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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(

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

 السابق الشهر بأسعار فيه تصدر الذي الشهر  اسعار بمقارنة والمستخدمين للمنتفعين تسمح انها كما

 عشر ثالثة من جمعها يتم التسويقية والمعلومات البيانات هذه ، األزمة قبل ما لفترة السعري والمتوسط

 التنسيق وحدات خالل من" العيش سبل وصمود الغذائي المنا تعزيز"برنامج قبل من مستهدفة محافظات

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

 أمانة ،البيضاء،الضالع،اب،شبوة،وأسواق ،عدن،ابين تعز لحج، حضرموت، ذمار، حجة، الحديدة، محافظات

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

  
 

 اإلضاءات الرئيسيه

 الفترة عن( المائة في 3.7) نقطة 10.3 و يونيو من( المائة في 3.7) نقطة 6.5 قدره بانخفاض   2018 يوليو في نقطة(  168.8) والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ :عالميا 

 0.8) نقطة 1.3 و يونيو من( المائة في 3.6) نقاط 6 من يقرب بما بانخفاض  يوليو في نقطة 160.9 والزراعة األغذية منظمة لدى الحبوب أسعار مؤشر متوسط بلغ حيث الماضي العام من المقابلة

 لكنه   مايو شهر عن طن لكل ٪3 انخفاض  طنًا 242 السعرللـ متوسط بلغ(  2 رقم القياسي الشتوي األحمر) األمريكي القمح شحنة وأيضا.الماضي العام من المقابلة الفترة في مستواه دون( المائة في

  .2017 يونيو بشهر مقارنةً  ٪7 بنسبة أعلى يزال ال

غير الرسمي للريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي في المحافظات الثالث عشرة المستهدفة بعد االستقرار أظهرت بيانات مراقبة المحافظات الشهرية تبايناً كبيراً في سعر الصرف   سعر الصرف: 

بوقة منذ فبراير جعل ارتفاعه يصل إلى مستويات غير مس   2018النسبي لسعر الصرف غير الرسمي خالل األشهر الثالثة السابقة . ولكن بسبب زيادة الطلب على الدوالر من قبل التجار خالل يوليو 

لاير يمني / دوالر على  500و  501لاير / دوالر في بعض المحافظات. وفي المتوسط   كان أعلى سعر صرف )شراء الدوالر( في كل من مدينة الضالع ومدينة صنعاء من  510متجاوًزا  2015

رياالً/ دوالر أمريكياً   وهو ما يمثل  496حوالي  2018سعر الصرف العام المسجل في يوليو يب. كما بلغ متوسط لاير / دوالر بهذا الترت 492و  489التوالي. وسجلت الحديدة والبيضاء أدنى معدل 

 رياالً / دوالر(  215( من قيمته )2015مقارنة مع الفترة السابقة لألزمات )فبراير  ٪131مقارنة بالشهر السابق و  ٪2زيادة بنسبة 

 2.7مقارنة بأسعار شهر يونيو. كان سعر دقيق القمح أعلى بنسبة زيادة  ٪1من  قلبأ 2018شهر يوليو في  للسكر أسعار التجزئةلصعيد الوطني   انخفض متوسط على ا السلع الغذائية المستوردة: 

يونيو. وبمقارنة األسعار الحالية مع الشهر المناظر له في العام  2018سعر البسمتي وغير البسمتي على حد سواء( مقارنة بأسعار لألرز )متوسط  ٪ 1لزيت الطهي النباتي  وبأقل من  ٪ 1.1يليه  ٪

لكل من دقيق القمح وزيت الطهي النباتي  و  ٪30لحبوب القمح  و بنسبة  ٪42يليه  ٪42( فقد ارتفعت األسعار بشكل ملحوظ. حيث سجل األرز أعلى ارتفاع في األسعار بنسبة 2017الماضي )يوليو 

 للسكر. 9٪

مقارنة بالشهر السابق.   ٪ 1بنسبة  تقريبا للذرة الرفيعة والذرة الشامية ٪ 1.72و  %2.22على الصعيد الوطني   كان الدخن أعلى نسبة ارتفاع في األسعار بنسبة  المنتجة محليا:ل المحاصي  

للشعير. وعلى الصعيد الوطني   ٪32للذرة   و  ٪44للدخن وبنسبة  ٪52الذرة الرفيعة   وبنسبة في  ٪49(   فقد ارتفعت األسعار بنسبة 2017وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي )يوليو 

م سومن التوريد في مرًرا تضر ألکثاي طس والفلفل البارد هاطلبطم واماطلت اکانروات لخضت امنتجان بين فمك  لذمع مستقرا مقارنة بالشهر السابق. و 2018أسعار الخضروات في يوليو ظل متوسط 

 فةدلمستهت ااظلمحافظم افي معر ألسعااجع راتذي أدى إلي لالحالي د الحصاا

ات بصرف النظر عن الحبوب المحلية كانت السلع األساسية الغذائية وغير الغذائية  متوفرة نسبيا في جميع أنحاء المدن الرئيسية في المحافظ :األسواق فيوغير الغذائية  – الغذائيةتوفر السلع   

لمحيطة بها إلى إغالق العديد من المتاجر مثل متاجر فة. كانت الحديدة والبيضاء هما أكثر المحافظات تأثرا بندرة معظم السلع الغذائية األساسية وأدى تصاعد القتال في الحديدة واألحياء االمستهد

ق مدينة العمال وجولة الساعة (. كما أن الحليب المجفف وزيت الطهي )المستورد والمعالج محلياً(   الزبادي والحيوانات الحية والعلف التي كانت غير متوفرة في السوقين الخاضعين للرصد )سو

ي مدينة الحديدة و ير متوفرة في األسواق الثالثة المراقبة فواألرز غير البسمتي من السلع  المستوردة  كانت نادرة التوفر في إب  والحديدة  وعدن  والبيضاء. ولم تكن الذرة المحلية والقمح والشع

فر أنواع األسماك الشائعة المراقبة خاصة في أسواق الحديدة متوفرة فقط   في أسواق بيت الفقيه الريفية. وال تزال العوامل الموسمية والوفرة والطلب والوضع األمني  هي العوامل المسيطرة على توا

  وتعز الضالع وحجة والبيضاء وأبين وحضرموت.

