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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(

 بالمحافظات المحلية قاألسوا في التسويقية لألسعار شهري ملخص الشهرية النشرة هذه توفر

 فيه تصدر الذي الشهر  اسعار بمقارنة والمستخدمين للمنتفعين تسمح انها كما ، المستهدفة

 والمعلومات البيانات هذه ، األزمة قبل ما لفترة السعري والمتوسط السابق الشهر بأسعار

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

 والسكرتارية المستهدفة المحافظات في الفنية التنسيق وحدات خالل من" العيش سبل وصمود

 حجة، الحديدة، محافظات من األسعار تجمع ، صنعاء العاصمة بأمانة الغذائي لألمن الفنية

 ، العاصمة أمانة ،البيضاء،الضالع،اب،شبوة،وأسواق ،عدن،ابين تعز لحج، حضرموت، ذمار،

 لكل المتوسط احتساب يتم ثم ومن ،  ممثلة تسويقية مواقع/  مراكز ثالثة من األسعار تجمع

    .موقع

 

 اإلضاءات الرئيسيه

 ولكنه يناير، في عنه( نقطة 1.8) المائة في 1.1 بـ أعلى أي ،2018 فبراير في نقطة 170.8 (FFPI( )الفاو) والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ: عالميا 

 في 2.5 بزيادة فبراير، في نقطة 160.8 والزراعة األغذية منظمة لدى الحبوب أسعار مؤشر متوسط بلغو. الماضي العام منثلة امالم الفترة في قيمته من المائة في 2.7 بنسبة أقل

 بالمائة 4 بزيادة للطن، أمريكيًا دوالًرا No.2 Hard Red Winter، 229) األمريكي للقمح القياسي المتوسط وبلغ. 2017 رايرفب عن المائة في 6.8و يناير عن( نقاط 4) المائة

 .(2017 فبراير الفاو (FPMA. 2017 يناير في عليه كانت مما أعلى ٪ 14و السابق الشهر عن

 481 صرف سعر أعلى بلغ وقد. األمريكي الدوالر مقابلغير الرسمي  اليمني الريال صرف سعر في كبيًرا تباينًا فبراير في المحافظات أسواق مراقبة بيانات أظهرت سعر الصرف: 

 وفي. اليالتو على والحديدة وشبوة صنعاء، ومدينة وعدن، وذمار، لحج، في دوالر/  رياالً  480ودوالر /  رياالً  474 بين وتراوح والمكال أبين من كل في الدوالر مقابل رياالً 

 وزيادة( 2018 يناير) السابق بالشهر مقارنة ٪3 بنسبة طفيفة زيادة يمثل ما وهو رياالً  478 فبراير في المسجل الصرف سعر متوسط بلغ المستهدفة، عشر الثالثة المحافظات

 المستوردة، األساسية الغذائية السلع على( ٪90) بـ تقدر كبيرة بدرجة اليمن يعتمدو. األمريكي الدوالر مقابل قيمته من( 2015 )فبرايرة ألزماما قبل  فترةب مقارنة ٪122 بنسبة

 باهظةتكون أن  األساسية الغذائية المواد بعضارتفاع سعر الصرف قد وضع  فإن لذلك، ونتيجة. المحلية السوق في األسعار تصاعد على كبير تأثير له اليمني الريال قيمة وانخفاض

 العمل.فرص مصادر الدخل وانعدام فقدان تدني القوة الشرائية بسبب يعانون  األصلوالذين هم في  يناليمني من للكثير بالنسبة كلفةال

. متزايد اتجاه إظهار فيالمرصودة  المستوردة األساسية الغذائية السلع لجميع الشهري بالتجزئة البيع أسعار متوسطاستمر الوطني المستوى على السلع الغذائية المستوردة:  

 العام منماثل الم الشهر مع الحالية األسعار وبمقارنة. يناير بأسعار مقارنة ٪ 4 بنسبة زيادة أعلى( البسمتي وغير البسمتي من كل سعر متوسط) األرز من كغ 1 سعر حققحيث 

 لزيت ٪33و ٪18و القمح لدقيق ٪23و القمح، لحبوب ٪39 يليه ٪48 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى األرز سجل إذ. ملحوظ بشكل األسعار ارتفعت ،(2017 فبراير) الماضي

 الدخل ضعف من يعانون الذين الضعفاء السكان على األكبر التأثير وسيكون للسكان الغذاء سلة على كبير تأثير األسعار الرتفاع سيكون هنا ومن. التوالي على والفاصوليابخ الط

 الغذائية. الموادة سل بنود من بند كل في اإلضافية التكلفة لتعويض الشرائية والقوة

، ٪7.28الذرة الرفيعة أعلى سعر للكيلوجرام بنسبة  وصلتشهدت أسعار أنواع الحبوب المحلية على المستوى الوطني زيادة كبيرة في فبراير. وقد  الحبوب المنتجة محليا:  

للذرة الرفيعة والذرة  ٪ 24وارتفعت األسعار بنسبة  (،2017ي )فبراير للشعير. مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماض ٪1.3وللذرة الشامية،  ٪4.48و للدخن، ٪4.92و

بالنسبة  ٪ 100بكثير من أسعار ما قبل األزمة بأكثر من  أعلىالوطني على المستوى متوسط األسعاريزال ال عام بشكل للشعير.  ٪ 20وبالنسبة للدخن  ٪ 25الشامية، وبنسبة 

 .بالنسبة للدخن ٪ 60يعة وحوالي للذرة الرف ٪ 64.6و للذرة، ٪ 71.4وبنسبة  للشعير،

 الغالب في مراقبتها تمت التي المحافظات جميع في المستوردة الرئيسية الغذائية السلع فرتو كان رير،التقهذا  إعداد عند :األسواق فيالغذائية وغير  – الغذائية السلعتوفر   

 السلع جميع فرتو وتحسن. المكال في متوفرا كان ما فنادرا الحي الدجاج أما. والبيضاء عدن من كل في فرةمتو البسمتي غير واألرز المستوردة القمح حبوب تكن ولم مستقراً.

