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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 

مستوى  تم اختيار األسواق الريفية على  .(2015 مارس)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 الافة الى معرفة وتحديد سلسلة قيم واسعار السلع المستوربأسواق المدن الرئيسة ، باالض

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

 فينة والريفي المد ةالجهة المقابلة يمكن رؤية خارطة توضح مواقع مختلف االسواق المرصودفي  .وحيوانية

 

 الشهرية السعارا اتجاهات توضح االستخدام سهلة بيانية ورسوم جداول السوق لمراقبة ةيالشهر النشرةهذه  توفر

 مقارنة تعطى ضااي.2015 فبراير االزمه وماقبل السابق الشهر مع الحالية االسعار بمقارنة للمستخدمين وتسمح

 على المستوى سعاراال تقديرات على اكثرللحصول لهايتحل ويتم الريف واسواق الرئيسية المدن اسواق بين لألسعار

   .المحروقات اسعاركذا و محليا المنتجه والحبوب المستوردة الغذائية السلع ألهم الوطني

 اإلضاءات الرئيسيه

 :والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر استقر عالميا  *FFPI مؤشر بلغ ، في حين 2018 أغسطس منذ له قيمة أعلى حول يحوم زال وما نقطة 167 متوسطه بلغ حيث ،2019 مارس في 

 مارس، في القمح تصدير أسعار وتراجعت. 2018 مارس في اآلن قيمته مع تقريبا يتساوى ما وهو فبراير عن( طةنق 3.7٪ ) 2.2 بانخفاض مارس، في نقطة 164.8 المنظمة لدى الحبوب أسعار

 FPMA -FAO. )ضيالما العام منماثل الم الشهر عن٪ 9 بنسبة وأقل فبراير في مستواه عن٪ 5 حوالي بانخفاض للطن، أمريكيًا دوالًرا 224( 2 رقم) القياسي األمريكي القمح سعر متوسط بلغ حيث
10/04/2019). 

 دباللمستوى الوطني للعلى ا المستوردة رئيسيةاللسلع الغذائية ا فروتو االمداد استمرار إلى أدى،  تدفقها في الغذائية الوارداتار استمر في األسواق المحلية: توفر السلع الغذائية وغير الغذائية .

خالل المحلي  والشعيرالدخن سعار ا في حادة زيادة، فقد ادى ذلك الى مناطق االستهالك مثل حضرموت ) المكال (  إلى الحديدةبين المحافظات المنتجة للمحاصيل مثل بعد المسافة تعود الى السباب 

 مقارنة محليًا المنتجة حبوبال فرتو حيث من أفضل وضعًا األخرى المحافظات جميع تشهد ، الضالعاالسواق المرصودة في محافظة  باستثناء. السابق بالشهر مقارنة٪  75و٪  86 بنسبة مارسشهر 

 مقارنة. طعانهم ،ي حفظ المربين لقاللذان يتسببان ف المراعي فروتو الحالي األمطار موسموعرض الحيوانات الحية في االسواق المحلية يعد طبيعيا خالل شهر مارس رغم توفر توفر . السابق بالشهر
 .هذه الفترة خالل   زادت حدة الطهي غاز في النقص ان حين في المحافظات،ب االسواق المحلية  معظم في مداداتاإلفي عجز ول زالبترول والدي شحة فيالمحروقات سجلت  السابق، بالشهر

 

  وزيت والحليب واألرز والسكر لقمحا ودقيق القمح حبوب) المختلفة الغذائية المواد من( متري طن 1،532،455) بـ يقدر ما استيرادتم  ،(2019 مارس - يناير) الفترة خالل :الغذاءمن الواردات 

 تليها القمح، حبوب عن بارةع( ٪47) متري طن 726.964 بينها من. والوديعة شحنفي  البرية المنافذ وكذلك والمكال يفوالصل الحديدة عدن، في البحرية الموانئ مختلف عبر البالد إلى( الطهي

 80،133و الحليب، منتجات من( ٪8) متري طن 126،648و السكر، من( ٪11) متري طن 172،299و األرز، من( ٪12) متري طن 190.785و القمح، دقيق من( ٪15) متري طن 235.626

 العام من المماثلة الفترةب المقارنة وعند( طن مليون 726،744) الحالي العام من مارس إلى يناير من الفترة خالل القمح حبوب واردات ارتفعت السلع، مستوى وعلى. طهي زيت( ٪54) متري نط

 شحن في البرية لمنافذل٪ 1و المكال، ميناء٪ 5و ، عدن ميناء٪ 45 بنسبةتالهما  ،٪49 والصليف الحديدة مينائي سجل٪. 6 بنسبة ،(طن مليون 684،658( )2018 مارس إلى يناير من) الماضي

 .والوديعة
 الوقت وفي٪. 1 عن تقل بنسبة ارسم شهر في طفيف بشكل محليًا المنتج الطهي وزيت البسمتي غير واألرز للسكر فبراير، بشهر مقارنة الشهرية األسعار متوسط ارتفع :المستوردة الغذائية السلع 

 السلع هذه أسعار ارتفعت ،(2018 مارس) الماضي العام من لثامالم الشهر مع الحالية األسعار وبمقارنة. القمح حبوب٪ 1 من بأقل يليه ،٪2 عن تقل بنسبة انخفاض أعلى القمح دقيق سجل نفسه،

 ٪. 11 بنسبة والسكر٪  22 بنسبة البسمتي غير واألرز ،٪ 26 بنسبة القمح حبوب تليها ،٪ 36 بنسبة ةزياد أعلى القمح دقيق أسعار وسجلت. كبير بشكل المستوردة
 

 ناحية من٪.  1 عن تقل بنسبة لشاميةا والذرة٪  1.7 بنسبة الرفيعة الذرة تليها ،٪ 2.4 بنسبة ارتفعت إذ. االرتفاع في محليًا المنتج الدخن أسعار مارس شهر في استمرت :محليا المنتجة الحبوب 

 متساوية بنسبة الشامية الذرةو الدخن أسعار ارتفعت ،(2018 مارس) الماضي العام من لثامالم بالشهر الحالية األسعار وبمقارنة٪.  1.3 بنسبة األسعار في انخفاض المحلي، الشعير سجل أخرى،

 .ءالبيضا في٪ 200 وبنسبة الحديدة في٪ 438 تفوق حادة زيادة سجلت إذ أضعاف عدة ليةالحا األسعار وارتفعت. الرفيعة للذرة٪  34و للشعير٪  39 تليها٪  45 قدرها

 : فبراير) قالساب بالشهر مقارنة كبيرة سعريةات غيرتو زيادة مارس أسعار شهدت الماضية، األربعة األشهر في( والديزلترول الب رئيسي بشكل) الوقود لسعر النسبي االستقرار بعد المشتقات النفطية 

 بالتساوي وازداد االتجاهات نفس الجنوبية المحافظات في السعر واتبع. التوالي على٪  15و٪  12 بنسبة الشمالية والمحافظات صنعاء مدينة في والديزلترول للب التجزئة بيع سعر زاد حيث .2019(

 المناطق في األسعار في ادةزي مسجلة الموازية السوق في اً صاعدت الطهي غازة أزمازدادت  أخرى، يةناح ومن .عدن في للديزل٪ 17وترول للب٪ 24 وبنسبة حضرموت في٪ 11 بنسبة السلعتين لكال

 .بالمدن مقارنة٪ 12 بنسبة الريفية
 

 المستهلك أسعار مؤشر (CPI )لإلحصاء المركزي للجهاز وفقًا :التضخم ومعدل (CSO )، معدلب 415.28 و 280.03 المنتجات لجميع ، 2018 وديسمبر 2017 يونيو بين ستهلكالم أسعار مؤشر بلغ 

. الطهي وزيت للحوم٪  45 من اعلى وبنسبة تليها ،٪ 83.32 بنسبةوكبير منم التضخم  مستوى سجلت الحبوب منتجات٪.  52.67 الفترة لنفس الغذائية لموادل التضخم معدل بلغ٪. 48.30 قدره تضخم

 ٪. 35 عن يزيد تضخم معدل( أساسي بشكل والنقل الوقود) الغذائية غير للمواد المستهلك أسعار مؤشر سجل ،مماثلة ورةوبص
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 / لاير 572 األمريكي لدوالرا مقابل اليمني لللاير الرسمي غير الصرف لسعر مارس شهر في الوطنيعلى المستوى  الشهري المتوسط بلغ معدل صرف الريال اليمني مقابل الدوالر االمريكي: 

 العام من لثامالم بالشهر مقارنة٪ 17و ،(أمريكي دوالر/  لاير 440) الرسمي بالسعر مقارنة٪ 30 بنسبة االتجاه في زيادة أظهر فقد أخرى، ناحية ومن. السابق بالشهر ةمقارن٪ 1 بانخفاض أي دوالر،
 شهد ،(2019 مارس) التقرير إصدار شهر من األخير األسبوع خالل أنه إلى اإلشارة تجدر ذلك، ومع. ( 2015ة ) فبراير األزم قبل ما بفترة مقارنة٪ 165 الزيادة وتجاوزت( 2018 مارس) الماضي

 . ألمريكيا الدوالر بيع عنر عض االخبال توقفو،  الصرافة محالت من عددأغلقت  لذلك، ونتيجة. يومي وبشكل المستهدفة المحافظات أنحاء جميع في كبيًرا تقلبًا الصرف سعر

 

. التوالي على٪ 1 من وأقل٪ 3 بنسبة الرئيسية المدن أسواق من أعلى القمح وحبوب البسمتي غير لألرز ،لريفاالسوق المحلية في  على مستوى الشهرية األسعار متوسط ظل :المستوردة السلع 

 وفي. التوالي على٪ 1 من وأقل٪ 1و ،٪7.8 بنسبة الريفية باألسواق مقارنة المدينة أسواق في متزايًدا اتجاًها والسكر، القمح ودقيق محليًا، المنتج النباتي الطهي زيت أسعار متوسط أظهر بينما

 المساعدات حجم إلى باإلضافة. ةالمدينو الريفية المناطق من كل في األسعار نتباي في تتحكم رئيسية عوامل باعتبارها للسكان الشرائية والقوة االستهالك وتفضيل الطلب درجة يفسر هذا الواقع،

 .والحضر الريففي كل من تسويقية ال مراكزالفي  األسعار تقلب على تؤثر أن يمكنبالتالي و  لتلك السع العرضمن خاللها  التي يزيد اإلنسانية،

. التوالي على٪  4و٪  6.1 بنسبةرتفاعاً ا  المدينة وأسواق الريفية األسواق في متابعتها يتم التيو محليا المنتجة الحبوب من الرفيعة والذرة الشامية لذرةا اسعار سجلت :محليا المنتجة الحبوب 

 المهم ومن. السوق نظامي ينبالتناغم  على يدل وهذا٪. 4نسبة متساوية بو المدينة أسواقعنه في  الريفية، المناطق في التجزئة أسعار في أعلى فرقًا والدخن الشعير سعر متوسط أظهر حين في

