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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ى مستوى تم اختيار األسواق الريفية عل  .(2015 يوليو)والمتوسط السعري لفترة ما قبل األزمة 

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

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

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

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

  .وحيوانية

 

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

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

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

.المحروقات واسعار محليا المنتجه والحبوب المستوردة    

 اإلضاءات الرئيسيه

 بلغ ، فيما  2018 يوليو عن٪  2.3 بـ أعلى ولكن يونيو شهر عن( نقطة 1.8٪( ) 1.1) بانخفاض ،2019 يوليو في نقطة 170.9 ( FFPI) والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر بلغ: عالميا 

 في القمح تصدير ارأسع ارتفعت. الماضي العام من المقابل الشهر في مستواه عن٪  4.1 بزيادة ولكن يونيو عن( نقطة 4.6٪ ) 2.7 بانخفاض يوليو، في نقطة 168.6 الحبوب أسعار مؤشر

 بالشهر مقارنة تقريبًا٪  6 بنسبة ًضانخفم يزال ال ولكنه مايو، شهر عن٪  7 من أكثر بزيادة ، للطن أمريكيًا دوالًرا 228 (f.o.b ،2 رقم) القياسي األمريكي القمح سعر متوسط بلغ، حيث  2019يونيو

 (.FPMA -FAO 09/07/2019. )الماضي العام من المقابل
 

 المستهدفة تاالمحافظ في والرصد للمتابعة تخضع التي األسواق في مستقرة بالتقرير المشمولة الفترة خالل وتوفرها وحركتها الغذائية السلع إمدادات ظلت : المحلية األسواق فيالغذائية السلع توفر 

 شهر من الثاني األسبوع خالل األسعار في وزيادة االختناقات بعض مع مستقراً ترول والب الديزل توفر يزال وال. وحجة وتعز الضالع كل من  فيالتي تشهد اقتتال على االرض  المناطق باستثناء

 الرياح تأثير ستمري. (السائل الغاز من مكج 20 يعادل ما أي لتًرا، 11 بـتعبئة عادة يباع الطهي غاز أن إلى اإلشارة تجدر ) األسعار وتقلب ال تزال تشهد ندرة الطهي غاز إمدادات. التقريرهذا إصدار

 ة،الموسمي الدينية والمناسبات حداثاألب تتأثر حيث بفعالية الحية الحيوانات أسواق تزويد ويتم. األسعار في كبيرة وزيادة رصدها يتم التي األسماك أنواع من المعروض انخفاض إلى وأدى الموسمية
 .البلد في المحافظات معظم فيو٪ 30 إلى 20بين  والماعز األغنامللراس الواحد من  السعر رفع ادر الى والذي القادم، المبارك األضحى عيد مناسبة خاصة

 الطهي زيت أن حين في(. 2019 يونيو) السابق الشهر من اعتباًرا مستقرة وبقيت 2019 يوليو في البسمتي يرغ للرز التجزئة أسعار متوسط يتغير لم الوطني، الصعيد على :المستوردة الغذائية السلع 

ً  المنتج  أقل وبنسبة ٪ 2.3 و٪  2.6 بنسبة طفيف بشكل والسكر القمح وحبوب القمح لدقيق الشهري التجزئة أسعار متوسط وانخفض. 2019 مايو بأسعار مقارنة٪  1 من بأقل طفيف بشكل زاد محليا

٪  19 تليها٪  28 بنسبة األسعار في زيادة أعلى القمح حبوب سجلت حيث(. 2018 يوليو) الماضي العام من المقابل الشهر مع بالمقارنة ملحوظ بشكل الحالية األسعار وارتفعت. التوالي على٪  1 من

 .للسكر٪  6 و البسمتي غير للرز٪  16 و القمح لدقيق
 

 الشامية والذرة الرفيعة الذرة واتبعت(. 2019 يونيو) السابق الشهر من اعتباًرا ثابتًا فبقي تغيير دون والدخن الشعير لسلعتي التجزئة أسعار متوسط ظل الوطني، الصعيد على :يامحل المنتجة الحبوب 

 الماضي العام من المقابل بالشهر مقارنةً  كبير بشكل الحالية األسعار وارتفعت. الترتيب على٪(  0.3) و٪(  0.4٪ ) 1 من أقل كجم 1 لكل السعر في زيادة أعلى وكانت ، يونيو في السعر اتجاه نفس

 رةالذ حبوب على الطلب زيادةب أساسي بشكل األسعار في الزيادة تقلبات وتأثر. الرفيعة للذرة٪ 22 وبنسبة للدخن٪ 34 وبنسبة ، الشامية للذرة٪ 37 وبنسبة ، للشعير٪ 45 بنسبة( 2018 يوليو)

 .العربي بالساحل الزراعية المنطقة في بالفعل بدأت التي بالغمر الري على المعتمدة للزراعة البذور وكذلك القادم العيد مناسبة خالل لالستهالك الرفيعة
 

 بعض مع والتوافر العرض يف مستقرة وظلت( 2019 يونيو) السابق الشهر في عليه كانت الذي االتجاه نفس 2019 يوليو في( والديزل البنزين خاصة) الوقود مواد اتبعت المشتقات النفطية : 

 غاز اسطوانة/  لاير 3400 عند ودةمحد بيع بنقاط ندرتها المحلية لألسواق رسميًا توفيرها تم التي الطهي غاز كميات وواصلت. التقرير شهر من الثاني األسبوع في مواجهتها تمت التي االختناقات

 ارتفع ذلك، ومع. وإب عدن في٪ 32و تعز، في٪ 80و ذمار، في٪ 118و صنعاء، العاصمة في٪ 76 بلغت األسعار في حادة بفوارق الموازية األسواق خلق بدوره وهذا(. كجم 20 إلى لتًرا 11 عبوة)

 .الماضي العام في( 2018 يوليو) المقابل بالشهر مقارنة واليالت على٪ 8و٪ 10و٪ 36 بنسبة حاد بشكل الطهي غاز واسطوانة والبنزين الديزل لسعر الحالي الوطني المستوى على المعدل
 الحليب ، األرز ، السكر ، القمح دقيق ، محالق حبوب) المختلفة الغذائية المواد من( متري طن 397،576) بنحو يقدر ما إدخال تم ، وإجماال ،( 2019 يونيو) التقرير إعداد وقت في :الغذائية الواردات 

 العام من المماثلة بالفترة قارنةم٪  34 بنسبة أعلى وهو. والوديعة شحن في البرية المنافذ وكذلك ، والمكال والصليف ، والحديدة ، عدن في البحرية الموانئ مختلف عبر البالد إلى( الطهي وزيت

 ، السكر من٪( 15) متري طن 501،851 ، القمح دقيق من( ٪17) متري طن 558،980 تليها ، قمح حبوب عن عبارة( ٪45) متري طن 1،523،975 بينها من(. 2018 يونيو - يناير) الماضي

 ،٪ 53 الصليفو الحديدة ميناءي مساهمة وبلغت. الحليب منتجات من٪(  5) متري طن 167174 و النباتي، الطهي زيت من( ٪7) متري طن 235،220 ، الرز من( ٪11) متري طن 380،376

 .والوديعة شحن في البرية للمنافذ٪ 1 و ، البحري المكال لميناء٪ 4 ، البحري عدن لميناء٪ 42 يليها
 

 بذور أسعار ارتفعت ذلك، على ةعالو. الرئيسية الزراعية المدخالت في النقص من تضرراً  األكثر هي والضالع وحجة وشبوة الحديدة كانت المستهدفة، المحافظات بين من :الغذائي األمن عوامل 

 هذه اقترنت ذلك، إلى ضافةوباإل. المستهدفة المحافظات في السابقة باألزمات مقارنة بالخطر تنذر مستويات إلى لتصل كبير بشكل الكيماوية واألسمدة الري وقودو الجرارات وحرث الخضروات

 يزرع التي المرتفعات في اصةخ المزارعين حقول لغالبية جسيمة ضرارأ في تسببت التي( الذرة على رئيسي بشكل( )FAW) الجيش خريف دودة به قامت الذي المسجل أخيرا الكبير بالهجوم التحديات

 .ةالمتضرر المناطق في والبيئة الطبيعية والموارد الغذائي األمن حالة على عام وبشكل المزارعين، عيش سبل على تأثير لذلك وسيكون. واسع نطاق على النبات فيها
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 يونيو) السابق بالشهر مقارنة اليمني الريال قيمة في مستمًرا تدهوًرا مسجالً  ، 2019 يوليو في األمريكي الدوالر مقابل االرتفاع في اليمني الللري الرسمي غير الصرف سعر يستمر :صرفالمعدل  

 571 معدل أدنى تسجيل وتم. أمريكي دوالر/  لاير 576 عربس لمكالا وفي لاير 578 بسعر شبوة تلتها أمريكي دوالر/  لاير 581 لحج في( الدوالر شراء) صرف سعر أعلى كان ، المتوسط وفي(. 2019

٪ 3 بنسبة انخفاًضا مسجالً  أمريكي، دوالر/  لاير 573 هو 2019 يوليو في الصرف لسعر الشهري المتوسطبشكل عام ، و السابق، بالشهر مقارنةً . وعدن الحديدة في بالتساوي أمريكي دوالر/  لاير

 بزيادةو ،( أمريكي دوالر/  لاير 440) الحالي الرسمي بالسعر مقارنة٪ 30 بنسبةلسعر الصرف الراهن  متزايًدا اتجاًها البيانات أظهرت ذلك، على عالوة(. 2019 ونيوي) السابق بالشهر مقارنة للريال

 .ةألزمما قبل ا بالفترة مقارنة٪ 167 و( 2018 يوليو) الماضي العام من المقابل بالشهر مقارنة٪ 16 قدرها

 

 بنسبة طفيف بشكل زاد محليًا المعالج الطهي زيت أن حين في(. 2019 يونيو) السابق الشهركما في  ثابتًا ظل الذي البسمتي الرز سعر يتغير لم ، ابقالس الشهر مع وبالمقارنة الوطني المستوى على 

 وكشفت. التوالي على٪  1 من أقل وبنسبة٪  2.3 و٪  2.6 بنسبة طفيف بشكل والسكر القمح وحبوب القمح لدقيق الشهري التجزئة أسعار متوسط وانخفض. 2019 مايو بأسعار مقارنة٪ 1 من أقل

ً  المعالج النباتي الطهي لزيت التجزئة سعر أن التجزئة أسعار مقارنة  خاصة) المستوردة السلع بقية تراجعت بينما. الريفية المناطق في الرئيسية المدينة أسواق في األسعار في فروق أعلى له كان محليا

 المستوردة السلع أسعار تظهر ، العادية السوق أنظمة ظل في أنه إلى هنا اإلشارة وتجدر. التوالي على٪ 1 من وأقل٪ 1.4٪ 2.3 و٪ 2.6 بنسبة( والقمح السكر ودقيق متيالبس غير والرز القمح حبوب

 من القرب مثل مختلفة عوامل بسبب يختلف ، عام وبشكل. والمحافظات المديريات عجمي في نفسه هو ليس االتجاه فإن ، ذلك ومع. المحافظات في الرئيسية بالمدن مقارنةً  الريفية السوق في ارتفاًعا

 األسعار تقلب على تؤثر أن يمكن والتي ، اإلنسانية المساعدة برامج ذلك في بما األخرى األسواق شبكات مع والتآزر والتكامل الرسمية غير السوق شبكات ذلك في بما اإلمداد وطرق الرئيسية الموانئ

