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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 لخلفيةا

النشرة الشهرية لمراقبة السوق، يتم إصدارها من قبل السكرتارية الفنية لألمن 

الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون والشراكة مع منظمة األغذية 

 والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(

 المحلية قاألسوا في التسويقية لألسعار شهري ملخص الشهرية النشرة هذه توفر

 الشهر  اسعار بمقارنة والمستخدمين للمنتفعين تسمح انها كما ، المستهدفة بالمحافظات

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

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

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

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

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

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

    .موقع لكل المتوسط احتساب يتم ثم ومن ،  ممثلة تسويقية

 

 اإلضاءات الرئيسيه

 في 7.4) نقطة 13 وحوالي سبتمبر شهر عن( المائة في 0.9) نقطة 1.4 بانخفاض ،2018 أكتوبر في نقطة 163.5الفاو( * )والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ :عالميا 

( المائة في 1.3) نقطة 2.2 بمقدار ارتفاعاا  مسجالا  أكتوبر، في نقطة 166.3 والزراعة األغذية منظمة لدى الحبوب أسعار مؤشر متوسط وبلغ. الماضي العام من المماثلة الفترة في مستواه دون( المائة

ا 242 القياسي األمريكي القمح سعر متوسط بلغ حيث سبتمبر، شهر في العالمية القمح أسعار وتراجعت. سنوي أساس على( المائة في 8.9) نقطة 13.6 قدرها زيادة ويمثل سبتمبر، من اعتباراا   دوالرا

 .FAO -FPMA (10/10/2018) الماضي العام من المماثل الشهر عن بالمائة 12 عن تزيد بنسبة أعلى يزال ال لكنه أغسطس، شهر عن ٪3 بنسبة بانخفاض الواحد، للطن أمريكياا

 

 وحضرموت ولحج وإب ذماركل من  في الريفية باألسواق مقارنة أفضل الرئيسية المدينة أسواق في الغذائية المواد فرتو أن لوحظ :في السوق المحلية الغذائيةتوفر المواد الغذائية وغير  

 والوسطى الجنوبيةمرتفعات ال في والشعير( والقمح الشامية والذرة الرفيعة الذرة) محليا، المنتجة للحبوب الرئيسي دالحصا موسم هي( أكتوبر- سبتمبر) فترة فإن موسميا. وتعز وشبوة وصنعاء

 توفرت لمحيث . معينة اتمنتج في ندرة المحافظات بقية شهدت حين في والمحويت، وعمران وحجة وذمار وإب تعز مثل المحافظات في المنتجات هذه وتوافرت العرض تحسن لذلك، ونتيجة. والشمالية

 والوقود والبذور اليوريا سماد خاصة، الزراعية والمدخالت (،والجحش السخلة خاصة) األسماك وكانت. وأبين وعدن والضالع والبيضاء ولحج والحديدة شبوة في والشعير القمحمن  المحلية األصناف

 على هذا أثر وقد، األخرى األسواق إغالقلوحظ  بينما النهار، خالل قليلة لساعات األسواق بعض تعمل حيث المستمر، بالنزاع بشدة الحديدة محافظة أسواق تتأثر. والبيضاء والحديدة عدن في نادرة

 .السكانيها من قبل إل والوصولفي األسواق المحلية  الغذائية غير والسلع الغذاء توافر

 

/  لاير 8500 منفي األسعار  رسميةال زيادةالو لندرتها ونتيجة ،2018 سبتمبر مع بالمقارنة. األسواق جميع في ارتفاعها النفطية تالمشتقا أسعار واصلت الوطني، الصعيد على :النفطية المشتقات 

 وبمقارنة. الطبخ لغاز ٪ 16 وبواقعلكليهما  ٪ 20 بنسبة بحدة والبترول الديزل من لكل والحكومية التجارية الوقود محطات في الوطنية األسعار متوسط ارتفع فقد ،لتر 20/  لاير 11500 إلى لتر 20

 من المحدودة الكميات وأدت. الطهي غاز في ٪26 بنسبة وانخفضت للبترول ٪122و للديزل ٪138 بنسبة األسعار ارتفعتفقد  (،2017 أكتوبر) الماضي العام في له المقابل بالشهر الحالية األسعار

 اإلنتاج وأنظمة االقتصادي القطاع في الوقود سلع وأسعار توافر ويساهم. الرئيسية المدن في خاصة- الوقود محطات أمام طويلة طوابير إلى المحافظات معظم في الوقود لمحطات المقدمة الوقود سلع

 سعر لزيادة يكون أن أيضا المهم ومن. األسعار في للتالعب اعلةالف للجهات الفرصة مختلفة وأسواق أوقات في المنتج ندرة وأتاحت. البشري لالستهالك المياه وإمدادات الزراعة ذلك في بما األخرى

ا الطهي غاز   .واستخدامها لألغذية الصحيحة المعالجة على ويؤثر األسرة نفقات على إضافياا تأثيرا

 

 متابعة يتم التي 13 المحافظات في األمريكي الدوالر مقابل اليمني يالللر الرسمي غير الصرف سعر في الواسع التباين 2018 أكتوبر شهر في استمر :اللاير اليمني مقابل الدوالر معدل صرف 

 دوالر،/  رياال 740 بواقع لها مستوى أعلى وصنعاء عدن مدينة فسجلت المحافظات، مستوى على أما. رياالا  727 الدوالر مقابل الشهري الصرف سعر متوسط بلغ الوطني، الصعيد وعلى أسواقها.

 صودة.المر األسواق بين من والمكال ولحج أبين أسواق في سعر أقل تسجيل تم بينما. لاير 730 من ىباعل وذمار حجة تلتها
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 بنسبة ارتفعت والتي السكر، هي سعرا السلع أغلى كانت حيث. 2018 سبتمبر بشهر مقارنة أكتوبر في بحدة المستوردة السلع جميع أسعار متوسط ارتفع الوطني، الصعيد على :المستوردة السلع 

 في المقابل الشهر مع الحالية األسعار وبمقارنة. لكليهما ٪16 بنسبة القمح ودقيق القمح وحبوب( ٪20.12) محليا المنتجة النباتي الطهي زيت ،٪ 20.27 بنسبة البسمتي غير األرز يليها ،٪ 23.10

 األرز يليها ٪110 بنسبة زيادة أعلى سجلت القمح حبوب أسعار أن نجد األساسية الغذائية المواد أهم في وبالنظر. وظملح بشكل المستوردة السلع هذه أسعار ارتفعتفقد  (،2017 أكتوبر) الماضي العام

 حيث القمح، لحبوب لنسبةبا تقريباا  الشيء نفس وكذا. الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسعار بين طفيفة فروق ولوحظت ٪65 بنسبة والسكر محلياا المعالج طهي وزيت ٪96 بنسبة البسمتي غير

 المدن بأسواق مقارنة ٪2.5 بنسبة زيادة الريفية األسواق في البسمتي غير األرز وسجل. القمح لدقيق ٪3و للسكر ٪3.7 وا محليا  المنتج النباتي الطبخ لزيت ٪11.8 بنسبة الرئيسية المدن في ارتفع

ا المستوردة السلع أسعار تُظهر المتعارف عليها، السوق أنظمة ظل في. الرئيسية  في نفسه هو ليس االتجاه فإن ذلك، ومع. للمحافظات الرئيسية بالعواصم مقارنة الريفية السوق في مرتفعة أسعارا

 في بما األخرى، األسواق شبكات مع تآزروال والتكامل الرسمية غير السوق شبكات ذلك في بما التوريد وطرق الرئيسية الموانئ من القرب مثل مختلفة عوامل بسبب ذلك ويختلف. المحافظات جميع

 .والحضرية الريفية السوق مراكز بين األسعار تقلبات على تؤثر أن يمكن التي اإلنسانية المساعدة برامج ذلك
 الذرة الشامية في متساوية وبنسبة الرفيعة للذرة ٪ 12.1 يليه ،٪ 15.3 بنسبة للدخن بحدة محليا المنتجة للحبوب التجزئة أسعار متوسط ارتفع الوطني، الصعيد على :محليا المنتجة الحبوب 

 للذرة الشامية، بالنسبة ٪84 بنسبة نجد أن األسعار ارتفعت (،2017 أكتوبر) الماضي العام المقابل في بالشهر 2018 لشهر أكتوبر األسعار وعند مقارنة. 2018 سبتمبر بشهر مقارنة( ٪ 11) والشعير

 للذرة ٪ 2.3و للشعير ٪ 5.2 تليها للدخن، ٪ 8.3 بنسبة أعلى كانت الرئيسية المدن في محليا المنتجة الحبوب أسعار أن نالحظ أن المهم ومن. للذرة الرفيعة ٪59وشعير لل ٪64و للدخن، ٪81 يليها

 ومن. السوق نظام بين مهم تآزر وهو محليا، المستهلكة الرئيسية والخضروات الحبوبب المدينة أسواق يمدون الريفيين المنتجين أن على يدل وهذا. الريفية التجزئة سوق أسعار مع بالمقارنة الرفيعة

ا المهم  سعر يظهر أن يمكن لذلك، ونتيجة. المحدد المحصول إنتاج يتم ال حيث بالمحافظة أخرى وحضرية ريفية أسواق في تداولها يتم والدخن الرفيعة الذرة مثل محلياا المنتجة الحبوب أن مالحظة أيضا

 .محليا المحصول هذا فيها ينتج ال التي والمناطق للمحافظات الريفية المناطق في األسعار في فرقا محليا المنتجة والخضروات الحبوب