ً  المنتجة لحبوبا أن إلىهنا  اإلشارة  جدروت. المحصول إنتاج يتم ال حيث األخرى بالمحافظات والحضرية الريفية األسواق في تداولها يتم والدخن والشعير الشامية والذرة الرفيعة الذرة مثل محليا

 .رمضان شهر وأثناء قبل والطلب العرض بين التوازن عدم بسبب ادمةالق الفترة خالل المنتجات لهذه التجزئة أسعار متوسط يرتفع أن المتوقع من أنه إلى هنا اإلشارة

 األزمة بلق وما 2019 فبرايرشهر مع 2019مارسلشهر الريفية و الرئيسية المدنفي اسواق )  لاير/كجم ( سعر البيع بالتجزئة متوسط مقارنة: 1 جدول

 السلع المستوردة

 السلع

 المدن أسواق

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

 الريفية األسواق
 مارس2019 االزمة قبل ما 2019 فبراير مارس2019

 %0.7- 261.2 %112.4 %0.5- 259.3 القمح

 %1.0 293.2 %108.3 %1.8- 296.2 القمح دقيق

 %0.4 319.2 %67.9 %0.5 320.5 السكر

 %3.0- 436.0 %97.0 %0.4 422.9 البسمتي غير الرز

 %7.8 695.2 %110.1 %0.3 749.4  محليا المنتج النباتي طهيال زيت

 محليا المنتجة الحبوب

 %3.9 441.7 %125.1 %1.7 459.0 الرفيعة الذرة

 %4.2- 496.4 %141.1 %2.4 475.5 الدخن

 %6.1 456.2 %146.6 %0.6 483.8 الشامية الذرة

 %4.5- 479.0 %182.7 %1.3- 457.5 الشعير
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

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

  

 الشهر خالل اشخاص 7ل حياهال قيد على البقاء  على مساعده غذائية سلة أدنى تكلفة إتجاهات

  39،272 بـ مقارنة لاير 39،042 التكلفة بلغتحيث ٪. 1 قدره طفيف انخفاض مع ثابتًا السابق بالشهر ومقارنة مارس شهر خالل الغذاء سلة لسعر األدنى الحد متوسط ظل 
 بتكلفة مقارنة٪ 125 سبةبن ملحوظة وبصورة( 2018 مارس) الماضي العام منماثل الم بالشهر مقارنة٪ 42 بنسبة متزايًدا اتجاًها التكلفة وأظهرت. 2019 فبراير في لاير

تها محافظة تل ،لاير 46،180 بلغتتكلفة حيث  أعلى تعز في MFB الغذاء سلة لسعر األدنى الحد تكلفة سجلت المحافظات، مستوى وعلى(. 2015 فبراير) األزمة قبل ما
 .لاير 35،435حيث بلغت  تكلفة أقل الحديدة سجلت بينما ولحج، الضالع من كل في لاير 41000 اعلى من و لاير 42،587 بحواليالبيضاء 

 

 

   

 

  معظم في يفيةالر المناطق وأسواق الرئيسية المدن من كلول والديزل في كل من البتر في وندرة اختناقاتسجلت  ،2019 فبراير بشهر مقارنةً و مارس شهرخالل 

 والمحافظات صنعاء مدينة يف والديزلترول الب منلتر الواحد ل الرسمي التجزئة سعر وارتفع. ل هذه الفترة وزاد حدة خال  الطهي غاز في النقص استمر بينما. المحافظات

 أسعار تغيرت خرى،أ ناحية ومن. التوالي على٪ 12و٪ 15 بنسبة زيادة مسجالً  للبترول، لاير 365 إلى لاير 325 ومن للديزل لاير 430 إلى لاير 375 من الشمالية

 .محافظات الجنوبية المجاورة وال عدن محافظتي في٪  24و٪  17 بنسبة كذلك وارتفعت٪  11 بنسبة سواء حد على حضرموت في للسلعتين التجزئة

 واألسواق الريفية لمدنا أسواق بين األسعار فروق في تتحكم التي السائدة العوامل هي يدوزالت مصادر عن المسافات وبعد األمني والوضع النقل وسائل تظل عام، بشكل 

.  ترولوالب الديزل من لكل يةالرئيس المدينة وأسواق الريفية األسواق في التجزئة سعر بين األسعار في طفيف اختالف هناك كان الوطني، المستوى وعلى. في المدن الرئيسية

 وثيقًا ارتباًطا فرهوتو لوقودا أسعار تقلب يرتبط ذلك، ومع. المدينة في السوق سعر عن٪  12 بنسبة حادة زيادة الريفية المناطق في الطهي لغاز التجزئة سعر أظهر حين في

 .البشري لالستهالك المياه وإمدادات الزراعة ذلك في بما اإلنتاج ونظم األخرى االقتصادية بالقطاعات

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

 وفق ً  26 واليبح أبين في زيادة أعلى تلوسج. المستهدفة المحافظات أنحاء جميع في للديزل التجزئة سعر ارتفع السابق، الشهر مع ومقارنة لألسعار،للزبادة االخيرة الرسمية  ا
 حاد بشكل للبترول التجزئة سعر ارتفع وبالمثل،. المحافظات بقية في٪  10 اعلى منو عدن في٪  12.7و الضالع، في٪  15.4و شبوة، في٪  16 من يقرب بما تليها ،٪

 و ، وإب وحجة حجل في٪  7 من أعلى وبنسبة والحديدة عدن في٪  9 من أعلى بنسبة وبالتساوي الضالع، في٪  29.3 و تعز، في٪  31.3 و البيضاء، في٪  32.6 بنسبة
 .التوالي على ذمار

 

 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2019 مارسشهر 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(

 

 365 359 365 412 415 328 403 340 276 409 416 412 409 مارس

 %25.9 %15.4 %15.9 اليوجد %10.7 %12.7 %11.9 %11.5 %9.5 %9.1 %10.9 %9.9 %9.1  فبراير
172.7 ماقبل األزمه

% 

174.7% 177.3

% 

172.7

% 

84.0% 126.7

% 

168.7

% 

118.7

% 

176.7

% 

143.3 اليوجد

% 

139.3

% 

143.3

% 
 البترول

 (لتر/لاير(

 353 388 313 358 352 355 361 370 294 285 350 355 353 مارس
 %8.6 %29.3 %13.8 %32.6 %7.6 %9.2 %31.3 %7.9 %6.9 %7.5 %7.7 %9.2 %8.6  فبراير

135.3 ماقبل األزمه

% 

136.7% 133.3

% 

90.0% 96.0% 146.7

% 

140.7

% 

136.7

% 

134.7

% 

138.7

% 

108.7

% 

158.7

% 

135.3

 غاز %

)مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 3831 2875 2500 2300 4500 3542 3913 5372 4850 1883 5208 2100 3831 مارس
 %15.7- %15.0 %0.0 %0.0 %5.6- %1.2 %3.2 %5.2- %0.4 %7.0- %15.7 %12.5- %15.7-  فبراير

ماقبل 

 األزمه

 %155.4 %101.8 %29.9 %26.9 %94.6 %84.0 %174.6 %114.9 اليوجد 25.5% 247.2% 9.7%- 155.4%

. تالمحافظا باقي في ئيسيةالر دنالم بأسواق مقارنة الريفية األسواق في لألسعار المتزايدة االتجاهات إظهار الطهي غاز واصل ،( األسعار في فروق توجد ال حيث) الضالع باستثناء •

 إب ٪ 34.6 بـ تلتها. السلع حركة أعاق الذيو وعبس حجور منطقتيضراع القائم هناك مؤخرا  لل نتيجة  ٪ 60 بحوالي السعر في فرق أعلى إظهار في الريفية حجة اسواق واستمرت

 حوالي تليها تقريب ا،٪ 50 بنسبة الريفية المناطق على األسعار في الفروق أعلى لحج مدينة سوق سجل ذلك، من العكس وعلى. حضرموت في٪ 10و الحديدة في٪ 22.1و أبين في٪ 32.4و

 ..البيضاء في٪ 30

 2019 مارس خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الوقود أسعار في النسبيه الفروق:3 جدول

 السلع
 السوق

 صنعاء

 األمانة)

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

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

المدن 
 الرئيسية

409 412 416 409 276 340 403 328 415 412 365 359 365 

 الريف
 375 359 321 407 416 اليوجد 386 368 282 404 445 412 اليوجد

 الفرق
 %2.7- %0.0 %13.7 %1.2 %0.2- اليوجد %4.4 %7.6- %2.1- %1.2 %6.5- %00.0 اليوجد

 

 البترول

 المدن

 الرئيسية
355 353 355 350 285 294 370 361 355 352 358 313 388 

 394 315 310 354 355 اليوجد 354 335 285 348 378 346 اليوجد الريف

 %1.5- %0.6- %15.5 %0.6- %0.0 اليوجد %4.5 %12.2- %0.0 %0.6 %6.1- %2.0 اليوجد الفرق

 الطبخ غاز

 (كجم18)

 لتر/لاير

 المدن

 الرئيسية
3300 3831 2100 5208 1883 4850 5372 3913 3542 4500 2300 2500 2875 

 4250 2500 2369 3478 5417 اليوجد 4825 3250 2092 5558 5167 4917 اليوجد الريف

 %32.4- %0.0 %2.9- %29.4 %34.6- اليوجد %11.3 %49.2 %10.0- %6.3- %59.4- %22.1- اليوجد الفرق

 غاز أن من لرغما وعلى. لتر 20-18 اآلخر وبعضها لتر، 13 لتر، 11 بعضها- الغاز أسطوانات وزن في تباين يوجد حيث الطهي، غاز أسعار في الفروق من التأكد يصعب 

.  ةالريفي المناطق ألسواق خاص شكلب مرتفعة األسعار تجعل إليها الوصول يتعذر والتي النائية المناطق مختلف إلى النقل صعوبة فإن ،المحلية  اإلنتاج مصادر من توفيره يتم الطهي

 وحضرموت لحج وفي تًرا،ل 11 أسطوانة لكل لاير 2100 الشمالية، المحافظات في المحلية المجتمعات قادة خالل من توزيعه يتم والذي للشركة، الرسمي الطهي غاز سعر ويبلغ

 عام من ألكثر يمتد الذي منتج،ال ندرة فإن نفسه، الوقت وفي. لتر 11 لألسطوانة لاير 3100 من السلعة نفس التجاريون الوكالء يوزع ينماب. لتر 20-18 لكل لاير 2500 الجنوبية

 المناطق في لغازا واناتأسط من لتر 20-18 لـ الموازي السوق سعر كان لذلك، ونتيجة. األسعار مضاعفةب السوق في الفاعلة الجهات لمختلف الفرصة يتيح األسواق، مختلف في