 والحضرية الريفية السوق مراكز بين

 للحبوب المحلية التجزئة أسعار فاضانخ عن اإلبالغ تم ،٪.( 4.7 بنسبة المدينة بأسواق مقارنة الريفية المناطق في التجزئة سعر في ارتفاًعا أظهر الذي) الدخن وباستثناء  م2019 يوليو شهر خالل 

 اإلشارة المهم ومن. السوق نظامي بين مةمه ووظائفًا تآزًرا ذلك وأظهر. الرفيعة والذرة الشعير من لكل٪ 1.7 وبنسبة الشامية للذرة٪ 3.3 بنسبة ينةالمد أسواق عن الريفية األسواق في محليًا المنتجة

ً  المنتجة الحبوب أن إلى  .المحصول نتاجإ يتم ال حيث بالمحافظات خرىاأل والحضرية الريفية األسواق في تداولها يتم والدخن والشعير الشامية والذرة الرفيعة الذرة مثل محليا

 األزمة قبل وما 2019 يونيوشهر معمفارنة  2019يوليولشهر الريفية و الرئيسية المدنفي اسواق )  لاير/كجم ( سعر البيع بالتجزئة متوسط مقارنة: 1 جدول

 السلع المستوردة

 السلع

 المدن أسواق

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

الريفية األسواق  
2019 يونيو يوليو2019 االزمة قبل ما   يوليو2019 

 2.6- 253.5 %102.3 %2.3- 247.0 القمح

 0.8- 273.0 %90.6 %2.6- 270.9 القمح دقيق

 1.4- 308.0 %60.5 %0.4- 303.5 السكر

 2.3- 420.2 %110.1 %0.0 410.7 البسمتي غير الرز

 3.7 707.9 %107.2 %0.3 734.3  يامحل المنتج النباتي طهيال زيت

محليا المنتجة الحبوب  

 الرفيعة الذرة
492.4 0.4% 141.5% 484.1 1.7 

 4.7- 530.9 %156.4 %0.1- 505.8 الدخن

 3.3 497.2 %161.9 %0.3 513.7 الشامية الذرة

 1.7 499.0 %213.6 %0.0 507.5 الشعير

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

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

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

  ، الحياة قيد على البقاء على المساعدة ئية الدنيا الغذا لسلةا لسعر التكلفة متوسط انخفضعلى المستوى الوطني (MFB )يونيو) السابق بالشهر مقارنة 2019 يوليو في 
 اتجاها الحالية التكلفة أظهرت ذلك، ومع(. 2019 يونيو) السابق الشهر في لاير 37254 بـ مقارنة( 2019 يوليو) خالل لاير 36122 سجلت حيث٪. 3 بنسبة( 2019
 مستوى وعلى(. 2015 فبراير) األزمة قبل ما تكلفة مع مقارنة٪  108 بنسبة كبيرة وزيادة( 2018 يوليو) الماضي العام من المقابل بالشهر مقارنة٪  28 بنسبة متزايدا

( أمريكيًا دوالًرا 74 يعادل ما أي) لاير 42630 بـ( MFB) الحياة قيد على البقاء على المساعدة اءالغذ لسلة األدنى الحد لسعر تكلفة مستوى أعلى تعز سجلت المحافظات،
 الحياة قيد على البقاء على المساعدة الغذاء لسلة األدنى الحد لسعر تكلفة أقل أبين وسجلت. (. 2018 سبتمبر منذ المستهدفة المحافظات مستوى على األعلى تكون أن واستمرت

(MFB )الحياة قيد على البقاء على المساعدة الغذاء لسلة األدنى الحد سعر تكلفة المحافظات مستوى على وتأثرت(. أمريكي دوالر 53 يعادل ما أي) لاير 30328 بـ 
(MFB )السابقة الفترة مع مقارنة األسعار وانخفاض مناسبة وفرة إلى أدى الذي العرض بزيادة. 

 

   

 

 شهر من الثاني األسبوع اللخ االختناقات بعض معمع الشهر السابق  االتجاه نفس 2019 يوليو في( والديزلترول الب خاصة) وتوافره الوقود إمداد تبعا السابق، بالشهر مقارنة 

 ، وحضرموت ، ذمارو ، وحجة ، صنعاء مدينة ذلك في بما المحافظات معظم في 2019 يونيو في هو كما وبقي يتغير لم للديزل التجزئة سعر فإنعليه ، و. التقرير إصدار

ترول الب واتبع. أبين في ٪ 2 من أقل وبنسبة تعز في٪  4.4 و ، عدن في٪  6.5 بنسبة وزيادة٪  2 بنسبة الحديدة في فقط طفيفة انخفاض اتجاهات وأظهرت. والضالع والبيضاء

 بشكل رهأسعا وارتفعت .المحافظات بقية في وزاد والحديدة البيضاء في انخفض بينما. توحضرمو وحجة صنعاء مدينة في السابق الشهر فيطما  على وبقي ، السعر اتجاه نفس

 .التقريرهذا  شهر من يالثان األسبوع ، وخاصة خالل  الحكومي ادمداال لندرة كنتيجة ذمار في٪  12.6 و عدن في٪  13.6 و ، لحج في٪  19.8 و ، أبين في٪  33 بنحو حاد

 في الرئيسية المدن في لالديز أسعار وسجلت. الريفية واألسواق الرئيسية المدن من كل في تغيير دون حالها على والضالع حضرموت في والبترول للديزل التجزئة أسعار ظلت 
 الطريقة على بناءً . والجنوبية ليةالشما المحافظات بين متذبذبا التجزئة سعر كان ، ذلك ومع٪.  2 من وأكثر٪  3.6 بنسبة الريفية المناطق مع األسعار في فروق وإب وتعز الحديدة

 يف للديزل التجزئة سعر متوسط بلغ ، لذلك ووفقًا. والعمالء العرض مصدر بين والمسافة( والخاصة الموازية واألسواق الرسمية) األسواق في للعرض الرئيسية الفاعلة والجهات ،
 غاز من كجم 20/  لاير 3200 و للبترول لتر/  لاير 381 و للديزل ، لتر/  لاير 359( والضالع ولحج بينوأ وشبوة وحضرموت عدن) الجنوبية المحافظات في الرئيسية المدن

( وحجة والحديدة وتعز البيضاءو وإب ذمار) المستهدفة الشمالية والمحافظات صنعاء مدينة في نفسها الوقود لمواد التجزئة سعر متوسط بلغ حيث(. كجم/  لتر/  لاير 160) الطهي
 (.كجم/  لتر/  لاير 224 - كجم/  لتر 20) الطهي غاز من الواحدة لألسطوانة/  لاير 4484 و للبنزين ليتر/  لاير 384 و للديزل لتر/  لاير 432

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

االزمه قبل وما لسابقا الشهر مع التغير ونسبه 9201 يوليوشهر 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(

 

 371 360 363 430 442 395 430 363 300 430 430 431 430 يوليو

 %1.6 %0.0 %5.5 %0.0 %2.3 %6.5 %4.4 %0.8 %0.0 %0.0 %0.0 %2.0- %0.0  يونيو

 %147.3 %140.0 %142.0 %186.7 %194.7 %163.3 %186.7 %142.0 %100.0 %186.7 %186.7 %187.3 %186.7 ماقبل األزمه

 البترول

 (لتر/لاير(

 465 355 360 374 397 409 409 394 300 411 365 365 365 يوليو

 %32.9 %3.2 %5.0 %16.0- %1.5 %13.6 %5.4 %19.8 %0.0 %12.6 %0.0 %1.9- %0.0  يونيو

 %210.0 %136.7 %140.0 %149.3 %164.7 %172.7 %172.7 %162.7 %100.0 %174.0 %143.3 %143.3 %143.3 ماقبل األزمه

 غاز

)مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 2750 2500 2300 2500 4500 4579 6125 5000 2067 7408 2250 5204 3400 يوليو

 %4.3- %0.0 %0.0 %0.0 %2.4 %0.8 %4.7- %0.0 %0.0 %18.1- %3.8 %23.4 %0.0  يونيو

ماقبل 

 األزمه

 %93.0 %29.9 %26.9 %8.1 %133.8 %221.3 %145.0 اليوجد 37.8% 393.9% 3.2%- 246.9% 61.9%

 ،( التوالي على٪  3 من وأقل٪  42.5 بةبنس حاد بشكل السعر انخفض حيث) والبيضاء ينأب وباستثناء. والضالع وحجة صنعاء مدينة في السعر يتغير لم ، السابق الشهر مع وبالمقارنة ، الطهي لغاز بالنسبة •

 تم تيال الطهي غاز كميات واصلت واليالت على٪ 3.6 و٪ 5،3 و٪ 6.3 و٪ 8.8 بنسبة األسعار في زيادة أعلى وتعز وذمار والحديدة إب وسجلت. المستهدفة الرئيسية المدن أسواق بقية في تقريبا السعر ارتفع

 بلغت األسعار في حادة بفوارق الموازية األسواق في السلعة عرض على أثر بدوره وهذا(. كجم 20 إلى لتًرا 11 من) غاز اسطوانة/  لاير 3400 عند محدودة بيع بنقاط ندرتها المحلية لألسواق رسميًا توفيرها

٪ 36 بنسبة حاد بشكل الطهي ازغ واسطوانة والبنزين الديزل لسعر الحالي الوطني المعدل ارتفع ، ذلك ومع. وإب عدن في٪ 32 بةبنس بالتساوي و تعز في٪ 80 و ذمار في٪ 118 و صنعاء العاصمة في٪ 76

 .الماضي العام في( 2018 يوليو) المقابل بالشهر مقارنة التوالي على٪ 8 و٪ 10 و

 روقالف من التأكد ويصعب. الرئيسية سواقواأل الريفية المدن أسواق بين األسعار فروق في تتحكم التي الرئيسية العوامل هي التوريد مصادر عن المسافات وبعد األمني والوضع النقل وسائل تظل ، عام بشكل •

 إلى النقل صعوبة فإن ، دولةال في اإلنتاج مصادر من الطهي غاز إمدادات من الرغم على. لتر 13 اآلخر والبعض ، لتر 11 بعضها - الغاز أسطوانات وزن في تباين هناك حيث ، الطهي غاز أسعار في

 هو الشمالية المحافظات في المجتمع ةقاد خالل من الموزع الطهي غاز لشركة الرسمي والسعر. الريفية المناطق ألسواق خاص بشكل باهظة األسعار تجعل إليها الوصول يتعذر التي المختلفة النائية المناطق

 .ترل11 لألسطوانة /لاير 3400 بسعر األسطوانة نفس التجاريون الوكالء يوزع بينما. كيلوجرام 20 لكل لاير 2067 وحضرموت كيلوغرام 20 لكل لاير 2500 ولحج لاير، 2100

 في 7458 و ذمار مدينة في 7408 هو كجم20 ازالغ ألسطوانة الموازي السوق سعر بلغ ، لذلك ونتيجة. باألسعار للتالعب الفاعلة الجهات لمختلف الفرصة يعطي ، المنتج ندرة فإن ، نفسه الوقتفي  

 في الطهي لغاز الريفية عاراألس وسجلت. والحديدة تعز في لاير 5000 عن يزيد وما إب في لاير 5750 و ، الريفية حجة منطقة في لاير 6000 تجاوزت ولقد. المحافظة نفس في الريفية المناطق

 .حضرموت في٪  9.5 و أبين في٪  37.1و البيضاء في٪  43.61 ليهات ،٪  65 من بأكثر األسعار في الفروق أعلى حجة

