكل لاير 2100 هو الشمالية، المحافظات فيلحارات عقال ا خالل من توزيعه يتم الذي الطهي، لغاز الرسمي الشركة سعر. الريفية المناطقفي  ألسواق الخصوص وجه على

 تعطي المختلفة األوقات وفي األسواق في المنتج ندرة فإن نفسه، الوقت وفي. لتر11 لإلسطوانة لاير 3100 سعربيعه بب موزعونوكالء الال يقوم بينما لتر 11 اسطوانة

 وتعز وذمار، الحديدة، في لاير 5000 من أعلى الغاز من لتر 20 إلى 18 لألسطوانات الموازي لسوقا سعر لذلك، ونتيجة. األسعار في للتالعب الجهات لمختلف الفرصة

 .وإب
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 األسعار متوسط وظل ، لحج في متوفرة كانت ، ذلك على وبناء  .  عةبالمتاب المشمولة المحلية األسواق معظم في الرفيعة الذرة وتوفر إمداد استمر ، السابق بالشهر ومقارنة( 2019 يناير) التقرير إعداد وقت في :الرفيعة الذرة
 الضالع منطقة في انخفاض أعلى وسجل. المستهدفة المحافظات من خمس في انخفض ، نفسه الوقت وفي. البيضاء في ٪11 وبنحو ٪11.6 بنسبة ذمار فيالرفيعة  الذرة بيع سعر وارتفع. وأبين وتعز حضرموت في تغيير دون

 مقارنتها عند الحالية التجزئة أسعار تزال وال. أبين في كيلوغرام/  رياال   600 إلى ذمار في كيلوغرام/  رياال   278 من بالتجزئة البيع سعر وتراوح. وشبوة عدن في ٪5 من أقل وبنسبة الحديدة في ٪8.5 ويليه ، ٪16.7 بنسبة
 .وصنعاء وإب والضالع عدن في ٪100 عن يزيد وما وأبين تعز من كل في ٪150 وفوق ، دةالحدي في ٪195 تفوق بنسبة بكثير أعلىة األزم قبل ماأسعار ب

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 يناير ( 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

 600 500 513 550 421 463 500 500 433 278 338 377 373 يناير

 %0.0 %16.7- %3.2- %10.9 %1.9- %4.5- %0.0 اليوجد %0.0 %11.6 %1.5 %8.5- %8.7 ديسمبر

 %155.3 %108.3 %123.0 %161.9 %105.4 %110.5 %150.0 اليوجد %73.2 %54.4 %98.8 %196.9 %107.2 األزمه قبلما

 

 الدخن

 

 600 450 548 573 442 500 400 600 433 600 350 343 354 يناير

 %0.0 %10.0- %4.7- %19.1 %3.0 %4.8- %8.4 اليوجد %0.0 اليوجد %2.3 %10.4- %9.6 ديسمبر

 %150.0 %91.5 %174.0 %143.8 %121.0 %127.3 %100.0 اليوجد %154.7 %200.0 %105.9 %170.1 %108.2 األزمه بلماق

 

 الذرة

 الشاميه

 

 519 550 450 619 413 478 400 اليوجد 500 357 475 450 378 يناير

 %1.1- %8.3- %11.1 %12.1 %6.4 %6.1- %3.1 اليوجد %7.1 %8.8 %0.8 %12.3- %5.6 ديسمبر

 %120.9 %144.4 %122.8 %169.1 %101.5 %107.8 %100.0 اليوجد %177.8 %110.0 %163.9 %254.3 %122.4 األزمه ماقبل

 الشعير

  350  608 417 572 354 500 350 350 383 600 396 يناير

 جداليو %30.0- اليوجد %17.1 %11.5- %0.5- %1.1 %0.0 %0.0 %24.6 %3.2 %17.2- %41.4 ديسمبر

 اليوجد %105.9 %100.0- %220.0 %131.7 اليوجد %136.0 اليوجد %94.4 %118.8 %155.3 %361.5 %182.9 األزمه ماقبل

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محليا  
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ا كان بينما يناير شهر خالل ولحج ذمار أسواق في الدخن توفر عدم استمر  :الدخن  أسعار وتراوحت. نوأبي حضرموت في السابق الشهر عن الشهري األسعار متوسط يتغير ولم. المحافظات نفس في الريفية األسواق في متاح 
 أظهر بينما. تعز في ٪8.4و صنعاء مدينة في ٪9.6 تليها البيضاء، في ٪19.1 بنسبة ملحوظ بشكل متزايدة اتجاهات الدخن سعر متوسط وأظهر. وأبين لحج في كجم/ رياال   600و الحديدة في كيلوجرام/  رياال   343 بين التجزئة
 .السابقة باألزمات مقارنة والحديدة شبوة في ٪174 يليه ٪200 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى ذمار في الحالية األسعار أظهرت وقد. التوالي على ٪10و ٪10.4 ةبنسب والضالع الحديدة في االتجاهات تباين

ا والدخن الرفيعة الذرة مثل مثله بالتجزئة البيع أسعار متوسط وأظهر. المستهدفة اتالمحافظ لجميع المدينة أسواق كل في الشامية الذرة توفرت لحج وباستثناء السابق، الشهر مع بالمقارنة  :الذرة الشامية  من ثالث في انخفاض 
 محافظات في الرئيسية المدن في التجزئة أسعار أعلى وسجلت. شبوة في ٪ 11.1 تليها البيضاء، في ٪ 12.1 بنسبة وارتفع. عدن في ٪6.1 و الضالع في ٪8.3 يليه ، ٪12.3 بنسبة الحديدة في انخفاض أعلى وسجل. المحافظات

 .األزمة قبل ما فترة مع بالمقارنة الحديدة في ٪254 نسبة من بكثير أعلى الحالية التجزئة أسعار تزال وال. وتعز وصنعاء ذمار في المعدالت أدنى سجلت بينما والبيضاء، وحضرموت وأبين الضالع

 التوفر محدودة السلعة هذه استمرت. الشعير وإنتاج لزراعة الرئيسية المناطق( ريمة ذمار، من وأجزاء صنعاء،. عمران ، المحويت صعدة، حجة، رئيسي بشكل) الشمالية الزراعية المنطقة في الواقعة المحافظات تعتبر :الشعير
 حضرموت، في ديسمبر شهر في هي كما األسعار ظلت نفسه، الوقت وفي. المحافظات تلك في تزرع ال حيث اء،والبيض الحديدة في الريفية األسواق وفي والضالع، والحديدة، ولحج، حضرموت، في الرئيسية المدن أسواق في

 تجزئة سعر أكبر البيضاء محافظة سجلت المستهدفة، المحافظات بين ومن. إب في ٪ 11.5و الحديدة في ٪ 17.2 تليها الضالع، في ٪ 30 بنسبة انخفاض نسبة أعلى وسجلت. المستهدفة المحافظات من ثالث في وانخفضت ولحج
 .األزمات قبل ما فترة بسعر مقارنة ٪365 بنسبة زادت التي الحديدة في كجم/  لاير 600 يليها كيلوغرام، لكل لاير 608 بواقع

 
 

 كل في الحبوب من المحلية المنتجات أسعار تقلب وكذلك التوفر على تؤثر التي الرئيسية العوامل، هي النقل ةوتكلف ، أفضلية االستهالك و ،( البذور على الطلب) الزراعةعد ومو ، المحلي إلنتاجا وموسمية كمية تعتبر ، عام بشكل
 .البالد أنحاء جميع في خرىاأل المحافظات إلى والمورد المحلية الحبوب إلنتاج الرئيسية المناطق هي وصنعاء والمحويت وحجة وإب وذمار الحديدة محافظات تعتبر و.المدينة وأسواق الريفية األسواق من