 .وتعز وحجة ذمار في لاير 5000 من أعلى الريفية
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 الريفية؛ واألسواق الرئيسية المدن في المحلية الحبوب من محدودض عر هناكيتوقع ان يكون  رمضان، شهر اقتراب إلى باإلضافة المرتفعات، فيالراهن يعتبر موسم الزراعة  الوقت ألن ونظًرا عام، بشكل :الرفيعة الذرة
 مدينة في فبرايرمقارنة مع  ثابتًا التجزئة سعر ظل لذلك، ووفقًا. المستهدفة المحافظاتب األسواق باقي، فقد توفرت خالل مارس الذرة الرفيعة في  لحج مدينة قاسواباستثناء . األسعار وتقلبات اعارتفقد يؤدي الى  وهذا

 وبنسبة وشبوة، حضرموت فيبالتساوي ٪  6 تليها ،٪ 9 بنسبة ذمار في سجلت األسعار في زيادة وأعلى. األخرى المحافظات جميع في لرفيعةا الذرة في التجزئة سعر ارتفع البيضاء، وباستثناء. وأبين والضالع وتعز صنعاء
 182.7 بنسبة بكثير أعلىة األزم قبل بما مقارنتها عند الحالية التجزئة أسعار لتزا وال. كيلوجرام/  لاير 310 عند ذمار في سعر أدنى سجل بينما كيلوغرام/  لاير 600 عند أبين في للتجزئة سعر أعلى وسجل. عدن في٪  4

 صنعاء ومدينة وإب والضالع وعدن حجة في %  عن يزيد وما وتعز أبين في%  150 اعلى من  و الحديدة، في% 

 من لوأق٪ 5 بنسبة عدن يليه ،٪13.6 بنسبة ةحج في ملحوظ النخفاض اتجاها الدخن سعر متوسط وأظهر. الضالع في فقط السابق بالشهر مقارنة تغيير وند حاله على مارس شهر في الشهرية األسعار متوسط ظل  :الدخن
/  لاير 608و الحديدة في كيلوجرام/  لاير 328 بين التجزئة أسعار فروق وحتترا. شبوة في٪  2.1 وبنسبة البيضاء في٪  3.6 وبنسبة ،٪ 6 عن تزيد بنسبة إب في متزايدة اتجاهات أظهرت حين في. صنعاء مدينة في٪ 3

 .اروذم والحديدة أبين في٪ 150 من أعلى أي شبوة، في٪ 195.7 بنسبة بكثير أعلى السابقة باألزمات مقارنتها عند الحالية التجزئة أسعار تزال وال. أبين في كيلوغرام

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 مارس ( 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

 600 500 570 517 417 479 500 500 483 310 342 359 390 مارس

 %0 %0 %6 %7- %1 %4 %0 اليوجد %6 %9 %8- %3 %0 فبراير

 %155.3 %108.3 %147.8 %146.2 %103.4 %117.7 %150.0 اليوجد %93.2 %72.2 %101.2 %182.7 %116.7 األزمه ماقبل

 

 الدخن

 

 617 450 590 583 458 475 400 600 433 524 342 328 382 مارس

 %1.5 %0.0 %2.1 %3.6 %6.8 %5.0- %1.0- اليوجد %1.1- اليوجد %13.6- %1.2 %2.8- فبراير

 %157.1 %91.5 %195.0 %148.1 %129.0 %115.9 %100.0 اليوجد %154.7 %162.0 %101.2 %158.3 %124.7 األزمه ماقبل

 

 الذرة

 الشاميه

 

 600 550 485 583 417 494 419 اليوجد  500 357 479 500 422 مارس

 %0.0 %0.0 %3.6 %2.8- %1.0 %0.0 %2.2 اليوجد %2.5- %0.0 %0.8 %2.5 %4.7 فبراير

 %155.3 %144.4 %140.1 %153.5 %103.4 %114.8 %109.5 اليوجد %177.8 %110.0 %166.1 %293.7 %148.2 األزمه ماقبل

 الشعير

  اليوجد 313  اليوجد 600 475 546 350 500 350 392 371 700 435 مارس

 اليوجد %10.6- اليوجد %2.0 %1.7 %5.7- %4.6- %0.0 %3.6- %1.8 %4.4- %3.7 %0.2 فبراير

يوجدال %133.3 اليوجد %94.4 %145.0 %147.3 %438.5 %210.7 األزمه ماقبل  اليوجد 84.1% 100.0%- 215.8% 163.9% 

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 فبراير مقارنة مع ااستقرارً  التجزئة سعر متوسط أظهرو. المستهدفة المحافظات في للمراقبة الخاضعة األخرى المدن أسواق جميع في متاحةالشامية  الذرة كانت لحج، وباستثناء اير،فبر شهرمع  بالمقارنة  :الذرة الشامية
 في٪  3.6 وبنسبة صنعاء، مدينة في٪  4.6 بنسبة المدينة أسواق بقية في ارتفعت حين في٪. 2 من بأكثر بالتساوي وحضرموت البيضاء في األسعار انخفاض وسجل. وأبين والضالع وعدن وذمار حجة من كل في 2019
 زالت وال. وحجة تعزو صنعاء ومدينة ذمار تمحافظا في األسعار أدنى وسجلت وعدن، وحضرموت والضالع والبيضاء أبين محافظات في الرئيسية المدن في للتجزئة أسعار أعلى وسجلت. الحديدة في٪  2.5 تليها شبوة،
 .والبيضاء وأبين وحجة حضرموت في٪ 150 من وبأكثر الحديدة في٪ 293 عن يزيد بما األزمة قبل ما بفترة مقارنة بكثير أعلى الحالية التجزئة أسعار

 لم مارس، شهر وفي. وإنتاجه الشعير لزراعة الرئيسية المناطق هي( وريمة ذمار من وأجزاء وصنعاء، انوعمر والمحويت وصعدة حجة سيما وال) الشمالية الزراعية البيئية المنطقة في الواقعة المحافظات تعتبر :الشعير
 في٪ 4 من أعلى وبنسبة عدن في ٪5.7و الضالع في٪ 10.6 بنسبة االنخفاض اتجاهات الشهري التجزئة سعر متوسط وأظهر. لحج في فقط فبراير في هي كما التجزئة أسعار وظلت. وأبين شبوة في متاًحا المحلي الشعير يكن
 بين ومن. وإب ذمار في٪  1 عن قليال تزيد وبنسبة البيضاء في٪  2و ،٪ 3.7 بنسبة الحديدة في زيادة أعلى تسجيل وتم. المستهدفة المحافظات في المتبقية المدن أسواق في ارتفعت بينما حجة، في٪ 3.3 وبنسبة تعز

/  لاير 350 بمقدار وتعز حضرموت في بالتساوي بالتجزئة بيع سعر أدنى وسجلت البيضاء، في كيلوغرام/  لاير 600 تليها كيلوغرام،/  لاير 700 بواقع بالتجزئة بيع سعر علىأ الحديدة سجلت المستهدفة، المحافظات
 (.2015 فبراير) األزمات قبل ما وقت في بالسعر مقارنة٪  438.5 بنسبة زيادة الحديدة سجلت وقد. كيلوجرام

 
 

 ولحج وأبين الضالع من كل في جزئية ندرة سوى اكهن يكن لم لذلك، وتبعا. الريفية واألسواق الرئيسية المدن من كل في فرهاتو نوتحس اإلمداد في زيادة السابق بالشهر مقارنة مارس شهر في المحلية الحبوب شهدت 
 المحلي والقمح الشعير كان الحبوب، منتجات بين ومن. لأق األسعار فإن وبالتالي الرئيسية، المدن من أفضل( اإلنتاج مواقع) الريفية األسواق في ةالمحلي الحبوب فرتو يكون ما وعادةً . الجنوبية المحافظات من وشبوة
 األسواق بين ألسعارا في الواسع التباين يفسر ما ذاوه(. المرتفعة المناطق في صةخا) بيئيًا المالئمة الزراعية المناطق بعض وفي محدود نطاق على زراعتها يتم حيثالمستهدفة  المحافظاتأغلب  في مستقرة غير سلعة

 .المدينة وأسواق الريفية

 تعاني ال لذلك،. دالبال أنحاء جميع في خرىاأل محافظاتال تزويدها إلى باإلضافة محليا الحبوب إلنتاج الرئيسية المناطق هي ريمة و ذمار من أجزاء و صنعاء و وعمران  والمحويت وحجة وإب وذمار الحديدة محافظات تعد 

 األخرى بالمحافظات مقارنة أقل بها التجزئة أسعار ستكون ذلك، على عالوة. المحافظات تلك في المنتجات هذه في نقص من الرئيسية واألسواق الريفية المدن أسواق

. اقبةالمر المحلية الحبوب من والشعير الرفيعة رةللذ بالنسبة الريفية المناطق من أعلى أسعاًرا الرئيسية المدن أسواق في الشهري لسعرا متوسط سجل ،(2019 فبراير) السابق بالشهر ومقارنة الوطني المستوى على 
 األسواق أحد) باوزير غيل منطقة إلى الحديدة من والشعير الدخن من لكل المحلية السلع حركة وتسببت. أبين في٪  23 تليها حجة، في٪  25 بنسبة األسعار في فرق أعلى الرفيعة الذرة سجلت المحافظات، مستوى وعلى

 ةبطالمرت الصعوبات إلى باإلضافة الريفية والمناطق اإلمداد مصدر بين الطويلة المسافات تباعد وبسبب. السابق بالشهر مقارنة٪  75و٪  86 بنسبة مارس شهر في حادة زيادة في المكال في( للمراقبة الخاضعة الريفية
 .مراقبتها تتم التي المحلية الحبوب أنواع لجميع الريف في بالتجزئة بيع سعر أعلى أبين سجلت السلع، بحركة

٪  9 وبنسبة ذمار، في٪  11 تليها الرفيعة، رةالذ في ٪ 12 بنسبة بالتساوي األسعار في زيادة أعلى وإب لحج سجلت لذلك، ونتيجة. االرتفاع في المحلية للحبوب الريفية األسعار بدأت السابق، بالشهر ومقارنة مارس في 

 سعر أعلى المكال من الريفية لمناطقا في للدخن التجزئة سعر وسجل. وحجة لحج في٪ 6و 5 بين وما شبوة في٪ 7و ذمار في٪ 8 بنسبة مارس شهر في وحجة الحديدة ريف في الدخن سعر وزاد. وشبوة حضرموت في

 .كيلوجرام لكل لاير 325 بقيمة للشعير بالتجزئة بيع سعر أدنى إب سجلت بينما كيلوغرام،/  لاير 900

 الحبوب، منتجات جميع بين ومن. الرئيسية المدن سواقأ في باألسعار مقارنة التوالي على٪  22و٪  28 بنسبة فيها التجزئة سعر ارتفاع إلى والضالع تعز في الريفية المناطق في والشعير الدخن على الطلب ارتفاع سبب  

