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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

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

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

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

 

 اإلضاءات الرئيسيه

 مؤشر متوسط بلغ. أبريل مستوى عن( ائةالم في 1.2) نقطة 2.2 بزيادة  2018 مايو في نقطة( 176.2) والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ :عالميا 

 في عام بشكل أعلى والذرة للقمح الدولية التصدير أسعار كانت.  أبريل في مستواه عن( % 2.4) نقطة 4.1 و مايو في نقطة 172.9 والزراعة األغذية منظمة لدى الحبوب أسعار

  القاسي اإلحمر والشتوي القياسي األمريكي القمح سعر متوسط بلغ   ذلك من النقيض على. النشيطة تجارةوال الرئيسية المنتجة البلدان في الطقس حالة من المخاوف بسبب أبريل

 2018 أبريل شهر عن % 26 بنسبة أعلى يزال ال ولكنه   مارس شهر عن طفيف بانخفاض  للطن/  دوالر 240

خالل شهر مايو في  13سمي للريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي عبر المحافظات المستهدفة أظهرت بيانات مراقبة المحافظات تباين في سعر الصرف غير الر  :سعر الصرف 

رياالً / دوالراً أمريكياً وبالمقارنة مع الشهر  483رياالً /  دوالر أمريكي. سجلت المكال وحجة أدنى معدل  496كان أعلى سعر صرف )شراء الدوالر( في أبين البالغ   المتوسط 

لاير / دوالر أمريكي   وهو ما يمثل زيادة بنسبة  487مبلغ  2018سعر الصرف اإلجمالي في شهر مايو وللشهر الثاني على التوالي   ظل سعر الصرف مستقرا. بلغ متوسط السابق 

 لاير / دوالر أمريكي( 215( والتي كانت قيمته )2015مقارنة بالفترة السابقة لألزمات )فبراير  126.5٪

مقارنة بأسعار شهر  ٪1بنسبة أقل من  2018أسعار التجزئة لحبوب القمح وطحين القمح والسكر في مايو على الصعيد الوطني  انخفض متوسط  ذائية المستوردة:السلع الغ 

مقارنة بأسعار شهر أبريل. ومقارنة األسعار  ٪2.15سعر البسمتي وغير البسمتي( بنسبة يليه األرز )متوسط  ٪3.48أبريل. وكان سعر زيت الطهي النباتي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 

 ٪28لألرز و  ٪39يليها  ٪44(  و ارتفعت األسعار بشكل ملحوظ. وسجلت حبوب القمح أعلى زيادة في األسعار بنسبة 2017الحالية مع الشهر المقابله لها  في العام الماضي )مايو 

 سكر.لل ٪11لدقيق القمح و  ٪25لزيت الطهي النباتي بنسبة 

بالنسبة للدخن مقارنة بالشهر السابق  أبريل  ٪6للذرة الرفيعة و  ٪9على المستوى الوطني  وحوالي  ٪9.48كجم من  1سجلت الذرة أعلى سعر لكل  :المنتجة محلياالمحاصيل   

أسعار للشعير. وكان متوسط  ٪10للذرة و  ٪38للدخن و  ٪40 للذرة الرفيعة و ٪43ارتفعت األسعار بنسبة   2017. مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي  مايو 2018

 .على التوالي متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع الطلب خالل شهر رمضان ٪ 48و  ٪ 32الخضروات خاصة الفلفل البارد حيث ارتفعت بشكل حاد بنسبة 

فر السلع الغذائية الرئيسية المستوردة في جميع المحافظات التي خضعت للمراقبة مستقراً في في مايو  كان اإلمداد وتوا :األسواق فيوغير الغذائية  – الغذائية توفر السلع  

امل الموسمية والطلب مقابل العرض الغالب. باستثناء حضرموت وحجة حيث لم يكن الدخن والشعير المحليان والمستوردان متاحين في معظم األسواق داخل المحافظتين. تعتبر العو

والباغة والجحش ال سيما في  امل المهيمنة التي تتحكم في إمدادات وتوافر أنواع األسماك الشائعة والمراقبة. ونتيجة لذلك   تفاوت توافر أنواع األسماك مثل السخلةواألمن هي العو

 المحافظات غير الساحلية   بين عدم توافرها ونقصها. خالل األسبوعين األخيرين في مايو

 والسلع الغذائية المواد وأسعار توافر على كبير تأثير ، والتجارية اإلنسانية للسلع الرئيسي اإلمداد طريق هي التي و الحديدة مدينة حول الدائر للصراع نسيكو :الغذائية الواردات 

 النقص مع جنب إلى جنباً  للسكان الشرائية والقوة والدخل العيش كسب فرص انخفاض استمرار إن. السكان تعداد. اليمنيين ثلثي حوالي تخدم التي المحلية األسواق في األخرى األساسية

 األزمة. الغذائي األمن انعدام حالة تعميق من يزيد سوف الحديدة ميناء خالل من والتجارية اإلنسانية اإلمدادات فشل بسبب األسعار وارتفاع( الميناء إغالق حالة في) السلع في المتوقع

 .البالد في اإلنسانية

على التوالي. وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي  ٪4و  ٪2بنسبة  2018األسعار الوطنية لكل من الديزل والبترول مقارنة بشهر أبريل ارتفع متوسط  :فطيةالمشتقات الن 