 أظهرته ما وهذا. أقل األسعار فإن ، لذلك وتبعا. المدن من أفضل وضع في الريفي السياق في المحلية الحبوب توفر يكون ما وعادة. الريفية واألسواق المدن بين كبير بشكل المحلية الحبوب أسعار ومتوسط توفر تفاوت 
 األسعار بتقلبات المرتبطة العوامل ، هذا ويفسر(. المرتفعات خاصة) للمناخ المالئمة المناطق بعض وفي محدود نطاق في يزرع حيث منها تخوفا األكثر السلعة هو الشعير كان ، جاتالمنت تلك بين ومن. يناير شهر بيانات

 الدخن.وتلقيها المناطق وإنتاج المدن وأسواق الريفية األسواق بين السوق ووظائف

 إب في ٪ 19 وبنسبة ، الحديدة في ٪ 54 بنسبة أعلى األخرى المحافظات في ، يناير شهر خالل الرئيسية المدن أسواق في الرفيعة الذرة أسعار كانت ، وأبين حضرموت باستثناء ، الريفية لسوقا بأسعار ومقارنة   
ا  الدخن يكن لم ، وبالمثل. والبيضاء تعز في ٪15 من وأعلى ، بالتساوي وشبوة  األسعار في الفروق أعلى الريفية المناطق في ذمار األسعار وكانت. أبين في ديسمبر بشهر مقارنة   حاله على وظل ،" ضالعال" في متاح 
 .والحديدة شبوة في ٪ 25 من وأكثر ، لحج في ٪ 41.2 تليها ، ٪ 54.6 وبنسبة الرئيسية المدينة مع للدخن بالنسبة

 حجةو ءلبيضاا في ذرةلا تسجل دقو. الرئيسية المدينة عن ٪26 و 23 بنسبة الريف في التجزئة سعر ارتفاع إلى أدى مما ، وإب وتعز حضرموت ريف في والشعير الدخن على الطلب ارتفاع إلى االستهالك تفضيل أدى 
 الذرة" لـ كيلوجرام/  رياال   625 تلتها ، الحديدة في كيلوجرام/  رياال   650 بواقع ةتجزئ سعر أعلى" الشعير" سجل ، الحبوب منتجات جميع بين ومن. الترتيب على ٪26.7 و ٪28.7 بنسبة فيرلا في ليعا رسع رقف

 .كجم/  رياال   245 بواقع بالتجزئة للبيع سعر أدنى" الحديدة" سجلت بينما ، أبين في" الرفيعة

 2019 يناير 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

 الرئيسية المدن الذرة الرفيعه
377 

338 278 433 500 500 421 550 513 500 600 

 625 اليوجد 431 473 355 433 458 479 258 302.0 245 الريف

 %4- اليوجد %19 %16 %19 %15 %9 %10- %8 %12 %54 الفرق

 600 450 548 573 442 400 600 433 600 350 343 الرئيسية المدن الدخن

 600 اليوجد 431 506 600 521 425 500 388 291 273 الريف

 %0.0 اليوجد %27.1 %13.2 %26.3- %23.2- %41.2 %13.4- %54.6 %20.3 %25.6 الفرق

 519 550 450 619 413 400 اليوجد 500 357 475 450 الرئيسية المدن الذرة الشامية

 608 اليوجد 463 481 378 398 572 اليوجد 323 375 450 الريف

 %14.6- اليوجد %2.8- %28.7 %9.3 %0.5 اليوجد اليوجد %10.5 %26.7 %0.0 الفرق

 اليوجد 350 اليوجد 608 417 354 500 350 350 383 600 الرئيسية المدن الشعير

 اليوجد 400 500 565 343 475 500 400 375 300 650 الريف

 اليوجد %12.5- اليوجد %7.6 %21.6 %25.5- %0.0 %12.5- %6.7- %27.7 %7.7- الفرق
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ونسبه التغير مع الشهر السابق  2019-ينايرالشهري ألسعار الخضروات )لاير/كجم( ط: المتوس6جدول   

ء )األمانةصنعا الشهر السلع  أبين الضالع شبوة  البيضاء اب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة 

 البصل

 

 400 350 275 317 233 281 292 225 271 257 313 277 258 يناير

 %0.0 %30.0- %21.4- %18.3- %8.3- %15.1- %25.5- %40.0- %0.0 %5.8 %9.5- %16.8- %3.2 ديسمبر

 الطماطم

 

 446 550 500 471 458 490 558 350 525 506 425 447 483 يناير

 %48.7 %29.4 %37.7 %24.6 %30.9 %84.9 %30.7 %75.0 %85.5 %33.9 %1.0 %10.6 %26.1 ديسمبر

 البطاط

 

 396 388 400 342 329 352 369 275 354 360 363 314 296 يناير

 %13.1 %3.0- %3.1 %4.9 %16.3 %12.5 %7.9 %15.5 %8.9 %25.9 %13.1 %4.3- %1.3- ديسمبر

 البيبر

 

 1350 525 738 700 546 681 1054 575 925 438 492 333 333 يناير

 %1.9 %5.0 %7.8- %2.5- %10.2- %4.8- %2.8 %28.1- %13.2 %14.6- %11.8- %16.5- %40.3 - ديسمبر

 البسباس
 1671 950 1500 1267 708 1129 1542 1075 1208 779 958 695 825 يناير

 %39.3 %22.6 %7.7- %44.3 %3.4- %29.6 %39.6- %72.0 %72.6 %6.3 %27.7 %4.0- %13.8 ديسمبر

 البامية

 892 563 963 844 575 754 1042 550 1117 654 517 438 783 يناير

 %7 %13 %17 %4 %6 %12- %4 %38 %56 %9 %10 %15- %11.9 ديسمبر

 أعلى وسجلت. األخرى المستهدفة المحافظات جميع في تقريبًا االنخفاض اتجاهات إظهار في واستمر. وأبين حضرموت في ديسمبر في حاله على ظل كما يناير، شهر اللخ تغيير دون للبصل الشهري السعر متوسط ظل البصل: 

 400 بسعر أبين في تجزئة سعر أعلى وسجل. التوالي على 3.2و ٪ 5.8 بنسبة وصنعاء مارذ في فقط طفيف بشكل وزادت. وشبوة تعز في ٪20 من وأعلى الضالع، في ٪30 تبعتها ،٪40 بنسبة لحج محافظة في انخفاض نسبة

 .األسعار انخفاض من مزيد إلى يؤدي أن شأنه من القادمة الفترة في اإلضافي العرض أن المتوقع فمن ذلك، ومع. كيلوجرام لكل لاير 225 من أقل إلى لحج مؤشر انخفض حين في كيلوجرام، لكل لاير
 

 أبين في ٪ 30 من وأكثر لحج في ٪ 75 بنسبة ارتفعت وبالمثل،. وعدن حضرموت في ٪80 تفوق بنسبة ارتفاع أعلى وكان. المستهدفة المحافظات في يناير شهر في حاد بشكل الشهري الطماطم سعر متوسط ارتفع لطماطم:ا  

 في المرتفع التذبذب هذا في تسبب مما يومي بشكل بشدة مطلوب منتج هو. تعز في كغ/  رياالً  558و لحج في كغ/  رياالً  350 بين ما يناير في الطماطم من التجزئة سعر متوسط وتراوح. السابق بالشهر مقارنة وإب وشبوة

 .األسعار

 

 ديسمبر بأسعار مقارنة 2019 يناير في األخرى المحافظات جميع في األسعار ارتفعت قليالً، عرالس انخفض حيث والحديدة، صنعاء، مدينة وباستثناء. األخرى النباتية المنتجات اتجاه نفس الشهري السعر متوسط اتبع : البطاطس  

 لحج في بالتجزئة للبيع سعر أدنى سجل بينما كيلوغرام، لكل لاير 400 شبوة في سعر أعلى وكان. وحجة أبين في ٪13 بنسبة وبالمثل لحج، في ٪15.5 يليها ،٪26 بحوالي زيادة نسبة أعلى ذمار محافظة حققت وقد. 2018

 .2018 ديسمبر مع مقارنة كيلوغرام/  رياالً  275 بنسبة

. الحديدة في ٪16.5 تليها لحج في ٪28.1و ٪40.3 بنسبة صنعاء مدينة في انخفاض أعلى سجل وقد. المستهدفة المحافظات معظم في السابق بالشهر مقارنة الشهري الحلو الفلفل سعر متوسط انخفض:) الحلو لالفلف (البيبر 