 2019 يوليو 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

430 431 430 430 300 363 430 395 442 430 363 360 371 

 الريف
 373 360 366 432 433 اليوجد 418 358 300 443 440 416 اليوجد

 الفرق
 %0.5- %0.0 %0.8- %0.5- %2.1 اليوجد %2.9 %1.4 %0.0 %2.9- %2.3- %3.6 اليوجد

 

 البترول

 المدن

 الرئيسية
365 365 365 411 300 394 409 409 397 374 360 355 465 

 498 355 353 393 504 اليوجد 408 357 300 418 392 430 اليوجد الريف

 %6.6- %0.0 %2.0 %4.8- %21.2- اليوجد %0.2 %10.4 %0.0 %1.7- %6.9- %15.1- اليوجد الفرق

 الطبخ غاز

 (كجم18)

 لتر/لاير

 المدن

 الرئيسية
3400 5204 2250 7408 2067 5000 6125 4579 4500 2500 2300 2500 2750 

 4375 2500 2363 4431 5750 اليوجد 5626 4917 2283 7358 6500 5363 اليوجد الريف

 %37.1- %0.0 %2.7- %43.6- %21.7- اليوجد %8.9 %1.7 %9.5- %0.7 %65.4- %3.0- اليوجد الفرق
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 
 

 

 

 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 يوليو ( كجم /لاير ) الرئيسية المدن في يامحل 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

 650 600 615 583 432 498 500 500 500 396 275 408 450 يوليو

 %2.0- %20.0 %2.5 %1.5- %18.3- %5.3 %0.0 %0.0 %0.0 %2.9 %10.7- %1.0- %9.2 يونيو

 %176.6 %150.0 %167.4 %177.6 %110.7 %126.4 %150.0 اليوجد %100.0 %120.0 %61.8 %221.3 %150.0 األزمه ماقبل

 

 الدخن

 

 688 500 605 588 479 493 417 600 433 595 375 403 403 يوليو

 %1.7- %8.0 %0.8 %3.7 %7.4- %0.2 %0.0 %0.0 %0.0 %0.8 %9.2- %0.8 %3.9 يونيو

 األزمه ماقبل
 %186.7 %112.8 %202.5 %150.2 %139.5 %124.1 %108.5 اليوجد 154.7% 197.5% 120.6% 217.3% 137.1%

 

 الذرة

 الشاميه

 

 650 700 500 625 458 490 425 اليوجد 500 423 454 500 435 يوليو

 %2.0- %16.7 %0.0 %4.2 %1.1- %11.9- %1.8- اليوجد %0.0 %2.3- %6.0- %0.0 %5.3 يونيو

 األزمه ماقبل
 %176.6 %211.1 %147.5 %171.7 %123.4 %113.0 %112.5 اليوجد 177.8% 148.8% 152.2% 293.7% 155.9%

 

 اليوجد 500 اليوجد 588 511 629 350 500 350 413 471 800 471 يوليو

 اليوجد %11.1 اليوجد %8.5 %0.4- %6.3- %2.2- %0.0 %0.0 %0.0 %11.6- %0.0 %4.2 يونيو

 اليوجد %194.1 اليوجد %209.5 %183.9 اليوجد %133.3 اليوجد %94.4 %158.1 %214.0 %515.4 %236.4 األزمه ماقبل

جة محلياً المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنت  
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 سجلتو. محافظات خمس في التجزئة أسعار طمتوس وارتفع. وتعز ولحج حضرموت في يونيو شهر في استقراًرا التجزئة سعر وشهد. المرصودة المدن أسواق في ويولي شهر خالل الرفيعة الذرة توفرت :الرفيعة الذرة 
 تسجيل في أشهر لعدة أبين واستمرت. حجة في ٪ 10.7 يليها ،٪  18.3 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى إب سجلت ، نفسه الوقت وفي٪. 9.2 بنسبة صنعاء مدينة تليها ،٪ 20 بـ الضالع في األسعار في زيادة أعلى
٪  170 فوقو ، الحديدة في٪  221.3 بنسبة بكثير أعلى ابقةالس األزمات قبل بما مقارنتها عند الحالية التجزئة أسعار تزال وال. شبوة في كيلوغرام/  لاير 615 تليها ، كيلوجرام/  لاير 650 عند بالتجزئة بيع سعر أعلى

 .صنعاء ومدينة وتعز الضالع مدينة في٪  150 وبنسبة المساواة قدم وعلى وأبين البيضاء في

. تعزو ولحج حضرموت في لسابقا الشهر في هو اكم ظل الذي الشهرية األسعار متوسط يتغير ولم. يوليو في المرصودة المدن أسواق في الدخن منتج توفر ، السابق الشهر مع وبالمقارنة ، الذرة غرار على  :الدخن 
 و٪  9.2 بنسبة وإب حجة في وانخفض. وعدن وةوشب الحديدة في٪  1 من وبأقل صنعاء مدينة في٪  4 وبحوالي ،٪  8 بنسبة الضالع في األسعار في ارتفاع وأظهر الرفيعة الذرة اتجاه نفس الدخن سعر متوسط واتبع
 التجزئة أسعار تزال وال. كيلوجرام/  لاير 375 عند حجة مدينة في سعر أدنى سجل حين في ، شبوة في كيلوغرام/  لاير 605 تليها ، كيلوجرام/  لاير 688 عند بالتجزئة بيع سعر أعلى أبين وسجلت. التوالي على٪  7.4

 .وأبين ذمار في٪  180 نع يزيد وما شبوة في٪  202.5 و الحديدة في٪  217.3 بنسبة بكثير أعلى السابقة األزمات قبل بما مقارنة الحالية

 بنسبةو٪  16.7 بنسبة الضالع في حادة زيادة توسجل. وشبوة وحضرموت الحديدة في يونيو في تغيير دون هو كما التجزئة سعر متوسط وظل. يوليو شهر في لحج في متوفر غير الشامية الذرة منتج ظل  :الذرة الشامية 
 تم حين في ، والبيضاء والضالع أبين حافظاتم في الرئيسية المدن في التجزئة أسعار أعلى وسجلت. عدن في٪  12 وبنحو حاد بشكل نفسه الوقت في الشهرية تجزئةال أسعار متوسط وانخفض. صنعاء مدينة في٪  5.3

 و ، الحديدة في ٪ 293.7 عن يزيد بما (2015 فبراير) ةالسابق األزمات قبل ما بفترة ارنتهامق عند بكثير أعلى الحالية التجزئة أسعار تزال وال. إب و تعز و ذمار و صنعاء مدينة في بالتجزئة للبيع سعر أدنى تسجيل
 .والبيضاء أبين في٪  160 عن يزيد وما حضرموت في٪  177.8 و ، الضالع في٪  211.1

 الشهري التجزئة سعر متوسط وأظهر. ولحج وحضرموت ، وذمار ، الحديدة في يونيو في تغيير دون هي كما التجزئة أسعار وبقيت. وأبين شبوة في أشهر ولعدة ، يوليو في المحلي الشعير توافر عدم استمر :الشعير 
 و عدن في كجم/  لاير 629 ليهات ، كجم/  لاير 800 بواقع بالتجزئة بيع سعر أعلى الحديدة سجلت ، المستهدفة المحافظات بين ومن. وإب وعدن وتعز حجة في منخفضا اتجاها سجل حين في الضالع في المتزايد االتجاه

 قبل ما وقت في بالسعر مقارنة٪  515.4 بنسبة زيادة الحديدة حققت ، المستهدفة المحافظات بين ومن. كجم لكل لاير 350 بمقدار وحضرموت تعز في بالتساوي التجزئة سعر أدنى وسجل. البيضاء في كجم/  لاير 588
 (.2015 فبراير) األزمات

 

 زراعة وقت وهو الوقت، ذات وفي. أفضل وضع في وجعلها( ةالرفيع الذرة خاصة) المحلية الحبوب من معينة أنواع توفير بدوره أتاح مما ، الساحلية الزراعية البيئية المنطقة في بالفعل األول الحصاد وسمم بدأوسميا ، م 

 المناطق بعض وفي دمحدو نطاق على زراعتهما يتم يثح استهدافًا األكثر المحافظات في متذبذبة كسلعة المحلي والقمح الشعير واصل ك،ذل ومع. والجنوبية الوسطى المرتفعات مناطق في والشعير والقمح الشامية الذرة

 فسهن األمر طبقين ، وبالمثل .المتقطعة المحلية الشامية لذرةا سلعة من اً تضرر األكثر باعتبارها لحج في متابعتها تتم التي المدن أسواق واصلت ، أشهر ولعدة(. المرتفعات مناطق في رئيسي بشكل) بيئيًا المالئمة الزراعية

 اجنتإل الرئيسية المناطق هي وريمة ذمار من ءوأجزا ، وصنعاء ، وعمران المحويت ، حجة ، إب ، ذمار ، الحديدة في الشمالية المحافظات فإن ، ذلك ومع. وأبين والضالع شبوة مدن أسواق في المحلي الشعير على

 .البالد أنحاء جميع في األخرى المحافظات تزويد إلى باإلضافة المحلية الحبوب

٪  6 نسبةب وشبوة ،٪  8 بنسبة حضرموت في رتفعتا حين في ، الضالع في هي كما وظلت تتغير لم الرفيعة للذرة التجزئة أسعار أن عن السابق الشهر في الريفي بالسعر مقارنة شهر في الريفية المناطق أسعار اوضحت 

 لحديدةا في السابق الشهر في حالها على بقيت الحبوب منتجات بين من و الرفيعة الذرة سعر اتجاه نفس الشامية الذرة أسعار وتتبع. المحافظات بقية في٪  4 و٪  2 بين ما انخفض ، نفسه الوقت وفي. الحديدة في٪  4 و

 متبقيةال المحافظات جميع في وانخفض ، أبينو والضالع وشبوة وإب ولحج حضرموت في السابق الشهر في كان كما وبقي تغيير دون التجزئة سعر متوسط ظل حيث. األسعار في استقراًرا أكثر الشعير وكان ، والضالع

 سواقاأل جميع بين األعلى هي أبين في" الشامية لذرةا" و" الدخن" و" الرفيعة الذرة" مثل الريفية التجزئة أسعار كانت حين في ، كجم/  لاير 900 قدره بالتجزئة بيع سعر أعلى المكال في الدخن وسجل٪.  6 و 2 بين

 .للشعير إب وفي والدخن الرفيعة للذرة الحديدة في التجزئة أسعار أدنى وسجلت. األخرى

 وتعز، ولحج وت،وحضرم وذمار، وحجة، والحديدة، نعاءص مدينة في حالها على بقيت التي الرفيعة للذرة جزئةالت أسعار في تغير عدم عن السابق، الشهر في الريفي بالسعر مقارنة يوليو في الريفية المناطق أسعار كشفت 
. عتهامتاب تتم التي األسواق في سابقال الشهر في يه كما فبقيت الرفيعة الذرة سعر اتجاه نفس الشامية الذرة أسعار واتبعت. المحافظات بقية في٪ 2و 1 بين ما وقليال شبوة في٪ 13 بنسبة حاد بشكل انخفضت حين في

 في٪  29 وبنسبة حاد بشكل انخفضت نفسه، تالوق وفي. التوالي على وذمار ولحج إب في٪ 19و٪ 45و٪ 61 بنسبة األسعار في زيادة أعلى سجلت حيث. األسعار في تقلبا أكثر الشعير كان الحبوب، منتجات بين ومن
 عجمي بين من األعلى كانت أبين في الشامية الذرةو والدخن الرفيعة، للذرة الريفية التجزئة أسعار أن حين في كجم،/  لاير 900 للتجزئة سعر أعلى المكال في الدخن وسجل .شبوة في٪  16و ذمار في٪  19و حضرموت،