 هما والبيضاء الضالع من كلالبيانات أن أوضحت و. السابق بالشهر مقارنة نسبيا وحضرموت وشبوة، وحجة، والحديدة، وذمار، وإب، صنعاء، أسواق في الغذائية وغير الغذائية

 النزاع تصاعد أثر وقد. األسماك وأنواع( الضأن ولحوم البقري اللحم) الحيوانية والمنتجات والمستوردة المحلية الحبوب ذلك في بما الغذائية، السلع معظمفر وت في تضررا األكثر

 هي والطلب، والعرض الموسمية عوامل وتعتبر صودة.المر األخرى باألسواق مقارنة الوقود نقص عن فضالً  األساسية، الغذائية والسلع األسماك وأسعار إمدادات على تعز في

 .األسماكرصودة من الم نواعاأل وتوافر وأسعار إمدادات في تتحكم التي العوامل

 دةياز علیأبلغت  وةشب ةظمحاف فيعام بشكل و. نايري بشهر مقارنة( ٪2)وبنسبة  قليالً  والبترول الديزل من لكل السعر متوسط ارتفع الوطني،على المستوى  المشتقات النفطية: 

 فقط متاحا كان إذ قبل من كان كما الرسمية محطاتال في والبترول الديزل من كل توافر عدم إلى أساسا ذلك ويرجع. ليوالتا علی ٪13.2و ٪17 بنسبةو والبترول زليدلا رسعاأ في

 غازفي  ندرةلوحظت و. وصنعاء والحديدة وحجة تعز في كجم 20-18/ لوزن يمني لاير 5000 تتجاوزقد  الطهي غاز أسعار كانت أخرى، ناحية ومن. الموازية األسواق في

 في طويلة طوابير شهدت كما أسعارها ارتفاع إلى وأدت وتعز وحجة والحديدة وعدن صنعاء مدينة مثل الكبرى المدن في خاصة فبراير شهر من الرابع األسبوعابتداًء من  الطهي

 .والحديدة صنعاء مدينة في األسواق بعض في كجم 20-18/  كجم 7000 إلى األسعار وصلت حيث. ةالموازي األسواق

  

 

 

  والفواكه تجزئة للخضروات سوق
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 اتجاهات أسعار التجزئة للسلع األساسية

 

تغييرال ونسبة( كجم/ يمني لاير) المستوردة للسلع التجزئة سعر متوسط(: 1) جدول  

 ةالغذائي السلع

 المستوردة

 

فبرايرأسعار  
2018  

يرالتغي %  

 ***ما قبل االزمة يناير

  %67.28  %1.26 204.23 القمح

القمح دقيق  218.23 1.54%  53.50%  

  %51.98  %0.96 290.00 السكر

  %130.57  %3.52 495.00 *الرز

 **الطبخ زيت

 **النباتي**

662.96 2.64%  85.88%  

  %41.52  %6.34- 377.38 الفول

  %91.88  %0.51 605.85 الفاصوليا

  %50.80  %2.26 539.85 العدس
 البسمتي وغير البسمتي للصنفين المتوسط هذا*

 محليا والمعامل المستورد للزيت المتوسط هذا**
 محافظة مستهدفه 13ل ***حسابات هذا الشهر تمت 

 الحبوب من المحلية لمنتجاتل( كجم/لاير) التجزئة سعر متوسط: 2 جدول

ةالمحلي السلع  

 

رفبرايأسعار   

2018 

 التغير %

مااااااااااااا قباااااااااااا   الشهر السابق

 ***االزمة

الرفيعة الذرة  335.69 7.28% 64.62% 

 %59.81 %4.92 315.23 الدخن

الشامية الذرة  336.17 4.48% 71.37% 

 %100.47 %1.31 324.36 الشعير
  مستهدفه محافظة 13ل  تمت الشهر هذا حسابات***

 

االزمه وما قبلونسبه التغير مع الشهر السابق  2018 فبراير وب )لاير/كجم(: المتوسط الشهري للحب3جدول   

  السلع

 التغير %

 المحافظات

 صنعاء

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

 الذرة

 الرفيعة

  450  400  461  413  250  347  400  300  367  193  296  235  252 فبراير
  %46.1  %6.7  %10.8  %13.8  %7.3  %0.6  %0.0  %0.0  %0.0  %4.3  %3.9-  %3.5  %4.6 يناير

100.0  اليوجد  %46.8  %7.2  %74.1  %85.0  %40.0 ماقب  األزمه

%  

57.7%  22.0%  96.7%  100.4

%  

66.7%  91.5%  
 

 الدخن

  333  300  433  400  273  292  353  300  383  307  246  250  228 فبراير
  %14.0  %0.0  %7.2  %10.2  %0.7  %9.8  %7.6  %9.1  %0.0  %0.0  %0.0  %5.0  %2.1- يناير

116.5  %70.2  %36.5  %16.8  %76.5  اليوجد  %125.3  %53.5  %44.7  %96.9  %34.1 ماقب  األزمه

%  

27.7%  38.8%  
 

ةالشامي الذرة  

  413  300  اليوجد  500  258  404  381  300  427  214  304  275  258 فبراير
  %18.0  %0.0  اليوجد  %0.0  %5.7  %6.9  %5.8  %0.0  %0.0  %7.0  %0.0  %10.0  %4.0 يناير

117.4  %25.9  %75.7  %90.5  اليوجد  %137.2  %25.9  %68.9  اليوجد  %51.8 ماقب  األزمه

%  

  %75.7  %33.3  اليوجد
 

 الشعير

  اليوجد  350  اليوجد  450  240  321  338  500  283  167  292  400  227 فبراير
  اليوجد  %0.0  اليوجد  %10.8  %4.8  %6.7-  %4.6  %0.0  %0.0  %0.0  %3.2  %3.1-  %1.3 يناير

125.3  اليوجد  %57.2  %4.4  %94.7  %207.7  %62.1 ماقب  األزمه

%  

136.8  %33.3  اليوجد

%  

105.9  اليوجد

%  

  اليوجد

 حضرموت في هو كما فبراير شهر في األسعار متوسط بقي السابق، الشهر مع وبالمقارنة. شبوة في رياالً  461 إلى ذمار في كيلوغرام/  رياالً  193 من فبراير شهر في الرفيعة للذرة التجزئة سعر متوسط تراوحالرفيعة:  الذرة 

 .٪ 4 وبنسبة فقط حجة في وانخفضت. التوالي على وشبوة البيضاء من كل في ٪10.8و ٪13.8 يليه ٪46.1 بنسبة أبين في حاًدا ارتفاًعا أظهر حين في وتعز، لحجو

 :شبوة في للكيلوغرام رياال 433و صنعاء مدينة في كغ/  لاير 228 بين الدخن من التجزئة عرس تراوحو. والضالع وحضرموت، وذمار، حجة، من كل في السابق، الشهر مع بالمقارنة الدخن سعر متوسط يتغير لم الدخن .