 299 بمقدار الدخن في بالتجزئة بيع سعر أدنى الحديدة جلتس بينما كيلوجرام،/  لاير 663 بمبلغ أبين في الشامية والذرة الرفيعة الذرة يليه حضرموت، في كيلوغرام/  لاير 700 بواقع بالتجزئة بيع سعر أعلى الشعير سجل

 كيلوجرام/  لاير

 2019 مارس خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا لمنتجها الحبوب أسعار في النسبيه الفروق:5 جدول

 االسواق السلع
 محافظاتال

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

 600 500 570 517 417 500 500 483 310 342 359 الرئيسية المدن الذرة الرفيعه

 663 اليوجد 463 484 396 442 496 565 287 333.0 288 الريف

 %10- اليوجد %23 %7 %5 %13 %1 %15- %8 %3 %25 الفرق

 617 450 590 583 458 400 600 433 524 342 328 الرئيسية المدن الدخن

 650 اليوجد 456 468 531 453 492 900 400 315 299 الريف

 %5- اليوجد %29 %25 %14- %12- %22 %52- %31 %9 %10 الفرق

 600 550 485 583 417 419 اليوجد  500 357 479 500 الرئيسية المدن رة الشاميةالذ

 663 اليوجد 450 503 383 338 538 500 333 425 429 الريف

 %10- اليوجد %8 %16 %9 %24 اليوجد %0 %7 %13 %17 الفرق

 اليوجد 313 اليوجد 600 475 350 500 350 392 371 700 الرئيسية المدن الشعير

 اليوجد 400 500 557 325 483 450 700 373 369 633 الريف

 اليوجد %22- اليوجد %8 %46 %28- %11 %50- %5 %1 %11 الفرق
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخضروات تأثرت ، محليًا المنتجة ىاألخر الحبوب غرار وعلى. العام مدار على المرتفعة األسعار تقلباتطلب كبير و في تسبب مما ، الرئيسية والمدن الريف من كل في يومي بشكل الخضروات منتجاتاستهالك  يتم ، عام بشكل

 عارأس فروق في تتحكم التي الرئيسية واملالع بين من والموسمية والطلب والعرض االستهالك معدل يعد ، عام وبشكل. األمريكي الدوالر مقابل الريال قيمة وتحسين للوقود وخفض لألسعار تعديل بآخر إيجابي بشكل محليًا المنتجة

 .الريفية واألسواق الرئيسية المدينة بين الخضروات

 العرض وبسبب. اإلنتاج تكاليف تغطي يالت الجيدة األسعار على للحصول المحافظات بين األحيان بعض وفي افظةالمح نفس داخل العواصم إلى المحصودة عائداتهم بتبادل والمحافظات المناطق مختلف من المنتجون يقوم ما وعادةً 

 المبدأ هذا وأبين والضالع البيضاءو ولحج جةح في الرئيسية المدن أسواق في األسعار أوضحت لذلك، ووفقًا. نسبيًا مستقرة الرئيسية المدن سوق في الخضروات أسعار تظل الطلب، تلبي التي البالد أنحاء مختلف من الثابت

 أسعار في فرق أعلى تعز سجلت بالمثل،و. للبطاطس البيضاء وفي للطماطم، تعز وفي للبصل، لحج في المذكورة األسعار في الفروق أعلى وجاءت. المدينة أسواق في أعلى أسعاًرا المراقبة الخضراوات لمعظم كان مارس، شهر خالل

 تمي التي الخضروات لجميع التجزئة سعارأ جميع وسجلت. الضالع في والبامية األخضر والفلفل للبطاطس الرئيسية المدن وأسواق الريفية األسواق بين األسعار في فروق هناك يكن ولم. الحار للبسباس صنعاء ومدينة الحلو الفلفل

 .الريفية المناطق على الحديدة مدينة في أعلى أسعارا رصدها

 

 

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

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

 البصل

 

 313 238 288 263 207 231 288 188 221 239 329 271 267 مارس
 %10.6- %11.7 %4.0- %14.3- %7.6- %13.5- %9.1- %6.0- %6.3 %8.6 %8.2 %0.7 %3.5 فبراير

 الطماطم

 

 608 525 425 517 436 483 448 450 400 506 425 482 458 مارس
 %73.7 %146.5 %41.7 %68.4 %94.6 %80.9 %41.3 %125.0 %92.3 %130.0 %39.8 %79.2 %77.5 فبراير

 البطاط

 

 338 400 275 300 276 319 371 263 296 357 388 345 342 مارس
 %4.5- %0.0 %18.6- %2.6- %2.1- %7.3- %2.2 %1.5- %1.4 %5.9 %27.6 %6.5 %14.0 فبراير

 البيبر

 

 1154 600 1133 822 764 933 1146 900 950 671 683 514 775 مارس
 %9.5- %0.0 %58.9 %4.2 %15.1 %27.3 %14.8 %80.0 %5.0- %26.8 %21.3 %8.4 %49.9 فبراير

 البسباس
 858 800 1425 994 869 800 1292 1225 983 938 925 922 983 مارس

 %6.2 %20.0- %11.8 %22.5- %15.3 %9.4- %11.1 %2.1 %13.2- %15.4 %12.7 %18.4 %30.4 فبراير

 البامية

 804 700 1150 800 586 804 1200 650 842 708 579 552 879 مارس

 %1 %0 %23 %4- %5- %7 %7 %19- %18- %10 %2- %26 %14.6 فبراير

 في٪  13.5 تليها ،٪ 14.3 بنسبة البيضاء في األسعار في انخفاض أعلى تسجيل وتم. المستهدفة المحافظات جميع في والهبوط الصعود اتجاهات بين مارس شهر في البصل سعر متوسط تذبذب البصل: 

 في تجزئة سعر أعلى وسجل. حضرموت في٪  6.3 وبنسبة وحجة ذمار في٪  8 من أعلى بنسبة ارتفع سواء حد وعلى الضالع، في٪  11.7 بنسبة ارتفع نفسه، الوقت وفي. أبين في٪  10.6و عدن،

 من المزيد إلى القادمة الفترة في المحلي اإلنتاج من اإلضافي العرض يؤدي أن توقعالم من ذلك، ومع. كيلوغرام/  لاير 188 مستوى أدنى عن لحج تراجعت حين في كيلوغرام،/  لاير 313 عند أبين

 األسعار انخفاض
 

 المحافظات في الشهري السعر متوسط ارتفع لذلك، وفقًا. الرئيسية المدن في األسعار في زيادة أعلى مارس شهر خالل الطماطم سجلت متابعتها، تتم التي الخضراوات منتجات جميع بين من الطماطم:  

 في كيلوغرام/  لاير 608 بين مارس في الطماطم من التجزئة سعر متوسط وتراوح. وأبين صنعاء ومدينة الحديدة في٪ 70 و ذمار في٪ 130 إلى ووصلت ، الضالع في٪ 145 تجاوزت إذ. المستهدفة

 حضرموت في كيلوغرام/  لاير 400 و أبين

 

 في متزايًدا اتجاًها وأظهر الضالع، منطقة في فقط فبراير شهر في هو كما مارس، شهر في تغيير دون السعر متوسط فبقي. البصل منتج اتجاه نفس لبطاطسل الشهري السعر متوسط اتبع : البطاطس  

. 2019 فبراير بأسعار مقارنة 2019 مارس في مراقبةال األخرى المحافظات أسواق جميع أسعار وانخفضت. والحديدة ذمار في٪  6و 5 وبين٪  14 بنسبة صنعاء مدينة وفي ،٪ 27.6 بنسبة حجة

 سعر أدنى سجل بينما كيلوغرام/  لاير 400 بـ تجزئة سعر أعلى الضالع أسواق وسجلت. وإب البيضاء في٪  2 من وأكثر عدن، في٪  7.3 تليها ،٪ 18.6 بنسبة انخفاض نسبة أعلى شبوة وسجلت

 .2019 فبراير بشهر نةمقار كيلوجرام/  لاير 263 بـ لحج في للتجزئة

 في٪  5 تليها٪  9.5 بنسبة انخفاض أعلى أبين سجلت إذ( وأبين حضرموت. )محافظتين في منخفضا اتجاها السابق بالشهر مقارنة الشهري الحلو الفلفل سعر متوسط أظهر:) الحلو لالفلف (لبيبر 

 وذمار عدن في٪ 20 عن يزيد وما صنعاء، مدينة في٪ 50 وحوالي شبوة، في٪ 58 وحوالي لحج، في٪ 80 بنسبة حادة دةزيا مسجالً  األخرى المحافظات جميع في ارتفع نفسه، الوقت وفي. حضرموت

 كيلوجرام / لاير 514 عند سعر أدنى الحديدة سجلت بينما كيلوجرام،/  لاير 1146 بـ تعز تليها كيلوجرام،/  لاير 1154 عند بالتجزئة بيع سعر أعلى أبين وسجلت. التوالي على وحجة

/  لاير 1225و تعز، في كيلوغرام/  لاير 1292 تليها كيلوجرام،/  لاير 1425 بسعر األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين من سعر أعلى شبوة في مارس في الحار للبسباس التجزئة سعر سجل: الفلفل 

 وبأكثر صنعاء مدينة في٪  30.4 بنسبة ارتفعت نفسه، الوقت وفي. الترتيب على( وعدن وحضرموت، والضالع، يضاء،الب: )هي محافظات أربع في حاد بشكل السعر متوسط وانخفض. لحج في كيلوغرام

 .وحجة وإب وذمار الحديدة في٪  10 من

 

 

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

 في كيلوغرام/  لاير 552 إلى تعز في كيلوغرام/  لاير 1200 بين األسعار وتراوحت فقط، الضالع في فبراير عن تغيير دون مارس شهر في التجزئة سعر وظل. المطاعم قبل من واالستهالك عليه الطلب

 حضرموت، في٪  18 تليها ،٪ 19 بنسبة انخفاض أكبر لحج وسجلت. صنعاء مدينة في٪  14.6و شبوة في٪  23 يليها ،٪ 26 بنسبة الحديدة في كبير بشكل البامية سعر متوسط ارتفع السابق، بالشهر ومقارنة. الحديدة

 .وإب البيضاء في٪  5و 4 بين وما

2019 مارس شهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الخضروات اسعار مقارنة  

 الخضروات
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 مارسشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الخضروات اسعار في االختالفات سبةن: 7 جدول