 .للشعير إب وفي والدخن الرفيعة للذرة الحديدة في للتجزئة أسعار أدنى وسجلت. األخرى األسواق

 2019 يوليو خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الحبوب أسعار في النسبيه قالفرو:5 جدول

 االسواق السلع
 محافظاتال

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

 650 600 615 583 432 500 500 500 396 275 408 الرئيسية المدن الذرة الرفيعه

 713 اليوجد 588 526 467 453 508 685 313 317 271 الريف

 %8.8- اليوجد %4.6 %10.8 %7.5- %10.4 %1.6- %27.0- %26.5 %13.2- %50.6 الفرق

 688 500 605 588 479 417 600 433 595 375 403 الرئيسية المدن الدخن

 725 0 513 478 575 484 538 900 438 335 323 الريف

 %5.1- اليوجد %17.9 %23.0 %16.7- %13.8- %11.5 %51.9- %35.8 %11.9 %24.8 الفرق

 650 700 500 625 458 425 0 500 423 454 500 الرئيسية المدن الذرة الشامية

 700 0 500 541 450 390 546 500 360 488 اليوجد الريف

 %7.1- اليوجد %0.0 %15.5 %1.8 %9.0 اليوجد 0 %17.5 %7.0- اليوجد الفرق

 اليوجد 500 اليوجد 588 511 350 500 350 413 471 800 الرئيسية المدن الشعير

 اليوجد 500 500 579 358 496 400 700 350 519 588 الريف

 اليوجد %0.0 اليوجد %1.6 %42.7 %29.4- %25.0 %50.0- %18.0 %9.2- %36.1 الفرق
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 ومن. اواضحً  المبدأ هذا كان ،(2019 يوليو) التقرير إعداد شهر وفي. األخرى المحلية بالمنتجات مقارنةً  الموسمية بالعوامل كثيًرا الخضروات أسعار تأثرت المحلية، المنتجات جميع بين ومن عام، بشكل

 الةح في كذلك األمر يكن لم بينما. الحار والبسباس الحلو والفلفل البطاطسو بالطماطم الخاصة التجزئة أسعار على كبير سلبي تأثير الحالي الحصاد موسم عن الناتج لإلمداد كان الخضروات، منتجات بين

  .االنخفاض من لمزيد سعره وتجنب للتصدير، النسبية الميزة حيث ،(األحمر الصنف) البصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

عاء )األمانةصن الشهر السلع  أبين الضالع شبوة  البيضاء اب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة 

 البصل

 

 325 375 325 300 239 317 338 338 263 263 400 311 271 يوليو

 %8.3 %30.2 %3.8- %2.6- %19.3- %4.3 %4.0 %12.7 %8.7 %20.1- %1.0 %9.9 %14.5- يونيو

 الطماطم

 

 800 625 563 525 529 538 638 488 800 550 500 536 458 يوليو

 %9.1 %16.7- %12.6 %23.5 %20.5 %5.5 %6.3 %2.7 %26.4 %27.3 %26.3 %5.9 %2.7 يونيو

 البطاط

 

 404 350 388 300 269 333 340 275 396 294 400 346 400 يوليو

 %5.8- %9.8- %3.0- %8.8- %6.9- %11.7- %16.3- %35.3- %11.2- %13.0- %0.0 %3.3 %20.1 يونيو

 البيبر

 

 1067 600 900 667 554 717 713 700 850 429 638 531 483 يوليو

 %0.0 %5.4 %12.5 %5.4 %4.6- %12.0- %35.6- %22.2- %17.2 %19.2 %15.2 %13.7 %13.6 يونيو

 البسباس
 917 750 1500 678 486 831 1404 1050 1067 492 896 440 525 يوليو

 %12.7- %44.4- %0.0 %38.4- %35.9- %26.7- %6.6- %35.4- %14.6- %28.9- %2.4 %54.2- %15.5- يونيو

 البامية

 850 1050 1500 1522 1603 1804 1379 1625 975 1467 1183 1258 1858 يوليو

 %13.9 %10.5 %33.3 %2.2 %23.9 %96.3 %2.8 %3.2 %17.0 %61.6 %22.3 %12.9 %41.1 يونيو

٪  30.2 بنسبة حاد بشكل ارتفع ، نفسه الوقت وفي. صنعاء مدينة في٪ 14.5 وبنسبة٪ 19.3 بنسبة إب وفي ذمار في٪ 20.1 بنسبة انخفض إذ ، السابق بالشهر مقارنة بحدة يوليو شهر في البصل سعر متوسط انخفض البصل: 

 كجم لكل لاير 263 بـ سعر أدنى ذمار و حضرموت سجلت حين في ، كجم لكل لاير 400 عند حجة في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم. أبين في٪  8.3 و الحديدة في٪  9.9 وبنسبة ، لحج في٪  12.7 وبنسبة ، الضالع في

 األسعار في زيادة وأعلى. المراقبة األخرى الرئيسية المدن أسواق جميع في الطماطم أسعار في زيادة أعلى وسجلت ، ، الضالع باستثناء ، السابق بالشهر مقارنة يوليو شهر خالل٪(  16.7 بنسبة سعاراأل انخفضت) الطماطم:  

  .أبين في كجم/  لاير 800 عند يوليو في للطماطم للتجزئة سعر أعلى تسجيل وتم. إب في٪  20.5 و ضاءالبي في٪  23.5 و ، وحضرموت حجة في٪  26 من أعلى تليها ، ذمار في٪  27.3 بنسبة

 مدينة سجلت بينما ، خفاضان أعلى والحديدة وحضرموت وذمار وتعز لحج من كل وسجلت.  السابق بالشهر مقارنة ، المستهدفة المحافظات معظم في حاد انخفاض يوليو شهر في الشهري السعر متوسط انخفض : البطاطس 

 275 بـ لحج في للتجزئة سعر أقل سجل بينما. وحجة صنعاء مدينة في المساواة قدم على كجم/  لاير 400 تليها ، كجم/  لاير 404 بقيمة بالتجزئة بيع سعر أعلى أبين وشهدت٪. 20 عن تزيد بنسبة األسعار في زيادة أعلى صنعاء

 . 2019 يوليو بشهر مقارنة كجم/  لاير

. المراقبة المدن أسواق معظم في وازداد الطماطم أسعار متوسط اتجاه نفس واتبع. أبين في فقط( كجم/  لاير 1067) السابق الشهر من اعتبارا تغيير دون الشهري( الحلو الفلفل) البيبر سعر متوسط ظل:) الحلو لالفلف (البيبر 

 تعز في٪  35.6 بنسبة حاد بشكل انخفض ، نفسه الوقت وفي. سواء حد على والحديدة صنعاء مدينة في٪  13 من وبأعلى حجة في٪  15.2 و ، حضرموت في٪  17.2 تليها ،٪  19.2 بنسبة حادة زيادة أعلى ذمار وحققت

 قدم على وتعز عدن في كجم/  لاير 700 من وبأكثر حضرموت في كجم/  لاير 850 و ، كجم / لاير 900 بسعر شبوة تليها ، كجم/  لاير 1067 عند بالتجزئة بيع سعر أعلى أبين وسجلت. عدن في٪  12 و لحج في٪  22.2 وبنسبة

 .كجم/  لاير 429 بواقع للتجزئة سعر أدنى ذمار في وسجل. المساواة

 . 

 البسباس لـ التجزئة سعر سجل ، يوليو شهر وخالل ، لذلك ووفقًا. اليومية الغذائية والوجبات المطاعم في هعلي الكبير بالطلب الحار البسباس لـ المرتفعة التجزئة أسعار ترتبط إذ ،( الحلو الفلفل)  البيبر غرار على جاء: الفلفل 

 الحديدة مدينة سجلت بينما. لحج في كجم/  لاير 1050 و حضرموت في كجم/  لاير 1067 و ، تعز في كجم/  لاير 1404 تليها ، كجم/  لاير 1500 بسعر األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين للتجزئة سعر أعلى شبوة في الحار

 المحافظات جميع في تقريبا المنخفض االتجاه وسجل والطماطم للبطاطس األسعار اتجاهات نفس واتبع ، شبوة في فقط السابق بالشهر مقارنة يتغير لم يوليو شهر في السعر ومتوسط. كجم/  لاير 440 عند للتجزئة سعر أدنى

 أنه إلى هنا اإلشارة وتجدر. ذمار في٪  20 من وأكثر البيضاء في٪  38.4 و لحج في٪ 35.4 و ، إب في٪ 36 بحوالي تليها ، الضالع في٪ 44.4 تليها ،٪ 50 تفوق بنسبة األسعار في انخفاض أعلى الحديدة فسجلت. المستهدفة

 .المحلية األسواق في المتوفرين النوعين متوسط هو الحالي والسعر ،( واألحمر األخضر باللون الملونة األنواع) الحار البسباس أنواع من نوعان يوجد

 

 في متزايدا ااتجاه أظهر حيث. مختلفًا يوليو في المنتج هذا سعر متوسط كان ، الحال هو وكما. يونيو السابق بالشهر مقارنة المنتجات أغلى البامية منتج كان ، يوليو في ، المرصودة األخرى الخضروات منتجات بين من: البامية 

 أسعار وتراوحت. وحجة إب في٪  20 من أعلى وبنسبة شبوة في٪  33.3 و ، صنعاء مدينة في٪  41.1 و ، ذمار في٪  61.6 تليها ،٪  61.3 بنسبة األسعار في زيادة أعلى عدن أسواق وسجلت. للرصد الخاضعة األسواق

  .أبين في كجم/  لاير 850 إلى صنعاء مدينة في كجم/  لاير 1858 بين ما التجزئة

 .  

 

 الخضروات
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 في الفروق أعلى عن اإلبالغ وتم. ميةللبا شبوة وفي للبطاطا حجة وفي للبصل والضالع شبوة في الرئيسية المدن وأسواق الريفية األسواق بين األسعار في فروق هناك تكن لم ،( 2019 يوليو) التقرير هذاإصدار شهر في 

 بين األسعار في فروق أعلى سجيلت تم ، المقابل وفي. للطماطم٪  21.5 و للبطاطس٪  21 و ، الحار للبسباس٪  78.2 و ، الحلو للفلفل٪  34.3 بنسبة تعز في المنتجات ميعلج الريفية واألسواق المدن بين األسعار

 سجلت حين في ، والبطاطس للبصل جزئةالت أسعار ارتفاع حجة في الريفية األسواق سجلت ، ذلك ومع٪.  14.6 بنسبة لها نسبة أعلى الحلو الفلفل سجل حيث ، أبين في المنتجات لجميع الرئيسية والمدن الريفية األسواق

 والطماطم للبصل الرئيسية نالمدب مقارنة األسعار ارتفاع حضرموت في الريفية األسعار وأظهرت. الخضروات منتجات بين التجزئة أسعار أعلى  والبامية الحار البسباس وسجل. للطماطم التجزئة سعر ارتفاع الضالع

 .فقط والبطاطس

 من عليها والطلب استهالكها ومعدل ميةالموس عوامل وتعد. العام مدار على األسعار تقلبات في تسبب مما ، الرئيسية والمدن الريفية المناطق من كل في ويومي كبير بشكل الخضروات منتجات على الطلب يزيد ، عام بشكل 

 والهبوط الصعود بين األسعار تقلب إلى معًا العوامل هذه كل أدت يوليو، شهر وخالل. الريفية واألسواق الرئيسية المدينة بين وتباينها الخضروات أسعار تقلب في تتحكم التي الرئيسية العوامل بين