 .لحج في ٪9.1و عدن في ٪9.8و البيضاء، في ٪10.2 تلتها ،٪14 بنسبة أبين في زيادة أعلى وسجلت. األخرى المحافظات جميع في ارتفعت فقد صنعاء، مدينة وباستثناء

 أعلى أبين وسجلت. األخرى المستهدفة المحافظات جميع في وزاد والضالع، والبيضاء ولحج وحضرموت حّجة محافظات في تغيير دون السابق بالشهر ومقارنة فبراير شهر في الشامية الذرة سعر متوسط ظل :الشامية الذرة 

 .عدن في ٪7و الحديدة في ٪10 يليها ٪18 بلغت ارتفاع نسبة
 في األسعار وانخفضت وإب، تعز في ٪4 من أعلى وبنسبة يليها البيضاء، في ٪10.8 بنسبة ملحوظة زيادة وأظهر. والضالع ولحج وحضرموت ذمار في 2018 يناير في هو كما فبراير شهر في يرالشع سعر متوسط ظل :الشعير 

 .التوالي على ٪3.1و ٪6.7 بنسبة والحديدة عدن

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018-فبرايرت )لاير/كجم( الشهري ألسعار الخضروا ط: المتوس4جدول   

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

 البص 

 

 300 275 318 296 283 225 250 238 233 337 283 217 363 فبراير

 %0.0 %4.6 %6.4 %0.0 %11.3- %14.1- %15.5- %17.4- %5.3- %6.1- %4.4- %0.9- %7.4 يناير

 الطماطم

 

 200 121 218 117 98 152 165 138 192 137 94 100 129 فبراير

 %0.0 %23.4- %5.2- %41.5- %49.0- %15.6- %37.3- %15.3- %9.9- %32.5- %48.6- %34.6- %31.4- يناير

 البطاط

 

 317 325 300 263 279 302 371 288 283 329 333 306 300 فبراير

 %20.5 %23.6 %5.6 %10.5 %9.8 %13.1 %11.4 %4.7 %6.0 %9.7 %33.2 %25.4 %0.0 يناير

 البيبر

 

 1200 425 963 517 314 531 629 650 613 454 354 254 375 فبراير

 %20.0 %21.4 %67.5 %5.1 %3.3 %4.8- %6.0- %7.1- %15.0- %2.5 %2.3 %0.8- %25.0 يناير

سالبسبا  
 667 317 1138 421 229 413 1756 400 508 362 400 202 350 فبراير

 %25.1 %20.5 %1.0- %5.6- %10.1 %9.0- %0.0 %0.0 %1.6 %10.7 %7.6- %3.1 %7.7 يناير

السابق لشهرا مع التغير ونسبه 2018 فبراير( دجاج/راس/لاير) الحية والدواجن الحيوانات ألسعار الشهري المتوسط: 5 جدول  

النوع 
 والعمر

 الشهر

 المحافظات

صنعاء 

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

 6أغنام
 شهور

 31667 17750 35000 29000 22500 35583 29583 30000 38917 21500 21250 16333 26500 فبراير

 %0.0 %6.0 %9.1- %3.3- %6.5 %18.6 %6.9 %0.8- %2.4 %0.6- %4.0 %0.0 %0.0 يناير

 12أغنام 
 شهور

 43333 34250 53750 47250 36084 49052 46833 36550 53500 31375 34125 31500 32500 فبراير

 %0.0 %3.0 %3.5- %4.5- %12.3 %0.4 %10.1 %9.9 %0.9 %2.9 %7.1 %1.6- %0.0 يناير

 6ماعز 
 شهور

 34333 24250 32000 28000 23584 34021 32417 31175 44583 22325 16813 18417 26000 فبراير

 %0.0 %3.2 %10.8- %8.2- %8.4 %41.8 %2.9 %1.0- %0.2- %0.0 %3.9 %2.3 %0.0 يناير

 12ماعز 
 شهور

 45333 41750 44750 47000 34417 45302 52667 41925 56250 31825 27750 36583 31500 فبراير

 %0.0 %1.8 %10.3- %4.1- %3.4 %16.5 %1.9 %6.1 %0.1- %1.4 %6.2 %1.1- %0.0 يناير

دجاج 
 الحي

 1200 1450 1313 1275 1250 1333 1563 1200 1600 1393 1483 1421 1000 فبراير

 %0.0 %38.1 %12.5- %6.3 %11.1 %5.7 %6.5- %0.0 %2.4 %5.6 %17.0 %7.2 %7.6 يناير

 اتجاهات وأظهرت. التوالي على ٪11.3و ٪14.1و ٪15.5 ٪17.4 بنسبة وإب وعدن وتعز لحج من كل في حاد بشكل وانخفض وأبين، البيضاء في تغيير دون السابق بالشهر مقارنة فبراير في للبصل بالتجزئة البيع سعر متوسط ظل البصل: 

 .صنعاء مدينة في للكيلوجرام رياالً  363و الحديدة في كيلوجرام/  رياالً  217 بين للبصل التجزئة سعر وتراوح. ٪ 4.6 بنسبة الضالع وفي ٪ 6.4 بنسبة وشبوة ،٪ 7.4 بنسبة صنعاء مدينة في متزايدة

 خالل من وفبراير يناير في ديسمبر في موجودة كانت التي اإلنتاج فجوة تعويض تم حيث الموسمي، باإلنتاج الغالب في االنخفاض هذا ويرتبط. دفةالمسته المحافظات جميع في يناير مع مقارنة فبراير في الطماطم أسعار متوسط انخفض الطماطم: 

 تبعه وةشب في مکغ/  لاير 218 ئةزللتج رسع علیأ تسجيل متو. والحديدة وتعز وصنعاء ذمار في ٪30 غوبل. حجة محافظة في ٪48.6 تبعتها إب في ٪49 بلغت فقد األسعار في انخفاض نسبة أعلى أما. األخرى الساحلية والمناطق تهامة في اإلنتاج

 .حجة في مکج/  لاير 94 رسع نیأد لسج بينما نبيأ في کغ/  لاير 200

 حجة محافظة في ٪33.2 ارتفاع نسبة أعلى بلغت حيث ،2018 يناير مع مقارنة األخرى المستهدفة المحافظات جميع في ارتفع ينح في صنعاء، مدينة في يناير شهر في الحال عليه كان كما فبراير شهر في البطاطس أسعار متوسط بقي البطاطس:  