 أبين في كيلوغرام/  رياالً  1350 إلى وصنعاء الحديدة من كل في كغ/  رياالً  333 من بالتجزئة البيع سعر وتراوح. الضالع في ٪5 تلتها ،٪13.2 بنسبة األسعار في ارتفاع نسبة أعلى حضرموت وسجلت

 رياالً  1267و شبوة محافظة في للكيلوجرام رياالً  1500و تعز، في كيلوجرام/ 1542 يليه رياالً، 1671 بسعر األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين رسع أعلى يناير شهر في أبين في الحار للبسباس التجزئة سعر بلغ: الفلفل 

 .عدن في ٪29.6 وبنسبة أبين في ٪39.3 وبنسبة وحضرموت لحج في ٪70 الزيادة نسبة تجاوزت وقد. مستهدفة محافظات ثالث في يناير في السعر متوسط وانخفض. البيضاء منطقة في

 

 الطلب ارتفاع بسبب الريفية، بالمناطق مقارنة الرئيسية المدن في أعلى بالتجزئة البيع سعر ويعتبر. ومغذ   نقدي كمحصول ألهميتها نظًرا 2018 يوليو من ابتداءا متابعتها تتم التي الخضروات بين المنتج هذا إضافة تمت: البامية 

 وعدن الحديدة في كبير بشكل البامية سعر متوسط انخفض السابق، بالشهر ومقارنة يناير، وفي. الحديدة في كجم/  رياالً  438 إلى حضرموت في كجم/ رياالً  1117 من بالتجزئة البيع سعر تراوح وقد. المطاعم قبل من واستهالكها

 وصنعاء، والضالع شبوة في ٪ 10 من وأكثر لحج في ٪ 38و حضرموت، في ٪ 50 تفوق بنسبة حاد كلبش األسعار ارتفعت نفسه، الوقت وفي. التوالي على ٪ 12و ٪ 15 بنسبة

 الخضروات
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 والموسمية ، والطلب ، االستهالك معدل ، وعموما. األمريكي الدوالر مقابل الريال قيمة وتحّسن لوقودسعار اال األخير التعديل خالل من إيجابي بشكل محليًا المنتجة الخضروات تأثرت ، محليًا المنتجة األخرى المحاصيل غرار على

 الخضار أكثر من والبطاطس والطماطم البصل ويعتبر. المدن أسواق لمصادر الريفية المناطق وتورد تنتج و. الريفية واألسواق الرئيسية المدينة بين الخضروات أسعار فروق يف تتحكم التي الرئيسية العوامل أهم بين من هي

 .المدن في أو الريفية المناطق في سواء ، يوميا تستهلك إذ استهالكا

 الطلب تلبية يتم و. اإلنتاج تكاليف تغطي التي الجيدة األسعار لىحصول علل المحافظات بين األحيان بعض وفي ، المحافظة نفس داخل العواصم إلى المحصودة محاصيلهم ببيع والمحافظات قالمناط مختلف من المنتجون يقوم ، عادة

 عن المدن في أرخص والبطاطس والبصل الطماطم مثل الخضروات أسعار تجعل التي األسباب أحد هو وهذا. نسبيا مستقرة سيةالرئي المدن سوق في الخضروات أسعار تزال وال ، البالد من مختلفة أجزاء من الدائم العرض بسبب

 .الريفية األسواق

 الحلو الفلفل على الطلب ارتفاع وبسبب ، وبالمثل. واسع نطاق على المطاعم في هالكهاواست طلبها يكثر حيث ، الريفية المناطق مع مقارنة وأبين وذمار ، وحجة ، صنعاء ومدينة ، تعز في الرئيسية المدن في أعلى البامية سعر يعتبر

 المدينة سوق أسعار من أقل تيةالنبا المنتجات لجميع تعز في الريفية األسعار وكانت. المحافظات معظم في الريفية األسواق من بكثير أعلى األسعار فإن ، وغيرهم والمقيمين المطاعم قبل من الرئيسية المدن في الحار والبسباس

 .للبصل ذمار في الريفية واألسواق الرئيسية المدينة بين األسعار في فروق هناك يكن ولم ، السابق بالشهر مقارنة. وشبوة وحضرموت وذمار وحجة الحديدة في للبامية بالنسبة الشيء ونفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 البصل

 المدينه الرئيسية
277 313 257 271 225 292 233 317 275 350 400 

 479 388 350 279 252 264 311 300 258 342 275 الريف

 الفروقات
1% -8% 0% -10% -28% 11% -8% 14% -21% -10% -16% 

 الطماطم

 المدينه الرئيسية
447 425 506 525 350 558 458 471 500 550 446 

 508 575 488 454 446 477 522 529 467 471 419 الريف

 الفروقات
7% -10% 8% -1% -33% 17% 3% 4% 2% -4% -12% 

 البطاطس

 المدينه الرئيسية
314 363 360 354 275 369 329 342 400 388 396 

 442 400 419 351 313 331 361 392 354 408 347 الريف

 الفروقات
-10% -11% 2% -10% -24% 11% 5% -3% -5% -3% -10% 

 البيبر

 المدينه الرئيسية
333 492 438 925 575 1054 546 700 738 525 1350 

 1513 550 700 640 488 618 1350 883 388 471 363 الريف

 الفروقات
-8% 4% 13% 5% -57% 71% 12% 9% 5% -5% -11% 

 الفلفل

 المدينه الرئيسية
695 958 779 1208 1075 1542 708 1267 1500 950 1671 

 1692 1000 875 1026 767 1521 1789 1067 738 800 722 الريف

 الفروقات
-4% 20% 6% 13% -40% 1% -8% 23% 71% -5% -1% 

 باميةال

 المدينه الرئيسية
438 517 654 1117 550 1042 575 844 963 563 892 

 1017 575 900 879 675 625 1000 921 571 429 291 الريف

 الفروقات
51% 21% 15% 21% -45% 67% -15% -4% 7% -2% -12% 

2019 يناير شهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الخضروات اسعار مقارنة  
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 بنسبة حجة في حاًدا انخفاًضا أظهر وقد. صنعاء مدينة في( 2018 ديسمبر) السابق بالشهر بالمقارنة تغيير دون   2019 يناير في األغنام من الفئة لهذه الحية للحيوانات الشهرية األسعار متوسط ظل:  أشهر 6 عمر األغنام 

 أعلى وبلغ. والضالع حضرموت في ٪2 من وبأقل البيضاء، في %3.50 بحواليو عدن، في ٪15.11 بنسبة متزايدة اتجاهات السعر أظهر نفسه، الوقت في. إب في ٪10.74 وبنسبة لحج، في ٪14 حوالي يليه ،21.83٪

 .التوالي على رياالً  30000و رياالً  29250 ويبلغ تجزئة سعر أدنى شهدتا والضالع الحديدة أن حين في. شبوة في 62000 تاله حضرموت، في رياالً  62917 أشهر 6 العمر من يبلغ خروف لكل تجزئة سعر

 المعروض، زيادة بسبب. 2018 ديسمبر بشهر مقارنة فقط صنعاء مدينة في تغيير دون األغنام من الفئة هذه أسعار بقيت حيث. العمر من أشهر 6 فئة من األغنام سعر اتجاه نفس األسعار متوسط يتبع شهر 21 عمر األغنام 

 من وأقل الضالع في ٪4.4و عدن في ٪9.3 بنسبة ارتفع وقد. تعز في ٪10.2و لحج في ٪11.8 يليه ،٪23.1 بنسبة حجة حافظةم في انخفاض أعلى وسجل. المحافظات معظم في يناير في الشهري السعر متوسط وانخفض

 للبيع سعر أدنى والضالع ذمار سجلت حين في. موتحضر في رأس/  رياالً  70833 وبحوالي البيضاء، في رأس/  رياالً  75750 يليه شبوة، في لاير 85000 الفئة لهذه الواحد للرأس تجزئة سعر أعلى بلغ وقد. شبوة في 2٪