مر أزمة غاز الطهي  حيث ال تزال المحطات الرسمية ال تزود السوق للبنزين. للشهر الرابع على التوالي و تست ٪37بالنسبة للديزل وبنسبة  ٪47( وارتفعت األسعار بنسبة 2017)مايو 

كجم. وال  20إلى  18كجم بدالً من  11لاير للغاز بوزن  3000المحلية. يتم تزويد أسواق مدينة صنعاء و ذمار و حجة والحديدة في الوقت الحالي من خالل قادة المجتمع في األحياء بسعر 

السعر سط ا المدن الرئيسية بصنعاء وذمار وإب وحجة والحديدة. وعلى النقيض من ذلك  فإن التوافر النسبي على مستوى المقاطعة أدى إلى انخفاض متوتزال الطوابير الطويلة تشهده

 مقارنة بشهر أبريل. 2018في مايو  ٪9الوطني بنسبة 

 

 

 

 

 رمضان شهر في عليها للطلب استجابة والماعز باالغنام لمحليةا السوق تزويد ارتفاع

 الكريم
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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

 

مايوأسعار  
2018 

التغيير %  

 ***ما قبل االزمة أبريل

 %71.06 %0.95- 208.85 القمح

القمح دقيق  218.62 -0.73% 53.78% 

 %51.94 %0.21- 290.08 السكر

 %144.92 %2.15 525.77 *الرز

 **الطبخ زيت

 **النباتي**

713.04 3.48% 99.92% 

 %63.16 %3.63 435.08 الفول

 %101.28 %0.32 635.54 الفاصوليا
 %54.45 %1.40 552.92 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  

 

مايوأسعار   

2018 

 التغير %

مااااااااااااا قباااااااااااا   الشهر السابق

 ***االزمة

الرفيعة الذرة  390.54 8.92% 91.52% 

 %83.87 %6.29 362.69 الدخن

الشامية الذرة  369.69 9.48% 88.46% 

 %120.76 %0.10- 357.18 الشعير

 

 

 

 

االزمه وما قبلونسبه التغير مع الشهر السابق  2018 مايو : 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

 580 438 438 638 282 362 438 425 367 245 304 258 302 مايو

 %18.9 %9.5 %0.0 %8.5 %5.6 %3.4 %7.9 %41.7 %0.0 %4.3 %5.6 %4.9 %4.9 أبري 

36.1 %78.8 %103.1 %67.8 ماقب  األزمه

% 

119.0 اليوجد 46.8%

% 

64.5% 37.6% 203.8

% 

90.4% 82.5% 146.8% 

 

 الدخن

 400 350 428 650 285 325 359 450 383 323 254 250 258 مايو

 %0.0 %16.7 %0.7 %4.0 %3.1- %18.2 %0.0 %50.0 %0.0 %1.6 %1.6 %0.0 %0.4 أبري 

61.5 %49.4 %96.9 %51.8 ماقب  األزمه

% 

176.6 %42.5 %30.0 %79.5 اليوجد 125.3%

% 

114.0

% 

48.9% 66.7% 

 

 الذرة

 الشامية

 350 388 390 638 268 353 408 450 433 250 304 275 299 مايو

 %0.0 %29.3 اليوجد %9.8 %1.9 %4.1 %7.7 %50.0 %0.0 %4.6 %1.3 %0.0 %2.0 أبري 

47.1 %68.9 اليوجد %75.9 ماقب  األزمه

% 

104.0 اليوجد 140.6%

% 

53.5% 30.7% 177.4

% 

 %48.9 %72.4 اليوجد

 

 الشعير

داليوج 350 اليوجد 638 250 379 325 500 300 263 271 400 253 مايو  
 اليوجد %0.0 اليوجد %6.3 %6.4- %9.1- %5.5- %0.0 %0.0 %2.7 %10.2 %0.0 %0.0 أبري 

64.4 %80.7 %207.7 %80.7 ماقب  األزمه

% 

116.7 اليوجد 66.7%

% 

235.8 %38.9 اليوجد

% 

105.9 اليوجد

% 

 اليوجد

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 حضرموت في حاله على مايو شهر في األسعار متوسط بقي  السابق الشهر مع وبالمقارنة. شبوة في كيلوغراماً /  رياالً  638 إلى ذمار في كجم/  االً ري 245 بين تراوح مايو في الرفيعة للذرة التجزئة سعر متوسطالرفيعة:  الذرة 

 .تعز في ٪8 بحوالي الضالع في ٪9.5 و  أبين في ٪18.9 ويليها   ٪41.7 بنسبة لحج   في األسعار في حادة زيادة هناك كانت. وشبوة

 ارتفعت و البيضاء في كجم/  رياالً  650 و الحديدة في كجم/  رياالً  250 بين للدخن التجزئة سعر تراوح و وأبين وتعز وحضرموت الحديدة من كل في أبريل شهر مع مقارنة مايو شهر في تغيير دون الدخن سعر متوسط ظل ن:الدخ 

 . الضالع يف ٪16.7 و عدن في ٪18.2 وبنسبة لحج في ٪50 بنسبة بحدة األسعار
 في ٪29.3 وبنسبة   ٪50 بنسبة لحج محافظة في حاد بشكل السعر ارتفع بينما وأبين وحضرموت الحديدة في تغيير دون السابق بالشهر ومقارنة مايو في الذرة سعر متوسط ظل. شبوة أسواق في الندرة استمرار الشامية الذرة 