 .للكيلوجرام رياالً  263 وقدره بالتجزئة بيع سعر أدنى البيضاء تسجل حين في للكيلوجرام رياالً  371 وقدره بالتجزئة للبيع سعر أعلى تعز وسجلت. والبيضاء وتعز عدن في ٪10 وأعلى من أبين في ٪20.5و الحديدة في ٪25.4و

 في ٪15 بنسبة انخفض وقد .أبين في ٪ 20و البيضاء في ٪ 21و صنعاء، مدينة في ٪ 25 النقل وتكاليف صنعاء مدينة من لها يأتي أنه حيث شبوة، في ٪ 67.5 بنسبة فبراير في( الحلو الفلفل) البيبر أسعار متوسط ارتفع :) الحلو لالفلف (البيبر 

  .لحج في لاير 650و وةشب في 963 تبعها ،جراميلو ك/  لاير 1200 داربمق نبيأ في ئةزللتج رسع علیأ تسجيل مت. تعز في ٪6 وبنسبة لحج في ٪7.1 وبنسبة حضرموت

 زيادة نسبة أعلى فبراير في السعر متوسط وأظهر. كيلوجرام \ رياالً  1138 عند شبوة تلتها ثم كيلوجرام، \ رياالً  1756 بلغت التي األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين األعلى هي تعز مدينة في الحار للبسباس بالتجزئة البيع أسعار كانت الفلفل: 

 ..٪5.6 بنسبة ءلبيضاوا ٪9 بنسبة دنعو ، ٪7.6 بنسبة حجة في رلسعا طسومت ضنخفوا. وإب ذمار في ٪10 من وأكثر الضالع في ٪20.5 يليها أبين، في ٪25.1 بنسبة

 الخضروات

 

 الثروة الحيوانية
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 بينما. التوالي على ٪6و ٪6.5و ٪6.9و ٪18.6 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى والضالع وإب وتعز عدن محافظات سجلت بينما يناير، مع مقارنة وأبين والحديدة صنعاء من كل في فبراير شهر في مستقًرا األسعار وسطمت ظل أشهر: 6 عمر األغنام 

 16333 بلغ حيث رأس، لكل تجزئة سعر أدنى والضالع الحديدة من كل وسجلت. رأس/  رياالً  35583 عند عدن محافظة تالها حضرموت، في لاير 38،917 بقيمةالواحد  رأسال / سعر أعلى تسجيل وتم. ٪9.1 بنسبة انخفاض أكبر شبوة محافظة سجلت

 الحيوانات وصول على بناء جمعها تم التي األسبوعية واألسعارات حيوانخاص بال سوق وجود عدم إلى رئيسي بشكل يرجع عدن في( ماعزوال األغنام) الفئتين أسعار في الكبير التذبذب أن إلى هنا اإلشارة وتجدر. التوالي على للرأس رياالً  17،750و رياالً 

 .الماشية من أصولهم وبيع السوق دالرتيا رواتبهم وغياب الظروف أجبرتهم الذين المحتاجين من األحيان بعض في فهناك ذلك، على وعالوة(. لحج) الباحة وطور تهامة. بشدة(والمطلوبة ) أبين من

 في تجزئة سعر أعلى وسجل. التوالي على وحجة الضالع في ٪ 7و 3 وبين  لحج في ٪ 10 وبنسبة تعز، في ٪ 10.1و إب، في ٪ 12.3 بنسبة وارتفع وأبين، صنعاء مدينتي في تغيير دون فبراير شهر في السعر متوسط ظل شهر: 12 عمر األغنام 

 .رأس/  رياالً  49052 بمقدار وعدن رياالً  53500بـ  حضرموت يليها رأس/  رياالً  53750 بواقع ةشبو محافظة

 في األسعار وانخفضت. ليوالتا علی ٪ ٤ نم ربيق ماو ٪ ٨،٤ بنسبة جةحو إب واقسأو ،٪ ٤١،٨ بنسبة دنع في دحا لبشک رألسعاا تتفعار ك،لذ معو. وأبين وذمار صنعاء، من كل في مستقًرا فبراير في األسعار متوسط ظل :أشهر 6 عمر الماعز 

 رياالً  32417 بمبلغ زوتع شبوة في رياالً  32000و أبين في رياالً  34،333و عدن في رياالً  34،021 تبعه حضرموت في رياالً  44،583 الماعز منالواحد  رأسلل سعر أعلى وكان. البيضاء أسواق في ٪8.2 وبنسبة شبوة في ٪10.8 بنسبة نفسه الوقت

 .رأس/

 األسعار انخفضت المقابل، في. وحجة لحج في ٪ 6 منعلى وأ عدن في ٪ 16.5 بنسبة بحدة األسعار وارتفعت. 2018 يناير مع مقارنة وأبين صنعاء مدينة في ثابتاً  فبراير في شهراً  12 عمر للماعز الشهري السعر متوسط ظل :شهرا 12 عمر الماعز 

 .البيضاء في لاير 47،000و تعز في رياالً  52667 تالها حضرموت في رياالً  56،250 الماعزمن  الواحد للرأس سعر أعلى وكان. الترتيب على والحديدة والبيضاء شبوة محافظات في ٪ 2 من وأقل ٪ 4.1 ،٪ 10.3 بنسبة

 أظهر وقد. والحديدة. صنعاء مدينة في ٪7 من وبأكثر حجة، في ٪17 وبنسبة إب، في ٪11.1 وبنسبة الضالع في ٪38.1 بنسبة حاد بشكل ارتفع حيث ،2018 نايري مع مقارنة وأبين لحج في تغيير دون الحي الدجاج سعر متوسط بقي :الحي الدجاج  

 .شبوة محافظة في ٪12.5 وبنسبة ٪6.5 بنسبة تعز في اتجاهاته في تراجعا الحي الدجاج سعر متوسط

 

 

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

 األسعار في الطفيفة الزيادة وكانت(. وأبين الضالع البيضاء، لحج، ذمار، صنعاء، مدينة) وهي المستهدفة المحافظات من 6 في 2018 يناير مع مقارنة تغيير دون فبراير في يالبقر لحمال نم الواحد الكيلوجرام أسعار متوسط ظل :البقري اللحم 