 .التوالي على رياالً  47833و رياالً  46875 بلغ حيث بالتجزئة،

 بنسبة وشبوة حجة في حاد بشكل المعدل انخفض وشهريًا،. 2018 ديسمبر بشهر مقارنةً  وأبين، صنعاء مدينتي في األسعار تتغير لم حيث. األغنام أسعار اتجاهات نفس يناير في األسعار متوسط اتبع :أشهر 6 عمر الماعز  

 في رأس/  لاير 63000 تليها صنعاء، مدينة في رأس/  لاير 65000 هو أشهر 6 الماعز من رأس لكل بالتجزئة للبيع سعر أعلى وكان. لحج في ٪ 2و عدن في ٪ 9.5 بنسبة وارتفع. التوالي على ٪12 وحوالي 21.2٪

 .التوالي على لاير 30000و لاير 31750 بـ رأس، لكل تجزئة سعر أدنى والضالع الحديدة من كل وسجلت. وأبين شبوة من لك في لاير 60000 تليها حضرموت،

 

 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى حجة وسجلت. وحضرموت صنعاء مدينتي في تغيير دون يناير في شهراً  12 العمر من البالغ للماعز الشهري السعر متوسط بقي ،2018( ديسمبر) شهر مع مقارنة :شهرا 12 عمر الماعز  

 الماعز من شهرا 12 فئة من الواحد للرأس التجزئة سعر وبلغ. شبوة محافظة في ٪5.3 وبنسبة ٪11.7 بنسبة عدن في األسعار في ارتفاع نسبة أعلى سجلت وقد. تعز في ٪4.7 وبنسبة الحديدة في ٪10.4 تلتها ،25.7٪

 .رأس/  لاير 45000 عند سعر أقل حجة في سجل بينما. أبين في رأس/  لاير 75000 تليها صنعاء، مدينة في رأس/  لاير 77500 تليها شبوة، في 80000

 وسجلت. المحافظات معظم في الحادة الزيادة في حيال الدجاج ألسعار الشهري المتوسط واستمر. وأبين ولحج صنعاء مدينة في تغيير دون يناير في الحي الدجاج سعر متوسط ظل ،2018 ديسمبر مع بالمقارنة :الحي الدجاج  

 وبحوالي حجة في 2550 يليها لاير 2700 بـ تعز في الحي للدجاج التجزئة أسعار أعلى تسجيل وتم. تعز في ٪10.6و شبوة محافظة في ٪11.3و البيضاء في ٪13.5 يليها ،٪27.5 بنسبة حجة محافظة في ارتفاع نسبة أعلى

 التحسن من الرغم وعلى ذلك، ومع. األخرى المحافظات مثل الناس بين كبير بشكل طلبها لعدم نظراً  لاير 1256 بسعر الحي للدجاج بالتجزئة للبيع سعر أدنى" حضرموت" وسجلت. وأبين صنعاء دينةم في وبالتساوي 2000

 أوقف الذي 2018 عام من األول الربع في الطيور أنفلونزا مرض وانتشار الدواجن مزارع بعض إلغالق نتيجة المعروض فاضبانخ ذلك وارتبط. اإلطالق على والبيض الحي الدجاج سعر يتأثر لم الريال، قيمة في األخير

 ..التسمين دجاج واردات

 

 

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

 الشهر النوع والعمر
 المحافظات

صنعاء 

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

 شهور 6أغنام
 45000 يناير

29250 33875 36000 62917 32750 34208 47125 30125 41917 62000 30000 50000 

 %2.44- %1.69 %7.29- %3.50 %10.74- %15.11 %4.76- %13.91- %1.34 %3.68- %21.83- %5.26- %0.00 ديسمبر

 12أغنام 
 شهور

 60000 47833 85000 75750 55000 65125 46458 54250 70833 46875 47750 45250 60000 يناير

 %6.3- %3.4 %1.8 %4.4 %6.5- %9.3 %10.2- %11.8- %0.8- %1.6- %23.1- %4.7- %0.0 ديسمبر

 6عز ما
 شهور

 60000 30000 60000 39667 32750 53250 41083 38000 63750 36875 32250 31750 65000 يناير

 %0.0 %1.6- %11.9- %7.7- %5.1- %9.5 %0.4 %2.0 %1.0- %0.3- %21.2- %3.8- %0.0 ديسمبر

 12ماعز 
 شهور

 75000 50000 80000 68333 65000 73250 61250 66000 72417 48000 45000 50250 77500 يناير

 %1.6- %2.4- %5.3 %4.7 %1.6 %11.7 %4.7- %1.8 %0.0 %0.3 %25.7- %10.4- %0.0 ديسمبر

 دجاج الحي
 2000 2200 1975 1914 1933 1858 2700 1400 1256 1971 2550 1625 2000 يناير

 %0.0 %6.0 %11.3 %13.5 %10.5 %1.4 %10.6 %0.0 %1.0- %14.5 %27.5 %1.1 %0.0 ديسمبر

 الثروة الحيوانية
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 سعر) المزرعة بوابة سعر معرفة الصعب من الحاالت، معظم وفي. المدينة في السوق سعر من أقل المزرعة بوابة أسعار تكون نأ ينبغي أنه إلى هنا اإلشارة تجدر عام، بشكل(: الريفية األسعار) المزرعة بوابة سعر سعر بوابة المزرعة )األسعار الريفية(:

 محلية هي التي الحية الحيوانات شراء المشترون ويفضل الريفية، المناطق في. أسبوعي أساس على تمي حيث الرئيسية المدينة أسواق عن الريفية الحيوانية الثروة سوق ويختلف. كبديل( المزارع إلى سوق أقرب) الريفية السوق أسعار أخذ يتم وبالتالي ،(المربين

 المحافظات لجميع الريفي السياق إطار في أنه، بالمتابعة المستهدفة فظاتللمحا الشهرية البيانات أظهرت ،2019 يناير في. مختلفة مناطق من ومختلفة مختلطة الحية الحيوانات حيث الرئيسي، المدينة لسوق خالفا ،(منطقة/  المنطقة نفس في أصلية ساللة) بحتة

 في ٪ 40 أشهر 6 األغنام لفئة األسعار فروق بلغت المدينة، أسواق مع وبالمقارنة لذلك، ونتيجة. شهراً  12و أشهر 6 العمر من البالغة والماعز األغنام فئات لجميع الريفية األسعار خالل من واضح بشكل انعكس المزرعة بوابة سعر فإن تقريبا، المستهدفة

 بصفة الحي، للدجاج نسبةوبال. .المدن في الريفية األسعار ارتفاع يفسر الواقع في وهذا. الريفية المناطق إلى الرئيسية المدن من الحيوانية الثروة أسواق انتقلت البرية، المعارك وبسبب. وأبين الحديدة من كل في بالتساوي ٪11 وبنسبة تعز، في ٪29و حضرموت،

 لعدم نظراً ( المكال) حضرموت في الريفية السوق في الحي الدجاج توافر عدم استمر يناير، في. الريفية باألسواق مقارنة الرئيسية المدن في بكثير أقل فاألسعار الريفية بالمناطق مقارنة أكثر الرئيسية للمدن التوفير يتم حيث والطلب، العرض قانون وبسبب عامة،

 .األسعار في حاد انخفاض في تسبب وأبين وحجة ولحج الحديدة في الريفية المناطق في المرتفع الطلب فإن وبالمثل،. لالستهالك يفضل وال كبيرة بدرجة طلبه

 

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

9201 ينايرشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحية الحيوانات اسعار في االختالفات نسبة: 9 جدول  

النوع 
 والعمر

 السوق

 المحافظات

صنعاء 

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

 6أغنام
 شهور
 

المدينه 

ةالرئيسي  
45000 29250 33875 36000 62917 32750 34208 47125 30125 41917 62000 30000 50000 