 إلى( الطبخ وزيت والحليب واألرز والسكر القمح ودقيق القمح حبوب) المختلفة الغذائية المواد من طن  2,721,476 بـ يقدر ما استيراد تم(   2018 يونيو - يناير) الفترة خالل :ئيةالغذا الواردات  

( طن  297,839)و القمح دقيق(  طن  113,184) القمح حبوب من(  طن  1,549,081) حوالي يراداست يتم حيث(   والمكال والصليف الحديدة و  عدن) مثل المختلفة البحرية الموانئ خالل من البالد

 ةالحديد في البحرية الموانئ خالل من الغذائية الواردات نسبة أن إلى المتاحة االستيراد بيانات تشير .الحليب منتجات( طن  42,505) و الطهي زيت( طن  183,363) و سكر( طن  535,567) و أرز

 المستمر النزاع بسبب التفريغ في التأخير إلى االنخفاض هذا ويرجع(. طن  1,617,122) الماضي العام من الفترة بنفس مقارنة ٪3 بنسبة انخفضت وقد( طن  1,575,061) بلغت العام هذا والصليف

 .ليمنيينا السكان ثلثي حوالي خدمت التي والتجارية اإلنسانية للسلع الرئيسي اإلمداد طريق تعد التي  الحديدة مدينة حول

 أن المتوقع ومن(. ليتر 300 إلى 285 من) ٪5.2 بنسبة والديزل البنزين سعر رفع حضرموت في اليمنية النفط شركة قررت   2018 يوليو شهر من الثاني األسبوع من بدءاً  :المشتقات النفطية 

.  ٪3 بنسبة والبترول الديزل من لكل الوطنية األسعار متوسط ارتفع   2018 يونيو مع مقارنة. حضرموت من إمداداتها على تحصل التي  المجاورة المحافظات في الوقود منتجات أسعار القرار يرفع

 تقوم ال الغاز لشركة الرسمية المحطات تزال ال و التوالي على الستة لألشهر  للبترول ٪32 وبنسبة للديزل ٪53 بنسبة األسعار ارتفعت(  2017 يوليو) الماضي العام من المماثل الشهر مع وبالمقارنة

 18 من بدالً  كجم 11/  لاير 3000 بسعر األحياء في المجتمع قادة خالل من الحالي الوقت في والحديدة إب و حجة و  ذمار   صنعاء مدينة أسواق  في توفيره يتم و الطهي بغاز المحلي السوق بتزويد

 .الرئيسية المدن في هائل نقص هناك يزال ال ، توافره في لنسبيا التحسن من الرغم على. كجم 20 إلى

 حيث المناطق بين األمطار هطول معدالت تراوحت ولقد لبيئيةا عيةرالزا لمناطقا بعض في اتلتأخيرا بعض مع( سبتمبر - يوليو) شهر في المتوقع لثانيا رألمطاا موسم أبد : الغذائي ألمنا معايير 

 وتؤثر. والجنوبية والوسطى الشمالية المناطق في الزراعية اإليكولوجية المناطق ضمن وكلها  والمحويت وإب وذمار وحجة عمران محافظات في وخاصة الرابع األسبوع في الغزيرة األمطار سجلت

 تخفيفها يتم لم إذا الحالي للموسم المراعي وظروف المحاصيل إنتاج على سلبا تؤثر وقد الجنوبية المرتفعات في خاصة البيضاء والذرة الشامية الذرة على( الجدومي محليا المسمى) االرمي دودة

 .عاجل بشكل

 

 مدينة تعز –السوق المركزي 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 اتجاهات أسعار التجزئة للسلع األساسية

 

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

 ةالغذائي السلع

 المستوردة

 

يوليوأسعار  
2018 

التغيير %  

 ***ما قبل االزمة يونيو

 %58.46 %6.75- 193.46 القمح

القمح دقيق  227.54 2.67% 60.05% 

 %49.56 %0.48- 285.54 السكر
 %147.79 %0.36 531.92 *الرز

 **الطبخ زيت

 **النباتي**

723.23 1.06% 102.77% 
 %64.37 %0.96 438.33 الفول

 %109.93 %3.11 662.85 الفاصوليا
 %54.60 %0.33- 553.46 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  

 

يوليوأسعار   

2018 

 التغير %

ر السابقالشه مااااااااااااا قباااااااااااا   

 ***االزمة

الرفيعة الذرة  404.85 1.72% 98.53% 

 %92.02 %2.22 378.75 الدخن

الشامية الذرة  375.62 0.99% 91.48% 

116.66 %0.55 350.55 الشعير

%  

 

 

مهاالز وما قبلونسبه التغير مع الشهر السابق  2018 يوليو : المتوسط الشهري للحبوب )لاير/كجم(3جدول   

  السلع

 التغير %

 المحافظات

 صنعاء

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

 الذرة

 الرفيعة

 500 500 484 650 300 375 475 500 367 227 296 306 283 يوليو
 %12.4- %1.2- %4.5 %1.9 %10.7 %4.2 %5.0- %15.5 %0.0 %2.7 %6.1 %17.7 %7.2- يونيو

137.5 اليوجد %46.8 %26.1 %74.1 %140.9 %57.2 ماقب  األزمه

% 

70.5% 46.3% 209.5% 110.4% 108.3% 112.8% 

 

 الدخن

 400 438 450 594 300 344 317 500 383 اليوجد 250 307 262 يوليو
 %0.0 %0.0 %0.4 %8.6- %4.2 %1.8 %5.4- %15.5 %0.0 اليوجد %0.0 %19.0 %1.2 يونيو

58.5 اليوجد %125.3 اليوجد %47.1 %141.7 %54.1 ماقب  األزمه

% 

56.4% 50.0% 152.8

% 

125.0

% 

86.4% 66.7% 

الذرة 

 الشاميه

 350 525 428 613 308 370 317 500 433 242 288 196 313 يوليو
21.3 %12.1 %3.6- %15.5 %0.0 %3.9 %0.0 %26.6- %1.3- يونيو

% 

-5.7% 3.6% -2.4% 0.0% 
60.0 %54.3 %84.1 ماقب  األزمه

% 

42.4

% 

58.5 اليوجد 140.6%

% 

60.9% 50.2

% 

166.5

% 

111.9

% 

133.3

% 

48.9% 

 

 الشعير

 اليوجد 350 اليوجد 538 375 385 333 500 300 244 304 277 250 يوليو
46.5 %6.9 %3.8- %11.1 %0.0 %7.0 %9.0 %30.8- %1.2- يونيو

% 

 اليوجد %0.0 اليوجد 12.2%-
113.1 %78.6 ماقب  األزمه

% 

102.

7% 

52.5

% 

122.0 اليوجد 66.7%

% 

108.3 اليوجد

% 

183.2

% 

105.9 اليوجد

% 

 اليوجد
 األسعار في حادة زيادة هناك كانت بينما. فقط حضرموت في حاله على   يوليو شهر في األسعار توسطم بقي   السابق الشهر مع وبالمقارنة.  البيضاء في كجم/  رياالً  650 إلى ذمار في كجم/ رياالً  227 من يوليو في الرفيعة للذرة التجزئة سعر تراوح الرفيعة: الذرة 

 السابق بالشهر مقارنة تعز في ٪5 وبنسبة صنعاء مدينة في ٪7.2 تليها أبين في ٪12.4 بنسبة األسعار انخفضت ولقد. ٪10.7 بنسبة وإب   لحج في ٪15.5 يليه ٪17.7 بنسبة الحديدة في
 وأبين  والضالع وحضرموت حجة من كل في يونيو شهر مع مقارنة يوليو في تغيير دون الدخن سعر متوسط بقي. البيضاء في   كجم/ رياالً  594 و حجة في كجم/  رياالً  250 بين األسعار تراوحت ذمارولقد مدينة سوق في متاح غير الدخن كان ، يوليو في  دخن:ال .