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

 البصل

 271 المدينه الرئيسية
329 239 221 188 288 207 263 288 238 313 

 الريف
256 379 232 215 267 236 198 256 225 250 354 

 الفروقات
6% -13% 3% 3% -30% 22% 5% 3% 28% -5% -12% 

 الطماطم

 المدينه الرئيسية
482 425 506 400 450 448 436 517 425 525 608 

 الريف
409 467 508 415 479 373 492 468 444 613 679 

 الفروقات
18% -9% 0% -4% -6% 20% -11% 10% -4% -14% -10% 

 البطاطس

 المدينه الرئيسية
345 388 357 296 263 371 276 300 275 400 338 

 الريف
344 417 375 325 383 319 333 319 250 400 388 

 الفروقات
0% -7% -5% -9% -31% 16% -17% -6% 10% 0% -13% 

 البيبر

 المدينه الرئيسية
514 683 671 950 900 1146 764 822 1133 600 1154 

 الريف
344 667 596 1142 1275 777 771 586 1033 600 1273 

 الفروقات
49% 2% 13% -17% -29% 47% -1% 40% 10% 0% -9% 

 الفلفل

 المدينه الرئيسية
922 925 938 983 1225 1292 869 994 1425 800 858 

 الريف
733 908 842 1042 1067 1029 917 885 1425 850 1033 

 الفروقات
26% 2% 11% -6% 15% 26% -5% 12% 0% -6% -17% 

 البامية

 المدينه الرئيسية
552 579 708 842 650 1200 586 800 1150 700 804 

 الريف
353 542 564 963 813 702 767 788 950 700 933 

 الفروقات
56% 7% 26% -13% -20% 71% -24% 2% 21% 0% -14% 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 

 

 عدن محافظات ثالث في انخفاض تاهااتج وأظهرت وأبين وشبوة صنعاء مدينة في ،2019 فبراير شهر مع مقارنة تغيير دون األغنام من الفئة لهذه الحية للحيوانات الشهرية األسعار متوسط ظل:  أشهر 6 عمر األغنام 

 أعلى ووصل. الضالع يف٪  4 من وأقل لحج، في٪  7.14و ذمار، في٪  7.57و حضرموت، في٪  13.33 تلتها ،٪ 16.10 بنسبة زيادة أعلى الحديدة وسجلت٪.  4.28 بنسبة وتعز٪  5.41 بنسبة وحجة٪  6.33 بنسبة

 .التوالي على لاير 35000و لاير 31750 من وحجة الضالع في للتجزئة سعر أدنى كان حين في. حضرموت في لاير 63،750 تليها شبوة، في لاير 70،000 إلى أشهر 6 العمر فئة من لألغنام للتجزئة سعر

 بنسبة حجة في األسعار في حاًدا فاًضاانخ وأظهرت وأبين وشبوة صنعاء ينةمد في حالها على األغنام من الفئة هذه أسعار بقيت حيث. أشهر 6  فئة لألغنام السعر اتجاه نفس األسعار متوسط اتبع شهر 12 عمر األغنام 

 ،٪ 13.1 ةبنسب الحديدة من عنها إلبالغا تم زيادة وأعلى. متابعتها تتم التي األخرى المدن أسواق جميع في متزايًدا اتجاًها الشهري السعر متوسط أظهر نفسه، الوقت في. تعز في٪ 4 وحوالي عدن في٪ 7.6 تليها ،15.8٪

 رأس/  لاير 83000 تليها ، لاير 88750 بلغ الفئة لهذه الواحد للرأس للتجزئة سعر أعلى شبوة وسجلت. الترتيب على وشبوة ولحج الضالع في٪  4 من أعلى وبنسبة المساواة قدم على وجاءت حضرموت، في٪  9.1 تلتها

 .التوالي على لاير 48000 و لاير 49167 بلغا حيث ، بالتجزئة للبيع سعر أدنى وحجة تعز سجلت حيث. حضرموت في رأس/  لاير 71333 و ، البيضاء في

 ،٪ 11.4 بنسبة عدن في بحدة الشهري المتوسط وانخفض ،. السابق بالشهر مقارنة وأبين صنعاء مدينة في األسعار تتغير لم حيث. األغنام أسعار اتجاهات نفس مارس شهر في األسعار متوسط اتبع :أشهر 6 عمر الماعز  

 في رأس/  لاير 65000 اتليه شبوة، في لاير 75000 كان أشهر 6 فئة من الماعز من الواحد للرأس للتجزئة سعر وأعلى. حجة في٪ 12و حضرموت في 12.4و الحديدة، في٪ 21.5 بنسبة وزاد. إب في٪ 7.6 وبنسبة

 التوالي على لاير 30،500و لاير 33750 كان والذي رأس، لكل التجزئة سعر أدنى إبو الضالع وسجلت. أبين في رأس/  لاير 60،000 تليها صنعاء، مدينة

 تليها ،٪ 8.4 بنسبة األسعار يف انخفاض أعلى عدن وسجلت. وأبين صنعاء مدينة في 2019 فبراير بشهر مقارنة تغيير دون مارس في شهًرا 12 العمر فئة من للماعز الشهري السعر متوسط ظل :شهرا 12 عمر الماعز  

 87،500 شهًرا 12 العمر من يبلغ لذيا لماعز من الواحد للرأس التجزئة سعر وبلغ. الضالع في٪ 12.5 وبنسبة تقريبًا٪ 16 بنسبة الحديدة في األسعار في زيادة أعلى تسجيل وتم. تعز في٪  3.3 وبنسبة ، إب في٪  7.8

 رأس/  لاير 45000- سعر أقل حجة وسجلت. أبين في للرأس لاير 75000 يليه صنعاء، مدينة في للرأس لاير 77،500 يليه شبوة، في

 تباعد إلى باإلضافة المعروض ضالنخفا ونظًرا. األخرى المحافظات في األسعار ارتفعت حين في. السابق بالشهر مقارنة وأبين البيضاء في مارس شهر في الشهري الحي الدجاج سعر متوسط يتغير لم :الحي الدجاج  

 في الحي للدجاج بالتجزئة للبيع عرس أعلى تسجيل وتم. الضالع في٪  4.3 و ، تعز في٪ 5.2 بـ ذلك تلى التوالي على ،٪ 22.1 و٪ 47.3 بنسبة األسعار في زيادة أعلى ولحج حضرموت سجلت ، التوريد مصادر عن المسافة

 األخير التحسن من الرغم وعلى لك،ذ ومع لاير، 1625 بحوالي الحي للدجاج للتجزئة سعر أدنى الحديدة وسجلت. الضالع في لاير 2400 بو شبوة في لاير 2425 تليها تعز، في لاير 2792 تليها لاير، 2983 بمقدار حجة

 اتوارد أوقف الذي 2018 الماضي العام اللخ الطيور أنفلونزا وانتشار الدواجن مزارع بعض إلغالق نتيجة المعروض قلة مثل العوامل، من بالعديد ذلك يرتبط وقد. البيض وكذلك الحي الدجاج سعر يتأثر لم الريال، قيمة في

 .التسمين دجاج

 

 

 

 

 

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

 الشهر النوع والعمر
 المحافظات

صنعاء 

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

 شهور 6أغنام

 50000 31750 70000 41556 35667 46250 35417 40000 63750 40875 35000 38750 45000 مارس

 %0.00 %3.25 %0.00 %1.36 %1.91 %6.33- %4.28- %7.14 %13.33 %7.57 %5.41- %16.10 %0.00 فبراير

 12أغنام 
 شهور

 60000 51500 88750 83000 60500 63500 49167 57500 71333 53250 48000 61063 60000 مارس

 %0.0 %4.6 %4.4 %7.0 %2.5 %7.6- %3.9- %4.5 %9.1 %6.5 %15.8- %13.1 %0.0 فبراير

 6ماعز 
 شهور

 60000 33750 75000 38667 30500 51250 37917 41000 64000 41125 35000 42875 65000 مارس

 %0.0 %4.7 %21.0 %1.3- %7.6- %11.4- %4.4- %7.9 %12.4 %7.5 %12.0 %21.5 %0.0 فبراير

 12ماعز 
 شهور

 75000 57500 87500 69778 57500 71125 63167 59417 73000 52375 45000 67250 77500 مارس

 %0.0 %12.5 %0.6- %2.0 %7.8- %8.4- %3.3- %3.6 %8.7 %6.9 %9.1 %15.9 %0.0 فبراير

 دجاج الحي
 2000 2400 2425 1950 2033 1898 2792 1750 1988 1730 2983 1625 1988 مارس

 %0.0 %4.3 %3.2 %0.0 %2.1 %0.1- %5.2 %22.1 %47.3 %9.9- %0.8 %2.6- %3.0- فبراير

 الثروة الحيوانيةسوق 
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 الشهرية تالبيانا أوضحت. كبديل ؤخذت( للمزارع سوق أقرب) الريفية السوق أسعار فإن وبالتالي المزرعة بوابة أسعار من التأكد الصعب من الحاالت، معظم في سعر بوابة المزرعة )األسعار الريفية(:

 حجة، وباستثناء دالصد هذا وفي .والماعز األغنام من الحية للحيوانات بالنسبة٪  35 تجاوزت المدينة أسواق وأسعار( الريفية) المزرعة بوابة بين األسعار فروق أن بالمحافظات التنسيقية للوحدات

 يف الفروق بلغت ، لذلك ونتيجة .المستهدفة المحافظات في شهًرا 12 و أشهر 6 عمرها التي والماعز األغنام فئات لجميع لريفيةا األسعار على واضح بشكل األسعار لفروق المئوية النسبة هذه انعكست

 في أما. البيضاء في٪ 9 و ، لحديدةا في٪ 12 و ، ذمار في٪ 13 و إب في٪ 15 و ، تعز في٪ 23 و ، حضرموت في٪ 38 ، المدينة بأسواق مقارنةً  مارس شهر في أشهر 6 عمر األغنام فئة في األسعار

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

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

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

 .والجزارين الجالبين قبل من الحيوانات على الطلب
 

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

 مطلوبًا ليس أنه يثح( المكال) بحضرموت الريفية األسواق في متوفر وغير لحج في غير مستقر كان حيث المدن، في األسعار في حادة زيادة ولحج حضرموت في الحي الدجاج سجل مارس، شهر وفي

 الريفية األسواق في األسعار عتارتف المقابل، وفي الرئيسية المدن في األسعار في حاد انخفاض في وأبين وحجة ولحج الحديدة في الحضرية األسواق في رالكبي الطلب تسبب وبالمثل،. لالستهالك بشدة

 مما ، وذمار وصنعاء وإب تعز سيما الو ، الشمالية بها من المحافظات اوتزويده تداولها يتم والبيض الحي الدجاج من تقريبًا الجنوبية المحافظات احتياجات جميع أن إلى هنا اإلشارة وتجدر. كبير بشكل

 .الظواهر هذه بمثل وتتعلق( والبيض الدجاج،) كليهما أسعار ارتفاع إلى يؤدي
 

 

 

 

 

 

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

النوع 
 والعمر

 السوق

لمحافظاتا  

صنعاء 

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

 6أغنام
 شهور
 

المدينه 

 الرئيسية
45000 38750 35000 40875 63750 40000 35417 46250 35667 41556 70000 31750 50000 

داليوج 28896 37292 46208 36275 37833 34500 اليوجد الريف  31083 38083 68000 30000 45000 