 الريف
  31938 39917 31292 45075 29889 26615   30167 39083 67500 27000 45000 

 الفروقات
 -8% -15% 15% 40% 10% 29%  0% 7% -8% 11% 11% 

 
أغنام 
12 
 شهور

المدينه 
ةالرئيسي  

60000 45250 47750 46875 70833 54250 46458 65125 55000 75750 85000 47833 60000 

 الريف
  48875 60000 42208 53000 49500 48083   53583 62083 78125 45000 53333 

 الفروقات
 -7% -20% 11% 34% 10% -3%  3% 22% 9% 6% 13% 

 6ماعز 
 شهور

المدينه 

ةالرئيسي  
65000 31750 32250 36875 63750 38000 41083 53250 32750 39667 60000 30000 60000 

 الريف
  36250 38333 31167 53875 34611 30385   31000 38833 71875 28000 55000 

 الفروقات
 -12% -16% 18% 18% 10% 35%  6% 2% -17% 7% 9% 

ماعز 
12 
 شهور

المدينه 

ةالرئيسي  
77500 50250 45000 48000 72417 98000 61250 73250 65000 68333 80000 50000 75000 

 الريف
  56375 55667 38525 53250 54222 55896   57375 61361 82500 48000 61667 

 الفروقات
 -11% -19% 25% 36% 81% 10%  13% 11% -3% 4% 22% 

 دجاج
 الحي

المدينه 

ةالرئيسي  
2000 1625 2550 1971 1256 1400 2700 1858 1933 1914 1975 2200 2000 

 الريف
  2088 2725 1906 0 1567 2194   1983 1781 2463 2200 2392 

 الفروقات
 %16- %0 %20- %7 %3-  %10 %11- اليوجد 3% 6%- 22%- 

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

صنعاء  الشهر سلعال
 )األمانة

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

 بقري لحمال

 

 4500 3500 4125 4000 3854 4875 3500 5000 5125 4125 4000 4667 4458 يناير

 %2.7- %0.0 %1.5- %11.1- %1.6 %1.3 %0.0 %0.0 %0.8- %8.3- %0.0 %3.4- %9.3- ديسمبر

 غنمي لحمال

 

 6000 4500 5675 4750 4417 5146 4542 5000 5667 4500 4083 4917 4542 يناير

 %15.2 %5.9 %3.2 %5.0- %3.9 %1.2 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.0- %1.7- %9.2- ديسمبر

 محلي بقر حليب

 

 538 500 650 590 525 478 491 400 454 625 518 473 350 يناير

 %2.2- %0.0 %6.5- %6.3- %0.4 %6.5 %6- %34.2 %1.3 %0.0 %3.7- %3.1 %0.0 ديسمبر

 الدجاج لحم

 

 2000 2400 1275 2311 2108 1550 2583 1104 1154 1363 1279 1621 1775 يناير

 %2.6 %0.0 %3.0 %13.7 %14.4 %17.9- %1.5 %8.0- %2.3- %4.4- %0.0 %1.1 %6.6- ديسمبر

 حبة 30بيض طبق 
 1683 1850 1700 1682 1596 1733 1792 1675 1708 1796 1700 1663 1658 يناير

 %1.5- %8.8 %4.6 %5.9 %1.3 %10.0 %2.5- %0.0 %4.6 %11.7 %9.1 %12.0 %13.0 ديسمبر

 الزبادي

 300 325 354 273 243 242 292 300 248 263 253 247 250 يناير

 %6 %0 %3 %1 %6- %13 %0 %20 %8- %0 %1- %2 %1 ديسمبر

 المنتجات الحيوانية

 

2019 يناير شهر لخال والريف الرئيسية المدن أسواق في الحية الحيوانات أسعار مقارنة  



 
 

    الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 

 النشرة الشهرية لمراقبة السوق
2019: ريناي   العدد :42                                                                                                                                                                             

:الصفحة 11                                                       42: العدد                                 9201يناير     السوق لمراقبة الشهرية النشرة                             

 
 

 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 التجزئة سعر انخفضفقد  ،٪ 2 من أقل بنسبةحيث ارتفع السعر  واب عدنياستثناء  والضالع، وتعز ولحج حجة في 2018 ديسمبر مع بالمقارنة يناير في البقري اللحم من جرام للكيلو التجزئة أسعار متوسط يتغير لم :البقري اللحم

 كيلوغرام،/  رياالً  5125 بقيمة حضرموت في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل تم وقد. ذمار في ٪8.3و صنعاء مدينة في ٪9.3 يليها ،٪11.1 بنسبة البيضاء محافظة في انخفاض نسبة أعلى وسجلت. األخرى المحافظات جميع في

 .وتعز الضالع من كل في كيلوجرام/  االً ري 3500 بالتساوي نسبة أقل وسجلت
. إب في % 4 وبنحو الضالع في% 6 وبحوالي أبين في % 15.2 وبنسبة وتعز ولحج وحضرموت ذمار من كل في األسعار تتغير ولم. البقري اللحم اتجاه نفس تقريباً  يناير شهر في الغنمي اللحم أسعار متوسط اتبع :الغنمي اللحم

/  رياالً  5667 بسعر وحضرموت كيلوجرام،/  رياالً  5675 عند شبوة يليه األعلى، وهو أبين في كيلوغرام/  رياالً  6000 التجزئة سعر وبلغ. البيضاء في ٪5 تلتها ٪9.2 بنسبة األسعار في انخفاض علىأ صنعاء مدينة وسجلت

 .حجة أسواق في( كجم/ رياالً  4083) سعر أقل تسجيل وتم. كيلوغرام
 شبوة أسواق وسجلت. المحافظات باقي في انخفض بينما والضالع، ذمار، صنعاء، مدينة في للمدينة رئيسية أسواق ثالثة في تغيير دون يناير شهر في المحلي البقر لحليب بالتجزئة البيع سعر متوسط ظل يالمحل البقر حليب

 .التوالي على ٪3.7و ٪6و ٪6.3و ٪6.5 بلغت األسعار في انخفاض نسبة أعلى وأبين وحجة وتعز والبيضاء
 في ٪3 و البيضاء في ٪13.7 و ، إب في ٪14.4 بنسبة بحدة ارتفعت حيث والضالع، حجة في تغيير دون وبقيت. يناير شهر في والغنمي البقر 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 وفي. لحج أسواق في ٪8 وبنسبة ٪18 من تقرب بةبنس عدن مدينة في حاد بشكل وانخفضت. شبوة

 

 عدن تليها ،٪20 بنسبة لحج في تسجيلها تم بةنس وأعلى. المحافظات بقية في الشهري السعر متوسط ارتفع وحجة، حضرموت وباستثناء. والضالع وتعز ذمار، في يناير في السعر يتغير لم السابق، الشهر مع بالمقارنة الزبادي:

 .٪3 بنسبة وشبوة ٪13 بنسبة

 

. التوالي على ٪12و ٪13 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى والحديدة صنعاء مدينة من كل وسجلت. المستهدفة المحافظات جميع في تقريبًا متزايدة اتجاهات يناير في السعر أظهر السابق، الشهر مع بالمقارنة : )بيضة 30) البيض

 .إب في( طبق) بيضة 30/  ريااًل  1596 بـ تسجيلها تم وأقلها الضالع في( طبق)بيضة 30/  ريااًل  1850 بالتجزئة للبيع سعر وأعلى

 

 

 في والبيض الحديدة في الغنمي اللحم سعر كان وبالمثل،. الريفية واألسواق الرئيسية نالمد بين األسعار في فروق هناك تكن لم وبالتالي ثابتا ، والمنتجات الحية الحيوانات سعر ظل الغنمي اللحم وباستثناء الضالع، في

 وبالعكس، والبيضاء وحضرموت وذمار الحديدة في الريفية المناطق من بدال   الرئيسية المدن في والمطلوب لالستهالك تفضيال   األكثر كان البقري اللحم أن الشهري السعر متوسط أظهر ،يناير شهر وخالل. حجة

 وبسبب. الرئيسية األسواق من الدواجن لمزارع المسافة بعد على البيض سعر واعتمد. المستهدفة المحافظات أسواق معظم في الريفية المناطق في تفضيال   األكثر هو الغنمي اللحم كان البقري، اللحم مع وبالمقارنة