 .ليوالتا علی ٪5.4 و ٪8.6 بنسبة زتعو ءلبيضاا في ضتنخفا. وصنعاء عدن في ٪2 من وبأقل  إب في ٪4.2 بنسبة   لحج في ٪15.5 يليها   الحديدة في ٪19 بنسبة بحدة األسعار ارتفعت
 في ٪26.6 بنسبة ملحوظ بشكل انخفض وقد. الترتيب بهذا ٪12.1 و   ٪15.5 و   ٪21.3 بنسبة وعدن   ولحج   إب من كل في حاد بشكل السعر ارتفع. وأبين وحضرموت حجة من كل في تغيير دون السابق الشهر مع مقارنة الذرة سعر متوسط ظل الشامية الذرة 

  .تعز في ٪3.6 و البيضاء في ٪5.7 و الحديدة
 صنعاء مدينة في ٪2 من وبأقل ٪3.8 بنسبة تعز و البيضاء في ٪12.2 تليها الحديدة في ٪30.8 بنسبة ملحوظاً  انخفاضاً  أظهرت قدو.  والضالع  حضرموت في 2018 يوليو في هي كما األسعار ظلت   ذلك ومع. أبين في وأيضا شبوة في الندرة استمرار :الشعير .

 البيضاء كجم/ رياالً  538 إلى ذمار في كجم/  رياالً  244 بين بالتجزئة البيع سعر وتراوح

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

  

 

 

 

 

ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018-ليويوالشهري ألسعار الخضروات )لاير/كجم(  ط: المتوس4جدول   

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

 البصل

 

 300 238 263 242 188 248 231 300 215 207 275 210 225 يوليو
 %0.0 %2.1 %16.5- %9.4- %23.7 %9.3 %9.8- %0.0 %6.1- %5.0- %4.6 %0.9- %12.5 يونيو

 الطماطم

 

 279 275 325 229 175 245 248 273 306 219 233 218 196 يوليو
 %21.2- %24.2- %1.9 %1.8 %8.7 %2.9 %24.6- %3.8 %14.6 %11.7- %64.1 %2.3 %34.2 يونيو

 البطاط

 

 279 213 306 250 191 244 252 175 254 211 250 226 217 يوليو
 %3.1- %0.0 %6.7- %0.0 %10.4 %1.7 %13.1- %12.5- %6.3- %3.2- %5.0 %5.1 %3.6- يونيو

 البيبر

 

 1000 475 763 700 542 644 790 850 900 508 475 436 425 يوليو
 %0.0 %21.4- %1.7 %20.1 %9.7- %9.9- %5.4- %21.4 %0.0 %1.0- %0.0 %14.4 %6.3 يونيو

 البسباس
 2058 813 1388 571 658 1100 2017 1050 1129 750 763 806 517 يوليو
 %10.0 %2.4- %22.0 %30.4 %17.8- %10.2- %0.9 %6.0- %21.7- %19.6- %24.5 %24.6 %10.1- يونيو

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

 الشهر النوع والعمر
 المحافظات

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

 شهور 6أغنام

 45000 18750 45750 35500 24500 36563 31833 44833 49333 28425 23833 26500 28000 يوليو

 %14.4 %0.7- %13.0 %7.6 %4.3 %0.3 %0.3- %9.6 %0.0 %8.3 %5.1 %17.1 %1.3- يونيو

 12أغنام 
 شهور

 60667 36750 71250 64500 49000 47406 46333 61417 60667 41438 42000 42750 32500 يوليو

 %15.2 %6.9 %18.6 %17.3 %13.3 %10.3- %5.3- %17.2 %0.0 %8.5 %4.3 %10.0 %1.9- يونيو

 6ماعز 
 شهور

 49333 26000 44000 35250 24375 39250 34167 47750 50750 29031 23333 28500 27500 يوليو

 %15.2 %5.6 %10.0 %0.7 %4.8 %3.6 %1.5 %3.6 %1.0 %8.7 %7.7 %18.1 %0.9- يونيو

 12ماعز 
 شهور

 65667 46500 64000 64750 48000 51000 57167 66750 62000 40938 42583 46250 33000 يوليو

 %16.1 %3.0 %19.4 %13.6 %12.6 %5.2- %4.5 %16.3 %0.0 %6.8 %6.7 %5.4 %0.8- يونيو

 دجاج الحي
 1500 1525 1575 1663 1342 1485 1929 1200 1263 1478 1779 1412 1383 يوليو

 %17.6 %4.6 %0.0 %3.1 %5.3 %5.8 %0.7- %0.0 %9.8 %8.4- %1.2- %0.6 %10.6 يونيو

 ضنخفاا علیأ وةشب تکانو. المحافظات معظم في وانخفض وأبين لحج في تغيير دون الشهري البصل سعر متوسط بقي   السابق شهرال مع وبالمقارنة. ولحج أبين من لكل العام في كجم/ لاير 300 إلى إب في كجم/  رياالً  188 من التجزئة سعر تراوح البصل: 

 .حجة في ٪ 4.6 و عدن في ٪ 9.3 بنسبة ، صنعاء مدينة في ٪ 12.5 تبعه و  إب في ٪ 23.7 بنسبة حاد بشكل ارتفع  نفسه الوقت في. وتمرحض في ٪6.1 و  ٪9.4 بنسبة اءلبيضا و   ٪9.4 بنسبة تعز تليها   ٪16.5 بنسبة

 للمحافظات رذما في ٪11.7 و أبين في ٪21.2 يليه و والضالع تعز في ٪24 عن يزيد بما حاد بشكل اسعاره انخفضت اإلمدادات أسعار وتحسن الحالي الحصاد موسم وبسبب السابق بالشهر مقارنة. البصل اتجاه نفس الطماطم سعر متوسط يتبع الطماطم:  

 .شبوة في كجم/ رياالً  325 إلى صنعاء مدينة في كجم/  رياالً  196 من للطماطم التجزئة أسعار وتراوحت. إب في ٪8.7 و حضرموت في ٪14.6 و ٪34.2 بنسبة صنعاء مدينة تلتها   ٪64.1 بنسبة زيادة أعلى حجة محافظة وسجلت. المستهدفة

. األخرى المحافظات معظم في حاد بشكل يوليو شهر في البطاطا أسعار متوسط انخفض و( يونيو في حاله على بقيت حيث) والضالع البيضاء من جزء. شبوة في كجم/  رياالً  306 إلى لحج في كجم/  رياالً  175 بين للبطاطس التجزئة سعر تراوح البطاطس  