 .تعز في ٪7.7 وبنسبة  البيضاء في ٪9.8 بنسبة الضالع

 6.3 تليها و حجة في ٪ 10.2 بنسبة كبيرة زيادة وأظهرت.  والضالع ولحج وحضرموت والحديدة صنعاء مدينة في 2018 أبريل في هي كما األسعار ظلت   ذلك ومع. وأبين شبوة في الشح واصلفقد  الذرة غرار على :الشعير ٪ 

 .التوالي على ٪5.5 و ٪6.4 و ٪9.1 بنسبة وتعز وإب عدن في السعر وانخفض. البيضاء في

  

 

 

 

 

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

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

 البصل

 

 275 250 240 275 200 216 263 225 208 231 288 201 238 مايو

 %10.0 %0.0 %3.6- %5.8- %12.7- %11.9 %3.0- %12.5 %16.2 %18.1- %3.2 %2.6 %13.5- أبريل

 الطماطم

 

 408 408 318 400 288 260 373 250 325 371 400 346 275 مايو

 %2.2- %2.0 %15.6 %18.3 %24.0- %15.6- %11.3 %20.1- %3.8 %3.9- %2.0 %21.0- %26.7- أبريل

لبطاطا  

 

 350 229 325 263 175 256 290 200 321 254 308 244 254 مايو

 %12.5- %20.5- %10.0- %12.3- %40.1- %24.3- %16.7- %27.3- %8.4 %13.0- %4.1 %19.7- %21.8- أبريل

 البيبر

 

 1100 725 735 600 683 766 756 1000 1167 783 846 593 608 مايو

 %8.3- %61.1 %5.0 %12.6 %54.5 %23.3 %13.7 %25.0 %89.1 %34.3 %63.6 %108.1 %43.1 أبريل

 البسباس
 975 1000 1050 558 625 1254 1867 775 1058 867 838 658 650 مايو

 %40.9 %77.6 %5.0 %3.0- %111.1 %130.5 %4.2 %55.0 %89.6 %91.0 %42.5 %161.1 %52.9 أبريل

السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 مايو( دجاج/راس/لاير) الحية والدواجن واناتالحي 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

 33167 18000 40000 31250 22250 35688 31167 32125 47167 24600 21792 21938 28000 مايو

 %4.7 %1.4 %8.1 %1.6 %11.9 %2.5 %0.3 %2.7- %4.2 %5.5 %15.1- %24.2 %0.9- أبريل

 12أغنام 
 شهور

 43625 32000 58917 51000 40250 48313 47333 44000 57333 34500 39042 40500 33000 مايو

 %0.7 %0.8 %9.9 %2.0 %8.2 %4.6- %3.6- %3.3- %3.0 %4.0 %1.7- %22.7 %0.8- أبريل

 6ماعز 
 شهور

 35833 22000 36167 32750 22500 39500 32333 35500 47917 24875 21667 22438 27500 مايو

 %4.4 %0.0 %8.0 %9.2 %13.4 %2.5- %0.4 %0.7 %2.7 %8.4 %1.3- %13.1 %0.0 أبريل

 12ماعز 
 شهور

 46792 41375 51000 51250 40000 53938 51625 49500 58167 34263 40083 43625 33000 مايو

 %3.2 %0.9 %12.1 %7.3 %8.7 %0.7- %1.6- %2.1 %3.9 %3.8 %6.5 %14.3 %0.8- أبريل

 دجاج الحي
 1200 1400 1575 1388 1233 1346 1765 1200 1225 1426 1658 1353 1133 مايو

 %0.0 %0.0 %1.6- %5.7 %1.7- %6.4- %9.6 %0.0 %12.5- %10.6 %9.9 %3.8 %15.7 أبريل

 في انخفاض أعلى وكان. األخرى المحافظات معظم في ملحوظ بشكل انخفض و حضرموت في رياالً  288 و إب في كيلوغرام لكل يمني لاير 200 من بالتجزئة البيع سعر تراوح و الضالع في فقط تغيير بدون البصل بقي ، السابق الشهر مع بالمقارنة البصل: 

 .أبين في ٪ 10 وبنسبة عدن في ٪ 12 و  لحج في ٪ 12.5 بنسبة ، حضرموت في ٪ 16.2 بنسبة وارتفع إب في ٪ 12.7 تليها ، ٪ 13.5 بنسبة صنعاء مدينة و ٪ 18.1 بنسبة ذمار

 إب في ٪24 تليها و ٪26.7 بنسبة انخفاض أعلى صنعاء مدينة حققت. المستهدفة المحافظات معظم في حاد بشكل األسعار انخفضت الرئيسية المدن في العرض تحسن وبسبب السابق بالشهر مقارنة. البصل اتجاه نفس الطماطم سعر متوسط يتبع الطماطم:  

 .وحجة الضالع في ٪ 2 وبقليل حضرموت في ٪ 3.8 بنسبة تعزو في ٪ 11.3 بنسبة و شبوة في ٪ 15.6 بنسبة البيضاء في ٪ 18.3 بنسبة ارتفعت و أخرى ناحية من. عدن في ٪15.6 و لحج في ٪20.1 بنسبة و الحديدة في ٪21و

 الحديدة في ٪19.7 بنسبة و صنعاء مدينة في ٪21.8 بنسبة ، لحج في ٪27.3 يليها   ٪40 من أعلى إب مدينة في انخفاض نسبة أعلى سجلت. األخرى المحافظات عجمي في مايو في البطاطا أسعار متوسط انخفض   وحضرموت حجة من جزء البطاطس  