 أعلى أظهرت. المحافظات معظم في الريفية المناطق في الزبادي على الطلب ارتفاع فإن وبالمثل،. بالريف مقارنة المدن في أقل السعر فإن لرئيسية،ا المدينة أسواق إلى الدجاج ولحم البيض من المعروض زيادة

ا،. الرئيسية بالمدن مقارنة السعرية الفروق ا والتوافر ئيةالشرا والقوة الناس وتفضيل والمستهلكين العرض مصادر بين الطويلة المسافة تلعب وعموم   .المحافظات في األسعار على التأثير في مهمة أدوار 

9201 ينايرشهر 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

ينه الرئيسيةالمد  4667 
4000 4125 5125 5000 3500 3854 4000 4125 3500 4500 

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

 الفروقات
14.3% -9.4% -1.5% 2.5% 0.0% -15.2% -12.7% 7.9% -8.3% 0.0% 12.5% 

غنمي لحم  

 المدينه الرئيسية
4917 4083 4500 5667 5000 4542 4417 4750 5675 4500 6000 

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

 الفروقات
-1.7% -21.0% 7.8% -5.6% 5.3% -4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

محلي بقر حليب  

 المدينه الرئيسية
473 518 625 454 400 491 525 590 650 500 538 

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

 الفروقات
-7.1% -12.4% 11.6% -22.3% 0.0% -0.8% 9.4% 5.9% 15.5% 0.0% -17.2% 

الدجاج لحم  

 المدينه الرئيسية
1621 1279 1363 1154 1104 2583 2108 2311 1275 2400 2000 

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

 الفروقات
-14.7% -8.6% 1.6% -15.8% -26.1% 10.9% -6.6% 14.1% 0.0% 0.0% -6.6% 

حبة 30 بيض  

 المدينه الرئيسية
1663 1700 1796 1708 1675 1792 1596 1682 1700 1850 1683 

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

 الفروقات
-1.1% -2.2% 10.3% 0.5% 4.7% 4.1% 1.6% 4.7% -6.8% 0.0% -4.3% 

 الزبادي

 المدينه الرئيسية
247 253 263 248 300 292 243 273 354 325 300 

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

 الفروقات
-12% -9% -11% -17% -4% -8% -18% -6% -23% 0% 0% 

 

 

 

   2019 ينايرخالل  والريف الرئيسية المدن اسواق في الحيوانية المنتجات ألسعار مقارنة



 
 

    الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 

 النشرة الشهرية لمراقبة السوق
2019: ريناي   العدد :42                                                                                                                                                                             

:الصفحة 12                                                       42: العدد                                 9201يناير     السوق لمراقبة الشهرية النشرة                             

 
 

 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 شهد ،مؤخراً  األمريكي الدوالر مقابل الريال صرف سعر في هامشيةال زيادةلل ونتيجة. والضالع وتعز ولحج وذمار حجة في تغيير دون المستورد للقمح الشهرية األسعار متوسط ظل ، ديسمبر بشهر ومقارنة يناير في :محالق وبحب

 للبيع سعر أعلى تسجيل وتم. والبيضاء صنعاء مدينة في ٪2 من وأقل الحديدة في ٪3 تلتها ، ٪3.7 بنسبة حضرموت محافظة في زيادة أعلى وسجلت. المستهدفة المحافظات معظم في األسعار في طفيفة زيادة السعر متوسط

 ، الحديدة في ٪ 120 من وأكثر الحديدة في ٪ 143 و ، حجة في ٪ 222 بنسبة األزمة قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير أعلى يزال ال الحالي التجزئة سعر فإن ، ذلك ومع. حضرموت في رياالً  278 يليه كغ/  لاير 283 إب في بالتجزئة

 .وشبوة وحضرموت ، وذمار
 

 و ٪8.6 يليها أبين في ٪11.6 بلغت ارتفاع نسبة أعلى توسجل. 2018 ديسمبر في كما بقي إذ فقط إب في السعر متوسط يتغير لم و. القمح حبوب أسعار اتجاه نفس يناير في المستورد القمح دقيق أسعار متوسط اتبع :القمح دقيق

 زيادة ٪170 القمح لدقيق الحالية األسعار تجاوزت ،( 2015 فبراير) األزمة قبل ما أسعار مع وبالمقارنة. والبيضاء الحديدة في ٪5 من وبأكثر ، شبوة في ٪7.6 بنسبة انخفض ، نفسه الوقت وفي. والضالع صنعاء مدينة في 8.3٪

 .وشبوة والحديدة تعز في ٪ 100 و ، حجة في

 
 أعلى أب محافظة سجلت حيث. محافظات خمس في األسعار في انخفاض وشهد. وذمار الحديدة في 2018 ديسمبر في كانت كما وظلت 2019 يناير في البسمتي األرز أسعار تتغير لم والدقيق، القمح حبوب غرار على: البسمتي الرز

 في الزيادة تجاوزت ،( 2015 فبراير) األزمة قبل ما أسعار مع ومقارنة. أبين محافظة في 3.1 وبنسبة ثم ٪7 بنحو زيادة تعزأعلى سجلت فيما ، البيضاء في ٪4.6 و حجة محافظة في ٪5.3 بـ تلتها ، ٪9.1 بنسبة انخفاض نسبة

 .تعز سوق في زيادة ٪ 200 البسمتي ألرز أسعار
 

 تراجعاً  أظهرت وقد. فقط ذمار في 2019 يناير في هو كما قائًما وظل تغيير دون الشهري السعر متوسط ظل ،2018 ديسمبر مع ومقارنة. المستهدفة المحافظات بقية في البسمتي غير الرز وفرت لحج، باستثناء: البسمتي غير الرز

 ٪7.8 و ٪12.5 و ٪13.1و ٪19.3 بنسبة األسعار اتجاهات في زيادة وتعز والضالع وعدن الحديدة من كل في المراقبة األسواق توأظهر. والبيضاء حجة في بالتساوي ٪6 حوالي يليها ٪12.4 بنسبة إب منطقة في األسعار في حاداً 

 كيلوغرام لكل لاير 673 بمبلغ الحديدة في تجزئة سعر أعلى وسجل. التوالي على

 
 بحدة وانخفضت األخرى المستوردة الغذائية السلع أسعار اتجاهات نفس الشهرية التجزئة أسعار واتبعت. م2018ديسمبر في كانت كما بقيت إذ بيضاءوال وتعز لحج، في تغيير دون يناير في للسكر الشهري التجزئة سعر ظل :السكر

 .المحافظات بقية في ٪4 و 2 بين طفيف بشكل وزادت. والبيضاء ، وعدن ، وتعز ، ذمار في ٪25 عن يزيد وبما متساوي بشكل انخفاض نسبة أعلى وسجلت. المستهدفة المحافظات تليها ، ٪ 13.3 بنسبة الضالع في

 
 وأبين لحج في يناير في مستقرة األسعار فظلت. ديسمبر بشهر ومقارنة ، يناير شهر خالل األخرى المستوردة األساسية الغذائية السلع أسعار اتجاه نفس المستورد النباتي الزيت سعر متوسط اتبع :المستورد النباتي الطهي زيت

 بسعر البيضاء منطقة في للتر تجزئة سعر أعلى وسجل. ٪9 بنسبة ارتفاع أعلى تعز في المرصودة األسواق سجلت حين في ، ٪7.6 بنسبة انخفاض أعلى عدن وسجلت. األخرى الست المحافظات في متراجعة اتجاهات وأظهرت

 .حضرموت في رياالً  635 بالتجزئة للبيع سعر وأدنى ، لاير 1519
 

 بينما ، إب في ٪9.2 بنسبة السعر متوسط وانخفض. ديسمبر في كان كما ظل حيث(  2019 يناير) التقرير إعداد وقت تغيير دون وأبين والضالع وشبوة لحج في الشهري بالتجزئة البيع سعر متوسط ظل  :محلياعامل الم الطهي زيت