 وأبين صنعاء مدينة في ٪3 من وأكثر وشبوة حضرموت في ٪6 من علىأ بنسبة و لحج في ٪12.5 يليه و  ٪13.1 بنسبة تعز في انخفاض معدل أعلى سجل

. المستهدفة المحافظات بعض في األسعار في كبير انخفاض هناك كان. وأبين وحضرموت حجة من كل في السابق بالشهر مقارنة األسعار تتغير ولم. األخرى الخضروات منتجات أسعار اتجاهات نفس يوليو في الفلفل أسعار متوسط يتبع:) الحلو لالفلف (البيبر 

 مدينة في ٪6.3 وبنسبة الحديدة في ٪14.4 البيضاء في المائة في 20.1 وبنسبة   لحج في المائة في 21.4 بنسبة بحدة الشهري سعرها متوسط ارتفع ، نفسه الوقت وفي.  وإب عدن في % 9 من أكثر وتليها  % 21.4 بنسبة انخفاض أعلى الضالع سجلت

 .شبوة في كجم/رياالً  763 و تعز في كجم/  رياالً  790 و لحج في كجم/  رياالً  850   حضرموت في كجم/  رياالً  900 يليه و سعر أعلى وهو  أبين في كجم/  لاير 1000 بين بالتجزئة البيع سعر تراوح ولقد. الحديدة في ٪14.4 و بيضاءال و صنعاء

 بين مزيًجا يوليو في السعر متوسط وكان.  كجم/  لاير 2017  حوالي بسعر  تعز يليها   كجم/  لاير 2058 بسعر األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين األعلى هي أبين الحارفي للفلفل التجزئة أسعار تكان السابق بالشهر ومقارنة يوليو شهر في :الفلفل 

 ٪10 من وأكثر إب في ٪17.8 تليه  ذمار في ٪19.6 بنسبة حضرموت في ٪21.7 بنسبة السعر وانخفض.  شبوة في ٪22 وبنسبة وحجة الحديدة في ٪24 عن تزيد بنسبة  ضاءالبي في ٪30 بنسبة ارتفاًعا األسعار وتجاوزت  اإلنخفاض و اإلرتفاع المستويات

 . .وصنعاء عدن في

  

 الخضروات

 

 الثروة الحيوانية
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 بسبب األسعار ارتفعت كما   العشب من حزمة/  رياالً   1000 -750 ومن الرفيعة الذرة أعالف من مجموعة/  رياالً  500 إلى 250 من ملحوظ بشكل العلف تكلفة ارتفعت و شبوة محافظة في األعلى هي شهر عشراثنا البالغة األغنام من الواحد الرأس تكلفة كانت* 

 المبارك األضحى عيد في الدينية األعياد بتحضيرات المرتبط الطلب ارتفاع

 رشهأ 6 دةلم ملألغنا يةرلشها رألسعاا طسومت تفعار ولقد وتمرحض ءباستثناو بالتاليو. المحافظات جميع في والماعز األغنام فئات لجميع الحية الحيوانات أسعار رفع من أغسطس في( األضحى عيد) العيد اقتراب بدأ  عام بشكل:  أشهر 6 عمر اماألغن 

 الفئة لهذه الواحد الراس سعر بلغ وقد. والبيضاء لحج في ٪7.6 و ٪9.6 وبنسبة   شبوة في ٪13 و   ٪14.4 بنسبة أبين يليها و ٪17.1 بلغت األسعار في ارتفاع نسبة أعلى الحديدة محافظة وسجلت.  ىرألخا فةدلمستها تاظلمحافا جميع في يبارتق

 .التوالي على رياالً  18750 و رياالً  23833 هو ، وديل حجة من كل في التجزئة سعر كان وقد. لحج محافظة في المال رأس في رياالً  44833 يليه  أبين في رياالً  45000 يليه  شبوة منطقة في السنة رأس في رياالً  45750

 مدينة سجلت ولقد لحج محافظة في لاير 61417 تليها البيضاء في رياالً  64500 يليه و شبوة في رياالً  71250 الفئة هذه في الواحد للراس سعر أعلى بلغ وقد  أشهر ستة بعمر لألغنام من السعر اتجاه نفس األسعار متوسط تبعي شهر 12 عمر األغنام 

 وانخفض ٪13.3 بنسبة وإب أبين في ٪15.2 وبنسبة  ضاءوالبي لحج في ٪17 تفوق وبنسبة شبوة في ٪18.6 بنسبة حاد بشكل الشهري السعر متوسط ارتفع و التوالي على رياالً  36750 و لاير 32500 بلغ حيث بالتجزئة للبيع سعر أدنى  والضالع صنعاء

 .اإلضافي العرض بسبب صنعاء مدينة في ٪2 من وبأقل تعز في ٪5.3 وبنسبة عدن في ٪10.3 بنسبة السعر

 في ٪18.1 بنسبة حاد بشكل ارتفعت وقد. األخرى المحافظات جميع في وارتفعت(  ٪1 من أقل طفيف بشكل اراألسع انخفضت حيث) صنعاء مدينة من جزء ماعدا األغنام أسعار اتجاهات نفس يوليو في األسعار متوسط اتبع :أشهر 6 عمر الماعز  

 .أبين يف رياالً  49333 يليه ، حضرموت في  رياالً  50750 الماعز من رأس لكل سعر أعلى وكان حجة في ٪7.7 و ذمار في ٪8.7 بنسبة و شبوة في ٪10 بنسبة و  أبين في ٪15.2 تليها  الحديدة

 انخفضت بينما إب في ٪12.6 بنسبة و البيضاء في ٪ 13.6 بنسبة و وأبين لحج في ٪ 16 وبنسبة شبوة في ٪ 19.4 بنسبة يوليو في شهرا 12 العمر من البالغ للماعز الشهري السعر متوسط ارتفع  2018 يونيو مع مقارنة :شهرا 12 عمر الماعز  

 مدينة. حضرموت في لاير 62000 بسعر و  وشبوه البيضاء في لاير 64750 وبسعر التوالي على  أبين في لاير 65667 تليها حضرموت في  لاير  66750   الواحد للراس سعر وأعلى. التوالي على ٪1 من وأقل ٪5.2 بنسبة وصنعاء عدن في فقط األسعار

 .لاير 33000 عند سعر أدنى كانت صنعاء

 عدن في ٪ 5 من وأكثر حضرموت في ٪ 9.8 بنسبة و صنعاء مدينة في ٪ 10.6 بنسبة و  أبين في ٪ 17.6 بنسبة حاد بشكل وارتفعت وشبوة لحج في تغيير دون يوليو شهر في الحي الدجاج سعر متوسط بقي   2018 يونيو مع بالمقارنة :الحي الدجاج  