  .وإب الحديدة محافظات أسواق في ٪2 من وبأقل حجة محافظة في ٪2 بنسبة
 لحج، ذمار، صنعاء، مدينة: )هي مستهدفة محافظات 6 في يناير بشهر مقارنة السعر على تغييرات أي تطرأ ولم. مراقبتها تمت التي المحافظات معظم في ،يالبقر لحمال اتبعه الذي االتجاه نفس تقريباً  فبراير شهر في نميالغ اللحم أسعار متوسط اتبع :الغنمي اللحم

( كيلوجرام/ رياالً  2354) سعر أقل تسجيل وتم. وعدن ولحج حضرموت، في لاير 3800 منها وقريب يليها لاير، 3838 بمقدار تعز في المسجل الواحد للكيلوغرام تجزئة سعر وأعلى. ٪9.6 بنسبةفي الحديدة  حادة زيادة هناك كانت حين في (،والضالع البيضاء، إب

 .حجة أسواق في
 في ٪ 5.3 تليها. ٪35.3 بنسبة شبوة فيسجلت  الحادة الزيادة ،٪11.6 بنسبة أبين في أسعاره انخفضت حين في فبراير، شهر خالل والضالع البيضاء ولحج وتعز، صنعاء، ينةمد في تغيير دون المحلي البقر لحليب التجزئة سعر متوسط بقي :المحلي البقر حليب

  .ذمار

 
 حاد بشكل السعر انخفض. وحضرموت ذمار في ٪ 4 من وأكثر صنعاء، مدينة في ٪ 8.8و لحج، في ٪ 10و ،٪ 23.1 بنسبة إب في حاد بشكل وارتفع 2018 يناير مع ارنةمق الحديدة، في تغيير دون فبراير في المجفف الحليب أسعار متوسط ظل: المجفف الحليب

 .شبوة في ٪8 وبحوالي تعز في ٪13.6 بنسبة
 أظهر حين في. التوالي على ٪7.5و ٪9.9 ،٪16.3 ،٪13.9 ،34.8 بنسبة والحديدة وحجة وعدن، والبيضاء، الضالع، من كل في بحدة األسعار وارتفعت. وأبين وذمار صنعاء، مدينة في مستقرة الدجاج لحوم أسعار ظلت السابق، الشهر مع بالمقارنةالدجاج:  لحم

 .٪5 من بأقل تعز في طفيفاً  تراجعاً  السعر
 رکبي لبشک( بيضة 30) البيض رسعاأ طسومت تفعار ك،لذل نتيجةو. وتعز صنعاء مدينة باستثناء المستهدفة المحافظات جميع في البيض أسعار ارتفعت اإلنتاج، وتكاليف الصرف سعر في الكبير التقلب سببوب السابق، الشهر مع بالمقارنة (:بيضة 30) البيض

 .بتيرلتا سبنفولحج  الضالع إب، في ٪4.7و ،٪5.3 ،٪6.4 تليها ن،بيأ في ٪19 بنسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018فبراير  –لمتوسط الشهري ألسعار المنتجات الحيوانية : ا6جدول             

صنعاء  الشهر السلع
 )األمانة

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

 بقري لحم

 

 3500 2500 3500 3000 2517 3188 2508 3500 3967 2750 2500 2975 *3200 فبراير

 %0.0 %0.0 %6.7- %0.0 %1.6 %8.9- %3.5- %0.0 %0.9 %0.0 %2.0 %1.4 %0.0 يناير

 غنمي لحم

 

 3500 2875 3200 3500 3000 3417 3838 3500 3800 3000 2354 3042 3200 فبراير

 %0.9 %0.0 %6.6- %0.0 %0.0 %1.2- %0.1 %0.0 %1.8 %0.0 %5.8- %9.6 %0.0 يناير

 محلي بقر حليب

 

 350 400 575 440 250 378 427 298 383 500 413 422 350 رايرفب

 %11.6- %0.0 %35.3 %0.0 %5.0 %7.1 %0 %0.0 %0.3 %5.3 %0.5- %2.2 %0.0 يناير

 بودر حليب

 

 2758 2575 2200 3400 2189 2233 2196 2750 2033 2042 2158 2447 1850 فبراير

 %3.8 %3.0 %7.9- %2.2- %23.1 %2.4 %13.6- %10.0 %4.7 %4.5 %2.4 %0.0 %8.8 يناير

 الدجاج لحم

 

 1217 1550 1050 1700 1233 1432 1725 1050 1013 1100 1200 1308 1200 فبراير

 %0.0 %34.8 %7.1 %13.9 %9.8 %16.3 %4.2- %5.0 %1.8 %0.0 %9.9 %7.5 %0.0 يناير

 1200 1075 1100 1050 1113 1117 1273 1125 1146 1100 1058 1063 1000 فبراير حبة 30 بيض

 %19.0 %5.3 %3.5 %4.2 %6.4 %4.3 %0.6- %4.7 %5.3 %1.6 %0.4 %2.0 %2.4- يناير

 المنتجات الحيوانية
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: المتوسط الشهري ألسعار األنواع الشائعة االستهالك من األسماك7جدول   

8201 فبراير)لاير/كجم(   

 المحافظة

التغيير %  
األسماك من االستهالك الشائعة االنواع  

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة

  1833  825  3067  2442 فبراير
  %7.2-  %5.4  %10.2  %10.1- يناير

 الحديدة

  1433  613  2788  1700 فبراير
  %9.5-  %17.6-  %5.2- اليوجد  يناير

 حجه

  1550  525  2375  اليوجد فبراير
  %3.3  %2.3  %9.2  اليوجد يناير

 ذمار

  1883  900  3067  2000 فبراير
  %2.7  %5.9  %4.2-  اليوجد يناير

 حضرموت

  1742  775  2608  1658 فبراير
  %4.0  %29.2  %19.9  %11.2- يناير

 لحج

  975  500  اليوجد  2950 فبراير
  %0.0  %13.0- اليوجد   %11.3 يناير

 تعز

  3475  2100  3433  3413 فبراير
  %1.9-  %2.4  %2.4-  %2.2 يناير

 عدن
 

  2740  1396  4563  2704 فبراير
  %29.2  %57.7  %6.6  %2.2 يناير

 اب
 

  3146  اليوجد  2625  2850 فبراير
  %10.0  اليوجد  %0.5  %2.6- يناير

 البيضاء
 

  1475  575  2000  1575 فبراير
  %15.7  %9.5  %6.7  %5.0 يناير

 شبوة
 

  2000  975  2000  2375 فبراير
  %14.3  %19.9  %8.1  %13.1 يناير

 الضالع
 

  اليوجد  اليوجد  اليوجد  1875 فبراير
  اليوجد  اليوجد  اليوجد  %1.4 يناير

 أبين

  1758  933  3817  2892 فبراير

  %97.1  %38.2  %19.0  %27.1 يناير

 