 .نأبي في كجم/  لاير 350 و إب في كجم/  لاير 175 بين للبطاطس التجزئة أسعار وتراوحت. وأبين والبيضاء ذمار في ٪12 من وأكثر

 حجة في ٪63.6 وبنسبة حضرموت في ٪89.1 يليها ، الحديدة في ٪100 بنسبة الزيادة تجاوزت وقد. المستهدفة المحافظات عبر األسعار في كبيرة زيادة شهد قد مايو شهر في الفلفل أسعار متوسط كان ، الخضار منتجات بين من:) الحلو لالفلف (البيبر 

 وبنسبة لحج في كجم/ لاير 1000 أبين في كجم/  لاير 1100 يليها كجم/  لاير 1167 بواقع تجزئة سعر أعلى على حضرموت وحصلت. ٪8.3 بنسبة أبين في فقط األسعار انخفضت. صنعاء مدينة في ٪43.1 وبنسبة   إب في ٪54.5  الضالع في ٪61.1 وبنسبة

 .حجة في كجم/ لاير 846

 بنسبة) ٪ 100 تجاوز حيث البارد الفلفل اتجاه نفس مايو شهر في السعر متوسط اتبع وقد  كجم/  لاير 1254 عند عدن تلتها  كجم/  لاير 1867 بسعر األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين معدالتها أعلى في تعز منطقة في بالتجزئة البيع أسعار بقيت :الفلفل 

 .األخرى السلع عن الحادة الزيادة وراء السبب وهو رمضان شهر في الحار الفلفل على الطلب يكون ما وغالباً  األخرى المحافظات في ٪ 90 و ٪ 40 بين يادةالز تراوحت و إب في ٪ 111.1 و عدن في ٪ 130.5 تليها ، الحديدة في ٪ 161.1

  .  

  

 الخضروات
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    الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 

 النشرة الشهرية لمراقبة السوق
 العدد :34                                                                                                                                                                              مايو :2018

43:  العدد                                 8201 مايو        السوق لمراقبة الشهرية النشرة :الصفحة 4                                                                                   

 
 

 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 و شبوة في ٪8.1 بنسبة و إب في ٪12 حوالي يليها و ٪24.2 بلغت األسعار في ارتفاع نسبة أعلى الحديدة محافظة وسجلت المستهدفة المحافظات معظم في 2018 مايو بشهر األسعار متوسط ارتفع   السابق الشهر مع مقارنة أشهر 6 عمر األغنام 

 40000 يليه و  حضرموت في لاير 47167  حوالي رأس لكل سعر أعلى تسجيل تم وقد. ٪2.7 بنسبة لحج   يليها ٪15.1 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى حجة محافظة سجلت حين في  الضالع وحضرموت أبين في ٪4 تفوق وبنسبة ذمار في ٪5.5 بنسبة

 .التوالي على لايرً  18000 و لايرً  21938 حوالي بسعر  منهما لكل بالتجزئة للبيع سعر أدنى  عوالضال   الحديدة   من كل وسجلت شبوة محافظة في يمني لاير

 بنسبة وانخفض وحضرموت ذمار في ٪ 3 من وأكثر إب في ٪ 8.2 بنسبة و  شبوة في ٪ 10 من يقرب ما يليه   الحديدة في ٪ 22.7 بنسبة حاد بشكل ارتفع وقد أشهر ستة بعمر األغنام في الشهر نفس يتبع األسعار متوسط كان شهر 12 عمر األغنام 

 .عدن في راس/  لاير 48313 وبواقع  البيضاء في رأس/ لاير 51000 بـ رأس/  لاير 57333 بـ حضرموت في يليها  رأس/  لاير 58917 بـ شبوة محافظة في بالتجزئة للبيع سعر أعلى سجل. ولحج تعز في ٪ 4 من وبأقل عدن في ٪ 4.6

 وكان وحجة عدن في طفيف بشكل نفسه الوقت في األسعار وانخفضت التوالي على ٪13.1 و ٪13.4 بنسبة والحديدة إب أسواق في حاد بشكل وارتفعت والضالع صنعاء مدينتي في فقط ثابتًا مايو شهر في األسعار متوسط كان :أشهر 6 مرع الماعز 

 .شبوة في رأس/  لاير 36167 و عدن في رأس/  لاير 39500 ويليه حضرموت في رأس/  لاير 47917 حوالي الماعز من رأس لكل سعر أعلى

 إب و حضرموت و ذمار و حجة في(  ٪ 8 - 6)  وبين شبوة في ٪ 12.1 وبنسبة الحديدة في ٪ 14.3 بنسبة مايو شهر في شهرا 12 العمر من البالغ للماعز الشهري السعر متوسط ارتفع   2018 عام إبريل شهر مع مقارنة :شهرا 12 عمر الماعز 

 شبوة و والبيضاء تعز في لاير 51625 و   عدن في لاير 53938 وتليها حضرموت في رأس/  لاير 58167 الماعز من شهرا 12 العمر من يبلغ واحد لرئيس سعر أعلى. وصنعاء وعدن   تعز في ٪ 2 من بأقل األسعار انخفضت  المقابل في و والبيضاء

  .الدينية األحداث استمرار مع تستمر أن المتوقع ومن رمضان شهر  موسم بسبب الماعز لفئة بةبالنس اإلسعار هذه وزادت