 المرتبطة المدخالت تكاليف ارتفاع سبب ان حال اية وعلى. حجة في لاير 1779 تليها لاير 1920 في تعز في الحي لدجاج بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل تم ابينم حجة في ٪2 من بقليل أقل و 8.4 بنسبة ذمار في السعر في انخفاض تسجيل وتم وأبين

 .٪18 إلى ليصل يوليو شهر خالل الوطني التجزئة سعر متوسط ارتفاع سبب كان الصرف سعر بارتفاع

 

 

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

 في البقر لحم من الواحد الكجم سعر ارتفع  اخرى جهة ومن بالسعر انخفاض وجد  وعدن تعز من جزء هناك بينما وذمار حجه محافظتي في فقط 2018 يونيو بشهر مقارنة غييرت دون يوليو في البقر لحم من الواحد الكيلوغرام أسعار متوسط ظل :البقري اللحم

 .كجم/  لاير 2688 إب في وأقلها كجم/  لاير 4917 من حضرموت في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم.  وشبوة ولحج حضرموت في ٪3 من أقل وبنسبة أبين في ٪6 وحوالي الحديدة في ٪ 9.2 بنسبة ارتفع وقد.  األخرى المحافظات جميع في يوليو

. الحديدة في ٪4.8 و صنعاء مدينة في ٪5.1 تليها و ٪18.4 نسبة أعلى شبوة سجلت. محافظات ست في األسعار زيادة   السابق الشهر نفس بقيت حيث حضرموت من جزء. البقر لحم اتجاه نفس تقريباً  يتبع يوليو في الضأن لحم أسعار متوسط إن :الغنمي اللحم

 4125 والبيضاء  رياالً  4500 عند ولحج رياالً  4792 بـ رموتحض تلتها و لاير 7250 من شبوة في المسجل الواحد للكيلوغرام تجزئة سعر أعلى وكان.  عدن في ٪ 4 من وأقل تعز في ٪ 6.4 تليها ٪ 10.5 بنسبة أبين في حاد انخفاض هناك كان  نفسه الوقت وفي

 .حجة أسواق في( رياالً  3050) السنة هذه في سعر أقل تسجيل وتم. رياالً 
 ٪ 3.2 وبنسبة   ٪ 6.1 بنسبة األسعار ارتفعت الحديدة في بينما   وأبين الضالع و وشبوة والبيضاء إب و حجول وذمار   صنعاء المحافظات في أسواق ثمانية في تغيير دون بالحبوب المليئة للبقرة التجزئة سعر متوسط بقي يوليو شهر خالل المحلي البقر حليب

 .تعز في
 وانخفض. تعز في ٪10.3 وبنسبة عدن في ٪12 وحوالي   ٪12.4 بنسبة شبوة في 2018 يونيو بشهر مقارنة حاد بشكل ارتفع وقد. وأبين البيضاء و ولحج وذمار صنعاء مدينة في تغيير دون يوليو شهر في المعالج الحليب أسعار متوسط ظل المجفف الحليب

 .٪2 من أقل بنسبة حجة في فقط السعر
 في ٪ 5.8 وتليها  الحديدة في ٪ 8.7 و ٪ 9.8 بنسبة حضرموت في ارتفعت وقد. األخرى المحافظات معظم في السعر وارتفع تغيير دون السعر ظل لحج من جزء. والضأن البقر لحوم اتجاه نفس الدجاج لحوم أسعار اتبعت  السابق الشهر مع بالمقارنة الدجاج لحم

 .التوالي على ٪3.7 و ٪5.2 و ٪8.6 بنسبة والبيضاء وعدن حجة من كل في السعر وانخفض وأبين  والضالع شبوة في ٪ 2 من وبأقل إب

 في ٪10 من وأكثر ذمار في ٪13.5 و شبوة في ٪16.7 و  إب في ٪17.5 و لحج في ٪20 يليها  حجة محافظة في ٪2.6 بلغت ارتفاع نسبة أعلى وبلغت. المستهدفة المحافظات في حادة زيادة السعر أظهر  السابق الشهر مع بالمقارنة : )بيضة 30) البيض

 .السابق بالشهر مقارنة ٪12 بنسبة ملحوظ بشكل وزاد الحي لدجاجا أسعار اتجاه نفس يتبع يوليو شهر خالل للبيض الوطني التجزئة سعر متوسط فإن ذلك ومع. والبيضاء الحديدة

 

 

 

 

 ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018 يوليو –توسط الشهري ألسعار المنتجات الحيوانية : الم6جدول             

صنعاء  الشهر السلع
 )األمانة

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

 بقري لحم

 

 4500 3000 4063 3675 2688 3792 2746 4500 4917 3250 3000 3958 3792 يوليو
 %5.9 %1.2 %2.5 %0.7 %0.8 %7.4- %12.6- %2.9 %2.6 %0.0 %0.0 %9.2 %5.1 يونيو

 غنمي لحم

 

 3750 3500 7250 4125 3513 4146 3933 4500 4792 3500 3050 4000 3792 يوليو
 %10.5- %4.1 %18.4 %2.9- %4.1 %3.4- %6.4- %2.9 %0.0 %0.0 %1.9- %4.8 %5.1 يونيو

 محلي بقر حليب

 

 440 400 650 520 250 408 480 298 411 500 431 451 350 ويولي
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.2 %3.2 %0.0 %0.5 %0.0 %3.6- %6.1 %0.0 يونيو

 بودر حليب

 

 3000 3125 2613 3600 2478 2733 2817 2900 2440 1633 2375 2647 2000 يوليو
 %0.0 %4.2 %12.4 %0.0 %6.6 %11.9 %10.3 %0.0 %0.3 %25.8- %1.4- %7.3 %0.0 يونيو

 الدجاج لحم

 

 1350 1625 1221 1933 1375 1394 2071 1000 1217 1400 1333 1421 1483 يوليو
 %1.6 %1.6 %1.8 %3.7- %5.8 %5.2- %3.6 %0.0 %9.8 %3.7 %8.6- %8.7 %5.7 يونيو

 حبة 30بيض 
 1275 1375 1313 1271 1313 1315 1340 1200 1375 1371 1400 1240 1258 يوليو
 %5.5 %6.2 %16.7 %10.5 %17.5 %9.6 %3.7 %20.0 %14.6 %13.5 %22.6 %10.1 %14.4 يونيو

 المنتجات الحيوانية
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 
 

: المتوسط الشهري ألسعار األنواع الشائعة االستهالك من األسماك7جدول   
8201 يوليو)لاير/كجم(   