 %11 %6 %3 %9 %15 اليوجد %23 %7 %38 %13 %7- %12 اليوجد الفروقات

 
أغنام 
12 

 شهور

المدينه 

 الرئيسية
60000 61063 48000 53250 71333 57500 49167 63500 60500 83000 88750 51500 60000 

 53333 50000 85000 61556 52667 اليوجد 48092 54750 53708 48175 55667 53106 اليوجد الريف

 %13 %3 %4 %35 %15 اليوجد %2 %5 %33 %11 %14- %15 اليوجد الفروقات

 6ماعز 
 شهور

المدينه 

 الرئيسية
65000 42875 35000 41125 64000 41000 37917 51250 30500 38667 75000 33750 60000 

 55000 32500 64250 38083 33375 اليوجد 33729 37542 56333 36317 36667 38750 اليوجد الريف

 %9 %4 %17 %2 %9- اليوجد %12 %9 %14 %13 %5- %11 اليوجد الفروقات

ماعز 
12 

 شهور

المدينه 
 الرئيسية

77500 67250 45000 52375 73000 59417 63167 71125 57500 69778 87500 57500 75000 

 61667 54000 83750 61028 63167 اليوجد 57333 57500 53667 45433 52500 59188 اليوجد الريف

 %22 %6 %4 %14 %9- اليوجد %10 %3 %36 %15 %14- %14 اليوجد الفروقات

 دجاج
 الحي

المدينه 

 الرئيسية
1988 1625 2983 1730 1988 1750 2792 1898 2033 1950 2425 2400 2000 

وجدالي 2260 1850  1835 3050 2172 اليوجد الريف  1638 1764 2313 2400 2400 

 %17- %0 %5 %11 %24 اليوجد %24 %5- اليوجد %6- %2- %25- اليوجد الفروقات

2019 مارس شهر خالل والريف الرئيسية المدن أسواق في الحية الحيوانات أسعار مقارنة  
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 البقري في األمانه عباره عن متوسط سعر اللحم البقري المستورد والمحلي اللحم سعر *

 وباستثناء. وأبين والضالع إبو وتعز ولحج ذمار،: وهي محافظات، 6 في 2019 فبراير مع بالمقارنة مارس في البقري اللحم من جرام للكيلو التجزئة أسعار متوسط يتغير مل :البقري اللحم 

 صنعاء مدينة في دةزيا أعلى وسجلت. األخرى المحافظات جميع في التجزئة سعر ارتفع بينما التوالي، على٪ 2و٪  4و٪  5و٪  8 بنسبة السعر انخفض التي وحضرموت وعدن وحجة شبوة

 في كيلوغرام/  لاير 3500 متساوي بشكل سعر أدنى سجل بينما كيلوغرام/  لاير 5000 بمقدار سواء حد على ولحج الحديدة في تجزئة سعر أعلى وسجل. الحديدة في٪  4 تليها ،٪ 12 بنسبة

 .وتعز الضالع

 نم كل في األسعار تتغير ولم تهدفةالمس المحافظات في األسعار متوسط ارتفع فقد البيضاء وباستثناء. البقري اللحم اتجاه نفس مارس شهر في الغنمي اللحم أسعار سطمتو اتبع :الغنمي اللحم 

 أعلى سواء حد على نوأبي شبوة وسجلت. شبوة في٪  4 من تربتق وبنسبة حجة في٪  13.4 وبنسبة صنعاء مدينة في٪  15 من تقترب بنسبة ارتفعت حيث وأبين، والضالع وتعز ولحج ذمار

 (. كيلوجرام/  لاير 4500) وقدره للتجزئة سعر أدنى سواء حد على والضالع وتعز ذمار في سجل بينما. كيلوغرام/  لاير 6000 وقدره للتجزئة األسعار في ارتفاع

 بينما والبيضاء ولحج، وذمار، ،صنعاء مدينة في الرئيسية المدن في متابعة رئيسية أسواق أربعة في تغيير دون مارس في المحلي البقر لحليب التجزئة سعر متوسط ظل:  المحلي البقر حليب 

 ٪. 7 بـ وأبين٪ 9.1 بنسبة الضالع تلتها٪ 22.2 بنسبة األسعار في زيادة أعلى حجة أسواق وسجلت. المتبقية المحافظات في ارتفع

 ينوأب وذمار والحديدة صنعاء مدينة يف األسعار متوسط يتغير ولم. مارس في الغنمي واللحم البقر لحم اتبعه الذي االتجاه نفس الدجاج لحم أسعار اتبعت بق،السا بالشهر مقارنة :  الدجاج لحم .

 .التوالي على٪  3و٪ 4 بنسبة والبيضاء لحج في وانخفض. تعز في٪ 3 وبنسبة عدن في٪ 6 وبنسبة شبوة، في٪  36 بنسبة حاد بشكل األسعار ارتفعت وقد

 حضرموت في زيادة علىأ وسجلت٪. 3و 4 بين والبيضاء لحج في فقط وانخفض وأبين وذمار والحيدة صنعاء مدينة في السابق بالشهر مقارنة مارس شهر خالل السعر يتغير لم:  الزبادي 

 لاير 248 عند إب في سجل سعر وأدنى لاير 375 عند شبوة من عنه اإلبالغ تم للتجزئة سعر وأعلى٪. 9 بنسبة

 بنسبة األسعار في زيادة علىأ وعدن والحديدة ذمار وسجلت. لحج باستثناء المستهدفة المحافظات جميع في اانخفاض مارس في السعر أظهر السابق، الشهر مع بالمقارنة : )بيضة 30) البيض 

 بيضة في ذمار 30/  لاير 1613 للبيض سعر . وأدنىتعز في بيضة 30/  لاير 1979 عند تجزئة سعر وأعلى. التوالي على٪  6و٪  6.1و٪  7.4

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 *بقري لحمال

 

 4500 3500 4125 4417 4000 4875 3500 5000 4833 4000 3792 5000 4583 مارس

 %0 %0 %8- %1 %0 %4- %0 %0 %2- %0 %5- %7 %12.2 فبراير

 غنمي لحمال

 

 6000 4500 6000 5000 4667 5188 4500 5000 5667 4500 4583 5000 4833 مارس

13.4 %2.6 %14.9 رايرفب

% 

0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 1.2% 0.9% -0.5% 3.9% 0.0% 0.0% 

 محلي بقر حليب

 

 642 600 738 600 578 503 521 400 459 625 699 500 350 مارس

22.2 %5.3 %0.0 فبراير

% 

0.0% 1.8% 0.0% 4% -4.2% 4.5% 0.0% -1.6% 9.1% 7.0% 

لحم

 

الدجاج

 

 

 300 350 375 251 238 244 292 288 283 250 267 250 247 مارس

 %0 %2 %36 %3- %5- %6 %3 %4- %9 %0 %2 %0 %0 فبراير

30بيض طبق 

 

حبة

 

 2000 2500 1600 2272 2042 1563 2696 1600 1550 1625 1696 1592 1733 مارس

 %0.0 %1.0 %8.5 %0.9- %3.4- %1.9- %2.7 %20.0 %9.1 %3.2 %7.1 %0.5- %0.0 فبراير

باديالز

 1950 1850 1713 1779 1661 1715 1979 1800 1804 1613 1729 1688 1679 مارس 

 %1.3- %1.3- %4.8- %0.6- %4.2- %6.0- %2.7- %0.0 %2.1- %7.4- %2.6- %6.1- %3.4- فبراير

   2019 مارسخالل  والريف الرئيسية المدن اسواق في الحيوانية المنتجات ألسعار مقارنة
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2019 مارسشهر 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

نه الرئيسيةالمدي  5000 
3792 4000 4833 5000 3500 4000 4417 4125 3500 4500 

 الريف
4208 4333 4267 5000 5250 4250 4500 3750 4875 3500 4000 

 الفروقات
18.8% -12.5% -6.3% -3.3% -4.8% -17.6% -11.1% 17.8% -15.4% 0.0% 12.5% 

غنمي لحم  

 المدينه الرئيسية
5000 4583 4500 5667 5000 4500 4667 5000 6000 4500 6000 

 الريف
4875 5167 4267 6000 5125 4938 4900 4417 5625 4000 5000 

 الفروقات
2.6% -11.3% 5.5% -5.6% -2.4% -8.9% -4.8% 13.2% 6.7% 12.5% 20.0% 

محلي بقر حليب  

 المدينه الرئيسية
500 699 625 459 400 521 578 600 738 600 642 

فالري  
674 880 767 725   540 558 661 600 600 700 

 الفروقات
-25.8% -20.6% -18.5% -36.7% #DIV/0! -3.5% 3.6% -9.2% 23.0% 0.0% -8.3% 

لحم

 

الدجاج

 

 المدينه الرئيسية
250 267 250 283 288 292 238 251 375 350 300 

 الريف
286 295 306 315 308 320 295 271 444 350 300 

وقاتالفر  
-12.6% -9.5% -18.3% -10.2% -6.5% -8.8% -19.3% -7.4% -15.5% 0.0% 0.0% 

بيض

 

30

 

حبة

 

 المدينه الرئيسية
1592 1696 1625 1550 1600 2696 2042 2272 1600 2500 2000 

 الريف
1900 1713 1671 1542 1683 2350 1900 2031 1600 2500 2150 

 الفروقات
-16.2% -1.0% -2.8% 0.5% -4.9% 14.7% 7.5% 11.9% 0.0% 0.0% -7.0% 

الزبادي

 

 المدينه الرئيسية
1688 1729 1613 1804 1800 1979 1661 1779 1713 1850 1950 

 الريف
1731 1754 1729 1792 1783 1772 1692 1739 1788 1850 2075 

 الفروقات
-2% -1% -7% 1% 1% 12% -2% 2% -4% 0% -6% 

 

 معظم أظهرت ستهدفة،الم األخرى محافظاتال وفي مثل،وبال. حجة مدينة أسواق في الريفية المناطق إطار في األسعار في كبيًرا ارتفاًعا رصدها يتم التي الحيوانية المنتجات جميعأسعار  أظهرتعام بشكل 

 المنتجات ميعلج بالنسبة األسعار في فروق اكهن يكن لم البعض، بعضهما من والمدينة الريف في السوقين قرب وبسبب الضالع، في الغنمي، اللحم وباستثناء. االتجاهات نفس رصدها تم التي المنتجات

 شبوة، ريف في للتجزئة أسعار أعلى الغنمي واللحم الزبادي سجل. التوالي على وحجة صنعاء ومدينة حضرموت فيتم تسجيله   المحلي، البقر حليب أسعار في روقف أعلى. األخرى المرصودة الحيوانية

عر سى سجلت اعل تعز في( بيضة 30) البيض طبق أسعار أن مارس شهر خالل الشهري السعر متوسط وأظهر. شبوة في مستقراً  وظل حضرموت في بالتجزئة للبيع سعر أدنى الدجاج لحم سجل حين في