 المستهدفة المحافظات معظم في منها التجزئة أسعار وارتفعت. حجة أسواق في تتوفر ولم الحديدة في الثمد أسماك وفرتتالثمد: 

 السعر وانخفض. لحج محافظة في ٪11.3 وبنسبة شبوة محافظة في ٪13.1 تليها ٪27.1 بنسبة أبين في نسبة أعلى كانت حيث

 كيلوجرام/  رياالً  3413 هو للثمد بالتجزئة للبيع سعر أعلى وكان. حضرموت في ٪11.2 وبنسبة صنعاء مدينة في ٪10.1 بنسبة

 .إب في رياالً  2850و" أبين" في رياالً  2892 يليها" تعز" في
  

 من النوع لهذا الشهرية األسعار متوسطات وتتبع. والضالع لحج أسواق في األسماك من النوع هذا فرتوعدم  استمر: السخلة

 ارتفعت إذ. السابق بالشهر مقارنة المستهدفة المحافظات معظم في وارتفعت الثمد، سمك في األسعار اتجاهات نفس األسماك

 للبيع سعر أعلى وسجل. صنعاء مدينة في ٪10.2 وبنسبة ٪19 بنسبة وأبين ،٪20 تقارب بنسبة حضرموت في ةبحد األسعار

 في تعز، في كيلوجرام لكل رياالً  3433و أبين، في كيلوجرام/  رياالً  3817 يليها كيلوجرام،/  رياالً  4563 بواقع عدن في بالتجزئة

 .كيلوغرام لكل ياالً ر 2000 سعر أقل والبيضاء شبوة سجلت حين
 

 

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

 1396 إلى حجة في كغ/  رياالً  525 بين بالتجزئة البيع أسعار وتراوحت. وإب الضالع محافظتي أسواق في متاحا يكن لم فبراير،

 في فقط متوفر األسماك من النوع هذا ألن كغ/  لاير 2100 بقيمة تعز في االستثنائي التجزئة سعر تسجيل وتم. عدن في كغ/  رياالً 

 وانخفضت. المراقبة األسواق في كبير بشكل فبراير في الباغا أسماك أسعار متوسط تذبذب وقد. تعز مدينة في الحوبان سوق

 عدن في ٪57.7و حضرموت، في ٪29.2 بنسبة حاد بشكل ارتفعتو لحج، في ٪13 وبنسبة الحديدة، في ٪17.6 بنسبة األسعار

.أبين في ٪38.22 تليها شبوة في ٪20 وبحوالي  
 

 ٪ 10 تليها عدن في ٪ 29.2 بنسبة حاد بشكل األسعار وارتفعت. التوالي على الخامس للشهر الضالع محافظة في الجحش سمك يتوفر لم .الجحش

 المحافظات بين ومن. صنعاء مدينة في فقط ٪ 7.2 بنسبة السعر وانخفض. أبين في ٪ 97 من وأكثر البيضاء في ٪ 15.7 وبنسبة إب، في

.كيلوغرام/  رياالً  975 بمقدار سعر أدنى وسجلت لحج كيلوغرام،/  رياالً  3475 يبلغ تجزئة سعر أعلى تعز سجلت المستهدفة،   
 
 

 البحر على وأبين عدن في الرياح موسم في الخصوص وجه وعلى التقرير،هذا  يغطيه الذي فبراير شهر اللخ :والعرض الوفرة

 الخاضعة الشائعة األنواع وتوافر األسماك إنتاجالتأثير على  استمر الوقود، أسعار في واالرتفاع النقص مع وبالتزامن العربي،

 من جحريتأ قبةالمرا كألسماا اعنوأ فراتوو ضعر نفإ ،لذلك نتيجةو. كبير بشكل األسعار وزادت المحلية األسواق في للرصد

 .تلمحافظاا اقسوأ بين كبير وتتفا يبينو آلخر قتو

 . تاظمحاف 8 في رةفومت رغي قبةرالما كألسماا واعنأ کافة تکان•

 إب تعز، حجة،هي: ) محافظات أربع فيبندرة  الباغا فرتتوو. الضالع في رةفومت رغي شلجحوا والباغا السخلة واعنأ تکان•

 .(والبيضا

 .ذمار في جدا وشحيحة الحديدة في الثمد سمك يتوفر لم كما•

 

 الرئيسي اإلمداد ويأتي القائم. والصراعاألمني  الوضع بسبب الحديدة في والخوخة تعز سواحل في معلقة الصيد أنشطة تزال وال

 والمكال.الحديدة  ن،عد أسواق من تعز لمحافظة

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 األسماك
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 فبراير( كجم/لاير) المستوردة للسلع السعري المتوسط: 8 جدول   
 المحافظات  التغير % السلع

صنعاء 
 )األمانة

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

 القمح

 

  183  180  205  338  195  194  267  200  182  195  174  164  178 رفبراي
14.3  %2.2  %3.2  %16.0  %2.4-  %1.7  يناير

%  

0.8%  5.4%  1.6%  -3.4%  -15.6%  -1.6%  7.6%  
36.9 ماقبل األزمه

%  

64.0%  126.0

%  

51.6  اليوجد  اليوجد  51.7%  77.3%

%  

30.0%  125.3%  105.0

%  

20.0%  43.0%  
حالقم دقيق  

 

  198  200  220  241  207  199  317  220  200  220  225  194  196 فبراير
  %4.8  %0.0  %4.3-  %3.4  %2.8-  %4.8-  %5.7  %7.3  %2.6  %4.8  %3.2  %3.0-  %2.1  يناير

50.8 ماقبل األزمه

%  

61.7%  125.0

%  

111.3  اليوجد  42.9%  46.7%

%  

41.1

%  

21.8%  41.8%  71.9%  17.6%  44.5%  
 السكر

 

  275  260  300  300  290  273  329  275  298  300  300  285  287 فبراير
  %2.6  %1.9-  %3.2-  %0.0  %3.2  %1.1-  %0.6-  %1.8-  %2.4  %2.4  %4.2  %2.9  %4.0  يناير