 المحافظة

التغيير %  
األسماك من االستهالك الشائعة االنواع  

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة

 2225 658 3558 2917 يوليو
 %24.8 %11.1 %5.2 %17.1 يونيو

 الحديدة

 1200 477 2789 2075 يوليو
 %1.1 %7.9 %1.2 %7.28- يونيو

 حجه

 1669 563 2988 2575 يوليو
 %0.4 %4.3- %11.2 اليوجد يونيو

 ذمار

 2133 921 3567 3500 يوليو
 %6.7 %0.4 %18.9 %40.0 يونيو

 حضرموت

 2467 763 6000 2483 ويولي
 %28.4 %0.4 %21.5 %41.2 يونيو

 لحج

 1000 725 اليوجد 3233 يوليو
 %0.0 %52.6 اليوجد %40.6 يونيو

 تعز

 2979 2000 4500 2883 يوليو
 %0.5 %0.0 %37.4 %15.5 يونيو

 عدن
 

 2738 1183 5458 2804 يوليو
 %18.4 %61.8 %19.1 %42.3 يونيو

 اب
 

 2858 اليوجد 3033 2833 يوليو
 %8.5- اليوجد %3.7 %3.7- يونيو

 البيضاء
 

 1525 567 2450 1700 يوليو
 %10.9 %3.1 %8.9 %9.7 يونيو

 شبوة
 

 1988 1022 2111 2313 يوليو
 %4.6 %7.6 %8.3 %14.2 يونيو

 الضالع
 

 اليوجد 400 اليوجد 2000 يوليو
 اليوجد اليوجد اليوجد %33.3 يونيو

 أبين

 2225 688 4000 2883 وليوي

 %16.1 %29.1 %0.0 %29.1 يونيو

 

  حاد بشكل التجزئة سعر متوسط وارتفع  المراقبة األسواق جميع في متوفرة الثمد نوع من األسماك كانت يوليو شهر في  الثمد:

 ولحج حضرموت في ذلك بعد ام إلى وارتفعت ذمار في ٪40 بنسبة األسعار وارتفعت المستهدفة المحافظات جميع في تقريبًا

 الترتيب بنفس وتعز صنعاء مدينة في ٪15.5 و ٪17.1 وبين أبين في ٪29.1 وبنسبة الضالع في ٪33.3 وتليها وعدن

 تم الثمد في بالتجزئة للبيع سعر أعلى فإن األخرى بالمحافظات ومقارنة.  وإب الحديدة في فقط بالتجزئة البيع أسعار وانخفضت

 .كجم/  رياالً  2917 بسعر وصنعاء لحج في كجم/  رياالً  3233 تليها و كجم/  لاير 3500 بمبلغ ذمار في تسجيله
 

  والضالع لحج أسواق في ندرته واستمرت. المستهدفة المحافظات جميع في األنواع أغلى األسماك من النوع هذا يعتبر : السخلة

 نفس اتبعت وقد. أبين في فقط يونيو شهر في هو كما األسماك من عالنو لهذا الشهرية األسعار متوسط بقي. متتالية أشهر لعدة

 في ٪37.4 إلى الزيادة ووصلت. السابق بالشهر مقارنة المستهدفة المحافظات جميع في وزادت"  الثمد" في األسعار اتجاهات

 و كجم/ لاير 6000 بـ حضرموت في بالتجزئة للبيع أسعار أعلى وسجلت عدن في ٪19.1 و حضرموت في ٪21.5 تلتها و تعز

 .كجم/  رياالً  2111 سعر أدنى شبوة لدى كان حين في تعز في كجم/  رياالً  4500 و عدن في كجم/  رياالً  5458 يليها
 

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

 كجم/  لاير 400 بين بالتجزئة البيع أسعار وتراوحت وإب  الضالع محافظتي أسواق في نادراً  األسماك من عالنو هذا كان و يوليو

. لمراقبةا األسواق في للغاية متقلبًا يوليو في الباغه أسماك أسعار متوسط كان. تعز في شي كل في لاير 2000 إلى  الضالع في

 عدن في سعاراأل في حاد ارتفاع في تسببت   المقابل في التي العمالء غالبية بلق من كبير بشكل مطلوبة فهي   األرخص أنها كما

 في ٪ 8 من يقرب ما و صنعاء مدينة في ٪ 11.1 بنسبة و أبين في ٪ 29.1 بنسبة   لحج في ٪ 52.6 بنسبة   ٪ 61.8 بنسبة

.٪5 من أقل بنسبة حجة في فقط األسعار وانخفضت الحديدة  
 

 اختلف السابق الشهر مع وبالمقارنة التوالي على العاشر للشهر متاًحا الحجش سمك نوع يكن لم  لعالضا محافظة في :الجحش

 ٪8.5 بنسبة األسعار انخفضت حيث) وإب(   يونيو في هي كما األسعار ظلت) لحج عدا ما األخرى األنواع بقية عن النوع هذا

 في ٪28.4 بنسبة سعره ارتفع كما المراقبة تحت التي األخرى المحلية األسواق جميع في السعر وارتفع( يونيو بشهر مقارنة

 المستهدفة المحافظات بين ومن. أبين في ٪16.1 وبنسبة عدن في ٪18.4 بنسبة و صنعاء مدينة في ٪24.8 بنسبة و حضرموت

 1000 سعر أقل سجيلت وتم إب في كجم/ رياالً  2858 بدقة تبعتها كجم/  رياالً  2979 قدره تجزئة سعر أعلى على تعز حصلت ،

 .لحج في كجم/  لاير

 

 الجنوبية المنطقة في الصيد أنشطة توقفت  عام بشكل األحمر والبحر الحديدة في الحالي األمني الوضع بسبب :والعرض الوفرة

 التعليق إلى أدى مما التعليب ومصانع األسماك تخزين بعض على المستمر الصراع أثر ، ذلك إلى باإلضافة. الحديدة محافظة من

 البحر ساحل في الحالي الرياح موسم وبسبب  تعز ساحل في معلقة الصيد أنشطة تزال ال ، أخرى ناحية من. اخر وقت الي بالعمل

 وأسعار التوافر على أثرت  مجتمعة العوامل هذه كل و الصيادين قبل من األسماك صيد انخفاض إلى  بدوره ادى الذي العربي

 .رصدلل الخاضعة حليةالم األسواق في األسماك

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

صنعاء 
 )األمانة

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

 القمح

 

 187 170 193 193 202 188 206 208 186 200 205 189 188 يوليو
 %0.0 %0.0 %1.0- %30.4- %4.7 %0.0 %3.0 %4.0 %1.6 %11.1 %2.5 %13.9 %1.6  يونيو

46.9 اليوجد اليوجد %55.0 %81.8 %166.2 %89.0 %44.6 ماقبل األزمه

% 

34.7% 108.7% 93.0% 13.3% 46.1% 
حالقم دقيق  

 

 223 190 230 250 225 213 251 223 205 223 250 255 220 يوليو
 %0.0 %0.0 %1.8 %0.0 %0.9 %1.4- %0.4 %1.4 %2.5 %1.4 %6.4 %20.9 %1.4  يونيو