 أعلى سجل. وتعز حجة في ٪ 9 من وأكثر ذمار في ٪ 10.6 بنسبة و صنعاء مدينة في ٪ 15.7 بنسبة زيادة  هناك بينما وأبين الضالع لحج من كل في تغيير دون مايو شهر في الحي الدجاج سعر متوسط بقي   2018 أبريل مع بالمقارنة :الحي الدجاج  

  .شبوة أسواق في لاير 1575 حوالي حجة في رياالً  1658 يليه و 1765 عام في تعز في الحي للدجاج بيع أسعار أعلى تسجيل تم. ٪12.5 بنسبة حضرموت في انخفاض

 

 

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

صنعاء مدينة في % 3.9 تليها و رماذ في 8.3% بنسبة األسعار في زيادة أعلى وكانت.  لعوالضا وإب لحج محافظات في 2018 أبريل مع بالمقارنة تغيير دون مايو شهر في البقر لحوم من الواحد الكيلوغرام أسعار متوسط ظل :البقري اللحم   

 ، ٪10.7 بنسبة البيضاء وفي   ٪18.4 بنسبة شبوة في حادة ادةزي هناك كانت حين في   والضالع  لحج أسواق في أبريل بشهر مقارنة السعر على تغييرات أي تطرأ لم. البقر لحم اتجاه نفس يتبع تقريباً  مايو شهر في الضأن لحم أسعار متوسط كان :الغنمي اللحم

 .لضالعا أسواق في( كجم/  لاير 3000) سعر أقل عن اإلبالغ تم.  لاير 4000 من لحج  لاير 4013 وعدن لاير 4125 حضرموت يليه  لاير 5563 من شبوة في المسجل للكيلوغرام تجزئة سعر أعلى. حضرموت في ٪7.6 و حجة في ٪9.8 وبنسبة

 ٪2   تعز في ٪8 بنسبة و ٪ 10.8 بمقدار األسعار ارتفعت أبين في بينما ، والضالع البيضاء و إب و لحج و ذمار و صنعاء مدينة في للمراقبة خاضعة أسواق 6 في تغيير دون المغطى البقر لحليب التجزئة سعر متوسط بقي   مايو شهر خالل :المحلي البقر حليب

 .٪1 من أقل بنسبة حجة في فقط سقطت لقد. الترتيب بهذا شبوة في وحضرموت دةالحدي في ٪4 وبنسبة

 
 في ٪10.4 بنسبة السعر وانخفض. وأبين وتعز لحج في ٪ 2 من وبأقل   الضالع في ٪ 3.9   ٪ 9.4 بنسبة البيض في 2018 أبريل مع مقارنة حاد بشكل ارتفع وقد. صنعاء مدينة في تغيير دون مايو شهر في المعالج الحليب أسعار متوسط ظل  :المجفف الحليب

 .عدن في ٪7.5 و إب

 طفيفا تراجعا السعر وأظهر .وشبوة البيضاء و إب في ٪ 2 من وأكثر حضرموت في ٪ 7.1 و   حجة في ٪ 7.8 و ٪ 9.1 بنسبة ذمار في األسعار ارتفعت و والضالع صنعاء مدينة في مستقرة الدجاج لحوم أسعار ظلت   السابق الشهر مع بالمقارنة الدجاج لحم

 .لحج في ٪ 4.5 وبنسبة   وعدن الحديدة في ٪ 7 بنسبة

 سعر انخفض نفسه الوقت وفي. وشبوة  ذمار و ديدةالح في ٪ 7 - 4 وبين ، وأبين البيضاء و حجة في ٪ 9 من وأكثر   ٪ 14.3 بنسبة الوفيات معدل في زيادة أظهرت وقد  لحج في فقط تغيير بدون السعر بقي السابق الشهر مع بالمقارنة : )بيضة 30) البيض

 .٪1 من أقل بنسبة تعز في فقط البيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018 مايو –: المتوسط الشهري ألسعار المنتجات الحيوانية 6جدول             

صنعاء  الشهر السلع
 )األمانة

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

 بقري لحم

 

 3875 2500 3550 3375 2583 3875 2542 4000 3900 3250 3042 3267 3367 مايو

 %3.3 %0.0 %1.4- %7.1 %0.0 %2.5 %1.3- %0.0 %2.5- %8.3 %2.8 %2.0 %3.9 أبريل

 غنمي لحم

 

 3708 3000 5563 3875 3183 4013 3688 4000 4125 3125 3350 3500 3367 مايو

 %5.9 %0.0 %18.4 %10.7 %4.6 %6.9 %1.2- %0.0 %7.6 %4.2 %9.8 %6.6 %3.9 أبريل

 محلي بقر حليب

 

 440 400 650 520 250 390 460 298 392 500 429 423 350 مايو

 %10.8 %0.0 %4.0 %0.0 %0.0 %1.3 %8 %0.0 %2.3 %0.0 %0.2- %2.4 %0.0 أبريل
 

 بودر حليب

 

 2967 2975 2275 3500 2083 2464 2325 2900 2108 2200 2308 2531 2000 مايو

 %1.2 %3.9 %2.2 %9.4 %10.4- %7.5- %1.1 %1.8 %0.8- %0.4 %2.2 %0.2 %0.0 أبريل

 الدجاج لحم

 