 

 

 األزمة قبل وما 2018 سبتمبرشهر مع والريفية لشهراكتوبر الرئيسية المدنفي اسواق ) كجم/لاير بالتجزئة(سعر البيع  متوسط مقارنة: 1 الجدول

 السلع المستوردة

 السلع

 المدن أسواق

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

الريفية األسواق  
2018 اكتوبر  2018 سبتمبر  االزمة قبل ما   2018 اكتوبر   

 %0.9 293.5 %142.7 %16.7 296.3 القمح

 %3.0 331.1 %139.9 %16.5 341.1 القمح دقيق

 %3.7 416.4 %126.1 %23.1 431.6 السكر

 %2.5- 546.0 %147.9 %20.3 532.1 *البسمتي غير الرز

 %11.8 774.2 %142.6 %4.0 865.3 ** محليا المنتج النباتي طهيال زيت

محليا المنتجة الحبوب  

 %2.3 468.50 %135.01 %12.1 479.23 الرفيعة الذرة

 %0.1 456.30 %131.65 %15.3 456.92 الدخن

 %8.3 443.75 %144.94 %11.5 480.5 الشامية الذرة

 %5.2 449.30 %192.06 %11.0 472.55 الشعير

 البسمتي غير واألرز البسمتي األرز من نوعين سعر متوسط كان السابقه النشرات في األرز سعر *
 محلًيا والمعالج المستورد النباتي لطهيا زيت سعر متوسط نكا السابقه النشرات في النباتي الزيتسعر ** 

الريفية واألسواق الرئيسية المدن- محليا والمنتجة المستوردة للحبوب الوطني المستوى على التجزئة أسعار                                   
 Average Prices of locally Produced Cereals 

 



 
 

    الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 

 النشرة الشهرية لمراقبة السوق
2018: راكتوب   العدد :39                                                                                                                                                                              

39:  العدد                                 8201اكتوبر      السوق لمراقبة الشهرية النشرة :الصفحة 3                                                                                   

 
 

 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 م2018 اكتوبرالى  2015من عام  للمستورد والحبوب المنتجه محليا  الرئيسية المدنفي اسواق ) كجملاير/ بالتجزئة(البيع  اتجاهات سعر         

  

 الشهر في اشخاص 7ل الحياة قيد علىللبقاء  غذائية سلة أدنى تكلفة إتجاهات

 المساعدة الغذائية السلة تكلفة ازدادت لقد. 2018 سبتمبر بأسعار مقارنة ٪10 بزيادة( ريالا  43910) بنحو 2018 أكتوبر خالل الحياة قيد على لبقاءل الغذائية للسلة سعر أدني تكلفة متوسط يقدر الوطني، المستوى على 
 األسر لماليين الغذائي األمن بأن ينذر الغذائية لسلةا لتكلفة المتزايد التجاه إن. 2015 فبراير منذ التجاهات أدناه 3 الشكل ويبين. ٪153 بنسبة 2015 فبراير في النزاع تصاعد منذ كبير بشكل الحياة قيد على البقاء على
 أو األساسية السلع من السوق أسعار تتغير لم المحلية العملة صرف سعر في يراألخ التحسن من الرغم وعلى. الخطر إلى للغذاء القتصادي وصولهم سيتعرض الشرائية وقوتها دخلها ضعف بسبب الضعيفة المعيشة ذات

ا معدل ُيظهر الغذائية للسلة سعر اقل تكلفة يزال ل وبالمثل،. تخفض ا واتجاها  .2015 فبراير منذ متزايدا

 

 

   

 

 الوقود سلع وأسعار توفر ويساهم. الرئيسية المدينة وأسواق الريفية األسواق بين األسعار فروق في تتحكم التي الهامة العوامل من اإلمداد مصادر عن المسافات وبعد األمني، والوضع النقل، تكلفة تعتبر عام، بشكل
 في للديزل الريفية واألسواق الرئيسية المدن بين األسعار يف فروق هناك يكن فلم المحافظات، مستوى على أما. البشري لالستهالك المياه وإمدادات الزراعة ذلك في بما األخرى اإلنتاج وأنظمة االقتصادي القطاع في
 انخفاًضا لحج في الريفية األسواق في األسعار وسجلت. الرئيسية المدينة وأسواق الريفية األسواق من كل في األسعار استقرار في ساهم مما مدعومة بأسعار الوقود حضرموت مثل المحافظات بعض وقدمت. تعز

 .ذمار في ٪ 2 باستثناء ٪ 18-17 بين كانت التي المواقع جميع في المتزايد االتجاه نفس البنزين سعر ويظهر. أبين في ٪16 بنسبة ارتفعت بينما ٪14 بنسبة كبيًرا
 في ٪24 تليها ،٪60 بنسبة حّجة مثل المدينة أسواق معظم في الطهي غاز أسعار وارتفعت. المحافظات بقية في الريفية األسواق في ارتفعت حين في وتعز، لحج المدن في من كانت أقل الطهي غاز أسعار لوحظ أن
 أن من الرغم على. لتر 20 إلى 18و لتر، 13و لتر، 11 يبلغ وبعضها االسطوانات، في بالغاز المملوء الوزن في اختالف يوجد حيث الطهي، غاز سعر فرق من التحقق جدا الصعب ومن. الحديدة في ٪12و البيضاء

 التي الرسمية للشركة الطهي غاز وسعر. الريفية األسواق إلى خاص بشكل أعلى يجعلها السوق ومراكز إليها الوصول يمكن التي المناطق مختلف إلى النقل صعوبة فإن البلد، في اإلنتاج من مصادر يزود الطهي غاز
-18/  لاير 4500 من أكثر تكون بينما لتر 11/  لاير 3100 اسطوانة مع بتوزيعها التجاريون الموزعون يقوم حين في تر،ل 11 اسطوانة لكل لاير 2100 هو)عقال الحارات(  المجتمع قادة خالل من توزيعها يتم
 المهم ومن. كجم 20- 18 اسطوانات إلى أدناه لالجدو في الغاز أسطوانات أسعار تحويل تم. األسعار في للتالعب الفاعلة للجهات الفرصة مختلفة وأسواق أوقات في المنتج ندرة وأتاحت. الموازية السوق في لتر 20
 .واستخدامها لألغذية اإلعداد المناسب على ويؤثر األسرة نفقات على إضافية وأعباء تأثير الطهي غاز سعر الرتفاع يتضح أن أن
 

 

 

 

 

 

 

والريف الرئيسيه المدن اسواق في التجزئة اسعار – المحروقات  

 %153زيادة مقدارها 
اير مقارنه  بتكلفة فبر

2015 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 اكتوبر هرش 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(

 

 627 579 538 670 656 517 587 656 330 708 580 627 603 اكتوبر

 %26 %25 %16 اليوجد %16 %10 %17 %19 %10 %54 %26 %41 %41  سبتمبر
266.7 ماقبل األزمه

% 

273.3% 240.7

% 

292.0

% 

132.0% 186.7

% 

218.7

% 

182.0

% 

223.3

% 

189.3 اليوجد

% 

207.3

% 

216.7

 البترول %

 (لتر/لاير(

 617 556 560 575 755 478 618 575 400 788 580 747 655 اكتوبر
 %3- %25 %24 %40 %59 %0 %21 %25 %10 %54 %37 %46 %36  سبتمبر

263.3 ماقبل األزمه

% 

285.3% 272.0

% 

310.7

% 

132.0% 198.7

% 

228.0

% 

158.7

% 

348.7

% 

268.0

% 

210.7

% 

207.3

% 

216.7

 الطبخ غاز %

/لاير)مجك18)

 لتر

 3250 2500 2500 3067 3500 3388 5271 4100 2038 5625 3200 5746 3100 اكتوبر
 %0 %0 %3 %6 %22- %12 %0 %25 %5 %55 %0 %25 %43-  سبتمبر

210.5 %50.5 %163.3 %60.7 ماقبل األزمه

% 

103.8 %70.8 اليوجد 32.8%

% 

21.7% 37.3% 29.6% 29.9% 75.4% 

 

 

 2018 اكتوبر 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 ديدةالح

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

المدن 
 الرئيسية

603 627 580 708 330 656 587 517 656 670 538 579 627 

 الريف
 750 579 491 613 646 اليوجد 656 575 331 635 642 696 اليوجد

 الفرق
 %16 %0 %10- %9- %2- يوجدال %11 %14- %0 %11- %10 %10 اليوجد

 

 البترول

 المدن

 الرئيسية

655 747 580 788 400 575 618 478 755 575 560 556 617 

 750 556 524 698 823 اليوجد 741 581 402 803 711 743 اليوجد الريف

 %18 %0 %7- %18 %8 اليوجد %17 %1 %0 %2 %18 %1- اليوجد الفرق

 غاز

 الطبخ

 (كجم18)

 لتر/لاير

 المدن

 الرئيسية

3100 5746 3200 5625 2038 4100 5271 3388 3500 3067 2500 2500 3250 

 3625 2500 2375 4056 5929 اليوجد 4596 3150 2208 5938 8029 6563 اليوجد الريف

 %10 %0 %5- %24 %41 اليوجد %15- %30- %8 %5 %60 %12 اليوجد الفرق
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 

 