 .حضرموت في لتر/  رياالً  540 و إب في لتر \ رياالً  832 بين التجزئة أسعار وتراوحت(. 2018 مبرديس) السابق بالشهر مقارنة ٪6.1 بنسبة زيادة أعلى تعز سجلت
 
 

 
 
 
 
 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 يناير 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

 

 250 250 258 250 283 275 250 260 278 250 248 243 225 ريناي

 %0.8 %0.0 %3.7- %1.2 %6.9- %7.1- %0.0 %0.0 %3.7 %0.0 %0.0 %3.0 %1.4  ديسمبر

114.8 اليوجد اليوجد %131.7 %127.3 %222.1 %143.0 %73.1 ماقبل األزمه

% 

88.7% 66.7% 158.0% 66.7% 95.3% 

 القمح دقيق

 

 298 325 268 269 304 283 346 285 286 300 278 250 278 يناير

 %11.6 %8.3 %7.6- %5.3- %0.0 %2.9 %3.9 %1.8 %5.1 %2.4 %3.7 %5.7- %8.6  ديسمبر

113.8 ماقبل األزمه

% 

100.7 %130.7 اليوجد 104.3% 100.0% 178.0% 108.3%

% 

78.8% 58.2% 109.4% 91.2% 117.5% 

 السكر

 

 313 325 303 313 296 294 352 285 346 300 300 262 292 يناير

 %4.3 %13.3- %1.7 %0.0 %2.8 %2.8 %0.0 %0.0 %3.9 %4.2 %0.7- %7.4- %2.5  ديسمبر

 %46.3 %51.9 %71.2 %56.5 %38.3 %52.3 %120.0 اليوجد %92.2 %76.5 %51.5 %37.9 %82.5 ماقبل األزمه

 1 الرز

 البسمتي

 

 825 975 850 900 825 854 927 900 761 850 829 843 827 يناير

 %3.1 %2.5- %2.0 %4.6- %9.1- %0.2 %6.9 %2.7- %1.5 %0.0 %5.3- %0.0 %0.6  ديسمبر

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %209.0 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 2  الرز

 غير البسمتي

 

 285 450 393 350 354 544 388 اليوجد 397 350 370 673 330 يناير

 %1.7- %12.5 %6.2 %5.9- %12.4- %13.1 %7.8 اليوجد %9.4 %0.0 %5.9- %19.3 %3.1  ديسمبر

120.0 ماقبل األزمه

% 

168.0 %94.0 اليوجد 58.8% 133.3% 146.7% 124.3%

% 

77.0% 75.0% 180.7% 125.0% 40.4% 

 

 لطبخا يتز

 مستورد

 700 1000 788 1519 919 883 1063 900 635 836 821 855 961 يناير

 %0.0 %4.8- %8.7 %2.4- %6.1 %7.6- %9.0 %0.0 %5.2- %2.1 %0.5- %0.2- %0.5  ديسمبر

153.7 %139.4 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

% 

169.5% 219.8% 171.7% 193.3% 105.3% 

 

 الطبخ زيت

 **حليم

 

 800 750 675 808 832 725 785 700 540 728 579 668 788 يناير

 %0.0 %0.0 %0.0 %1.0 %9.2- %3.1- %6.1 %0.0 %0.4- %0.8 %0.7 %0.7- %0.1-  ديسمبر

142.5 ماقبل األزمه

% 

108.3 %102.3 اليوجد 116.0% 73.3% 49.2% 93.6%

% 

144.0% 70.1% 132.8% 119.9% 134.6% 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 
 
 
 

 علی ٪1 نم لقأ قعوابو ٪9.7 و ٪11.7 بنسبة نفسها تاظللمحاف ئيسيةرلا ينةدلما رسعاأ نم علیا حجةو زتعو نبيأ في لقمحا وبلحب يفيةرلا رألسعاا ظهر ان ، ريربالتق وللمشما رلشها لخال
 أسواق من أعلى أسعارا   الحديدة في مراقبتها تمت التي الريفية األسواق وسجلت. وأبين حجة في القمح حبوب اتجاه نفس محلي ا المعالج الطهي وزيت البسمتي وأرز القمح دقيق اتبع وبالمثل،. ليوالتا

 مع بالتساوي كغ/  رياال   467 عند الريفية المناطق في متوفرا   وكان العاصمة لحج مدينة في متوفرا   يكن فلم البسمتي غير الرز ماأ. الترتيب على المائة في 6و 3 بين البسمتي والرز للسكر المدينة
 والضالع وإب حجة من كل في بالسكر الخاصة زئةالتج أسعار كانت يناير، وفي. األخرى بالمحافظات مقارنة كيلوجرام/  رياال   524 بالتجزئة للبيع سعر أعلى الريفية الحديدة سجلت حين في حجة، ريف

 السياق إطار في المستوردة األساسية للسلع التجزئة أسعار تكون أن ينبغي وأساسا،.ديسمبر بشهر مقارنة   الريفية والمناطق الرئيسية المدن أسعار بين األسعار في فروق أي تسجيل يتم ولم مستقرة،
. المنتجات هذه أسعار تقلبات في القائمة والطلبات الصرف وسعر والمديريات المدن ومراكز البحرية الموانئ بين المسافات وبعد النقل، تكاليف عوامل ساهمت ذلك، ومع. المدينة أسواق من أعلى الريفي
 أسعار تكون أن المتوقع من وعادة،. التجاري العرض إلى باإلضافة السوق في ائيةالغذ السلع وتوافر إمدادات تحسين إلى سيؤديان كانا اإلنسانية والمساعدة المحلي اإلنتاج: هما رئيسيان عامالن وهناك
 .بالريف مقارنة ولحج الحديدة مدينتي في السكر سعر ارتفاع يفسر وهذا. والنائية الريفية المناطق في األسعار من أقل البحرية الموانئ إلى األقرب الرئيسية المدن سوق في المستوردة السلع

 2019 يناير 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
243 248 250 278 260 250 283 250 258 250 250 

 الريف
214 250 248 244 252 277 238 246 246 250 283 

 الفروقات
13.6% -0.8% 0.8% 13.9% 3.2% -9.7% 18.9% 1.6% 4.9% 0.0% -11.7% 

ق
قي
د

 
ح
قم
ال

 

المدينه 

 الرئيسية
250 278 300 286 285 346 304 269 268 325 298 

 الريف
250 300 300 257 282 323 272 292 251 338 313 

 الفروقات
0.0% -7.3% 0.0% 11.3% 1.1% 7.1% 11.8% -7.9% 6.8% -3.8% -4.8% 

كر
س
ال

 

المدينه 

 الرئيسية
262 300 300 346 285 352 296 313 303 325 313 

 الريف
271 300 307 322 317 337 296 304 254 325 313 

 الفروقات
-3.3% 0.0% -2.3% 7.5% -10.1% 4.5% 0.0% 3.0% 19.3% 0.0% 0.0% 

رز
ال

 
 

سم
لب
ا

ي
ت

 

المدينه 

 الرئيسية
843 829 850 761 900 927 825 900 850 975 825 

 الريف
900 871 879 727 817 835 892 865 723 1000 900 

 الفروقات
-6.3% -4.8% -3.3% 4.7% 10.2% 11.0% -7.5% 4.0% 17.6% -2.5% -8.3% 

رز
ال

 
ير
غ

 
 

ي
مت
س
لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
 285 450 393 350 354 388 اليوجد 397 350 370 673

 الريف
524 467 329 409 467 375 404 358 325 450 300 

 الفروقات
 %5.0- %0.0 %20.9 %2.2- %12.4- %3.5 اليوجد 2.9%- 6.4% 20.8%- 28.4%

ت
زي

 
خ
طب
ال

 
رد
تو
س
م

 
 

المدينه 

 الرئيسية
855 821 836 635 900 1063 919 1519 788 1000 700 

 الريف
675 846 842 558 696 694 905 1104 681 1000 754 

 الفروقات
26.7% -3.0% -0.7% 13.8% 29.3% 53.2% 1.5% 37.6% 15.7% 0.0% -7.2% 

ت
زي

 
خ
طب
ال

 
ي
حل
م

 