79.4 ماقبل األزمه

%  

105.6  اليوجد  65.6%  51.0%  51.5%  50.0%

%  

41.5

%  

35.5%  50.0%  69.5%  21.5%  28.5%  
1 الرز  

 البسمتي

 

  673  530  500  750  646  747  679  750  574  699  696  567  648 فبراير
  %7.2  %3.9  %0.0  %0.0  %5.4  %4.9  %3.8-  %8.7  %7.1  %3.9  %8.4  %0.0  %4.2  يناير

126.3  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد زمهماقبل األ

%  

  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد
2  الرز  

يغير البسمت  

 

  335  270  325  300  329  445  346  300  317  320  329  490  304 فبراير
-  %2.9  %8.5  %19.6  %0.0  %6.3  يناير

25.0

%  

-2.8%  13.2

%  

8.2%  0.0%  -5.5%  1.9%  25.5%  
119.3  %63.3 %102.7 ماقبل األزمه

%  

119.2  %73.0  اليوجد  26.8% 113.3

%  

64.5%  50.0%  132.1

%  

35.0%  65.0%  
 

 لطبخا يتز

 مستورد

  567  550  650  1113  855  620  875  925  448  1107  683  777  841 فبراير
12.1  %0.2  %0.0  %1.1  %3.7  %8.6  %1.2  %2.9  يناير

%  

-0.8%  -3.2%  8.3%  4.8%  6.6%  
78.2  %97.1  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد ماقبل األزمه

%  

150.7

%  

134.3%  124.1

%  

61.3%  66.3%  
 

 الطبخ زيت

 **محلي

  533  550  563  583  614  570  727  500  428  617  417  535  589 فبراير
12.2  %4.5  %0.0  %0.9-  %1.6  %2.8-  %2.3  %1.9  يناير

%  

3.7%  6.0%  -2.1%  4.8%  0.0%  
81.2 ماقبل األزمه

%  

  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  %87.4  اليوجد  71.2%  46.9%  7.5%  55.1%
 

 الفول

  450  433  550  463  317  404  498 اليوجد  417  368  346  342  318 فبراير
  اليوجد  %0.0  %6.5-  %2.9  %4.3  %5.8  %9.7  اليوجد  %3.2  %2.5  %5.7-  %2.7  %1.5-  يناير

175.0  اليوجد  %5.7  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد ماقبل األزمه

%  

  اليوجد  44.3%
 

ياالفاصول  

  667  650  600  517  650  630  746  650  596  667  375  533  595 فبراير
  %3.9  %1.2  %0.0  %2.6  %0.6  %1.4  %1.3-  %3.7-  %2.2  %6.7  %8.1-  %0.0  %1.0-  يناير

95.1 ماقبل األزمه

%  

98.1  %86.5  اليوجد  138.4% 122.3  17.9%  65.5%

%  

107.7

%  

47.7%  112.8

%  

107.7

%  

109.7

%  
 العدس

  604  538  550  663  492  557  563  538  583  500  450  500  480 فبراير
  %18.9  %2.2-  %7.2  %7.1  %7.4  %2.4  %2.1-  %12.2-  %9.4  %0.0  %3.6-  %0.0  %0.6-  يناير

44.7  %40.8  اليوجد  %94.3  %42.9  %11.7  %66.7  %36.0 ماقبل األزمه

%  

23.0%  65.8%  150.0

%  

34.5%  56.9%  
 

. أبين في ٪7.6 يليها ٪15.6 بنسبة شبوة محافظة في انخفاض أعلى وسجل. عدن في ٪5.4 وبنسبة أبين في ٪7.6 وبنسبة لحج في ٪14.3 تليها حجة في ٪16 بنسبة حاد بشكل يناير بشهر مقارنة فبراير في المستورد القمح أسعار متوسط ارتفع :القمح حبوب

 .الحديدة في ٪64و ذمار في ٪77.3و شبوة، محافظة في ٪105و حجة، في ٪126 بنسبة األزمة قبل ما بفترة مقارنة بكثير أعلى المستورد القمح أسعار متوسط يزال وال
 

 في ٪5 من وبأقل الحديدة في ٪3 بنسبة األسعار وانخفضت. وحضرموت صنعاء مدينة في ٪2 من وبأقل تعز، في ٪5.7و لحج، في ٪7.3 بنسبة ارتفع حيث الضالع، في 2018 ايرين في نفسه هو فبراير في المستورد القمح دقيق أسعار متوسط ظل :القمح دقيق

 .والبيضاء وعدن ذمار في ٪ 40 من وأكثر شبوة، في ٪ 72 ونحو تعز، في ٪ 111.3و حجة، في ٪ 125 بنسبة بكثير أعلى الحالي السعر يزال ال األزمة، قبل ما فترة مع وبالمقارنة. وشبوة عدن

 

 في ٪ 4.2 بين الزيادة وتراوحت. األخرى المستهدفة المحافظات جميع في متزايدة اتجاهات السعر متوسط أظهر تعز، أسواق وباستثناء. وشبوة الحديدة في السابق الشهر في كان كما فبراير شهر في البسمتي ألرز الشهري السعر متوسط ظل : : البسمتي الرز

 .لحج في ٪ 8.7و صنعاء مدينة
 في ارتفاع نسبة أعلى وسجلت. وأبين وحضرموت اروذم وحجة صنعاء مدينة ذلك في بما المستهدفة المحافظات معظم في األسعار في زيادة وأظهرت. والبيضاء الحديدة في يناير بشهر مقارنة فبراير في الشهرية التجزئة أسعار تتغير لم: البسمتي غير الرز

 .٪5.5 بنسبة شبوة في انخفاض نسبة أعلى سجلت بينما ،٪17 بنحو حجة تلتها ٪25.5 بنسبة أبين فيه  أسعار
 . .٪2 من أقل بنسبة والضالع وعدن لحج في السعر وانخفض. والحديدة وإب حجة صنعاءو مدينة في ٪4و ٪3 بنسبة زاد حيث البيضاء، في إال السابق بالشهر مقارنة فبراير شهر في السكر أسعار متوسط يتغير لم :السكر

 

 6 و ٪ 3 وبين وشبوة، حجة في ٪ 8 من وأكثر عدن، في ٪ 12.1 الزيادة وبلغت. المستهدفة المحافظات جميع في تقريباً  االتجاه في وبزيادة لحج، في تغيير دون 2018 يناير مع بالمقارنة فبراير في المستورد النباتي الزيت سعر متوسط ظل :النباتي الطهي زيت