 بوبسب. اإلنتاج تكاليف تغطي التي دةالجي األسعار على للحصول المحافظات بين األحيان بعض وفي المحافظة سنف داخل العواصم إلى المحصودة عائداتهم بتبادل والمحافظات المناطق مختلف من المنتجون يقوم ما وعادةً  

 المدن أسواق في األسعار توضح لذلك، قًاووف. الريفية المناطق في األسعار تنخفض أن يحصل وقد. نسبيًا مستقرة الرئيسية المدن سوق في الخضروات أسعار تظل الطلب، تلبي التي البالد أنحاء مختلف من الثابت العرض

 .المبدأ هذا المحافظات لمعظم الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 يوليوشهر 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

 325 375 325 300 239 338 338 263 263 400 311 المدينه الرئيسية

 375 375 325 290 271 296 300 238 300 367 288 الريف

 %13.3- %0.0 %0.0 %3.4 %11.8- %14.2 %12.7 %10.5 %12.3- %9.0 %8.0 الفروقات

 الطماطم

 المدينه الرئيسية
536 500 550 800 488 638 529 525 563 625 800 

 858 675 694 485 475 525 538 773 533 567 481 الريف

 الفروقات
11.4% -11.8% 3.2% 3.5% -9.3% 21.5% 11.4% 8.2% -18.9% -7.4% -6.8% 

 البطاطس

 المدينه الرئيسية
346 400 294 396 275 340 269 300 388 350 404 

 458 400 375 303 263 281 321 389 338 400 356 الريف

 %11.8- %12.5- %3.5 %1.0- %2.3 %21.0 %14.3- %1.8 %13.0- %0.0 %2.8- الفروقات

 البيبر

 المدينه الرئيسية
531 638 429 850 700 713 554 667 900 600 1067 

 1250 675 750 600 696 531 850 825 429 617 317 الريف

 الفروقات
67.5% 3.4% 0.0% 3.0% -17.6% 34.3% -20.4% 11.2% 20.0% -11.1% -14.6% 

 الفلفل

 المدينه الرئيسية
440 896 492 1067 1050 1404 486 678 1500 750 917 

 900 825 1063 618 542 788 1150 1000 496 800 494 الريف

 %1.9 %9.1- %41.1 %9.7 %10.3- %78.2 %8.7- %6.7 %0.8- %12.0 %10.9- الفروقات

 البامية

 المدينه الرئيسية
1258 1183 1467 975 1625 1379 1603 1522 1500 1050 850 

 917 1150 1500 1365 1504 1229 1600 1192 1338 1358 950 الريف

 الفروقات
32.4% -12.9% 9.6% -18.2% 1.6% 12.2% 6.6% 11.5% 0.0% -8.7% -7.3% 
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 التنسيقية تللوحدا الشهرية البيانات كشفتو. كبديل( للمزارع سوق أقرب) الريفية السوق أسعار اعتبار يتم وبالتالي المزرعة بوابة أسعار من التأكد ، الحاالت معظم في يصعب سعر بوابة المزرعة )األسعار الريفية(: 

 األسعار لفروق المئوية النسبة هذه انعكست ، الصدد هذا وفي. والماعز األغنام من الحية للحيوانات بالنسبة٪  30 تجاوزت المدينة أسواق وأسعار( الريفية) المزرعة بوابة بين األسعار فروق أن( GFUs) للمحافظات

 في الفروق بلغت ، المدينة بأسواق مقارنة ويوني في الريفية المناطق أسعار في ، لذلك ونتيجة. المستهدفة المحافظات في شهًرا 12 و 6 بين أعمارها البالغة والماعز األغنام فئات لجميع الريفية األسعار على واضح بشكل

 انخفاًضا األسعار فروق أظهرت ، هنفس الوقت وفي..  والضالع والبيضاء الحديدة في٪ 8 و 5 بين وما ، إب في٪ 14.6 و ، ذمار في٪ 18.5 و ، أبين في٪ 20 و ، حضرموت في٪ 27 أشهر 6 عمر من األغنام لفئة األسعار

 هذه. شبوة من عتق في العرض من يدوالمز عبس في سيما وال ، الريفية المناطق إلى حجة مدينة من الحيوانية الثروة أسواق نقلت التي حجة في األمنية المشكالت بسبب المدينة سوق أسعار على وشبوة حجة في طفيفًا

 المحافظات في المدن عن الريفية األسعار ارتفاع تفسر الحقيقة

 السابق الشهر مع التغير ونسبه 2019 يوليوفي 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
 يوليو

53500 52000 44000 46850 69333 71000 26250 55250 36000 43000 82500 34500 60000 

 %0.0 %11.3 %3.1 %6.8 %7.5 %3.0 %3.7- %6.4 %0.0 %1.2 %35.4 %17.7 %4.0- يونيو

 12أغنام 
 شهور

 75000 57500 101250 86417 64500 74375 46250 103083 75667 63700 62000 72375 65000 يوليو

 %0.0 %4.5 %6.6 %10.1 %12.4 %9.4 %0.2 %28.6 %4.2- %1.6 %24.0 %4.9 %2.3- يونيو

 6ماعز 
 شهور

 65000 35500 80000 39833 36583 59375 33483 78167 69667 45750 39500 51000 60500 يوليو

 %0.0 %1.4 %0.0 %5.1 %7.3 %2.4 %5.0- %11.5 %0.0 %2.3 %16.2 %11.5 %3.6- يونيو

 12ماعز 
 شهور

 80000 61250 98750 72000 65417 80563 59750 101667 77000 63775 67000 76250 77000 يوليو

 %0.0 %1.2 %3.9 %2.4 %1.4 %4.6 %5.5 %18.1 %2.1- %3.5 %38.1 %1.8 %5.1- يونيو

 دجاج الحيال
 2067 2500 2500 1683 2050 2104 2483 2000 2133 2021 2883 1783 2100 يوليو

 %0.0 %0.0 %0.0 %1.2- %13.9 %8.0 %3.8 %0.0 %0.0 %3.2- %0.6 %2.6 %10.5 يونيو

 

 إلى الرئيسية وتعز صنعاء مدن في مداداإل من المزيد وأدى. السابق بالشهر مقارنة وأبين حضرموت في تغيير دون يوليو في األغنام من الفئة لهذه الشهري الحية الحيوانات أسعار متوسط ظل  :  أشهر 6 عمر األغنام 

٪  7 و 6 بين وما٪  11.3 بنسبة لعوالضا الحديدة في٪  17.7 تليها ،٪  35.4 بنسبة األسعار في زيادة أعلى حجة وسجلت. األخرى المحافظات جميع في ارتفع حين في التوالي، على٪  3.7و٪  4 بنسبة راألسعا انخفاض

 وسجلت. اليالتو على رأس / لاير 69333و رأس/  لاير 82500 بقيمة أشهر 6 عمره خروف رأس لكل للتجزئة سعر أعلى ضرموتوح شبوة سجلت المجاورة، الدول إلى التصدير إلمكانية ونظًرا. والبيضاء وإب لحج في

 من مختلفة مناطق من المعروض ةزياد وكذلك ةالمزرع لبوابة نقطة أقرب من أخذها تم التي األسعار بسبب 34500و لاير 26250 بلغت والتي أشهر 6 العمر من البالغة لألغنام المنخفضة األسعار أدنى والضالع تعز

 للناس الشرائية القوة بضعف والمرتبطة المحافظة

 انخفاض في صنعاء ومدينة ضرموتح في المعروض زيادة وتسببت. يونيو في هو كما تغيير دون أبين في الشهري السعر متوسط وظل. أشهر 6 عمر األغنام سعر اتجاه نفس األسعار متوسط اتبع    شهر 12 عمر األغنام 

 بنسبة األسعار في زيادة أعلى لحج وسجلت. حاد بشكل السعر اتجاه في زيادة مراقبتها يتم التي األخرى األسواق جميع أظهرت حيث. التوالي على٪  3 من أقل وبنسبة٪  4.2 بنسبة األغنام من الفئة هذه سعر في طفيف

 تليها ، شبوة في لاير 101250 تليها ، لاير 103000 بلغ الفئة لهذه الواحد للرأس للتجزئة سعر أعلى لحج وسجلت. عدن في٪  9.4 وبنسبة البيضاء في٪  10.1 ، إب في٪  12.4 و حجة في٪  24 تليها ،٪  28.6

 .التوالي على لاير 57500 و لاير 46250 بلغ حيث ، بالتجزئة للبيع سعر أدنى والضالع تعز سجلت حيث. البيضاء في 86417

 في صنعاء ومدينة تعز في روضالع زيادة تسببت حيث. األغنام أسعار اتجاهات نفس اتبع ولقد. وشبوة وحضرموت حجة في يونيو في هو كما بقي إذ تغيير دون يوليو في األسعار متوسط ظل  :أشهر 6 عمر زالماع  

 في٪  11.5 تليها ،٪  16.2 نسبةب حجة محافظة في االتجاه في زيادة المستهدفة المحافظات جميع في للمراقبة الخاضعة ألخرىا األسواق جميع وأظهرت. التوالي على٪ 4 من وأقل٪ 5 بنسبة األسعار في طفيف انخفاض

 وإب الضالع في وسجل. بينأ في لاير 65000 و حضرموت في لاير 69667 و ، لحج في رأس/  لاير 78167 يليها ، شبوة في لاير 80000 كان الماعز من أشهر 6 فئة الواحد للرأس تجزئة سعر وأعلى. ولحج الحديدة

 التوالي على لاير 36583 و لاير 35500 كان والذي ، رأس لكل للتجزئة سعر أدنى

 صنعاء مدينة في وانخفضت ، أبين في إال األسعار تتغير ولم.  األخرى الفئات اتجاه نفس 2019 يونيو بشهر مقارنة يوليو شهر في شهًرا 12 العمر فئة من للماعز الشهري السعر متوسط اتبع  :شهرا 12 عمر الماعز  

 ووصل. والضالع والبيضاء إب يف٪  3 من أقل وبنسبة عدن في٪  4.6 و ، تعز في٪  5.5 و ، لحج في٪  18.1 تليها ،٪  38.1 بنسبة األسعار في زيادة أعلى حجة وسجلت. التوالي على٪  2.1 و٪  5.1 بنسبة والمكال

/  لاير 59750 سعر أدنى تعز جلتوس. أبين في رأس/  لاير 80،000 و ، عدن في لاير 80563 و ، شبوة في لاير 98750 يليه ، لحج في لاير 101،667 إلى شهًرا 12 العمر من البالغ الماعز للرأس للتجزئة سعر أعلى

 .رأس

 وسجلت. األخرى المحافظات ميعج في وزاد والبيضاء ذمار في انخفض بينما. السابق بالشهر مقارنة وأبين والضالع وشبوة حجول حضرموت في تغيير دون يوليو في الشهري الحي الدجاج سعر متوسط ظل :الحي الدجاج  

 في المساواة قدم على لاير 2500 يهاتل ، لاير 2883 بحوالي حجة في الحي للدجاج للتجزئة سعر أعلى تسجيل وتم. عدن٪  8 و صنعاء مدينة في٪  10.5 بنسبة تليها ،٪  14 بحوالي إب مدينة في األسعار في زيادة أعلى

 زيادة يفسر ما وهذا ، دجاجة / لاير 1783 بسعر الحديدة تليها ، لاير 1683 بـ الواحدة الحية للدجاجة تجزئة سعر أدنى البيضاء وسجلت. وإب وعدن وتعز وحضرموت ذمار في لاير 2000 من وأكثر ، وشبوة الضالع