المدينه 
 الرئيسية

668 579 728 540 700 785 832 808 675 750 800 

 الريف
573 667 723 560 422 609 758 755 450 750 850 

 الفروقات
16.6% -13.2% 0.7% -3.6% 65.9% 28.9% 9.8% 7.0% 50.0% 0.0% -5.9% 

 

2019 يناير في الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسواق في المستوردة السلع أسعار مقارنة  
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

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

 . األوربي االتحاد من الممول" العيش سبل وصمود الغذائي االمن

 خطيطالت وزارة- الغذائي لألمن الفنية السكرتارية-الدكتور عبدالواحد مكرد : مع التواصل يتم فضلك من معلوماتلمزيد من الل

، أو السيد بليهو نيجيسي ، رئيس فريق الخبراء بمشروع  - 00-967-1-238215: تلفاكس الخامس، الدور الدولي، والتعاون

 منظمة الفاو  –تحسين االمن الغذائي وصمود سبل العيش  

E. mails: drmukred@yemen.net.ye - www.fsts-gov.com – 

Belihu.Negesse@fao.org 

 
 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة قبل من وينفذ األوربي االتحاد من " ممولالعيش سبل وصمود الغذائي االمن تعزيز"برنامج

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

 

 

 

المدن اسواق في  : المتوسط الشهري ألسعار األنواع الشائعة االستهالك من األسماك14جدول 
 2019 يناير)لاير/كجم( الرئسيية

 المحافظة
 التغيير %

 األسماك من الستهالك الشائعة النواع

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 اء )األمانةصنع
 2183 850 3050 2667 يناير

 %6.4- %12.8- %15.9- %14.0- ديسمبر

 الحديدة
 2110 1085 3586 2575 يناير

 %18.7 %10.9 %11.7 %2.5 ديسمبر

 حجه
 2875 800 4313 اليوجد يناير

 %4.2- %0.0 %9.2- اليوجد ديسمبر

 ذمار
 2492 1000 اليوجد 2950 يناير

 %6.2 %7.7- يوجدال اليوجد ديسمبر

 حضرموت
 2013 767 5625 1867 يناير

 %3.0- %27.0 %8.4 %8.2 ديسمبر

 لحج
 1600 1100 اليوجد 3083 يناير

 %20.0- %26.7- اليوجد %3 ديسمبر

 تعز

 3594 اليوجد 5000 3671 يناير

 %10.2- اليوجد %2.6 %13- ديسمبر

 عدن
 

 2908 1238 5750 2985 يناير

 %13 %2 %10 %28 ديسمبر

 اب
 

 3896 اليوجد 3708 3521 يناير

 %14 اليوجد %1- %2- ديسمبر

 البيضاء
 

 2108 625 3411 2158 يناير

 %6.7 %2.8 %10.6 %4.9 ديسمبر

 شبوة
 

 2500 1033 2563 2563 يناير

 %6.3- %23.5- %6.8- %10.9- ديسمبر

 الضالع
 

 3000 اليوجد اليوجد 2125 يناير

 اليوجد اليوجد اليوجد %6.3 ديسمبر

 أبين

 3583 609 3938 2708 يناير

 %10.2 %5.9 %1.6 %10.2 ديسمبر

 

 

وبشكل عام فقد  ،(والديزلترول الب) للوقود الرسمي لسعرا انخفاض الستمرار ونظرا   التقرير،هذا  إصدار وقت في
ا رصدها تمي التي األسماك أنواع جميعانخفضت اسعار   ، وتعز ، وإب ولحج، وحجة، صنعاء، مدينة في تقريب 

 والحديدة عدن في األسعار في حاد ارتفاعفي  والطلب والعرض الموسمية التغييرات سببتفي حين ت ، وشبوة
 .وأبين والبيضاء

 

. حجة دون الحديدة على تواجده ليقتصر يناير، شهر في األحمر البحر في الثمد من المحدود العرض أدى الثمد:

 في التجزئة سعر متوسط وارتفع. المراقبة األخرى األسواق جميع في متاًحا المراقبة األسماك من عالنو هذا وكان

 في ٪ 14 بنسبة حاد بشكل وانخفض. حضرموت في ٪8.2 وبنسبة أبين، في ٪10.2و عدن في ٪28 بنسبة يناير

 للبيع سعر أعلى تسجيل تم األخرى بالمحافظات ومقارنة. شبوة في ٪ 11 ونحو تعز في ٪ 13و صنعاء، مدينة

 .كيلوغرام/  رياالً  1867 بسعر حضرموت في سعر أقل تسجيل وتم كيلوغرام/  رياالً  3671 بسعر تعز في بالتجزئة
 

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

 اتبعت يناير، شهر وخالل. متتالية أشهر لعدة والضالع لحج أسواق في مستمرة ندرتها أن لوحظ والتي المستهدفة

 ضنخفوا. السابق الشهر في األسعار اتجاهات نفس بالمتابعة المشمولة األسماك من النوع لهذا الشهرية األسعار

 في المراقبة األسواق وسجلت. وةشب في ٪6.8و ٪9.2 بنسبة حجة هتال ،٪16 بنسبة صنعا ينةدم في دحا لبشک

. حضرموت في ٪8.4 وبنسبة ٪10 بنسبة عدن تلتها ،٪10.6 بنسبة التجزئة أسعار في ارتفاع نسبة أعلى البيضاء

 5000 وبسعر حضرموت في كجم/  رياالً  5625 يليه عدن، في كجم/  رياالً  5750 التجزئة لتجارة سعر أعلى وبلغ

 سعر أقل وكان ذمار في ٪ 11.3 تليها البيضاء، في ٪ 12.3 تليها تعز، في ٪ 18.8 أن حين في. تعز في كجم/ لاير

 .كيلوغرام/  رياالً  2563 بشبوة

 

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

 إب محافظات في شّحته يف واستمر حجة، في مستقرا بالمتابعة المشمولة األسماك من النوع هذا ظل يناير، وفي

 المستهلكين، غالبية قبل من كبير بشكل مطلوبة فهي األرخص، أنها وبما. السابق بالشهر مقارنة والضالع وتعز

. أبين في ٪ 6 وبنحو الحديدة في ٪ 11 وحوالي حضرموت، في ٪ 27 بنسبة حاد بشكل التجزئة أسعار وارتفعت

 صنعاء، مدينة في ٪ 12.8و تعز، في ٪ 10.2و لحج، في ٪ 20 بنسبة حاد بشكل انخفض نفسه، الوقت وفي

/  رياالً  1238 إلى أبين في كيلوجرام/  رياالً  609 بين بالتجزئة البيع سعر وتراوح. ذمار في ٪ 7.7 وبنسبة

 .عدن في كيلوجرام

 
 استمر ضالع،ال محافظة وفي. مقلي كغذاء المطاعم في لالستهالك األفضل األسماك من النوع هذا يعتبر  الجحش

 الشهري المعدل وارتفع السابق، الشهر مع وبالمقارنة. متتالية أشهر لعدة الجحش سمك من النوع هذا توافر عدم

 الوقت وفي. أبين في ٪10.2 وبنسبة عدن في ٪13و إب، في ٪14 يليه الحديدة في ٪18.7 بنسبة بحدة النوع لهذا

 ومن. والبيضاء شبوة في ٪6 بنسبة القدر وبنفس تعز، في ٪10.2 ،٪20 بنسبة لحج في حاد بشكل انخفض نفسه،

 3594 يليها ، كيلوغرام/  رياالً  3896 بقيمة بالتجزئة بيع سعر أعلى على إب شهدت المستهدفة، المحافظات بين

  .كجم/لاير 1600 بقيمة لحج في سعر أدنى وسجل. تعز في كيلوجرام/  رياالً 
 

 
 

 األسماك

mailto:drmukred@yemen.net.ye
http://www.fsts-gov.com%20–%20Belihu.Negesse@fao.org
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