 ٪40.5 بنسبة زيادة أعلى وأبين وصنعاء وعدن وحجة الحديدة وحققت. المستهدفة المحافظات جميع في تقريباً  حاد بشكل وازداد البيضاء في إال ينخفض ولم السابق، الشهر مع بالمقارنة الضالع في تغيير دون أكتوبر في األسعار متوسط ظل :لرفيعةا الذرة

 ٪25.3 " بنسبةحججة" تلتها ٪43.5 بنسبة زيادة أعلى" شبوة" حققت الريفية، األسواق أسعار مع المقارنة وعند السابق،فقد تحسنت وفرة المنتج في السوق المحلي مقارنة بالشهر  للذرة،حصاد ال موسمبسبب . التوالي على ٪15.8 و ٪17و ٪18و ٪18.9و
 .للنقل إضافية تكلفة خلقت التي الصعبة ضاريسوالت الرئيسية والمدن المناطق بين الطويلة المسافة إلى يرجع الذي األمر ،

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 اكتوبر( كجم/لاير) الرئيسية المدن في محليا المنتجه للحبوب الشهري سطالمتو: 4 جدول

 السلع
 %التغير 

 لمحافظاتا

 صنعاء

 (األمانة)

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

 الذرة

 الرفيعة

 550 600 610 475 408 543 550 500 408 307 421 465 393 اكتوبر

 %15.8 %0.0 %2.9 %8.8- %6.5 %18.0 %7.2 اليوجد %6.5 %9.6 %18.9 %40.5 %17.0 سبتمبر

 %134.0 %150.0 %165.2 %126.2 %99.0 %146.8 %175.0 اليوجد %63.2 %70.6 %147.6 %266.1 %118.3 األزمه ماقبل

 

 الدخن

 

 600 500 585 452 433 481 415 اليوجد 417 397 392 433 378 اكتوبر

 %50.0 %0.0 %11.4 %2.7 %4.8 %13.2 %22.8 اليوجد %0.0 %14.1 %11.4 %39.7 %31.3 سبتمبر

 %150.0 %112.8 %192.5 %92.3 %116.5 %118.6 %107.5 اليوجد %145.3 %98.5 %130.6 %240.9 %122.4 األزمه ماقبل

 

 الذرة

 الشاميه

 

 550 600 450 550 388 525 446 اليوجد 467 327 558 500 405 اكتوبر

 %57.1 %0.0 %1.1 %9.6 %0.0 %21.0 %26.0 اليوجد %0.0 %8.3 %1.6- %25.0 %12.5 سبتمبر

 %134.0 %166.7 %122.8 %139.1 %89.3 %128.3 %123.0 اليوجد %159.4 %92.4 %210.0 %293.7 %138.2 األزمه ماقبل

 الشعير

 اليوجد 500 اليوجد 498 454 554 367 500 350 376 492 800 307 اكتوبر

 اليوجد %8.0 اليوجد %18.9 %18.5 %7.2 %4.9 %0.0 %5.1 %12.2 %15.8 %14.3 %19.5 سبتمبر

 اليوجد %194.1 %100.0- %162.1 %152.2 اليوجد %144.7 اليوجد %94.4 %135.0 %228.0 %515.4 %119.3 األزمه ماقبل

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 الدخن سعر متوسط يريتغ ولم. أبين في كغ/  لاير 600و صنعاء مدينة في كغ/  لاير 378 بين األسعار وتراوحت. المحافظة نفس في الريفية األسواق في متاًحا كان بينما التوالي على الثالث للشهر أكتوبر شهر في لحج مدينة أسواق في الدخن يتوفر لم :الدخن

 .ذمار في ٪14.1و تعز، في ٪22.8و صنعاء، مدينة في ٪31.3و الحديدة، في ٪39.7 يليها ،٪50 أبين محافظة في ارتفاع نسبة أعلى وبلغت. األخرى المستهدفة المحافظات في متزايدة اتجاهات أظهر بينما والضالع حضرموت في

 وبالمثل،. ومضاعفة إضافية نقل بتكلفة األخرى المجاورة المحافظات من توفيره تم حيث ٪57.1 بنسبة أبين في حاد بشكل الشامية الذرة سعر وارتفع. السابق الشهر مع مقارنة والضالع وإب حضرموت في ييرتغ دون الذرة سعر متوسط ظل :الشاميةالذرة 

 المناطق مع مقارنة ٪12.7و ٪20و ٪33.2 بنسبة والبيضاء وشبوة حّجة محافظات في االسعار أعلى وسجلت. الريفية واألسواق المدن بين كبير بشكل األسعار وع متوسطوتن. صنعاء مدينة في ٪12.5و الحديدة في ٪25و تعز، في ٪26 بمقدار السعر ارتفع
 .التوالي على الريفية

 انخفاًضا المؤشرات وأظهرت. لحج في ٪15.4و الحديدة في ٪43.8و حجة، محافظة في ٪45.5 من وبأعلى بحدة األسعار ارتفعت كما. أبين في الريفية طقالمنا وفي والضالع، الحديدة، لحج، حضرموت، في الرئيسية المدن في الشعير ندرة استمرت الشعير:

 الطلب على أثر الحديدة في االستقرار وعدم الحالي الصراع أن إلى هنا اإلشارة وتجدر. الحديدة في للكيلوجرام االً ري 700و صنعاء مدينة في للكيلوجرام رياالً  257 بين بالتجزئة البيع سعر وتراوح. حضرموت في ٪12.5 وبنسبة ٪35.2 بنسبة تعز في حاًدا
 .الخضراء واألعالف للحبوب إضافي كمصدر عليها تعتمد التي وذمار حجة مثل المجاورة المحافظات من العديد في والعرض

 

 
 

 ذمار مدينة في كجم/  لاير 307 بين أكتوبر في" الرفيعة الذرة“ لـ التجزئة سعر متوسط وتراوح. المحافظات بقيةفقد كانت متاوفرة في  الضالع،باستثناء . الرفيعة الذرة سعر في حاد انخفاض في وحضرموت إب ريف يف المتزايد اإلمداد تسبب :الرفيعة الذرة

 .الضالع مدينة في كجم/  لاير 600و

 من وأكثر حضرموت، في ٪ 16.6 بنسبة األخرى المحافظات في المدن أسعار من أعلى الريفية األسواق أسعار كانت بينما. حجة في ٪12و الحديدة في ٪14.2و شبوة في ٪37.65 وبنسبةعن األرياف  بكثير أعلى كانتئيسة الر المدن أسعار أن لوحظ :الدخن

 .وإب تعز في ٪ 15

 .البيضاء في ٪12.7 وبنسبة ٪20 بنسبة شبوة تليها ،٪33.2 بنسبة حجةمركز محافظة  أسواق في عاراألس في الفروق أعلى من واحدة سجلت :الشاميةالذرة 

 12.5و ٪ 35.2 بنسبة أعلى وحضرموت تعز في الريفي السعر وكان ن،أبي في الشعير يتوفر ولم. يفيةرلا واقباألس نةرمقا ليوالتا علی ٪43.8و ٪45.5 بنسبة علیأ دةيدلحوا حجة ينةدم رسعاأ تکانو. سبتمبر بشهر مقارنةً  الضالع في السعر يتغير لم الشعير:

 .المدينة بأسواق مقارنة ٪

 2018 اكتوبر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الحبوب أسعار في النسبيه ق: الفرو5 جدول

 االسواق السلع

 محافظاتال

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

 550 600 610 475 408 550 500 408 307 421 465 الرئيسية المدن الذرة الرفيعه

 600 اليوجد 425 460 602 467 475 550 312 336 458 الريف

 %8.3- اليوجد %43.5 %3.3 %32.2- %17.7 %5.26 %25.8- %1.60- %25.3 %1.5 الفرق

 600 500 585 452 433 415 اليوجد 417 397 392 433 الرئيسية المدن الدخن

 625 اليوجد 425 475 513 492 404 500 400 350 379 الريف

 %4.00- اليوجد %37.65 %4.84- %15.6- %15.6- ليوجد %16.6- %0.7- %12.0 %14.2 الفرق

 550 600 450 550 388 446 اليوجد 467 327 558  500 الرئيسية المدن الذرة الشامية

 631 اليوجد 375 488 389 431 467 اليوجد 350 419 اليوجد يفالر

 %12.8- اليوجد %20.0 %12.7 %0.3- %3.5 اليوجد اليوجد %6.5- %33.2 ليوجد الفرق

 اليوجد 500.00 اليوجد 498.00 454.00 367.00 500.00 350.00 376.00 492.00 800.00 الرئيسية المدن الشعير

 اليوجد 500 300 519 480 567 433 400 400 338 556 الريف

 ليوجد %0.00 ليوجد %4.05- %5.42- %35.2- %15.4 %12.5- %6.0- %45.5 %43.8 الفرق
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018-اكتوبرالشهري ألسعار الخضروات )لاير/كجم(  ط: المتوس6جدول 

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

 البصل

 

 458 300 350 283 329 392 417 342 338 338 400 360 325 اكتوبر

 %36 %20 %4 %6 %28 %33 %21 %24 %23 %21 %33 %22 %15 سبتمبر

 الطماطم

 

 500 525 438 404 354 444 523 400 467 396 400 424 342 أكتوبر

 %38 %62 %8 %54 %63 %59 %54 %52 %26 %45 %37 %58 %49 سبتمبر

 البطاط

 

 500 475 488 424 367 479 510 413 517 425 496 475 433 أكتوبر

 %36 %52 %18 %35 %42 %55 %42 %50 %32 %16 %58 %37 %32 سبتمبر

 البيبر

 