 . .وأبين والضالع ذمار، صنعاء، مدينة ٪
 

 .الضالع في ٪4.8و تعز، في ٪4.5و البيضاء، في ٪6 وبنسبة ،٪12.2 بنسبة عدن في حاد بشكل ارتفع وقد. وأبين لحج في السابق بالشهر مقارنة مستقراً  السعر متوسط ظل :محلياعامل الم الطهي زيت

 
 بينالسعرية  االتجاهات في تراجعا أظهرت وقد. وحضرموت ذمار في ٪6.7و ٪9.4 بين والفاصوليا العدس أسعار وارتفعت. وشبوة الحديدة في تغيير دون السابق بالشهر ومقارنة فبراير شهر في للفاصوليا العام الشهري السعر متوسط ظل: والعدس الفاصوليا

 . .حجة في ٪ 8.1و لحج في ٪ 12.2
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االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 فبراير شهر خالل المنزلي والغاز( بترول-ديزل)المحروقات ألسعار الشهري المتوسط: 9 جدول  

 السلع
لعالضا شبوة البيضاء إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة صنعاء )األمانة التغير %  أبين 

 الديزل

 (لتر/لاير)

 

33  325  275  371  363  326  392  320  230  356  357  362  357 فبراير

-  %0.00  %17.0  %1.1-  %6.8  %2.2  %5.7  %4.9  %0.0  %2.0  %1.1  %3.1  %2.6  يناير  8

8.4

%  

138.0  %141.3  %138.0 ماقبل األزمه

%  

137.3

%  

53.3%  113.3

%  

161.3

%  

117.3

%  

142.0

%  

147.3

%  

83.3%  116.7

%  

12

5.3

%  

 البترول

 ((لتر/لاير

35  325  283  379  363  325  385  344  240  366  363  366  366 فبراير

-  %1.1-  %6.6-  %0.8-  %8.3-  %0.0  %0.0  %1.4-  %0.3  %0.5-  يناير  2

10.8%  

13.2%  1.2%  -

4.1

%  

142.0  %144.0  %144.0 ماقبل األزمه

%  

144.0

%  

60.0%  129.3

%  

156.7

%  

116.7

%  

142.0

%  

152.7

%  

88.7%  116.7

%  

13

4.7

%  

 غاز

( مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

25  2000  2400  4600  5058  3063  5417  4375  1900  4917  5350  5263  5196 فبراير

00  
-  %0.0  %1.1  %2.0-  %2.0  %8.9  %8.2-  %9.4  %0.0  %3.1  %4.7  %9.3  %9.8  يناير

6.3

%  

130.1  %250.9  %147.4 ماقبل األزمه

%  

227.8

%  

116.7  اليوجد  26.7%

%  

114.9

%  

162.8

%  

98.9%  32.4%  3.9%  75.

4%  

 ضنخفوا. لحج في ٪٥ وبحوالي إب في ٪٦،٨ نسبة تليها ، شبوة في ٪١٧ األسعار في زيادة أعلى وكانت. المستهدفة المحافظات معظم في فبراير في الديزل سعر متوسط وتذبذب والضالع، حضرموت باستثناء السابق بالشهر مقارنة السعر يتغير لم :الديزل

 في ٪53.3و ز،تع في ٪161و ،حجة في ٪138و دة،يدلحا في ٪141.3و ء،صنعا ينةدم في ٪138 بنسبة( 2015 )فبرايرة مزألا لقب ما رةبفت نةرمقا رةکبي دةياز لحاليةا رألسعاا رهظت ك،لذ معو. ليوالتا علی اءلبيضوا نبيأ في ٪2 نم لقوأ ٪8.4 بنسبة رلسعا

 . .نبيأ في ٪125.3و وت،مرحض
 في ٪2 من بقليل أقل وبنسبة ٪13.2 بنسبة شبوة محافظة في بحدة السعر وارتفع. لحج في ٪8.3 سبةبنو اءلبيضا في ٪10.8 بنسبة ريرافب رشه في رکبي لبشک ضنخفوا. وحضرموت ذمار في 2018 يناير بأسعار مقارنة البنزين سعر متوسط يتغير لم :البترول

  .والبيضاء تعز في ٪150 وتتجاوز وإب وحجة والحديدة صنعاء مدينة في ٪140 من بأكثر األزمة قبل ما أسعار مع بالمقارنة بكثير أعلى الحالية األسعار تزال وال. الضالع

 

لمادة الغاز  الرئيسي المورد عدن سوق يعتبر حيث تعز،بمحافظة  الحوبان في وانخفض. والحديدة صنعاء مدينة في ٪9 من كان أعلىو والضالع، حضرموت في يناير شهر في هو كما( كجم 20-18) الواحدة لألسطوانة الشهري السعر متوسط لظ :الطهي غاز

 في ٪147.4و تعز في ٪116.7و ذمار في ٪227.8و إب في ٪162.8و الحديدة في ٪250.9 بنسبة األزمة قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير أعلى الطهي غاز أسعار تزال ال عام، وبشكل. التوالي على وعدن ذمار في ٪ 8.9و ٪ 3.1 بين الزيادة وتراوحت السوق.لهذا 

 أسعار ارتفعت حين في الرسمية الحكومية المصادر من المعروض قلة بسبب هذا وكان. الطهي غاز في وحجة( ندرة عدن عز،ت الحديدة، صنعاء، مدينة) الرئيسية المدن شهدت فبراير، شهر من عالراب األسبوع من اعتباًرا أنه إلى هنا اإلشارة وتجدر. صنعاء مدينة

في نقل الركاب والسلع الغذائية الصغيرة(  والشاحنات السيارات غالبية تستخدمه إذ) النقل ألغراض أيًضا ولكن الطهي ألغراض فقط الطهي غاز يستخدم وال. المعروض قلة بسبب الموازية السوق

 
 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-مكرد الدكتور عبدالواحد : مع التواص  يتم فضلك من معلوماتللمزيد من ال

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

 الفاو  منظمة –تحسين االمن الغذائي وصمود سب  العيش  

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

Belihu.Negesse@fao.org 

 
 المتحدة لألمم لزراعةوا األغذية منظمة قب  من وينفذ األوربي االتحاد من " ممولالعيش سب  وصمود الغذائي االمن تعزيز"برنامج

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

 

 

 

 المشتقات النفطية
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