 إلى محافظة من األسعار لباتتق يعكس وهذا .الرئيسية األسواق عن الدواجن مزارع مسافة بعد على البيض سعر ويعتمد. أبين في أقل كانت بينما ،٪12 بنسبة الريفية األسواق في المرصودة تلك عن

 بعد فإن ذلك، ومع. رذما في٪ 18.3 إلى وصلت التي الرئيسية بالمدن مقارنة األسعار في الفروق ارتفاع في المحافظات لجميع تقريبًا وذلك الريفية المناطق في الزبادي على الطلب اعارتف وتسبب. أخرى

 .المحافظات أنحاء جميع في األسعار على تؤثر التي الرئيسية لعواملا بين من هي وتوافرها الشرائية والقوة الناس، وتفضيل والمستهلكين، التوريد مصادر بين المسافات
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 تقلبات األخرى هي شهدت متابعتها، تتم التي المستوردة الغذائية السلع سعر متوسط فإن األمريكي، الدوالر مقابل الريال صرف سعر في المستمرو السريع للتقلب ونظرا عام، بشكل :القمح وبحب 

٪  3.1و عدن في٪  6.3 تليها ،٪ 12.2 بنسبة تعز في حاد بشكل وارتفعت. الضالع في إال المستورد للقمح شهريةال األسعار متوسط يتغير لم ،2019 فبراير بشهر ومقارنة مارس شهر في. مماثلة

. صنعاء ومدينة ذمار في٪  3 من وأقل سواء، حد على والحديدة البيضاء في٪  3 عن تزيد بنسبة السعر في طفيف انخفاض تليها ،٪ 8.2 بنسبة إب في انخفاض نسبة أعلى وسجلت. شبوة في

 شبوة، في٪  168و حجة، في٪  233.8 بنسبة األزمات قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير أعلى يزال ال الحالي التجزئة سعر فإن ذلك، ومع. كيلوجرام/ريل 304 عند تعز في للتجزئة سعر أعلى وسجل

 .وشبوة وحضرموت ذمار في٪  120 من وأكثر الحديدة، في٪  137و

 في السعر متوسط انخفض ة،وحج حضرموت وباستثناء. القمح حبوب أسعار اتجاه نفس تقريبا واتبع تعز في تغيير دون مارس في المستورد القمح لدقيق التجزئة أسعار طمتوس ظل :القمح دقيق 

 يف٪  4و 3 وبين حضرموت، في 8.2 بنسبة ارتفعت حين في لحج، في٪  6.3 وبنسبة أبين في٪  7.7 وبنسبة٪  14.3 بنسبة الضالع في حاد انخفاض أعلى وسجلت. األخرى المحافظات جميع

 .وأبين وشبوة زتع ذمار في٪  100 وتجاوزت حجة، في٪  200 بنسبة القمح لدقيق الحالية األسعار ارتفعت ،(2015 فبراير) األزمات قبل ما أسعار مع وبالمقارنة. وشبوة البيضاء

 للتجزئة سعر لىأع تعز وسجلت .والضالع والبيضاء ولحج ذمار في 2019 فبراير في عليه كانت عما تغيير دون مارس شهر خالل البسمتي الرز أسعار ظلت السابق، بالشهر مقارنة: البسمتي الرز 

 األخرى المستوردة غذائيةال السلع عارأس اتجاهات نفس الشهرية التجزئة أسعار واتبعت. سواء حد على والضالع لحج في كيلوغرام/  لاير 1000 بواقع تليها كيلوغرام،/  لاير 1029 بواقع

 .األزمة قبل ما بأسعار مقارنة٪  200 بنسبة زيادة تعز في البسمتي للرز التجزئة أسعار وتجاوزت. صنعاء ومدينة الحديدة في٪  1 من أقل وبنسبة وشبوة، عدن في٪  2 من أقل بين قليالً  وانخفضت
 

 أظهرت كما. 2019 فبراير شهرب مقارنة تغيير دون وأبين البيضاء في الشهري السعر متوسط وظل ،. لحج باستثناء المستهدفة المحافظات جميع في البسمتي غير الرز توفر: البسمتي غير الرز 

 بنسبة سواء حد  على ،٪ 14.5 بنسبة رالسع في انخفاض اتجاهات وحجة وذمار الضالع في مراقبتها تمت التي األسواق وأظهرت. إب في٪  6.1 وبنسبة٪  15.4 بنسبة حادة زيادة عدن أسواق

 .الضالع في كيلوغرام/  لاير 513 تليها كيلوغرام/  لاير 716 بواقع الحديدة في للتجزئة سعر أعلى وسجل. التوالي على٪ 2 عن تقل

 الغذائية السلع أسعار اهاتاتج نفس الشهرية التجزئة أسعار واتبعت. العوالض وشبوة ولحج حجة في فبراير في عليه كان عما تغيير دون مارس شهر في للسكر الشهري التجزئة سعر ظل :السكر 

 األسعار في زيادة أعلى عزت سجلت كما. وذمار البيضاء في٪ 3 فوق وما٪ 5 بحوالي تعز في زيادة أعلى تسجيل وتم. صنعاء ومدينة وأبين وحضرموت عدن في قليالً  فانخفضت األخرى المستوردة

 (2015 فبراير) األزمة قبل ما بأسعار مقارنة٪  140.6 بنسبة

 وظلت. األخرى المستوردة ساسيةاأل الغذائية السلع أسعار اتجاه نفس مارس شهر في المستورد النباتي الطهي زيت سعر متوسط اتبع ،2019 فبراير بشهر مقارنة :المستورد النباتي الطهي زيت 

 حين في ،٪ 35.6 بنسبة زيادة أعلى حضرموت وسجلت. األخرى المحافظات في متزايد اتجاه أظهرت حين في محافظات، ست في طفيفة انخفاض اتجاهات وأظهرت الضالع، لحج في مستقرة

 للبيع سعر وأدنى لاير 1514 بواقع البيضاء في لتر لكل بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم. التوالي على٪  4.3و٪  6.3 بنسبة زيادة أعلى صنعاء ومدينة شبوة في المتابعة األسواق سجلت

 .لاير 675 أبين في بالتجزئة

 معظم في السعر متوسط تفعوار. فقط لحج في 2019 فبراير في عليه هو عما تغيير دون الشهري التجزئة سعر متوسط ظل ،(2019 مارس) التقرير إعداد وقت حتى  :محلياعامل الم الطهي زيت 

/  لاير 543 و تعز في لتر \ لاير 890 بين التجزئة أسعار وتراوحت. الترتيب على والضالع شبوة في٪  3 من بأكثر تليها ،٪ 5.4 بنسبة زيادة أكبر البيضاء محافظة وسجلت المستهدفة، المحافظات

 .حضرموت في لتر
 
 

 
 
 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 مارس 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

 

 275 250 268 250 256 254 304 265 278 258 257 237 219 مارس
 %1.8- %0.0 %3.1 %3.8- %8.2- %6.3 %12.2 %5.4- %0.4- %2.6- %1.2 %3.3- %2.7-  فبراير

68.5 ماقبل األزمه

% 

137.0

% 

233.8

% 

134.5

% 

98.4 اليوجد اليوجد 131.7%

% 

70.7% 66.7% 168.0

% 

66.7% 114.8

 لقمحا دقيق %

 

 300 300 285 300 308 270 350 300 290 306 300 258 283 مارس
 %7.7- %14.3- %3.6 %4.2 %1.7 %2.9- %0.0 %6.3- %8.2 %1.9- %2.4 %4.4- %1.4-  فبراير

117.7 ماقبل األزمه

% 

115.0

% 

200.0

% 

104.0

% 

اليوجد 107.1%

! 

133.3

% 

91.5

% 

81.2% 76.5% 122.7

% 

76.5% 119.0

 السكر %

 

 338 300 315 350 308 283 385 320 333 343 300 293 299 مارس
 %3.4- %0.0 %0.0 %3.6 %2.7 %4.7- %4.9 %0.0 %1.5- %3.3 %0.0 %1.7 %0.3-  فبراير

86.9 ماقبل األزمه

% 

54.2% 51.5% 101.8

% 

140.6 اليوجد 85.0%

% 

46.6

% 

43.9% 75.0% 78.0% 40.2% 57.9% 
 1 الرز

 البسمتي

 

 929 1000 838 900 842 854 1029 1000 767 900 817 853 832 مارس
 %3.2 %0.0 %1.4- %0.0 %1.7 %1.3- %1.6 %0.0 %0.5 %0.0 %2.1 %0.6- %0.1-  فبراير

243.0 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

% 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد
 2  الرز

 متيغير البس

 

 300 513 415 350 367 563 402 اليوجد 397 358 366 716 328 مارس
15.4 %1.5- اليوجد %2.1 %2.5- %2.4- %5.6 %1.5-  فبراير

% 

6.1% 0.0% -1.2% -14.5% 0.0% 
118.7 ماقبل األزمه

% 

138.7

% 

144.0

% 

138.7

% 

101.0 اليوجد 58.8%

% 

177.3

% 

83.5% 75.0% 196.4

% 

156.5

% 

47.8% 
 

 لطبخا تيز

 مستورد

 675 1000 850 1514 870 902 1213 1000 850 880 821 803 1013 مارس
 %3.6- %0.0 %6.3 %0.1- %1.9- %0.9- %3.2 %0.0 %35.6 %1.7 %3.0- %2.8- %4.3  فبراير

173.2 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

% 

159.2

% 

155.1

% 

218.7% 193.1

% 

193.3

% 

97.9% 
 

 الطبخ زيت

 **محلي

 

 758 800 700 852 865 748 890 800 543 757 583 643 803 مارس
 %5.3- %3.2 %3.7 %5.4 %0.9- %1.3- %0.8 %0.0 %0.5- %0.7 %0.7 %3.7- %0.6  فبراير

129.4 اليوجد %117.2 %80.2 %50.3 %86.4 %147.1 ماقبل األزمه

% 

114.9

% 

153.7

% 

79.4% 141.4

% 

134.6

% 

122.3

% 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 
 

 
 
 
 

 نفسه، الوقت وفي. البيضاء في٪  3.2 ةوبنسب أبين، في٪  18.3 بنسبة حاد بشكل ضتوانخف فبراير، بشهر مقارنة والضالع شبوة في مارس شهر في القمح لحبوب الريفية المناطق أسعار تتغير لم
 األسواق في تغيير دون القمح لدقيق ئةالتجز أسعار وظلت. سواء حد وإبعلى تعز في٪  1.5 وبنسبة حجة في٪  3و للحج، الريفية األسواق في٪  5.8 بنسبة طفيف بشكل التجزئة سعر متوسط ارتفع