 1775 575 950 671 817 733 1004 675 833 500 621 609 600 أكتوبر

 %69 %0 %3 %15 %25 %11 %0 %4- %18 %23 %22 %5 %11 سبتمبر

 البسباس
 2067 1138 1850 953 933 1113 2594 1125 1575 854 1142 970 925 اكتوبر

 %20 %38 %0 %39 %51 %49 %6 %13 %62 %38 %53 %32 %71 سبتمبر

 البامية

 1050 550 1100 1028 708 877 1133 700 1300 592 788 839 775 اكتوبر

 %22 %24- %1 %14 %21- %2 %4- %22- %3 %8- %2 %31- اليوجد سبتمبر

 في حاد بشكل أكتوبر في للبصل الشهري السعر متوسط وارتفع العرض قل لذلك، وتبعا. المحمية البيوتالمناطق الدافئة و من يأتي المحلية السوق في متاح هو ومافي المرتفعات  الخضروات جميعل اإلنتاج موسم توقف الشتاء، فصل بداية مع البصل: 

 .حجة في رياالا  400 إلى البيضاء في كيلوجرام/  رياالا  283 من التجزئة أسعار تراوحت وقد. وحجة عدن في ٪33و أبين، في ٪36 نسبة أعلى وسجلت. المستهدفة المحافظات يعجم
 في ارتفاع نسبة أعلى وسجلت. المستهدفة المحافظات في كبير بشكل األسعار فارتفعت العرض، انخفاض في تسبب الذي الموسم نتهاءاو الشتاء دخول فصل وبسبب السابق الشهر مع وبالمقارنة. البصل اتجاه نفس الطماطم سعر متوسط يتبع الطماطم:  

 .الضالع مدينة في كيلوجرام/  رياالا  525 إلى صنعاء مدينة في كيلوجرام/  رياالا  342 من بالتجزئة البيع سعر وتراوح. والبيضاء وعدن وتعز ولحج الحديدة في ٪50 من وبأكثر ٪63 بنسبة إب محافظة

 تمبرسب بأسعار مقارنة أكتوبر شهر في المحافظات جميع في األسعار وارتفعت. تعز في كغ/  رياالا  510و إب في كيلوجرام/ال/  رياالا  367 بين للبطاطس التجزئة سعر وتراوح. والبصل الطماطم اتجاه نفس للبطاطس الشهري السعر متوسط تبع البطاطس  

 .وأبين والبيضاء وحضرموت، صنعاء، مدينة في ٪30 من وأكثر الضالع، في ٪52و عدن، في ٪55 تلتها ،٪ 58 بنسبة زيادة أعلى على حجة وشهدت. 2018

 22و  ،ذمار في ٪23وإب،  في ٪25 تلتها ،٪69 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى ابين حققت. في كل المحافظات األخرىفقد ارتفعت اسعره  لحج، السابق، باستثناءفي تعز والضالع مقارنة بالشهر  الشهري السعر متوسطلم يتغير  :) الحلو لالفلف (البيبر 

 لاير للكيلو في ابين 1775لاير / للكيلو جرام في الضالع و 575تراوح سعر التجزئة بين  .في حجة

 في الكيلوجرام رياالا  2067 يليها للكيلوجرام، رياالا  2594 بسعر األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين من معدالتها أعلى في تعز مدينة في التجزئة أسعار وكانت. سبتمبرلسابق الشهر افي  نفسه هو الشهر لهذا شبوة في الحار البسباس سعر: الفلفل 

 .والضالع والبيضاء وذمار الحديدة في ٪30 من وأكثر وإب، حجة في ٪50 من وأكثر حضرموت، في ٪62 يهيل صنعاء، مدينة في ٪70 أكتوبر في السعر متوسطت الزيادة في وتجاوز. حضرموت في رياالا  1575و أبين

. واسع نطاق على ومستهلك مطلوب أنه كما بالريف، مقارنة الرئيسية المدن في أعلى بها الخاص التجزئة سعر ويعتبر. ومغذ نقدي كمحصول أهميتها بسبب 2018 يوليو من ابتداءا  مراقبتها تمت التي الخضروات بين المنتج هذا إضافة تمت: البامية 

 بنسبة السعر انخفض نفسه، الوقت وفي. البيضاء في ٪ 14 وبنسبة أبين في ٪ 22 بنسبة ملحوظ بشكل البامية سعر متوسط ارتفع السابق، بالشهر ومقارنة. تعز في كغ \ لاير 1133 إلى الضالع في كغ \ لاير 550 من أكتوبر في البامية أسعار وتراوحت

 .وإب ولحج الضالع، في ٪ 20 من وأكثر الحديدة في ٪ 31

  

 الخضروات
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 أكثر من والبطاطس والطماطم البصل ويعتبر. المدن أسواق الى وتورد تنتج التي هي الريفية والمناطق. الريفية واألسواق الرئيسية المدينة أسواق بين الخضروات أسعار فروق في تتحكم التي الرئيسية العوامل من والموسمية والطلب، االستهالك، معدل عموما،

 التي الجيدة األسعار علىحصول لل المحافظات بين األحيان بعض وفي افظة،المح نفس داخل العواصم إلى المحصودة محاصيلهم ببيع والمحافظات المناطق مختلف من المنتجون يقوم وعادة،. المدن في أو الريفية المناطق في سواء يومي،وبشكل  استهالكا الخضار

 الحلو الفلفل على الطلب الرتفاع ونظراا . الريفية األسواق من المدن في أرخص والبطاطس والبصل الطماطم مثل الخضروات أسعار بعض أن أسباب أحد وهذا. نسبيا مستقرا الرئيسية المدن أسواق في الخضروات سعر يبقي لذلك، ونتيجة. اإلنتاج تكاليف تغطي

 والضالع ذمار في فيةالري واألسواق الرئيسية المدن بين األسعار في فروق هناك يوجد ال السابق، بالشهر ومقارنة. المحافظات معظم في الريفية األسواق من بكثير أعلى األسعار فإن وغيرها، والفنادق والسكان المطاعم قبل من الرئيسية المدن في الحار والبسباس

 البارد والبسباس الحلو للفلفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 اكتوبر شهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الخضروات اسعار في االختالفات نسبة: 7 جدول

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

 البصل

 المدينه الرئيسية
360 400 338 338 342 417 329 283 350 300 458 

 الريف
413 433 410 475 467 419 392 413 513 525 533 

 الفروقات
-12.8% -7.6% -17.6% -28.8% -26.8% -0.5% -16.1% -31.5% -31.8% -42.9% -14.1% 

 الطماطم

 المدينه الرئيسية
424 400 396 467 400 523 354 404 438 525 500 

 ريفال
466 475 492 546 483 428 388 435 475 475 533 

 الفروقات
-9.0% -15.8% -19.5% -14.5% -17.2% 22.2% -8.8% -7.1% -7.8% 10.5% -6.2% 

 البطاطس

 المدينه الرئيسية
475 496 425 517 413 510 367 424 488 475 500 

 الريف
431 600 471 873 1571 724 717 610 844 575 1900 

 لفروقاتا
10.2% -17.3% -9.8% -40.8% -73.7% -29.6% -48.8% -30.5% -42.2% -17.4% -73.7% 

 البيبر

 المدينه الرئيسية
609 621 500 833 675 1004 817 671 950 575 1775 

 الريف
431 600 471 873 1571 724 717 610 844 575 1900 

 الفروقات
41.3% 3.5% 6.2% -4.6% -57.0% 38.7% 13.9% 10.0% 12.6% 0.0% -6.6% 

 الفلفل

 المدينه الرئيسية
970 1142 854 1575 1125 2594 933 953 1850 1138 2067 

 الريف
747 1075 854 1483 2075 2735 992 806 1275 1150 1900 

 الفروقات
29.9% 6.2% 0.0% 6.2% -45.8% -5.2% -5.9% 18.2% 45.1% -1.0% 8.8% 

 البامية

 ئيسيةالمدينه الر
839 788 592 1300 700 1133 708 1028 1100 550 1050 

 الريف
516 925 592 1052 992 977 975 963 1106 550 1400 

 الفروقات
62.6% -14.8% 0.0% 23.6% -29.4% 16.0% -27.4% 6.7% -0.5% 0.0% -25.0% 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 من أقل بنسبة ذمار وفي ٪2 من أقل بنسبة عدن وفي شبوة في ٪3 من أقل بنسبة طفيف بشكل وانخفضت. فقط أبين في (،2018 سبتمبر) السابق الشهر مع مقارنة تغيير دون األغنام من فئةال لهذه الحية الحيوانات أسعار ظلت :أشهر 6 عمر األغنام 

ا السعر وأظهر. التوالي على 1٪ ا ارتفاعا  المناطق من التنقل أثناء النقل وتكاليف والحديدة الضالع في األمني بالوضع ذلك يرتبط حيث المستهدفة، المحافظات من والحديدة صنعاء، مدينة في ٪20 من وأعلى الضالع، في ٪41.25 بنسبة االتجاهات في حادا

 رياالا  24750 منهما لكل تجزئة سعر أدنى والضالع إب في الرأس سعر كان بينما أبين، في رياالا  55000و شبوة في رياالا  57000 يليه حضرموت، في رأس/  رياالا  59583 الفئة لهذه الواحد للرأس سعر أعلى بلغ وقد. صنعاء لمدينة األخرى والمحافظات