 المحافظتين في الشرائية القوة فاضبانخ المقترن العرض

 الثروة الحيوانية

 

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

 أسعار استمرت األخرى، المحافظات يف بينما. األسعار انخفاض وبالتالي المحافظات بعض في العرض زيادة في يساهم بدوره وهذا. الريفية األسواق في والماعز األغنام وخاصة الحية الحيوانات تسويقرصد زيادة  تم 

 .األضحى عيد مناسبة من االقتراب وكذلك المراعي، توافر إلى أدى الذي الحالي األمطار موسم بسبب األسواق في رتفاعاال في الحيوانات

 عدة ومنذ.  الريفية باألسواق مقارنة يةالرئيس المدن في كبير بشكل ألسعار وتنخفض الريفية بالمناطق مقارنة أكبر بشكل الرئيسية المدن تزويد يتم والطلب، العرض لمبادئ اووفقً  عام، بشكل الحي، للدجاج بالنسبة 

 في األسعار في حاد انخفاض في وأبين والضالع الحديدة في الرئيسية المدن أسواق في المرتفع مداداإل وتسبب. لالستهالك مفضل غير كونه الريفية المناطق في توفره عدم حضرموت في الحي الدجاج واصل أشهر،

 لمحافظاتا من وإمدادها تداولها يتم والبيض حيال الدجاج من تقريبًا الجنوبية المحافظات احتياجات جميع أن إلى هنا اإلشارة وتجدر. كبير حد إلى الريفية األسواق في ارتفعت األسعار فإن المقابل، وفي الرئيسية المدن

 .الظواهر هذه بمثل يتعلق مما( والبيض الدجاج،) كليهما أسعار ارتفاع إلى يؤدي مما وذمار، وصنعاء وإب تعز سيما وال الشمالية،

 

 

 

 

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

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

 *بقري لحمال

 

 5500 3625 4500 4750 4271 5333 4058 6250 5583 5000 4250 5583 5167 يوليو

 %0.0 %9.4- %0.0 %1.7- %3.7- %3.0- %2.5 %0.0 %3.5 %0.0 %5.1 %7.2 %3.3 يونيو

 غنمي لحمال

 

 6000 4500 6000 5000 4958 5938 5833 6125 6250 5000 4708 5667 5292 يوليو

 %0.0 %0.0 %0.0 %2.4- %2.5- %1.1 %14.3 %2.0- %3.1 %0.0 %0.0 %8.2 %4.1 يونيو

 محلي بقر حليب

 

 700 600 675 750 608 481 558 400 435 625 700 529 500 يوليو

 %0.0 %0.0 %3.8 %25.0 %1.3 %15.3- %7.0- %0.0 %5.4- %0.0 %2.5- %2.3 %28.9 يونيو

 الزبادي

 

 318 350 400 375 300 287 350 350 320 325 300 300 272 يوليو

 %1.9- %0.0 %0.0 %10.9- %0.0 %2.4- %14.2- %16.7 %3.2 %6.6- %7.1- %4.2 %11.4- يونيو

 الدجاج لحم
 1817 2500 1375 1986 1917 1815 2671 1450 1629 1525 1692 1596 1555 يوليو

 %0.0 %0.0 %5.8 %1.9- %2.5- %4.9- %0.9 %9.4- %8.6 %1.7 %0.5- %8.6- %0.3 يونيو

 1500 1625 1588 1508 1501 1498 1742 1500 1558 1521 1608 1489 1425 يوليو حبة 30طبق بيض 

 %0.0 %4.8 %5.9 %0.5 %4.1 %2.7 %0.5 %0.0 %0.0 %3.2- %7.5 %0.9 %3.9 يونيو

2019 يوليوشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحية الحيوانات اسعار في االختالفات نسبة: 9 جدول  

نوع ال
 والعمر

 السوق

 المحافظات

صنعاء 

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

 6أغنام
 شهور
 

المدينه 

 الرئيسية
53500 52000 44000 46850 69333 72000 26250 55250 41250 43000 82500 34500 60000 

 الريف
 50000 32500 85000 40722 36000 اليوجد  24521 71000 54292 39533 46500 48125 اليوجد 

 الفروقات
 %20.0 %6.2 %2.9- %5.6 %14.6 اليوجد  %7.1 %1.4 %27.7 %18.5 %5.4- %8.1 اليوجد 

 
أغنام 
12 

 شهور

المدينه 

 الرئيسية
65000 72375 62000 63700 75667 103083 46250 74375 67667 86417 101250 57500 75000 

لريفا  
 60000 54000 96500 68306 64500 اليوجد  45046 67375 61250 50608 68750 76063 اليوجد 

 الفروقات
 %25.0 %6.5 %4.9 %26.5 %4.9 اليوجد  %2.7 %53.0 %23.5 %25.9 %9.8- %4.8- اليوجد 

 6ماعز 
 شهور

المدينه 
 الرئيسية

60500 52094 39500 45750 69667 78167 33483 59375 36583 39833 80000 35500 65000 

 الريف
 56667 34500 86500 39500 35875 اليوجد  30771 73875 64500 38042 43250 51000 اليوجد 

 الفروقات
 %14.7 %2.9 %7.5- %0.8 %2.0 اليوجد  %8.8 %5.8 %8.0 %20.3 %8.7- %2.1 اليوجد 

ماعز 
12 

 شهور

المدينه 

 الرئيسية
77000 80531 67000 63775 77000 101667 59750 80563 66250 72000 98750 61250 80000 

 الريف
 68333 59250 97500 66167 65000 اليوجد  57542 92000 62500 48175 69583 76250 اليوجد 

 الفروقات
 %17.1 %3.4 %1.3 %8.8 %1.9 اليوجد  %3.8 %10.5 %23.2 %32.4 %3.7- %5.6 اليوجد 

 دجاج
 الحي

المدينه 

رئيسيةال  
2100 1783 2883 2021 2133 2000 2483 2104 2050 1683 2500 2500 2067 

 الريف
 2433 2500 1800 1649 1583 اليوجد  2108 1867 اليوجد  1967 3000 2156 اليوجد 

 الفروقات
 %15.0- %0.0 %38.9 %2.1 %29.5 اليوجد  %17.8 %7.1 اليوجد  %2.7 %3.9- %17.3- اليوجد 

 المنتجات الحيوانية 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 وعدن ، والبيضاء ، إب في االتجاه يف انخفاض السعر متوسط وأظهر. وأبين وشبوة ولحج ذمار مدينة في  ، السابق بالشهر مقارنة تغيير دون يوليو شهر في البقر اللحم من كجم لكل التجزئة أسعار متوسط ظل :البقري لحمال

 ، وعدن ، أبين في لاير 5000 من بأعلى يهاتل ، كجم/  لاير 6250 عند لحج في للتجزئة سعر أعلى عن اإلبالغ وتم٪.  7.2 بنسبة الحديدة في تسجيلها تم زيادة لىوأع. األخرى المحافظات في متزايد اتجاه أظهر حين في ، والضالع

 كجم/  لاير 3625 عند الضالع في سعر أقل تسجيل وتم. صنعاء ومدينة والحديدة ، وحضرموت
٪  8.2 وبنسبة ، تعز في٪  14.3 بنسبة حاد شكلب ارتفعت فقد. وأبين ، والضالع ، وشبوة ، وذمار ، حجة في حالها على األسعار وبقيت. البقري اللحم اتجاه نفس تقريبا يوليو شهر في الغنمي اللحم رأسعا متوسط اتبع الغنمي اللحم

/  لاير 6250 قدره بالتجزئة بيع سعر أعلى حضرموت وسجلت٪. 2 عن تزيد بنسبة األسعار في انخفاض عن والبيضاء إب سوق أعلن ، ستهدفةالم األسواق بين ومن نفسه الوقت وفي. صنعاء مدينة في٪  4.1 وبنسبة ، الحديدة في

 .كجم/  لاير 4500 وهو بالتجزئة بيع سعر أدنى الضالع سجلت حين في ، كجم
 في٪ 25 تليها ، تقريبًا٪ 29 بنسبة نعاءص مدينة في حاد بشكل وارتفع. وأبين والضالع ولحج ذمار في السابق الشهر في كان كما وبقي يوليو شهر في تغيير دون المحلي البقر لحليب التجزئة سعر متوسط ظل المحلي البقر حليب

 .لتر/  لاير 700 بواقع لتساويبا وأبين حجة يليها ، لتر/  لاير 750 بواقع زئةبالتج بيع سعر أعلى البيضاء وسجلت. حضرموت في٪  6 من وبأقل تعز في٪  7 و عدن في٪  15.3 بنسبة انخفض ، نفسه الوقت وفي. البيضاء
 نم شبوة في٪  5.8 بنسبةو ،٪  8.6 بنسبة تحضرمو في حاد بشكل التجزئة أسعار وارتفعت. وأبين الضالع في يتغير ولم. السابق بالشهر مقارنة يوليو في الغنمي واللحم البقر لحم اتجاه نفس الدجاج لحم أسعار اتبعت الدجاج لحم

 ٪.9.4 بنسبة لحج في سجلت انخفاض نسبة وأعلى. المستهدفة المحافظات بين
 ،٪  14.2 بنسبة األسعار في انخفاض لىعأ تعز أسواق وسجلت. الحديدة في٪  5 من أقل وبنسبة ، لحج في٪  16.7 بنسبة حاد بشكل وزاد. والضالع وشبوة إب في ، السابق بالشهر مقارنة يوليو شهر خالل السعر يتغير لم الزبادي

 .لاير 278 عند صنعاء مدينة في سعر وأدنى شبوة في لاير 400 بلغ بالتجزئة بيع سعر أعلى تسجيل وتم. البيضاء في٪  11 وحوالي ،٪  11.4 صنعاء مدينة تليها

 بالتجزئة بيع سعر وأعلى٪.  6 نحوب األسعار في زيادة أعلى شبوة وسجلت. ذمار في فقط منخفضا اتجاها األسعار وأظهرت. وأبين ولحج حضرموت في السابق بالشهر مقارنة يوليو شهر في السعر يتغير لم : )بيضة 30) البيض

 .صنعاء مدينة في بيضة 30/  لاير 1425 بـ سعر وأدنى ، تعز في بيضة 30/  لاير 1742 بسعر

 

 

 االستهالك معدل يعدو. لألسر المالي الوصول على لقدرةوا الشرائية القوة على الواقع في هذا ويعتمد الرئيسية، والمدن الريف ظروف ظل في يومي بشكل يانًاوأح كبير بشكل الحيوانية المنتجات طلب يتم عام، بشكل

 يف الريفي السياق ضمن األسعار في ارتفاًعا المنتجات أظهرت وقد.  الريفية واألسواق الرئيسية المدن بين واالختالفات األسعار تقلبات في تتحكم التي الرئيسية العوامل بين من والتفضيل النقل وتكاليف والطلب

 المنتجات يعلجم ةبالنسب األسعار في فروق هناك نيك ولم والبيض، البقري اللحم باستثناء. االتجاهات نفس رصدها تم التي المنتجات معظم أظهرت المستهدفة، األخرى المحافظات في وبالمثل،. حجة مدينة أسواق

. للبيض بينأ وفي المحلي، والبيض البقري لحليبل لحج في المدينة وأسواق الريفية األسواق في األسعار في فرق هناك يكن لم وبالمثل،. الضالع في والمدن الريف أسواق في رصدها يتم التي األخرى الحيوانية

 البيض لطبق الشهري السعر متوسط كانو. للزبادي حجة في٪  18 وبنسبة٪  20.1 بنسبة الحديدة في الدجاج لحم وفي ،٪  48.2 بنسبة وتحضرم في المحلي البقر حليب في األسعار في الفروق أعلى وسجلت