 1200 1500 1125 1900 1242 1277 1690 1050 1067 1200 1383 1208 1320 يوما

 %2.8 %0.0 %2.3 %2.7 %2.4 %7.0- %0.1 %4.5- %7.1 %9.1 %7.8 %7.1- %0.0 أبريل

 1267 1200 1088 1150 1108 1158 1188 1000 1183 1242 1171 1122 1100 مايو حبة 30 بيض

 %9.4 %14.3 %7.4 %9.5 %3.5 %0.2 %0.3- %0.0 %3.6 %6.4 %9.7 %4.8 %7.7 أبريل

 المنتجات الحيوانية
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: المتوسط الشهري ألسعار األنواع الشائعة االستهالك من األسماك7جدول   
8201 مايو)لاير/كجم(   

 المحافظة

التغيير %  
األسماك من االستهالك الشائعة االنواع  

غةالبا السخلة الثمد  الجحش 

 صنعاء )األمانة

 1800 633 3300 1925 مايو
 %11.3 %18.8 %33.3 %5.0 أبريل

 الحديدة

 1217 519 2553 2288 مايو
 %23.3- %25.4- %0.5 %17 أبريل

 حجه

 1513 492 2438 اليوجد مايو
 %12.1 %13.2- %2.1 اليوجد أبريل

 ذمار

 2000 838 3150 2200 مايو
 %3.5 %5.1- %5.0 %0.00 أبريل

 حضرموت

 1713 896 4813 1275 مايو
 %18.1- %79.2 %35.3 %27.5 أبريل

 لحج

 600 400 اليوجد 1800 مايو
 %0.0 %0.0 اليوجد %14.3 أبريل

 تعز

 3121 2031 3463 2271 مايو
 %3.9 اليوجد %15.1 %16.4- أبريل

 عدن
 

 2421 553 4219 1602 مايو
 %5.6 %3.8- %10.6 %14.4 أبريل

 اب
 

 3000 اليوجد 2717 2833 مايو
 %2.7- اليوجد %3.4- %2.9- أبريل

 البيضاء
 

 1475 550 2250 1675 مايو
 %1.7 %8.3- %2.3 %3.1 أبريل

 شبوة
 

 1675 738 1975 1550 مايو
 %6.9- %6.8- %1.1 %3.3 أبريل

 الضالع
 

 اليوجد 300 اليوجد 1175 مايو
 اليوجد اليوجد اليوجد %6.8 أبريل

 أبين

 1867 533 3750 1800 مايو

 %2.8 %19.00- %7.67 %0.0 أبريل

 

 المستهدفة المحافظات في األسواق جميع في و متوفرة الثمد نوع من األسماك كانت   حجة من جزء  مايو شهر في  الثمد:

 المحافظات عجمي في تقريباً  بالتجزئة البيع عارأس ارتفعت و وأبين ذمار في أبريل شهر في هو كما السعر متوسط ظل و األخرى

 بنسبة تعز في فقط وانخفضت. عدن و لحج في ٪14 من وأكثر الحديدة في ٪17   حضرموت في ٪27.5 بلغت حيث المستهدفة

 2288 يليه   كجم/ لاير 2833 بنسبة إب مدينة في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم األخرى بالمحافظات مقارنة. ٪ 16.4

.تعز في كيلوجرام لكل رياالً  2271 و الحديدة في رياالً  .  

 الشهرية األسعار متوسطات تتبع  متتالية أشهر لعدة  والضالع لحج أسواق في متاح غير يزال ال األسماك من النوع هذا: السخلة

 بالشهر مقارنة المستهدفة افظاتالمح معظم في وارتفعت   الثمد اسماك  في األسعار اتجاهات نفس األسماك من النوع لهذا

. أبين في ٪7.7 و عدن في ٪10.6 بنسبة تعز في ٪15.1 بنسبة وصنعاء حضرموت في حاد بشكل األسعار ارتفعت كما  السابق

 3558 بـ حضرموت تلتها كجم/  لاير 4219 بـ عدن يليه   لاير 4813 بسعر حضرموت في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم

/ لاير 2250 و كجم/ لاير 1975  لهما سعر أدنى كان والبيضاء شبوة أن حين في. أبين في كجم/  لاير 3750 يليها و مكج/  لاير

 .التوالي على كجم
 

 

 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 تعز  و الضالع أسواق في متاًحا األسماك من عالنو هذا يكن لم ، مايو

 انخفضتو المستهدفه األسواق في كبيًرا تقلبًا مايو في  الباغه سمك أسعار متوسط كان. تعز في كجم/  لاير 2031 إلى لحج في

 في ٪ 75 تفوق بنسبة حاد بشكل وزادت. حجة في ٪ 13.2 وبنسبة ، أبين في ٪ 19 بنسبة و الحديدة في ٪ 25.4 بنسبة األسعار

صنعاء مدينة في ٪ 18.8 و حضرموت . 
    

 
 اختلف   السابق الشهر مع وبالمقارنة. متتالية أشهر ثمانية لمدة متاًحا الجحش سمك نوع يكن لم   الضالع محافظة في :الجحش

 دوق  المحلية األسواق معظم في السعر وارتفع  أبريل في الحال هي كما األسعار ظلت  لحج عدا ما  أخرى أنواع عن النوع هذا

 السعر وانخفض  وعدن وتعز ذمار في ٪3 من وأكثر صنعاء مدينة في ٪11.3 بنسبة حجة في ٪12.1 بنسبة حاد بشكل ارتفعت

 المحافظات بين ومن  شبوة ظةمحاف في ٪7 وحوالي حضرموت في ٪18.1 ويليه  ٪23.3 بنسبة الحديدة في كبير بشكل

 600 سعر أقل تسجيل وتم إب في كجم/  لاير 3000 ويليها كجم/  لاير 3121 يبلغ تجزئة سعر أعلى على تعز حصلت  المستهدفة

. لحج في كجم/  لاير  

 

 ألنواع وتوافر أفضل توفير إلى المحسنة الموسمية الظروف أدت السابق بالشهر ومقارنته التقرير شهر خالل :والعرض الوفرة

 المحلية األسواق في والجحش الباغه خاصةً  األنواع بعض أسعار انخفاض إلى أدت والتي مراقبتها تمت التي الشائعة األسماك

 .المراقبة

 حجة في اً متوفر كان ما دراً نا  الثمد. 