 التوالي على رياالا  28250و

 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى الحديدة محافظة وسجلت. 2018 سبتمبر بشهر مقارنة فقط أبين في تغيير دون األغنام من الفئة لهذه الحية الحيوانات أسعار ظلت حيث. العمر من أشهر 6 فئة سعر اتجاه نفس األسعار متوسط تبع شهر 12 عمر األغنام 

 من كل سجل حيث. حضرموت محافظة في 72417 تليها أبين، في رأس/  رياالا  76000 يليه شبوة، في رياالا  81000 الفئة لهذه رأس لكل سعر أعلى بلغ وقد. والبيضاء وشبوة صنعاء مدينة في ٪10 وبنسبة الضالع في ٪15.12 يليها الفئة، لهذه 16.55٪

 .التوالي على لاير 46000و لاير 49500 كان والذي تجزئة، سعر أدنى وذمار الضالع

 ٪12.64 وبنسبة ٪23.6 بنسبة وصنعاء وعدن الحديدة في حاد بشكل ارتفعت وقد. 2018 سبتمبر بشهر مقارنة فقط أبين في تغيير دون األسعار ظلت حيث. األغنام أسعار اتجاهات نفس أكتوبر شهر في األسعار متوسط اتبع :أشهر 6 عمر الماعز  

رأس /  رياالا  60000 و حضرموت، في رياالا  63167 هاتلي صنعاء، مدينة في رأس/ لاير 65000 هو أشهر 6 فئة الماعز من الواحد للرأس سعر أعلى وكان. ٪3 من أقل بنسبة وتعز شبوة في طفيف بشكل األسعار وانخفضت. التوالي على ٪9.24 وبنسبة

 .التوالي على رياالا  43750 و لاير 50000 كان والذي تجزئة، سعر وذمار أدنى الضالع في الرأس سعر وسجل. أبين في

 

ا 12 فئة للماعز الشهري السعر متوسط ارتفع :شهرا 12 عمر الماعز    في انخفاض نسبة أعلى وسجلت. عدن في ٪12.7و البيضاء، في ٪13.0و الحديدة، في ٪15.7و صنعاء، مدينة في ٪17 نسبةب 2018 سبتمبر بشهر مقارنةا  أكتوبر في شهرا

 سعر أدنى ذمار شهدت بينما. لحج في لاير 75000و حضرموت في لاير 75667و صنعاء، مدينة في لاير 77500 تليها وأبين، شبوة من كل في رأس/  لاير 80000 الماعز من شهرا 12فئة  من الواحد الرأس سعر وبلغ. ٪4 من أقل بنسبة شبوة محافظة

 .للرأس/  لاير 43750 عند

 مدينة في ٪ 14 وحوالي عدن في ٪ 14.23 بنسبة تعز، في ٪ 15.17 النائية، الريفية والمناطق األخرى المحافظاتحيث يأتي االمداد من  لحج في ٪ 73.27 بنسبة   2018 سبتمبر مع بالمقارنة أكتوبر في الحي الدجاج سعر متوسط ارتفع :الحي الدجاج  

 لحج في لاير 2275 يليها لاير 2308 بسعر تعز في الحي للدجاج التجزئة أسعار أعلى تسجيل وتم. الترتيب على ٪ 1و ٪ 2 من أقل بنسبة وذمار شبوة في فقط السعر في الطفيف االنخفاض تسجيل وتم. صنعاء

 

 

 

 السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 اكتوبر اسواق المدن الرئيسية خالل يدجاج( ف/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
 اكتوبر

  55,000  28,250  57,000  44,667  24,750  39,875  35,208  44,250  59,583  33,250 اليوجد  39,000  45,000

 سبتمبر
 %0.0 %41.3 %2.8- %7.6 %5.7 %1.9- %2.6 %7.3 %5.2 %0.8- اليوجد 25.8% 28.6%

 12أغنام 
 شهور

 اكتوبر
  76,000  49,500  81,000  72,000  54,000  57,813  54,583  70,000  72,417  46,000   اليوجد  59,875  60,000

 سبتمبر
 %0.0 %15.1 %2.4- %10.2 %1.4- %4.2 %7.7 %6.5 %3.5 %2.9- اليوجد 16.6% 13.2%

 6ماعز 
 شهور

 اكتوبر
  60,000  30,500  56,000  39,583  26,750  45,688  40,083  45,250  63,167  32,000    اليوجد  41,250  65,000

 سبتمبر
 %0.0 %3.4 %3.2- %7.7 %5.6 %12.5 %1.4- %8.4 %4.1 %6.7 اليوجد 23.6% 9.2%

 12ماعز 
 شهور

 اكتوبر
  80,000  50,000  80,000  68,889  58,500  69,438  63,750  75,000  75,667  43,750    اليوجد  63,625  77,500

 سبتمبر
 %0.0 %7.0 %4.5- %13.0 %0.1 %12.7 %3.8 %6.0 %1.6 %1.7 اليوجد 15.7% 16.5%

 دجاج الحي
 اكتوبر

1,558  1,475  2,017  1,493  1,342  2,275  2,308  1,860  1,496  1,725  2,000  1,725  1,767  

 سبتمبر
14.0% 2.3% 4.4% -0.2% 2.2% 73.3% 15.2% 14.3% 2.0% 2.0% -1.9% 3.0% 3.9% 

 الثروة الحيوانية
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 محافظات في أشهر، ستة العمر فئة من والماعز األغنام فئات لجميع الريفية األسعار على ذلك انعكس وقد. الريفية المناطق في واألسواق الرئيسية المدن أسواق بين األسعار في كبيرة اختالفات الشهرية المحافظات مراقبة بيانات أظهرت الريفية(:سعر بوابة المزرعة )األسعار 

 وذمار، ولحج، والحديدة، وتعز، حضرموت، في شهراً، 12 عمر فئة من والماعز لألغنام الريفية األسعار فإن وبالمثل،. الرئيسية المدن بأسعار مقارنة وذلك التوالي على ٪ 2و ٪ 8. ٪12و ٪16و ٪25 بنسبة الريفية األسعار انخفضت حيث يضاءوالب والضالع وتعز والحديدة حضرموت

 يتم والطلب، العرض قانون وبسبب عامة، بصفة الحي، للدجاج وبالنسبة. شهراً  12 فئة الماعز إلى بالنسبة والريف للمدينة الرئيسية األسعار بين األسعار في فروق هناك يكن لم "،الضالع" وفي. التوالي على لألغنام ٪7 و ٪8 و ، ٪9 و ، ٪12 و ، ٪15 و ، ٪24 بنسبة أقل كانت والبيضاء

 االستهالك ويفضل كبير بشكل مطلوباً  ليس ألنه( المكال) حضرموت في الريفية األسواق في متاحاً  الحي الدجاج يكن لم أكتوبر، شهر وفي. الريفية باألسواق مقارنة الرئيسية المدن في بكثير أقل األسعار فتكون الريفية طقبالمنا مقارنة أكثر الرئيسية المدن إمداد

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

 

 

 

 

 2018 اكتوبر شهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحية الحيوانات اسعار في تاالختالفا نسبة: 9 جدول

النوع 
 والعمر

 السوق

 المحافظات

صنعاء 

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

 6أغنام
 شهور
 

المدينه 

 الرئيسية
 55000 28250 57000 44667 24750 39875 35208 44250 59583 33250 اليوجد 39000 45000

 الريف
 55333 26250 73750 43750 34000 اليوجد 31354 45458 47500 31625 38167 33500 اليوجد

 الفروقات
 %1- %8 %23- %2 %27- اليوجد %12 %3- %25 %5 اليوجد %16 اليوجد

 
أغنام 
12 

 شهور

المدينه 
 الرئيسية

 76000 49500 81000 72000 54000 57813 54583 70000 72417 46000 اليوجد 59875 60000

 الريف
 77000 48250 88125 67292 54500 اليوجد 47602 64125 58417 42683 57250 53438 اليوجد

 الفروقات
 %1- %3 %8- %7 %1- اليوجد %15 %9 %24 %8 اليوجد %12 اليوجد

 6ماعز 
 شهور

المدينه 

 الرئيسية
 60000 30500 56000 39583 26750 45688 40083 45250 63167 32000 اليوجد 41250 65000

 الريف
 65000 29000 80000 41750 34500 اليوجد 34792 42917 58917 28425 37083 35438 اليوجد

 الفروقات
 %8- %5 %30- %5- %22- اليوجد %15 %5 %7 %13 اليوجد %16 اليوجد

ماعز 
12 

 شهور

المدينه 

 يةالرئيس
 80000 50000 80000 68889 58500 69438 63750 75000 75667 43750 اليوجد 63625 77500

 الريف
 85667 50000 92250 65125 59313 اليوجد 55729 69667 60333 40563 56667 56313 اليوجد

 الفروقات
 %7- %0 %13- %6 %1- اليوجد %14 %8 %25 %8 اليوجد %13 اليوجد

 دجاج
 الحي

ه المدين
 الرئيسية

1558 1475 2017 1493 1342 2275 2308 1860 1496 1725 2000 1725 1767 

 الريف
 2150 1713 1763 1733 1763 اليوجد 2188 1775 اليوجد 1727 2050 1706 اليوجد

 الفروقات
 %18- %1 %13 %0 %15- اليوجد %5 %28 اليوجد %14- %2- %14- اليوجد

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

صنعاء  الشهر السلع
 )األمانة

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

 بقري لحم

 