69.2 ماقبل األزمه

% 

112.5

% 

150.0

% 

51.1 %67.3 اليوجد 46.4% 48.7%

% 

32.4% 47.1% 79.7% 11.8% 62.8% 
رالسك  

 

 250 270 279 296 277 284 350 255 299 300 300 276 276 يوليو
 %0.0 %6.9- %1.5 %1.3- %3.5- %3.3 %0.0 %2.0 %0.7 %0.0 %0.0 %3.0 %4.2-  يونيو

72.5 ماقبل األزمه

% 

 %16.8 %26.2 %57.6 %48.0 %29.4 %32.7 %118.8 اليوجد 66.1% 76.5% 51.5% 45.3%
1 الرز  

 البسمتي

 

 750 600 675 750 654 736 823 755 671 775 729 666 703 يوليو
 %0.0 %4.0- %3.6- %0.0 %3.3 %1.0 %5.6 %0.7 %0.8 %3.1- %1.8- %2.3 %2.2  يونيو

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %174.3 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه
2  الرز  

يغير البسمت  

 

 300 300 350 350 333 303 354 325 300 350 383 552 343 يوليو
 %0.0 %11.2- %11.1 %0.0 %0.0 %19.4- %1.7 %1.6 %0.0 %0.0 %2.1 %15.2 %3.0  يونيو

128.7 ماقبل األزمه

% 

84.0% 155.3

% 

133.3

% 

150.0 %32.1 %33.2 %49.3 %41.6 اليوجد 20.0%

% 

13.2% 47.8% 
 

 لطبخا يتز

دمستور  

 600 550 646 1225 756 913 950 950 610 1207 754 865 858 يوليو
 %2.1- %2.3- %3.4 %6.5 %1.6- %4.7 %2.8- %0.0 %4.6 %4.7- %1.1 %7.9 %0.2-  يونيو

114.0 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

% 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد
 

 طبخال زيت

 **محلي

 650 550 600 635 698 598 763 550 478 638 521 626 613 يوليو
 %0.0 %2.3- %9.1 %6.9 %0.6 %6.1- %3.8 %0.0 %4.4 %2.9- %5.3- %7.9 %0.2  يونيو

88.6 ماقبل األزمه

% 

104.7 %71.8 %83.4 اليوجد 91.2% 51.9% 34.3% 81.4%

% 

33.7% 106.9

% 

61.3% 90.6% 
 

 الفول

 433 400 463 500 329 383 721 اليوجد 404 387 400 488 352 يوليو
 %0.0 %5.9- %11.8- %0.0 %3.8 %0.5- %5.6 اليوجد %1.0 %0.0 %4.4 %14.8 %1.4  يونيو

131.5 %66.7 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

% 

 اليوجد 33.3%
 

ياالفاصول  

 667 700 650 642 742 697 804 700 554 667 546 638 610 يويول
 %0.0 %2.4- %0.0 %2.1 %6.0 %5.1 %4.0 %0.0 %3.9 %0.0 %14.0 %10.2 %1.7  يونيو

100.0 ماقبل األزمه

% 

98.1% 71.7% 122.3

% 

119.2 %101.0 اليوجد 121.6%

% 

137.1% 83.4% 130.5% 123.6% 109.7% 

 العدس

 617 500 550 700 500 540 646 500 592 525 513 496 516 يوليو
 %0.0 %8.4- %0.0 %0.0 %1.6- %4.0 %4.4 %0.0 %4.1- %4.5- %2.6 %0.8- %4.7  يونيو

46.2 ماقبل األزمه

% 

40.3 %61.5 اليوجد 97.3% 50.0% 27.3% 65.3%

% 

25.0% 75.0% 150.0% 25.0% 60.3% 
 

 انخفاض نسبة أعلى وسجلت. تعز في ٪3 و إب في ٪4.7 بنسبة و ذمار في ٪11 وتليها الحديدة في تقريبًا ٪14 بنسبة وارتفعت. بينوأ والضالع نعد في امستقر لثابتا يونيو شهر مع نةرمقا يوليو شهر في ردةمستولا لقمحا رسعاأ متوسط بقي :القمح حبوب

 .وأبين وعدن المدينة. صنعاء في ٪40 من وأكثر   ذمار في ٪81.8 و   الحديدة في ٪112.5 و  شبوة محافظة في ٪93 وبنسبة   حجة في ٪166.2 بنسبة األزمة قبل ما بفترة مقارنة ربكثي أعلى المستورد القمح أسعار متوسط يزال وال. شبوة تليها البيضاء في
 

  ذمار و صنعاء مدينة في ٪ 2 من وأقل  حضرموت في ٪ 2.5 و  حجة في ٪ 6.4 بنسبة و الحديدة في ٪ 21 بنسبة وزادت(. وأبين   والضالع البيضاء) محافظات ثالث في 2018 يونيو في هو كما يوليو في المستورد القمح دقيق أسعار متوسط ظل :القمح دقيق

 في ٪40 من وأكثر صنعاء مدينة في ٪69.2 بنسبة تعز في ٪67.3 و شبوة في ٪79.7 بنسبة حجة في ٪150 بنسبة بكثير أعلى الحالي السعر يزال ال األزمات قبل ما فترة مع بالمقارنة. عدن في فقط ٪ 2 من أقل بنسبة طفيف بشكل األسعار وانخفضت وشبوة

 .وعدن وأبين البيضاء و ذمار. حضرموت

 

 إب في ٪ 3.3 تليها و تعز في ٪ 5.6 بنسبة حاد بشكل ارتفعت حيث. المستهدفة المحافظات معظم في متزايدة اتجاهات السعر متوسط أظهر و وأبين البيضاء في السابق الشهر في كما نفسه يوليو شهر في البسمتي ألرز الشهري السعر متوسط كان: البسمتي الرز

 .تعز في ٪174.3 بنسبة األزمة قبل ما أسعار مع بالمقارنة ملحوظة زيادة السعر أظهر فقد ، ذلك ومع. حجة في ٪ 2 من وأقل ذمار في ٪ 3.1 بنسبة و شبوة في ٪ 3.6 بنسبة و ٪ 4 بنسبة الضالع في وانخفض وصنعاء الحديدة في ٪ 2 من وأكثر
 أقل وبنسبة صنعاء مدينة في ٪ 3 بةبنس و شبوة في ٪ 11.1 بنسبة و  ٪ 15.2 بنسبة الحديدة في األسعار في الزيادة وأظهرت.  وأبين والبيضاء وإب وحضرموت ذمار في تغيير دون يونيو بشهر مقارنة يوليو في الشهري التجزئة سعر بقي: البسمتي غير الرز

 يف سعر أدنى سجل بينما  تعز في كجم/  رياالً  354 و حجة في كجم/  رياالً  383 يليه و كجم/  رياالً  552 بـ الحديدة في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم الضالع في ٪11.2 وبنسبة  ٪19.4 بنسبة عدن في حاد بشكل السعر وانخفض. حجة في ٪ 3 من