 الطهي زيت سعر متوسط بقي مماثل، حون وعلى. أبين في٪  11.1 وبنسبة الضالع في٪  14.3 بنسبة حاد بشكل وانخفض القمح حبوب سعر اتجاه نفس واتبع فبراير، بشهر مقارنة ذمار في الريفية
( الحوطة) لحج مدينة في البسمتي غير ألرزا يتوفر ولم. شبوة في 12.1 وبنسبة لحج في٪ 13.5 ،٪17.8 بنسبة حضرموت في حاد بشكل وزاد ذمار، في فبراير شهر من اعتباًرا ثابتًا محليًا المعالج

 .(2019) فبراير السابق بالشهر مقارنة 2019 مارس في٪ 11.4 بلغت األسعار في زيادة سجلت التي الريفية األسواق في متوفًرا كان حين في متتالية، أشهر لعدة
 

 ، بعتهمتا يتم ما لكل األسعار في فروق هناك يكن ولم ، الضالع في األسعار استقرار ، الرئيسية والمدينة الريف في التجزئة أسعار بين المقارنة أظهرت ،( 2019 مارس) التقارير إعداد وقت وحتى
. الرئيسية المدينة بأسواق مقارنة حجة محافظة يف الريفية للرقابة الخاضعة السلع جميع أسعار ارتفاع في األمني الوضع وتسبب. البعض لبعضها( المدينة أسواق و الريفية األسواق) االثنين قرب بسبب
 أسواق سجلت المرصودة، المدينة وأسواق ةالريفي األسواق بين ومن. محليا المعالج الطهي لزيت٪  14.1 يليه البسمتي غير للرز٪  21.6 بنسبة األسعار في الفروق أعلى البسمتي غير الرز وسجل
 تعز في٪  68 بلغت كبيرة سعرية فروق المستورد، الطهي زيت سجل لذلك، ونتيجة. بالريف مقارنة متابعتها تتم التي المستوردة الغذائية السلع لجميع األسعار ارتفاع وشبوة تعز في سيةالرئي المدينة

 .شبوة في محليا المعالج الطهي لزيت٪  51.2و

 2019 مارس في الريفية واألسواق الرئيسية المدن قأسوا 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
237 

257 258 278 265 304 256 250 268 250 275 

 الريف
221 272 255 288 275 277 267 245 235 250 245 

 الفروقات
7.2% -5.5% 1.2% -3.5% -3.6% 9.7% -4.1% 2.0% 14.0% 0.0% 12.2% 

ق
قي

د
 

ح
قم

ال
 

المدينه 
 الرئيسية

258 300 306 290 300 350 308 300 285 300 300 

 الريف
270 300 300 276 304 317 277 304 260 300 304 

 الفروقات
-4.4% 0.0% 2.0% 5.1% -1.3% 10.4% 11.2% -1.3% 9.6% 0.0% -1.3% 

كر
س

ال
 

المدينه 
 الرئيسية

293 300 343 333 320 385 308 350 315 300 338 

 الريف
290 333 327 317 300 362 333 340 271 300 340 

 الفروقات
1.0% -9.9% 4.9% 5.0% 6.7% 6.4% -7.5% 2.9% 16.2% 0.0% -0.6% 

رز
ال

ي  
مت

س
لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
853 817 900 767 1000 1029 842 900 838 1000 929 

 الريف
794 854 867 744 913 919 917 892 758 1000 1000 

 الفروقات
7.4% -4.3% 3.8% 3.1% 9.5% 12.0% -8.2% 0.9% 10.6% 0.0% -7.1% 

رز
ال

 
ير

غ
  
ي

مت
س

لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
 300 513 415 350 367 402 اليوجد  397 358 366 716

 الريف
527 467 343 453 656 384 417 373 363 513 373 

 الفروقات
 %19.6- %0.0 %14.3 %6.2- %12.0- %4.7 اليوجد 12.4%- 4.4% 21.6%- 35.9%

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

رد
تو

س
م

  
المدينه 

 الرئيسية
803 821 880 850 1000 1213 870 1514 850 1000 675 

 الريف
619 829 839 792 700 722 977 1109 750 1000 733 

 تالفروقا
29.7% -1.0% 4.9% 7.3% 42.9% 68.0% -11.0% 36.5% 13.3% 0.0% -7.9% 

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

ي
حل

م
 

المدينه 

 الرئيسية
643 583 757 543 800 890 865 852 700 800 758 

 الريف
531 679 787 643 750 653 767 766 463 800 766 

 الفروقات
21.1% -14.1% -3.8% -15.6% 6.7% 36.3% 12.8% 11.2% 51.2% 0.0% -1.0% 

 

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

 

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

 . األوربي االتحاد من الممول" العيش سبل وصمود الغذائي االمن

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

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

 منظمة الفاو  –تحسين االمن الغذائي وصمود سبل العيش  

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

Belihu.Negesse@fao.org 

 
 المتحدة لألمم زراعةوال األغذية منظمة قبل من 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 مارس)لاير/كجم( الرئسيية

 المحافظة
 % التغيير

 األسماك من االستهالك الشائعة االنواع

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة
 2458 1083 3350 2708 مارس
 %0.3 %8.3 %12.4- %14.9- فبراير

 الحديدة
 2615 1147 3600 2625 مارس
 %0.4 %2.6- %7.7- %7.1- فبراير

 حجه
 3000 588 4750 اليوجد مارس
 %15.4 %2.0- %22.6 اليوجد فبراير

 ذمار
 2708 1083 اليوجد 3000 مارس
 %1.2- %4.4- اليوجد %17.6 فبراير

 حضرموت
 2133 950 6125 1933 مارس
 %2.7- %1.8 %5.4 %25.9- فبراير

 لحج
 1400 825 اليوجد 2625 مارس
 %44.0- %58.8- اليوجد %28- فبراير

 تعز

 3125 اليوجد اليوجد 3104 مارس
 %9.4- اليوجد اليوجد %0 فبراير

 عدن
 

 2833 1250 5750 2408 مارس
 %4- %12 %13- %30- فبراير

 اب
 

 3514 اليوجد 3675 3642 مارس
 %12- اليوجد %13- %4- فبراير

 البيضاء
 

 2075 608 4750 2367 مارس
 %0.8- %3.9- %17.5 %9.2- فبراير

 شبوة
 

 2625 1275 2875 2500 مارس
 %8.7- %15.0- %2.1- %14.9- فبراير

 الضالع
 

 اليوجد اليوجد اليوجد 2125 مارس
 اليوجد اليوجد اليوجد %15.0- فبراير

 أبين

 3392 585 3750 2625 سمار

 %21.7- %35.2- %21.1- %26.7- فبراير

 

 

 في العام، مدار لىع توفرا األكثر والباغا الجحش أسماك موسمية تعد رصدها، يتم التي األسماك أنواع بين من
 أنواع أسعار لبتق كان لذلك، ووفقًا. آلخر أسبوع من متقطع( والسخلة كالثمد) أخرى أنواع توافر أن حين

 كما. والعربي حمراأل البحر في الموسمية التغيرات إلى أساسي بشكل يرجع مارس شهر خالل المرصودة األسماك
 اتجاه أظهر السابق، شهربال ومقارنةً  وبالتالي،. الجانب هذا في رئيسية أدواًرا أيًضا يلعبان والطلب العرض أن

 .مستهدفةال المحافظات في تقريبًا منخفضة اتجاهات اإلجمالي السعر

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

 استثناءب المستهدفة المحافظات جميع في منخفضا اتجاها مارس في التجزئة سعر متوسط وأظهر. حجة باستثناء

 ،أبين في٪ 26.7و لحج، في٪ 28 وبنسبة٪ 30 بنسبة عدن في األسعار في انخفاض أعلى تسجيل وتم. ذمار

 جيلتس تم األخرى؛ بالمحافظات ومقارنة. صنعاء ومدينة شبوة في٪ 15 وحوالي حضرموت، في تقريبًا٪ 26و

 التجزئة ارةلتج سعر أدنى تسجيل تم بينما كيلوغرام،/  لاير 3642 بنسبة إب في الثمد لسمك للتجزئة سعر أعلى

 .كيلوغرام/  لاير 2125 بحوالي الضالع في
 لمحافظاتا جميع في رصدها يتم التي األنواع جميع بين من األغلى هو األسماك من النوع هذا يعتبر: السخلة

 لم ارس،م شهر وخالل. متتالية أشهر لعدة والضالع لحج محافظة أسواق في مستمرة ندرته جعل مما المستهدفة

 بنسبة حجة في المرصودة األسماك من النوع لهذا الشهرية سعاراأل متوسط وارتفع. تعز في أيًضا النوع هذا يتوفر

 جميع في االنخفاض اتجاهات وأظهرت. حضرموت في٪  5.4 وبنسبة البيضاء في٪  17.5 وبنسبة ،٪ 22.6

 وإب عدن يف٪  13 تليها ،٪ 21.1 بنسبة أبين في األسعار في انخفاض أعلى عن اإلبالغ وتم. األخرى المحافظات

 يف كيلوجرام/  لاير 6125 للتجزئة سعر أعلى وبلغ٪.  12.4 بنسبة صنعاء مدينة وسجلت اء،سو حد على

 حين في .والبيضاء حجة في بالتساوي كيلوغرام/  لاير 4750و عدن في كيلوغرام/  لاير 5750 تليها حضرموت،

 .كيلوغرام/  لاير 2875 وقدره سعر أدنى شبوة سجلت

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

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

 وقد هلكين،ستالم غالبية قبل من بشدة مطلوب فإنه األرخص، هو النوع هذا ألن ونظًرا. السابق بالشهر مقارنة

 وفي. تحضرمو في٪ 2 من وأقل صنعاء مدينة في٪ 8.3 يليه عدن، في٪ 12 بنسبة حاد بشكل التجزئة سعر ارتفع

 اكم. شبوة في٪  15 وبنسبة أبين، في٪  35.2و لحج، في٪  58.8 بنسبة حاد بشكل انخفضت نفسه، الوقت

  .شبوة في كيلوغرام/  لاير 1275 إلى أبين في كيلوغرام/  لاير 585 بين ما التجزئة أسعار تراوحت

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

 لهذا لشهريا المتوس ارتفع السابق، بالشهر ومقارنة. متتالية أشهر لعدة الجحش سمك توفر عدم استمر الضالع،

 جميع في ضوانخف. والحديدة صنعاء مدينة في٪  1 من قليال بأقل يليه حجة، في٪  15.4 بنسبة حاد بشكل النوع

 وبنسبة ،أبين في٪  21.7 تليها ،٪ 44 بنسبة لحج في األسعار في انخفاض أعلى تسجيل وتم. المحافظات أنحاء

 لوجرام،كي/  لاير 3500 عند بالتجزئة بيع سعر أعلى إب سجلت المستهدفة، المحافظات بين ومن. إب في٪  12

 البيضاء في هتسجيل تم سعر وأقل. تعز في كيلوجرام/  لاير 3125و أبين في كيلوغرام/  لاير 3400 بحوالي تليها

 . كيلوغرام/  لاير 2075 هو
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