 5375 3125 4500 4292 3663 4906 3500 5000 5333 3813 4000 4125 4333 اكتوبر

 %7.5 %4.2 %12.5 %8.2 %15.4 %9.0 %10.5 %5.3 %2.0 %3.4 %12.1 %1.0 %9.7 سبتمبر

 غنمي لحم

 

 5750 3575 6000 5542 4083 4781 4842 5000 5667 4000 4000 4250 4333 اكتوبر

 %15.0 %2.1 %1.7 %22.0 %6.5 %8.2 %10.7 %5.3 %5.4 %3.2 %9.6 %3.7 %9.7 سبتمبر

 محلي بقر حليب

 

 633 600 740 680 اليوجد 712 702 400 477 625 757 546 350 اكتوبر

 اليوجد %23.2 %18 %34.2 %12.0 %0.0 %31.0 %12.1 %0.0 سبتمبر

100.0% 

17.2% 9.6% 0.0% 43.9% 

 الدجاج لحم

 

 1775 1825 1500 1978 1600 1542 2433 1500 1408 1500 1625 1467 1850 اكتوبر

 %18.3 %2.8 %5.3 %9.5 %0.5- %0.0 %3.0 %25.5 %3.0 %7.1 %11.5 %3.5 %23.3 سبتمبر

 1600 1500 1550 1500 1371 1479 1583 1725 1508 1442 1450 1413 1313 اكتوبر حبة 30بيض 

 %0.0 %4.8- %5.1 %0.0 %1.5- %0.3- %3.8 %19.0 %0.5 %8.5 %3.6 %3.7 %3.0 سبتمبر

 الزبادي
 350 400 438 300 272 297 400 350 325 350 375 275 300 اكتوبر

 %6 %23 %18 %14 %10 %6 %8 %4- %15 %8 %22 %22 اليوجد سبتمبر

 المنتجات الحيوانية
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 للبيع سعر أعلى وسجل. التوالي على وعدن والبيضاء أبين في ٪ 9و 7 وبين تعز في ٪ 10.5 وبنسبة وشبوة، حجة في ٪ 12 من وأكثر إب، في ٪ 15.4 بنسبة حاد بشكل أكتوبر في البقري اللحم من الواحد الكيلوغرام أسعار متوسط ارتفع :البقري اللحم

 .كيلوغرام/  رياالا  3125 الضالع في سعر أقل وكان كيلوغرام/  رياالا  5375 بمبلغ أبين في بالتجزئة

 
 للبيع سعر أعلى شبوة محافظة وسجلت. وصنعاء حجة مدينتي في ٪9 من وأكثر تعز، في ٪10.7و أبين، في ٪15 وبنسبة البيضاء، في ٪22 بنسبة السعر ارتفع إذ. البقري اللحم اتجاه نفس تقريباا  كتوبرأ شهر في الغنمي اللحم أسعار متوسط اتبع :الغنمي اللحم

 .الضالع أسواق في( كجم/  رياالا  3575) سعر أدنى عن اإلبالغ وتم. لاير 5542 والبيضاء ،5667 وحضرموت لاير، 57750 أبين تليها كغ/  لاير 6000 بالتجزئة
 

 األسعار في ارتفاع أعلى الحديدة ينةمد البيضاء عدن، حجة، لحج، أبين، أسواق، سجلت حين في والضالع، ذمار، صنعاء، مدينة في رئيسية مدن أسواق 3 في تغيير دون أكتوبر شهر في المحلي البقر لحليب بالتجزئة البيع سعر متوسط ظل المحلي البقر حليب

 التوالي على ٪12.1 و ٪17.2 ، ٪23.2 ، ٪31 ، ٪34.2 ،٪44 قرابة بلغ
 ٪ 23.3و لحج، في ٪ 25.5 بنسبة وارتفع. الرئيسة المدن أسواق جميع في تقريبا دازدا إذ. عدن في فقط سبتمبر بشهر مقارنة تغيير دون السعر وظل. السابق الشهر مع بالمقارنة أكتوبر في والضأن البقر لحوم اتجاه نفس الدجاج لحوم أسعار اتبعت الدجاج لحم

 .٪1 من أقل بنسبة إب في فقط السعر وانخفض. حجة في ٪ 11.5 وبنسبة أبين، في ٪ 18.3و صنعاء، مدينة في

 

 في ٪14و 15 وبين بالتساوي، ٪22 بنسبة وحجة الحديدة تلتها ،٪23 بنسبة زيادة نسبة أعلى بينها من الضالع لمحافظة وكان المستهدفة. المحافظات من رىاألخ المدن أسواق جميع في أكتوبر شهر في الزبادي سعر ارتفع لحج،باستثناء محافظة  :الزبادي

 .شبوة في رياالا  438 إلى إب، في رياالا  272 بين الواحدة العبوة سعر وتراوح. التوالي على والبيضاء حضرموت

 

 في األسعار في انخفاض أعلى وسجل. بتيرلتا غلى ءصنعا ينةدمو دة،يدلحوا ،حجةو ز،تع في ٪3 نع ديزي ماو رماذ في ٪8.5 بنسبةو ،لحج في ٪19 نع ديزت بنسبة تفاعااار رهوأظ ن،بيأ في ثابتاا رلسعا ظل ق،لسابا رلشها مع نةربالمقا :) بيضة 30) البيض

 .٪3 بنسبة أغسطس بشهر مقارنة طفيفة زيادة أكتوبر شهر خالل للبيض الوطني التجزئة سعر متوسط أظهر ذلك، ومع. إب في ٪2 من وبأقل ٪4.8 بنسبة الضالع

 

 

 

 لالستهالك تفضيالً  أكثر بقرياللحم ال أن الشهري السعر متوسط وأظهر. االبقار للحوم وأبين والضالع وشبوة لحج في الريفية واألسواق الرئيسية المدن بين األسعار في اتفروقأي  أكتوبر شهر خالل يسجل لم

 المحافظات أسواق معظم في الريفية المناطق في تفضيالً  األكثر هو الضأن لحم كان ذلك، من العكس وعلى. والبيضاء ولحج وحضرموت وحجة الحديدة في الريفية المناطق من أكثر الرئيسية المدن في ومطلوب

 الطلب فإن وبالمثل،. بالريف مقارنةً  المدن في انخفاًضا السعر سجل الرئيسية، المدينة أسواق في البيض من المعروض زيادة بسبب. السوق من الدواجن مزارع مسافة بعد على البيض يعتمد سعر. المستهدفة

 أعلى وأبين حضرموت مدينة أسواق سجلت والمستهلكين، فقد التوريد مصادر بين الطويلة المسافة وبسبب عام، وبشكل. الرئيسية بالمدن مقارنة سعر أعلى ظهر المحافظات، معظم في الريفية المناطق في للزبادي

 األخرى بالمحافظات مقارنة المنتجات لمعظم األسعار

 2018 اكتوبر شهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحيوانية المنتجات اسعار في االختالفات نسبة: 11 جدول

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

 لحم بقري

 المدينه الرئيسية
4125 4000 3813 5333 5000 3500 3663 4292 4500 3125 5375 

 الريف
3233 3792 3833 5000 5000 4385 4167 3583 4500 3125 5375 

 الفروقات
27.6% 5.5% -0.5% 6.7% 0.0% -20.2% -12.1% 19.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

 غنمي لحم

 المدينه الرئيسية
4250 4000 4000 5667 5000 4842 4083 5542 6000 3575 5750 

 الريف
4469 4458 3833 6083 4729 4969 4938 4167 5500 3625 5542 

 الفروقات
-4.9% -10.3% 4.4% -6.8% 5.7% -2.6% -17.3% 33.0% 9.1% -1.4% 3.8% 

 محلي بقر حليب

 المدينه الرئيسية
1467 1625 1500 1408 1500 2433 1600 1978 1500 1825 1775 

 الريف
1631 1488 1471 1592 1692 2118 1758 1867 1497 1825 1867 

 الفروقات
-10.1% 9.2% 2.0% -11.6% -11.3% 14.9% -9.0% 5.9% 0.2% 0.0% -4.9% 

 الدجاج لحم

 المدينه الرئيسية
546 757 625 477 400 702 0 680 740 600 633 

 الريف
572 753 764 717 0 633 798 683 700 600 708 

 الفروقات
-4.5% 0.5% -18.2% -33.5% 0.0% 10.9% -100.0% -0.4% 5.7% 0.0% -10.6% 

 حبة 30 بيض

 المدينه الرئيسية
1413 1450 1442 1508 1725 1583 1371 1500 1550 1500 1600 

 الريف
1434 1542 1433 1475 1554 1577 1342 1463 1525 1525 1700 

 الفروقات
-1.5% -6.0% 0.6% 2.2% 11.0% 0.4% 2.2% 2.5% 1.6% -1.6% -5.9% 

 الزبادي

 المدينه الرئيسية
275 375 350 325 350 400 272 300 438 400 350 

 الريف
300 366 363 381 858 417 417 320 513 400 354 

 الفروقات
-8.3% 2.5% -3.6% -14.7% -59.2% -4.1% -34.8% -6.3% -14.6% 0.0% -1.1% 

 

 

  2018 اكتوبر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحيوانية المنتجات ألسعار مقارنة
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 و ذمار، في ٪21.6 تليها ،٪33.1 إب ، وفي٪46.7 بنسبة الحديدة في ارتفاع نسبة أعلى توسجل لمستهدفةا تلمحافظاا جميع في ةبحد سبتمبر بشهر نةرمقا أكتوبر شهر في ردلمستوا لقمحا رسعاأ متوسط تفعار :القمح وبحب 