 الرئيسية األسواق من لدواجنا مزارع عن المسافة بعد على البيض أسعار وتعتمد. سعر أدنى سجلت ذمار أن حين في تعز، في الريفية األسواق على٪  6 بنسبة المدينة في سعر أعلى( بيضة 30)

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

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

 لحم بقري

 المدينه الرئيسية
5583 4250 5000 5583 6250 4058 4271 4750 4500 3625 5500 

 5000 4000 5000 4375 4500 5000 6500 5000 4667 4375 4625 الريف

 الفروقات
20.7% -2.9% 7.1% 11.7% -3.8% -18.8% -5.1% 8.6% -10.0% -9.4% 10.0% 

غنمي لحم  

 المدينه الرئيسية
5667 4708 5000 6250 6125 5833 4958 5000 6000 4500 6000 

 5000 4500 6250 4681 5025 6000 6500 6667 4667 5208 5656 الريف

 الفروقات
0.2% -9.6% 7.1% -6.3% -5.8% -2.8% -1.3% 6.8% -4.0% 0.0% 20.0% 

محلي بقر حليب  

 700 600 675 750 608 558 400 435 625 700 529 المدينه الرئيسية

 767 600 550 750 600 488 0 840 803 793 550 الريف

 الفروقات
 %8.7- %0.0 %22.7 %0.0 %1.3 %14.3 اليوجد 48.2%- 22.2%- 11.7%- 3.8%-

 الزبادي

 المدينه الرئيسية
300 300 325 320 350 350 300 375 400 350 318 

 363 350 425 343 350 342 380 317 349 366 312 الريف

 %12.4- %0.0 %5.9- %9.3 %14.3- %2.3 %7.9- %0.9 %6.9- %18.0- %3.8- الفروقات

الدجاج لحم  

 المدينه الرئيسية
1596 1692 1525 1629 1450 2671 1917 1986 1375 2500 1817 

 2067 2500 1356 1793 1817 2373 1533 1350 1500 1975 1997 الريف

 الفروقات
-20.1% -14.3% 1.7% 20.7% -5.4% 12.6% 5.5% 10.8% 1.4% 0.0% -12.1% 

حبة 30 يضب  

 المدينه الرئيسية
1489 1608 1521 1558 1500 1742 1501 1508 1588 1625 1500 

 1500 1638 1563 1479 1438 1643 1500 1550 1500 1617 1461 الريف

 الفروقات
1.9% -0.6% 1.4% 0.5% 0.0% 6.0% 4.4% 2.0% 1.6% -0.8% 0.0% 
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 أعلى وسجلت. المحافظات بقية في وانخفض أبين في فقط٪  4 بنسبة وزاد. والضالع وشبوة ذمار في تغيير دون يونيو في هو كما يوليو شهر في القمح لحبوب لتجزئةا سعر ظل :القمح وبحب 

 قدم على كجم/  لاير 250 عند سعر أعلى التجزئة سعر متوسط وكان. صنعاء ومدينة ، البيضاء في٪  3 من وبأقل عدن في٪  3.1 ، تعز في٪  5.2 تليها ،٪  9.4 بنسبة إب في انخفاض نسبة

٪  207.8 بنسبة األزمات قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير أعلى يزال ال الحالي التجزئة سعر فإن ، ذلك ومع. كجم/  لاير 223 بواقع الحديدة في معدل وأدنى وذمار وشبوة الضالع في المساواة

 .ذمار و وحضرموت الحديدة في٪  120 على يزيد وما شبوة في٪  150 و ، حجة في
 سعر اتجاه نفس قريبًات السعر متوسط واتبع. وعدن وحضرموت ذمار في يونيو شهر في هو كما وبقي تغيير دون يوليو في المستورد القمح لدقيق التجزئة أسعار متوسط ظل :القمح دقيق 

 في٪  8.8 و ، البيضاء يف٪  10.6 بلغت انخفاض نسبة أعلى وسجلت. األخرى المحافظات جميع في السعر متوسط انخفض ،( قليالً  األسعار ارتفعت حيث) وأبين إب وباستثناء. القمح حبوب

 .وشبوة عزوت وحضرموت الحديدة في٪ 100 وتجاوزت ، حجة في٪ 158 بنسبة القمح لدقيق الحالية األسعار ارتفعت ،( 2015 فبراير) األزمات قبل ما بأسعار ومقارنةً . حجة
 الغذائية السلع أسعار هاتاتجا نفس الشهرية التجزئة أسعار اتبعت. وأبين والضالع وإب ولحج حجةكل من  في يونيو مع تغيير دون يوليو في شهر للسكر الشهري التجزئة سعر ظل :السكر 

 بيع سعر أعلى عزت وسجلت. وتعز الحديدة في٪  3 من بأقل يليها وعدن صنعاء دينةم في٪  3.8 بنسبة انخفاض نسبة أكبر وسجلت. المحافظات معظم في وانخفضت األخرى المستوردة

 . لاير 284 بـ لها سعر أدنى الحديدة وسجلت ، كجم/  لاير 350 بواقع بالتجزئة

 بينما كجم/  لاير 1000 عند جزئةبالت بيع سعر أعلى الضالع سجلت .وأبين والضالع وإب لحج في تغيير دون يوليو شهر خالل البسمتي الرز أسعار ظلت السابق، بالشهر مقارنة: البسمتي الرز 

 مقارنة األسعار في زيادة لىأع ذمار و حضرموت وسجلت. المحلية األسواق في رصدها يتم التي التجارية العالمات على الواقع في يعتمد وهذا ؛ كجم/  لاير 754 بـ سعر أدنى حضرموت سجلت

 .األزمة قبل ما عاربأس مقارنة٪  208 بنسبة زيادة تعز في البسمتي للرز التجزئة أسعار وتجاوزت٪. 5.1 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى الحديدة سجلت حين في ، السابق بالشهر
 األسواق اغلب في تقريبًا لشهريا السعر متوسط يريتغ لم ، 2019 يونيو مع بالمقارنة. المستهدفة المحافظات باقي في متاًحا البسمتي غير األرز كان ، لحج باستثناء: البسمتي غير الرز 

 .كيلوغرام/  لاير 300 أدنى أبين سجلت حين في ، كيلوغرام/  لاير 669 الحديدة في التجزئة سعر أعلى سجل. المستهدفة المحافظاتب للمراقبة الخاضعة
 وظلت. المستوردة األخرى ألساسيةا الغذائية السلع أسعار اتجاه نفس يوليو شهر في المستورد النباتي يالطه زيت سعر متوسط اتبع ، السابق بالشهر مقارنة :المستورد النباتي الطهي زيت 

 ، لتر / لاير 1063 بـ لحج يف بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم. تعز في٪ 12 بنحو أيًضا وانخفضت ،٪ 7.8 بنسبة ذمار في متزايدة اتجاهات األسعار وأظهرت. والضالع شبوة في مستقرة

 العالمة أن حيث. لتر/  لاير 638 ـب لها سعر أدنى أبين سجلت حين في ، العالية الجودة ذات المتاحة التجارية العالمات من لتر/  لاير 1044 بسعر والبيضاء ، لتر/  لاير 1057 بـ عدن يليها

 متوسطة" عمانية" جودة ذات هي المحلية السوق في مراقبتها يتم التي التجارية
 قليالً  السعر متوسط انخفضو. وشبوة ولحج حضرموت في 2019 يونيو مع تغيير دون الشهري التجزئة سعر متوسط ظل ،( 2019 يوليو) التقرير إعداد وقت حتى  :محلياعامل الم الطهي يتز 

 بمقدار بالتجزئة بيع سعر أدنىين اب سجلت حين في ، لتر/  لاير 903 بمقدار بالتجزئة للبيع سعر أعلى عن إب وأبلغت. وذمار صنعاء ومدينة وحجة الحديدة في قليالً  وارتفع وإب وعدن تعز في

 . لتر/  لاير 517

 
 
 
 
 
 
 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 يوليو 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

 

 208 250 250 240 279 246 283 248 271 250 237 223 228 يوليو

 %4.0 %0.0 %0.0 %1.2- %9.4- %3.1- %5.7- %1.2 %0.7- %0.0 %5.2- %4.3- %1.7-  يونيو

 %62.5 %66.7 %150.0 %60.0 %86.0 %92.2 اليوجد اليوجد %125.8 %127.3 %207.8 %123.0 %75.4 ماقبل األزمه

 القمح دقيق

 

 233 288 258 253 317 250 314 263 284 300 258 250 256 يوليو

 %1.3 %4.0- %0.8- %10.6- %6.4 %0.0 %5.7- %4.4- %0.0 %0.0 %8.8- %3.1- %1.9-  يونيو

 %70.1 %69.4 %101.6 %48.8 %86.5 %77.3 %109.3 اليوجد %102.9 %100.0 %158.0 %108.3 %96.9 ماقبل األزمه

 السكر

 

 300 300 305 300 300 305 350 300 325 308 300 277 278 يوليو

 %0.0 %0.0 %1.7 %1.3- %0.0 %3.8- %2.8- %0.0 %5.9 %2.7 %0.0 %2.5- %3.8-  يونيو

 %40.2 %40.2 %72.3 %50.0 %40.2 %58.0 %118.8 اليوجد %80.6 %81.2 %51.5 %45.8 %73.8 ماقبل األزمه

  الرز

 البسمتي

 

 900 1000 810 889 900 856 925 900 754 888 825 822 822 يوليو

 %0.0 %0.0 %1.3 %0.8 %0.0 %0.5 %3.4- %0.0 %2.3 %4.5 %4.4- %5.1- %0.2  يونيو

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %208.3 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

   الرز

 غير البسمتي

 

 300 500 400 350 350 546 396 اليوجد  370 353 392 669 306 يوليو

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %9.2 %1.0- اليوجد %1.9 %0.9 %3.4 %7.3- %2.9-  يونيو

 %47.8 %150.0 %185.7 %75.0 %75.0 %169.0 %98.0 اليوجد %48.0 %135.3 %161.3 %123.0 %104.0 ماقبل األزمه

 

 لطبخا يتز

 مستورد

 638 1000 800 1044 918 1057 1142 1063 811 1021 800 741 866 يوليو

 %6.3 %0.0 %0.0 %32.7- %8.0 %2.3 %11.9- %7.6 %0.1- %7.8 %6.8- %1.1- %3.0-  يونيو

 %87.1 %193.3 %175.9 %119.8 %169.2 %203.7 %157.2 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 

 الطبخ زيت

 **محلي

 

 517 875 700 849 903 739 796 800 540 784 567 728 746 يويول

 %3.4 %2.8- %0.0 %1.9 %3.7- %1.5- %8.2- %0.0 %0.0 %3.6 %4.6 %9.5 %3.5  يونيو

 %51.6 %156.6 %141.4 %78.7 %164.8 %112.4 %105.2 اليوجد %116.0 %86.7 %46.1 %111.0 %129.5 ماقبل األزمه
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 في لقمحا دقيق و ذمار يف القمح حبوب أظهرتو ، الضالع في المرصودة األسواق في الرئيسية المدن وأسواق الريفية األسواق بين األسعار في فروق هناك تكن لم ، التقرير هذا إعداد وقت حتى 
 .المرصودة الريفية واألسواق الرئيسية المدن بين مماثل أسعار استقرار أبين في الرز ويليها ، وتعز ولحج حجة في والسكر ، لحج