 .كجم/  لاير 300 بقيمة وأبين  والضالع حضرموت

 في ٪3.5 و  الضالع في تقريباً  ٪7 بنسبة السعر وانخفض. شبوة في ٪1.5 بنسبة و لحج في ٪2 و الحديدة في ٪3 و عدن في ٪3.3 بنسبة(  وأبين وتعز وذمار حّجة) مستهدفة محافظات 4 في يتغير لم السابق بالشهر مقارنة يوليو في السكر أسعار متوسط :السكر

 .البيضاء في ٪2 من وبأقل  إب

 وبنسبة   ضرموتح في ٪4.6 وبنسبة عدن في ٪4.7 بنسبة و البيضاء في ٪6.5 بنسبة و ٪8 بحوالي الحديدة في متزايداً  اتجاهاً  وأظهر لحج في تغيير دون 2018 يونيو مع بالمقارنة يوليو في المستورد النباتي الزيت سعر متوسط ظل :النباتي الطهي زيت

 .وأبين الضالع في ٪3 من وأقل تعز في ٪2.8 و ذمار في ٪4.7 االنخفاض وبلغ. شبوة في 3.4٪
 

 بشكل السعر انخفض وقد. تعز في ٪ 3.8 ونسبة حضرموت في ٪ 4.4 وبنسبة ءالبيضا في ٪ 7 و الحديدة في ٪ 8 من يقرب وما شبوة في ٪ 9.1 بنسبة ارتفع و وأبين لحج في فقط السابق بالشهر مقارنة مستقًرا السعر متوسط كان :محلياعامل الم الطهي زيت

 . الضالع في ٪ 3 من وبأقل ذمار في ٪ 3 من يقرب ما قبل ومن حجة في ٪ 5.3 بنسبة طفيف
 تراجعا أظهرت وقد. الترتيب هذا في ٪ 4.4 و 4.7 بين وتعز صنعاء مدينة في العدس أسعار وارتفعت.  وأبين وشبوة ولحج ذمار في ييرتغ دون السابق الشهر مع وبالمقارنة يوليو شهر في العادية للفاصوليا العام الشهري السعر متوسط ظل :والعدس الفاصوليا

 . والضالع وحضرموت ذمار في االتجاهات في
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االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 يوليو شهر خالل المنزلي والغاز( بترول-ديزل)المحروقات ألسعار الشهري المتوسط: 9 جدول  

 السلع
 التغير %

صنعاء 
 )األمانة)

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

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

 385 343 335 364 373 353 388 333 296 375 375 374 374 يوليو

 %10.0 %2.7 %1.5 %1.1 %1.9 %5.1 %2.4 %1.2 %3.9 %1.6 %0.3 %1.1 %1.4  يونيو
149.3 ماقبل األزمه

% 

149.3% 150.0% 150.0% 97.3% 122.0% 158.7% 135.3% 148.7% 142.7% 123.3% 128.7% 156.7% 

 البترول

 (لتر/لاير(

 385 343 338 375 373 342 381 395 296 375 376 371 373 يوليو
 %7.5 %3.0 %0.9 %0.0 %1.1 %1.2 %0.5 %18.6 %3.9 %1.6 %0.3 %1.4 %1.1  يونيو

156.7 %128.7 %125.3 %150.0 %148.7 %128.0 %154.0 %163.3 %97.3 %150.0 %150.7 %147.3 %148.7 ماقبل األزمه

 غاز %

)مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 2313 2100 2250 3000 3000 2625 4000 2625 1900 3000 4108 3139 5682 يوليو
 %2.4 %5.0 %1.1- %0.0 %8.1- %0.8 %8.9- %8.7- %0.0 %0.0 %10.2- %1.9- %4.4  يونيو

 %62.3 %9.1 %24.1 %29.7 %55.8 %84.2 %60.0 اليوجد %26.7 %100.0 %32.3 %94.7 %48.8 ماقبل األزمه

 معو.  وتعز الضالع في ٪3 في ٪3 من أقل وبنسبة حضرموت في ٪4 بحوالي عدن في ٪5.1 يليه ٪10 بنسبة أبين في األسعار في ارتفاع أعلى تسجيل تم و يونيو بأسعار مقارنة يوليو في المستهدفة المحافظات جميع في قليالً  الديزل سعر متوسط ارتفع: الديزل

  . أبين في %156.7و حضرموت في % 97.3وبنسبة تعز في %158.7 وبنسبة حجة في %150 وبنسبة دةيدلحوا   ءصنعا ينةدم في ويبالتسا ٪ 149.3 بنسبة ةمزألا لقب ما رةبفت نةرمقا رةکبي دةياز لحاليةا رألسعاا رهظت   كلذ

 يليها  ٪7.5 بنسبة أبين في نسبة أعلى سجلت. األخرى ظاتالمحاف جميع في قليالً  األسعار وازدادت الديزل اتجاه نفس اتبعت وقد. لحج في ٪18.6 بنسبة حاد بشكل ازداد البيضاء في إال 2018 يونيو مع بالمقارنة يوليو  في البنزين سعر متوسط يتغير لم :البنزين

 و  حجة في ٪150.7 وبنسبة  وإب صنعاء مدينتي في التوالي على ٪148.7 بنسبة األزمة قبل ما أسعار مع بالمقارنة بكثير أعلى الحالية األسعار تزال ال. وصنعاء وإب وعدن والحديدة ذمار في ٪2 من وأقل الضالع في ٪3 ونسبة  حضرموت في ٪4 من يقرب ما

 . الضالع شبوة في ٪ 125 من أعلى و لحج في ٪163.3 وبنسبة تعز في ٪154 و  ذمار في 150٪

 

 قادة اللخ من والحديدة وحجة إب محافظات في الطهي غاز ضخ حالياً  يتم حيث  وذمار ءصنعا مدينتي في الموازي السوق في اختفت أنها حتى. المحلية السوق تزود ال الرسمية المحطات تزال وال  الغاز أزمة تستمر  التوالي على الخامس للشهر :الطهي غاز

والحديدة وحجة وإب وذمار بصنعاء الرئيسية المدن في ونقص كافية غير الموزعة الكميات إن. كجم 11  تزن التي الواحده لالسطوانة لاير 3000 بسعر األحياء في المحلي المجتمع .  
 .الريا 3401 حوالي يبلغ الوطنية األسعار متوسطفان   كجم 18/20 قياسية غاز أسطوانة لكل األسعار حساب يتم عندما ذلك ومع. )لتر \ رياالً  156) رياالً  3057( كجم 20 -11) واحدة ألسطوانة الشهري السعر متوسط يبلغ  نيالوط الصعيد وعلى

 

 
 تعزيز"برنامج من والمدعومة الغذائي لألمن الفنية للسكرتارية منتظمةال 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 التواص  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 سب  العيش  

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

Belihu.Negesse@fao.org 

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

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