 .تعز في كغ \ لاير 314 تلتها كغ \ ريل 342 من إب في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل تم وقد. الضالع محافظة في ٪17.6 و شبوة، محافظة في ٪18.2 و حجة، محافظة في 20٪
 من وأعلى إب، في ٪30.1 يليها ذمار، في ٪33 بنسبة ارتفاع نسبة أعلى وسجلت. المستهدفة المحافظات في حاد بشكل ارتفع إذ. القمح حبوب أسعار اتجاه نفس أكتوبر في المستورد القمح دقيق أسعار متوسط اتبع :القمح دقيق 

 .وشبوة تعز ذمار، في ٪ 150و حجة، في ٪ 200 القمح دقيق في الزيادة تجاوزت (،2015 فبراير) األزمة قبل ما أسعار مع وبالمقارنة. والحديدة صنعاء مدينة في 15٪

ا اتجاهاا أكتوبر في البسمتي ألرز الشهري السعر متوسط أظهر: البسمتي الرز   في ٪29.4 وبنسبة البيضاء يف ٪32.3و ذمار في ٪40و لحج، في ٪42 حوالي إلى بحدة األسعار ارتفعت إذ. المستهدفة المحافظات جميع في متزايدا

 .تعز سوق في ٪ 250 البسمتي األرز سعر في الزيادة تجاوزت (،2015 فبراير) األزمة قبل ما أسعار مع وبالمقارنة. عدن في ٪26.7و الضالع،
 وأعلى. المراقبة األسواق جميع في األسعار اتجاه في زيادة ولوحظ. لحج في الريفية األسواقوا الرئيسية المدينة اسواق فيسواءا سبتمبر بشهر بالمقارنة أكتوبر في ال تزال السلعة تشهد شحة في توفرها ال: البسمتي غير الرز 

 لكل رياالا  800 يليه كيلوغرام، لكل رياالا  876 الحديدة في تجزئة سعر أعلى وسجل. وعدن صنعاء مدينة في ٪9 من وأكثر البيضاء في ٪16.2 تليها الحديدة، في ٪31.5 وبنسبة الضالع، في ٪33 قريبات كانت حادة زيادة

 .كغ/  يمني لاير 400 بقيمة أبين في تجزئة سعر أقل سجل بينما الضالع، في 600و لحج في كيلوغرام
 وقرابة شبوة في ٪ 25.7 وبنسبة تعز، في ٪ 28.6 وبنسبة لحج، في ٪ 29.3 يليه أبين، في ٪ 39.3 بنسبة ارتفاع أعلى وسجل. المستهدفة المحافظات في السابق بالشهر مقارنة أكتوبر في السكر أسعار متوسط ازداد :السكر 

 .البيضاء في ٪ 25
 في ٪27.3 وبنسبة ذمار، في ٪28.4 وبنسبة إب، في ٪31.2 وبنسبة الضالع، في ٪33.5 بنسبة حادة زيادة 2018 سبتمبر بشهر مقارنة أكتوبر في المستورد النباتي الزيت سعر متوسط أظهر :المستورد النباتي الطهي زيت 

 .أبين في رياالا  933 بالتجزئة للبيع سعر وأدنى رياالا  1860 البيضاء منطقة في للتر تجزئة سعر أعلى وسجل. حجة في 20.3و أبين،
 

. أبين في ٪26 وبحوالي البيضاء، في ٪27.2 وبنسبة صنعاء مدينة في ٪47 وبنسبة افظاتالمح جميع في ارتفعت حيث. للمستورد السعر اتجاه نفس محليا المصنع الطهي السعرلزيت متوسط اتبع :محلياعامل الم الطهي زيت 

 .حضرموت في لتر/  رياالا  629و صنعاء مدينة في رياالا  1033 بين األسعار وتراوحت
 

 
 
 
 
 

 الحبوب سعر كان أكتوبر، شهر وخالل. األسعار زيادة في ساهمت والمحافظات المدن ومراكز البحرية الموانئ بين المسافاتو النقل تكلفة أن إلى الريفية التجزئة أسعار مع الرئيسية المدن أسواق مقارنة أشارت عام، بشكل
 المدن في السلع لنفس األسعار في فروق هناك يكن لم حين لشبوة، في ٪3 وبنسبة وتعز لحضرموت سواء حد على ٪10.3 بنسبة الرئيسية المدينة أسواق مع بالمقارنة أعلى مراقبتها تم التي الريفية األسواق في القمح

 هما رئيسيان عامالن وهناك. المدينة سوق في باألسعار مقارنة الريفية المناطق في أرخص القمح حبوب سعر كان أخرى، محافظات وفي أخرى ناحية ومن. والضالع أبين محافظتي في المراقبة الريفية واألسواق الرئيسية
 في ٪23 بنسبة الطهي زيت سعر ارتفع ،في الحديدة المتصاعد الصراع وبسبب ري،لتجاا ادإلمدا لىإ باإلضافة قلسوا في ئيةالغذا للسلع لتوفروا ضلعرا تحسين شأنها من لتيا إلنسانيةا اتلمساعدوا لمحليا جإلنتاا

 الرئيسية المدينة في ٪36 األسعار وفروق األخرى، المحافظات مع مقارنة أعلى المدينة في البسمتي غير رزاأل السعر وكان ،البحلري للبالد الميناء هي الحديدة أن من الرغم وعلى. الريفية السوق بأسعار مقارنة المدينة
 المناطق في األسعار من أقل البحرية لموانئاقربها من  يكون أن يتوقع التي الرئيسية المدن سوق في المستوردة السلع أسعار تكون ما وعادة. أعاله المذكور السبب لنفس البسمتي، غير لألرز الريفية األسواق مع مقارنة
 .والنائية الريفية

 
 
 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 اكتوبر 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 ةالحديد

 القمح

 

 300 280 305 300 342 298 314 300 260 304 300 292 257 اكتوبر

 %11.5 %17.6 %18.2 %10.7 %33.1 %4.9 %7.2 %15.4 %7.0 %21.6 %20.0 %46.7 %11.3  سبتمبر

132.8 اليوجد اليوجد %116.7 %176.4 %289.6 %192.0 %97.7 ماقبل األزمه

% 

128.0% 100.0% 205.0% 86.7% 134.4% 

 القمح دقيق

 

 300 305 335 350 363 351 415 350 329 400 340 296 300 اكتوبر

 %0.0 %7.4 %11.7 %16.7 %30.1 %12.1 %23.1 %16.7 %16.3 %33.3 %12.6 %15.6 %15.4  سبتمبر

130.8 ماقبل األزمه

% 

148.9 %176.7 اليوجد 135.0% 166.7% 240.0% 146.7%

% 

113.5% 105.9% 161.7% 79.4% 119.0% 

 السكر

 

 471 428 450 446 413 408 495 450 425 425 404 393 403 اكتوبر

 %39.3 %28.5 %25.7 %24.9 %18.0 %15.9 %28.6 %29.3 %15.5 %21.4 %15.4 %20.6 %16.1  سبتمبر

151.9 ماقبل األزمه

% 

111.4 %209.4 اليوجد 136.1% 150.0% 104.0% 106.8%

% 

93.0% 123.0% 154.2% 100.0% 120.1% 

 البسمتي الرز

 

 1100 1000 913 1222 1075 1138 1173 1313 908 1208 979 1026 923 اكتوبر

 %29.4 %14.9 %1.3- %32.3 %22.9 %26.7 %15.1 %41.9 %14.6 %40.0 %14.1 %30.5 %15.8  سبتمبر

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %291.0 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 الرز

 غير البسمتي

 

 400 600 488 458 438 569 410 800 441 475 563 876 399 اكتوبر

 %32.9 %4.3 %6.1 %16.2 %14.4 %9.6 %3.5 اليوجد %4.5 %30.9 %20.6 %31.5 %9.9  سبتمبر

166.0 اقبل األزمهم

% 

180.3 %105.0 اليوجد 76.4% 216.7% 275.3% 192.0%

% 

119.0% 129.0% 248.6% 200.0% 97.0% 

 

 لطبخا يتز

 مستورد

 933 1075 875 1860 1004 1143 1231 1050 983 1100 988 964 1183 اكتوبر

 %27.3 %33.5 %9.4 %18.2 %31.2 %10.9 %14.1 %7.7- %18.7 %28.4 %20.3 %14.1 %19.5  سبتمبر

228.4 %177.3 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

% 

194.4% 291.6% 201.7% 215.2% 173.6% 

 

 الطبخ زيت

 **محلي

 

 850 825 725 930 1026 850 1006 800 629 958 758 859 1033 اكتوبر

 %25.9 %13.8 %6.9 %27.2 %15.0 %16.9 %17.5 %6.7 %21.7 %25.6 %16.6 %22.9 %47.2  سبتمبر

217.8 ماقبل األزمه

% 

144.3 %159.3 اليوجد 151.6% 128.1% 95.4% 149.0%

% 

200.9% 95.8% 150.0% 141.9% 149.3% 

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

 2018 اكتوبر في الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسواق في المستوردة السلع أسعار في قالفرو :13دول 