 غير والرز محليًا المصنع الطهي لزيت النسبةب بالتساوي٪ 53 نم أكثر األسعار فروق بلغت حيث ، بالريف مقارنة الرئيسية المدن في أعلى الحديدة أسعار في رصدها يتم التي السلع جميع سجلت 
. الرئيسية المدينة من أسعار أعلى يفيةالر المناطق في وأبين حجة في للرقابة الخاضعة األساسية السلع جميع سجلت ، ذلك من النقيض وعلى٪. 14.6 بنسبة البسمتي الرز تليها ، البسمتي
 ارتفاًعا وأبين إب في الرئيسية لمدينةا أسواق وسجلت المرصودة، المدينة وأسواق الريفية األسواق بين من٪. 33.8 بنسبة المستورد الطهي زيت سعر في فرق أعلى( المكال) حضرموت وسجلت

 التوالي. على٪ 13.3 و٪ 14.2 بنسبة الرئيسية المدن بأسعار مقارنةً  الريفية المناطق في القمح حبوب أسعار في

 ذمار في والسكر ، وأبين حجة في القمح لدقيق تجزئةال أسعار كانت ، وبالمثل. والضالع ذمار في ، الريفية المناطق داخل القمح حبوب استقرار ، يونيو بشهر مقارنة الحالية سعاراأل بيانات أظهرت 
 .الضالعو وشبوة حضرموت في والمحلي وردالمست الطهي ويليه كذلك أسعار زيت. أبينو ، والضالع ، لحج في البسمتي والرز غير ، وأبين ، والضالع ، إب في والرز البسمتي ، ولحج وحضرموت

 السوق لوظائف عيةالطبي الحالة يفسر فإنه ، لكذ على وعالوة. وتوافرها وحركتها الغذائية لإلمدادات األفضل الوضع( والريفية الرئيسية المدن) السياقين كال ظل في األسعار عكست ، عام بشكل 
. التجزئة عارأس األحيان بعض في تضاعف ، لنقلا تكاليف أن حيث الرئيسية بالمدن مقارنة الريفية األسواق في أعلى المستوردة الغذائية السلع أسعار تكون أن يجب ، المبدأ حيث ومن. روالتآز
 .والوصول األمنية والمسائل ، الطريق طبيعة إلى باإلضافة ، والمناطق الموانئ بين المسافات على بعد يعتمد الواقع في ، وهذا

  

 2019 يوليو 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

223 237 250 271 248 283 279 240 250 250 208 

 الريف
208 253 250 250 258 280 325 236 239 250 240 

 الفروقات
7.2% -6.3% 0.0% 8.4% -3.9% 1.1% -14.2% 1.7% 4.6% 0.0% -13.3% 

ق
قي

د
 

ح
قم

ال
 

المدينه 

 الرئيسية

250 258 300 284 263 314 317 253 258 288 233 

 الريف
233 293 294 273 263 300 290 266 250 288 250 

 الفروقات
7.3% -11.9% 2.0% 4.0% 0.0% 4.7% 9.3% -4.9% 3.2% 0.0% -6.8% 

كر
س

ال
 

المدينه 

 الرئيسية

277 300 308 325 300 350 300 300 305 300 300 

 الريف
274 300 297 317 300 350 333 302 290 300 325 

 الفروقات
1.1% 0.0% 3.7% 2.5% 0.0% 0.0% -9.9% -0.7% 5.2% 0.0% -7.7% 

رز
ال

ي  
مت

س
لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية

822 825 888 754 900 925 900 889 810 1000 900 

 الريف
717 850 883 771 892 921 917 869 750 1000 967 

 الفروقات
14.6% -2.9% 0.6% -2.2% 0.9% 0.4% -1.9% 2.3% 8.0% 0.0% -6.9% 

رز
ال

 
ير

غ
  
ي

مت
س

لب
ا

 

المدينه 
 يةالرئيس

669 392 353 370 0 396 350 350 400 500 300 

 الريف
436 504 331 425 600 398 392 358 375 500 300 

 الفروقات
53.4% -22.2% 6.6% -12.9% -100.0% -0.5% -10.7% -2.2% 6.7% 0.0% 0.0% 

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

رد
تو

س
م

  
المدينه 
 الرئيسية

741 800 1021 811 1063 1142 918 1044 800 1000 638 

 الريف
621 817 970 606 979 1042 867 1048 775 1000 683 

 الفروقات
19.3% -2.1% 5.3% 33.8% 8.6% 9.6% 5.9% -0.4% 3.2% 0.0% -6.6% 

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

ي
حل

م
 

المدينه 
 الرئيسية

728 567 784 540 800 796 903 849 700 875 517 

 الريف
474 642 794 593 813 750 867 783 600 875 596 

 الفروقات
53.6% -11.7% -1.3% -8.9% -1.6% 6.1% 4.2% 8.4% 16.7% 0.0% -13.3% 
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 تعزيز"برنامج من والمدعومة يالغذائ لألمن الفنية للسكرتارية المنتظمة المنتجات أحد تعتبر السوق بمعلومات الخاصة النشرة

 . األوربي االتحاد من الممول" العيش سبل وصمود الغذائي االمن

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

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

 منظمة الفاو  –تحسين االمن الغذائي وصمود سبل العيش  
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 المتحدة لألمم زراعةوال األغذية منظمة قبل من وينفذ األوربي االتحاد من " ممولالعيش سبل وصمود الغذائي االمن تعزيز"برنامج

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

 

 

 

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

 المحافظة
 % التغيير

 األسماك من االستهالك الشائعة االنواع

 الجحش الباغة السخلة ثمدال

 صنعاء )األمانة
 3242 1150 4163 3200 يوليو

 %25.5 %4.5 %8.8 %10.3 يونيو

 الحديدة
 2921 1217 3958 2950 يوليو

 %1.0 %2.1 %8.4- %0.4- يونيو

 حجه
 3000 1000 5000 اليوجد يوليو

 %2.1- %11.1 %5.3 %0.0 يونيو

 ذمار
 2858 1133 4200 4000 يوليو

 %7.2 %13.3 %13.0 %60.0 يونيو

 حضرموت
 2650 1042 6625 2908 يوليو

 %1.4- %8.8 %7.0- %35.3 يونيو

 لحج
 1075 738 اليوجد 3375 يوليو

 %2.3- %0.7 اليوجد %3.6- يونيو

 تعز

 3125 اليوجد 5000 3729 يوليو

 %4.2 اليوجد %0.0 %13.3 يونيو

 عدن
 

 3067 1156 6188 3396 يوليو

 %10.6- %20.5- %1.3- %13.2 يونيو

 اب
 

 3292 اليوجد 5367 3150 يوليو

 %3.7- اليوجد %44.7 %1.8- يونيو

 البيضاء
 

 2158 767 5000 2450 يوليو

 %6.6 %27.0 %9.7 %14.0 يونيو

 شبوة
 

 2625 1500 3000 3000 يوليو

 %5.0 %0.0 %0.0 %14.3 يونيو

 الضالع
 

 3000 500 اليوجد 2500 يوليو

 %0.0 %0.0 %0.0 %33.3 يونيو

 أبين

 4042 742 4500 3750 يوليو

 %32.9 %64.5 %20.7 %23.3 يونيو

 

 

- ليويو- يونيو) لفترةاخالل  عام كل( الشمالي الموسم رياح) باسم الصيادون يعرفها التي الموسمية الرياح تهب
 تسبب مما ا،محدودً  يوليو شهر في األسماك يدص أنشطة إلى الوصول إمكانية أصبحت لذلك، ونظرا(. أغسطس

 استمرت ، يونيو رغرا وعلى ، ولذلك. الساحلية المناطق جميع فيصودة المر األسماك ألنواع اإلمداد قلة في
 .المراقبة األسواق جميع في تقريبًا حاد بشكل االرتفاع في يوليو أسعار

 

 لخاضعةا األسواق جميع في المرصودة سماكاأل من النوع هذا توفر ، يونيو بشهر مقارنة  الثمد: 

 الحديدة في فقط طفيفًا انخفاًضا يوليو شهر في التجزئة سعر متوسط وأظهر. حجة باستثناء للمتابعة

 وزيادة عرس أعلى وسجل. المحافظات بقية في االرتفاع في حاًدا اتجاًها أظهر حين في ، وإب ولحج

 نسبةوب الضالع في٪  33.3 تليها ،٪  35.3 بنسبة تحضرمو تليها ،٪  60 بنسبة ذمار في حادة

 عن بالغاإل تم ، األخرى بالمحافظات وبالمقارنة. سواء حد على وشبوة البيضاء في٪  14 عن تزيد

 في كجم/  لاير 3700 فوق تليها ، ذمار في كجم/  لاير 4000 بواقع للثمد بالتجزئة للبيع سعر أعلى

 .كجم/  لاير 2500 بمقدار  الضالع في سعر أدنى عن اإلبالغ وتم. وتعز أبين
 
 جميع في ارصده يتم التي األنواع جميع بين من األغلى هو األسماك من النوع هذا يعتبر : السخلة 

 أشهر لعدة والضالع لحج محافظتي أسواق في مستمرة ندرته جعل مما المستهدفة المحافظات

 وفي ، ذمار في٪ 13 وبنسبة ،٪ 44.7 بنسبة إب في بحدة الشهري السعر متوسط وارتفع. متتالية

 من٪ )7 و الحديدة في٪ 8.4 النسبة هذه بلغت وقد. السعر في طفيفًا انخفاًضا أظهر ، نفسه الوقت

 6188 تليها كجم/  لاير 6625 عند حضرموت في( يوليو في لاير 6625 إلى يونيو في لاير 7125

 .والبيضاء وتعز حجة في امكيلوغر/  لاير 5000 وكذلك ، عدن في كجم/  لاير

 

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

 افظاتمح أسواق في ندرته األسماك من النوع هذا واصل يونيو، شهر وفي. المستهدفة المحافظات

 أنواع خصأر ولكونه ، ضالعال في إال السعر يتغير ولم. السابق بالشهر مقارنة والضالع وإب تعز

 بنسبة زئةالتج سعر ارتفع ، لذلك ووفقًا. المستهلكين غالبية قبل من بشدة مطلوب فإنه األسماك،

 وأعلى .حجة في٪  11.1 و ذمار في٪  13.3 ويليها ، البيضاء في٪  27 يليها ، أبين في٪  64.5

 500 ينب ما التجزئة أسعار اوحتوتر٪.  20.5 بنسبة عدن في فقط تسجيله تم األسعار في انخفاض

 ..شبوة في كجم/  لاير 1500 إلى الضالع في كجم/  لاير

 
. ليمق كسمك المطاعم في االستهالك حيث من األفضل هو األسماك من النوع هذا يعتبر :الجحش 

 لسعرا متوسط ارتفع حيث ، السابق الشهر في كما ندرته الجحش سمك واصل الضالع، محافظة وفي

 ذمار يف٪  7.2 ، صنعاء مدينة في٪  25.5 ، أبين في٪  33 بنحو حاد بشكل الزيادة لهذه الشهري

 ، إب في٪  3.7 ، عدن في٪  10.6 بنسبة انخفض ، نفسه الوقت وفي. شبوة في٪  5 وبنسبة

 بيع سعر أعلى أبين سجلت ، المستهدفة المحافظات بين ومن. ولحج حجة في٪  3 من أقل وبنسبة

 تليها ، صنعاء ومدينة إب في كجم لكل لاير 3200 من بأعلى ثم ، كجم/  لاير 4042 عند بالتجزئة

  .كجم / لاير 1075 هو لحج في تسجيله تم سعر أقل. سواء حد على والضالعحجة  في كجم/  لاير 3000
 

 األسماك
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