 الضالع  في متوفر غير ظل والجحش والسخله الثمد أنواع من جزء 

 والضالع وتعز إب في توافرال في شحة تواجهة  الباغه. 

 

 .المناطق تلك في البر على والقتال الحالي األمني الوضع بسبب الحديدة في والخوخة تعز سواحل في معلقة الصيد أنشطة تزال ال

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 األسماك
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االزمه قبل وما السابق الشهر مع يرالتغ ونسبه 2018 مايو( 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

 

 187 175 215 438 195 195 200 200 183 180 197 162 188 مايو
 %0.0 %0.0 %6.5- %9.5 %3.9- %4.9- %14.2- %0.0 %0.0 %0.0 %2.6 %1.3 %2.6-  أبريل

44.6 ماقبل األزمه

% 

62.0% 155.8

% 

 %46.1 %16.7 %115.0 %192.0 %30.0 %52.3 اليوجد اليوجد 52.5% 63.6%
حالقم دقيق  

 

 208 193 235 250 223 204 250 220 200 220 225 197 217 مايو
 %7.8 %1.0- %7.8- %0.0 %1.8 %1.4- %10.4- %0.0 %0.0 %0.0 %0.4 %3.7 %2.8  أبريل

66.9 ماقبل األزمه

% 

64.2% 125.0

% 

44.7 %66.7 اليوجد 42.9% 46.7%

% 

31.2% 47.1% 83.6% 13.5% 51.8% 
 السكر

 

 272 275 293 300 287 279 329 270 297 300 300 274 295 مايو
 %7.2- %5.8 %2.8 %0.0 %0.0 %0.4- %0.3- %1.1- %0.0 %0.0 %0.0 %1.1- %0.7-  أبريل

84.4 ماقبل األزمه

% 

105.6 اليوجد 65.0% 51.0% 51.5% 44.2%

% 

44.6

% 

34.1% 50.0% 65.5% 28.5% 27.1% 
1 الرز  

 البسمتي

 

 750 565 613 750 638 742 758 750 664 780 729 632 688 مايو
 %0.0 %6.6 %22.6 %0.0 %1.8- %2.3 %4.6 %0.0 %3.4 %4.6 %1.1 %3.4- %1.5  أبريل

152.7 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

% 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد
2  الرز  

يغير البسمت  

 

 300 289 321 338 338 350 427 320 313 350 404 520 341 مايو
 %0.0 %7.0 %1.2- %12.7 %3.4- %7.7 %4.1 %0.0 %1.3- %0.0 %5.5 %8.3- %0.9-  أبريل

127.3 ماقبل األزمه

% 

73.3% 169.3

% 

133.3

% 

113.5 اليوجد 25.2%

% 

72.4

% 

69.0% 69.0% 129.3

% 

44.5% 47.8% 
 

 لطبخا يتز

 مستورد

 598 558 650 1138 821 817 977 950 547 1230 733 800 873 مايو
22.9 %9.3 %0.0 %9.6 %2.8 %1.1 %3.0 %0.9-  أبريل

% 

3.9% 3.5% 0.0% 1.5% 9.1% 
120.0 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

% 

134.8

% 

140.8

% 

139.6% 124.1

% 

63.6% 75.4% 
 

 الطبخ زيت

 **محلي

 653 558 600 588 671 620 777 550 443 649 533 582 623 مايو
 %0.6- %1.5 %0.0 %13.3 %2.4 %2.5 %1.0 %0.0 %3.5 %0.3 %3.1 %2.6 %0.3-  أبريل

91.7 ماقبل األزمه

% 

100.3 اليوجد 77.2% 54.5% 37.4% 68.7%

% 

78.2

% 

96.8% 23.8% 106.9

% 

63.6% 91.5% 
 

 الفول

 433 444 563 500 317 395 660  400 387 371 408 343 مايو
 %0.0 %1.3- %7.2 %4.0 %3.6- %7.3 %10.4 اليوجد %4.1- %2.4 %11.4 %9.4 %2.8-  أبريل

181.5 %66.7 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد زمهماقبل األ

% 

 اليوجد 48.0%
 

ياالفاصول  

 667 688 650 592 700 664 775 700 533 667 483 550 593 مايو
 %0.0 %5.8 %1.1 %4.4 %0.6 %0.3 %4.7- %0.0 %11.2- %0.0 %9.3 %0.7 %1.7  أبريل

94.4 ماقبل األزمه

% 

70.8% 51.9% 122.3

% 

108.8 %93.8 اليوجد 113.2%

% 

123.6

% 

69.1% 130.5

% 

119.8

% 

109.7

% 
 العدس

 617 550 550 700 500 515 588 500 600 550 525 500 493 مايو
 %0.0 %0.0 %2.8 %0.0 %0.8 %2.3- %0.9 %0.0 %2.0 %4.8 %10.5 %0.0 %0.0  أبريل