 االسواق السلع
 المحافظات

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

ح
قم

ال
 

دينه الم

 الرئيسية
292 300 304 260 300 314 342 300 305 280 300 

 الريف
262 283 290 290 278 350 284 298 314 280 300 

 الفروقات
11.5% 6.0% 4.8% -10.3% 7.9% -10.3% 20.4% 0.7% -2.9% 0.0% 0.0% 

ق
قي

د
 

ح
قم

ال
 

المدينه 

 الرئيسية
296 340 400 329 350 415 363 350 335 305 300 

 الريف
304 348 328 328 303 373 350 361 330 305 312 

 الفروقات
-2.6% -2.3% 22.0% 0.3% 15.5% 11.3% 3.7% -3.0% 1.5% 0.0% -3.8% 

كر
س

ال
 

المدينه 

 الرئيسية
393 404 425 425 450 495 413 446 450 428 471 

 الريف
343 439 402 402 404 461 408 428 365 428 500 

 الفروقات
14.58% -7.97% 5.72% 5.72% 11.39% 7.38% 1.23% 4.21% 23.29% 0.00% -5.80% 

رز
ال

 
ي 

مت
س

لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
1026 979 1208 908 1313 1173 1075 1222 913 1000 1100 

 الريف
898 1050 1129 958 1063 1104 1108 960 901 1000 1117 

 الفروقات
14.25% -6.76% 7.00% -5.22% 23.52% 6.25% -2.98% 27.29% 1.33% 0.00% -1.52% 

رز
ال

 
ير

غ
 

 

ي
مت

س
لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
876 563 475 441 800 410 438 458 488 600 400 

 الريف
644 658 547 547 629 445 483 444 496 630 483 

 الفروقات
 %17.2- %4.8- %1.6- %3.2 %9.3- %7.9- اليوجد 19.4%- 13.2%- 14.4%- 36.0%

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

رد
تو

س
م

 
 

المدينه 

 الرئيسية
964 988 1100 983 1050 1231 1004 1860 875 1075 933 

 الريف
784 888 948 815 883 1129 1213 1178 769 1075 954 

 الفروقات
22.96% 11.26% 16.03% 20.61% 18.91% 9.03% -17.23% 57.89% 13.78% 0.00% -2.20% 

ت
زي

 
خ
طب

ال
 

ي
حل

م
 

المدينه 
 يسيةالرئ

859 758 958 629 800 1006 1026 930 725 825 850 

 الريف
701 792 706 706 771 845 846 768 681 825 875 

 الفروقات
22.5% -4.3% 35.7% -10.9% 3.8% 19.1% 21.3% 21.1% 6.5% 0.0% -2.9% 

 



 
 

    الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 

 النشرة الشهرية لمراقبة السوق
2018: راكتوب   العدد :39                                                                                                                                                                              

39:  العدد                                 8201اكتوبر      السوق لمراقبة الشهرية النشرة :الصفحة 14                                                                                   

 
 

 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

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

 . األوربي االتحاد من الممول" العيش سبل وصمود الغذائي االمن

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

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

 منظمة الفاو  –تحسين االمن الغذائي وصمود سبل العيش  

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

Belihu.Negesse@fao.org 

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

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

 

 

 

المدن  اسواقفي  : المتوسط الشهري ألسعار األنواع الشائعة االستهالك من األسماك14جدول 
 2018 اكتوبر)لاير/كجم(  الرئسيية

 المحافظة
 التغيير %

 األسماك من الستهالك الشائعة النواع

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة
 3417 867 4125 3408 اكتوبر

 %31 %2 %8 %3- سبتمبر

 الحديدة
 1971 718 3838 اليوجد اكتوبر

 %1 %2- %3- اليوجد سبتمبر

 جهح
 2625 625 4000 اليوجد اكتوبر

 %22 %6- %4 اليوجد سبتمبر

 ذمار
 2575 883 3533 3450 اكتوبر

 %3 %8- %1 %7 سبتمبر

 حضرموت
 2483 942 5458 2267 اكتوبر

 %2 %6 %1- %12- سبتمبر

 لحج
 1500 1200 اليوجد 4000 اكتوبر

 %23- %41 اليوجد %33 سبتمبر

 تعز
 4375 يوجدال 6000 4413 اكتوبر

 %14 اليوجد %18 %21 سبتمبر

 عدن
 

 3006 1340 5917 3417 اكتوبر

 %7 %27 %13 %14 سبتمبر

 اب
 

 3646 اليوجد 4108 3708 اكتوبر

 %19 اليوجد %21 %25 سبتمبر

 البيضاء
 

 2242 717 3250 2317 اكتوبر

 %20 %50 %0 %5 سبتمبر

 شبوة
 

 2667 1333 2750 3063 اكتوبر

 %9 %23 %3 %8 مبرسبت

 الضالع
 

 اليوجد 500 اليوجد 2000 اكتوبر

 اليوجد %0 اليوجد %0 سبتمبر

 أبين

 3167 1000 3542 3417 اكتوبر

 %24 %14 %14- %5 سبتمبر

 

 

 

 سعر متوسط وارتفع صودة،المر األسواق جميع في أكتوبر شهر في الثمد أسماك توفرت ،والحديدة حجةالحديدة و باستثناء الثمد:

 بنسبة بحدة انخفضت كما. التوالي على ٪14و ٪21و ٪25و ٪33 بنسب وعدن وتعز وإب لحج من كل في حاد بشكل التجزئة

 مدينة في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم. األخرى بالمحافظات مقارنة صنعاء، مدينة في ٪3 وبنسبة حضرموت في 12٪

 .كيلوغرام/  رياالا  3708 عند إب وفي لحج في كيلوغرام/  لاير 4000 بـ متبوعاا  كيلوغرام/  رياالا  3441 بقيمة تعز
 

 والتي المستهدفة المحافظات جميع في المرصودة األنواع جميع بين من األنواع أغلى األسماك من النوع هذا يعتبر :السخلة

 في هي كما األسماك من النوع لهذا الشهرية األسعار وبقيت. متتالية رأشه لعدة والضالع لحج أسواق في مستمرة ندرتها جعلت

. السابق بالشهر مقارنة المستهدفة المحافظات معظم في وارتفعت الثمد أسعار اتجاهات نفس اتبعت وقد. البيضاء في فقط سبتمبر

 وتم. أبين في ٪ 14 بنسبة انخفض نفسه الوقت في. عدن في ٪13و تعز في ٪18 تبعتها إب، في ٪21 إلى الزيادة ووصلت

/  رياالا  5458 تلتها عدن، في كيلوجرام/  رياالا  5917و كيلوغرام،/  لاير 6000 بمبلغ تعز في بالتجزئة للبيع أسعار أعلى تسجيل

 .كيلوغرام/  رياالا  2750 وهو بشبوة سعر أقل كان حين في حضرموت، في كيلوغرام
 

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

 دون بالتجزئة البيع سعر وبقي. السابق بالشهر وتعز مقارنة إب محافظة أسواق في نادراا  األسماك من النوع هذا كان أكتوبر،

 متوسط وتذبذب. عدن في كيلوجرام لكل رياالا  1340 إلى العالض في كغ/  لاير 500 بين وتراوح سبتمبر بشهر مقارنة تغيير

 المستهلكين، غالبية قبل من بشدة مطلوبة فهي األرخص، أنها وبما. المراقبة األسواق في أكتوبر شهر في الباغا أسماك أسعار

 عدن، مدينة في ٪ 27 وبنسبة ،٪ 41 بنسبة ولحج ،٪ 50 بنسبة البيضاء في األسعار في حاد ارتفاع في المقابل في تسبب مما

 الترتيب. على وذمار حجة في ٪8و 6 بين طفيف انخفاض تسجيل وتم. أبين في ٪ 14 وبنسبة شبوة في ٪ 23و
 

 من هذا النوع يتوفر لم الضالع، محافظة وفي. مقلي كغذاء المطاعم في لالستهالك األفضل األسماك من النوع هذا يعتبر :الجحش

 بشكل النوع هذا من الشهري السعر معدل ارتفع السابق، الشهر مع وبالمقارنة. التوالي على عشر الثالث شهرلل الجحش سمك

 فقط ٪ 23 بنسبة بحدة السعر وانخفض. تعز في ٪14و البيضاء، في ٪20و أبين، في ٪24و صنعاء، مدينة في ٪31 بنسبة حاد

 في رياالا  3646 يليها للكيلوجرام، رياالا  4375 بلغ تجزئة سعر أعلى عزت سجلت المستهدفة، المحافظات بين ومن. لحج في

 .لحج في كجم/  لاير 1500 سعر أقل تسجيل وتم. إب في الكيلوجرام

 

 وأسعار توافر على المسيطرة العوامل هي واألمن والطلب، والعرض، الموسمية، العوامل تعتبر عام، بشكل :والعرض الوفرة

 توقفت عام، بشكل األحمر والبحر الحديدة في الحالي األمني الوضع وبسبب ذلك، على وبناءا . األسماك من لفةالمخت األنواع

 ومصانع األسماك تخزين على المستمر القتال أثر ذلك، إلى باإلضافة. الحديدة محافظة من الجنوبية المنطقة في الصيد أنشطة

 بعد المتوقع، فمن ذلك، ومع. تعز ساحل في معلقة الصيد أنشطة تزال ال أخرى، ةناحي ومن. عملها تعليق إلى أدى مما التعليب

 أنها حين في المقبلة، الفترة في أفضل وضع في والتوافر الصيد أنشطة تكون أن العربي، البحر ساحل في الحالي الرياح موسم

 .مارس حتى نوفمبر في يبدأ الذي األحمر البحر في الرياح بموسم سلباا ستتأثر
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