33.8 %47.0 اليوجد %100.0 %57.1 %30.3 %66.7 %39.7 ماقبل األزمه

% 

25.0% 75.0% 150.0

% 

37.5% 60.3% 
 

 في ٪ 2 من وأقل وحجة إب  في ٪ 2.6 بنسبة و البيض في ٪ 9.5 بنسبة ارتفعت. بينوأ   والضالع لحجو  تحضرموو  رماذ محافظة في امستقر بريلأ مع نةرمقا مايو شهر في ردلمستوا لقمحا رسعاأ متوسط بقي  :القمح حبوب

 بنسبة   البيضاء في ٪192 بنسبة األزمة قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير أعلى المستورد القمح أسعار متوسط يزال ال. إب في ٪4 وحوالي شبوة محافظة في ٪6.5 وتلتها ٪14.2 بنسبة تعز في انخفاض أعلى سجل  الحديدة

 .وذمار الحديدة في  ٪60 من وأكثر صنعاء مدينة في ٪44.6 بنسبة   شبوة   في ٪115 بنسبة   حجة في 155.8٪
 

 ٪7.8 نسبةب تعز في ٪10.4 بنسبة األسعار وانخفضت  صنعاء مدينة في ٪3 من وبأقل الحديدة في ٪3.7 و أبين في ٪7.8 بنسبة والبيضاء وحضرموت ولحج ذمار في 2018 أبريل في كما نفسه   مايو في المستورد القمح دقيق أسعار متوسط ظل :القمح دقيق

 في ٪40 من وأكثر صنعاء مدينة في ٪67 وحوالي  تعز في ٪66.7 و   شبوة محافظة في ٪83.6 بنسبة حجة في ٪125 بنسبة بكثير أعلى الحالي السعر يزال ال  األزمة قبل ما فترة مع بالمقارنة و   والضالع وحضرموت عدن في ٪2 من أقل وبنسبة شبوة في

 .وعدن وأبين ذمار و حضرموت

 

 ٪ 6.6 بنسبة  شبوة في ٪ 22.6 بنسبة حاد بشكل ارتفعت حيث المستهدفة المحافظات معظم في متزايدة اتجاهات السعر متوسط أظهر و وأبين والبيضاء لحج في السابق الشهر في نفسه هو مايو شهر في البسمتي ألرز الشهري السعر متوسط كان: البسمتي الرز

 .وإب حضرموت في ٪2 من وبأقل الحديدة في ٪3.4 بنسبة السعر انخفض نفسه الوقت في. المستهدفة المحافظات من عزوت ذمار في ٪ 4.6 و الضالع في
 وبنسبة الحديدة في ٪8.3 بنسبة السعر وانخفض  الضالع في ٪ 7 و عدن في ٪ 7.7 بنسبة   ٪ 9.1 بنسبة حضرموت في األسعار في زيادة وأظهرت وأبين ولحج ذمار في تغيير دون أبريل بشهر ومقارنة مايو في الشهري التجزئة سعر ظل: البسمتي غير الرز

 .كجم/  لاير 289 بـ الضالع في سعر أقل سجل بينما   تعز في  كجم/  لاير 427 يليه و كجم/ لاير 520 بـ الحديدة في تجزئة سعر أعلى وسجل إب في 3.4٪

 

 رلسعا ضنخفا  شبوة محافظة في ٪3 من بأقل و الضالع في ٪5.8 بنسبة حضرموت في ٪7.1 بنسبة( وإب والبيضاء وحضرموت وذمار حّجة) مستهدفة محافظات 5 في يتغير لم السابق بالشهر مقارنة مايو شهر في السكر أسعار متوسط :النباتي الطهي زيت

  .لحجو دةيدلحا في ٪2 بنسبة قليلة بنسبةو نبيأ في ٪7.2 بنسبة
 

 ٪4 من تقرب بنسبة أبين في ٪9.1   تعز في ٪9.3   حضرموت في 9.6   تقريبًا ٪23 بنسبة عدن في زيادة أظهرت ولكنها   وشبوة لحج في تغيير دون 2018 أبريل مع بالمقارنة مايو في المستورد النباتي الزيت سعر متوسط ظل :محلياعامل الم الطهي زيت

 .حجة في ٪2 من وبأقل عدن في ٪2.1 و إب في ٪5.3 االنخفاض وبلغ والضالع حجة في ٪2 من وبأقل إب في
وصنعاء أبين في ٪1 من أقل بنسبة طفيف بشكل وانخفض  وعدن الحديدة في ٪3 من أقل وبنسبة  حجة في ٪3.1 يليه   ٪13.3 بنسبة البيضاء في ارتفع  وشبوة لحج في السابق بالشهر مقارنة ثابتًا السعر متوسط كان :والعدس الفاصوليا  

 وشبوة وحجة ذمار في ٪10.5 و 3 بين العدس أسعار ارتفعت و حجة في ٪9.3 بنسبةو   نبيوأ   والضالع   اءلبيضا لحج و والحديدة  ءصنعا ينةدم في رتغيي دون  قلسابا رلشها مع نةربالمقاو مايو رشه في   يةرلشها وبلحبا رسعاأ طسومت لغب:  دسلعوا وللفا 

 .عدن يف فقط ٪ 2.3 بنسبة االتجاهات في انخفاض وظهر
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االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 مايو 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(

 

 331 325 325 360 359 326 368 310 288 361 362 348 358 مايو

 %1.8 %1.25 %3.2 %2.9 %2.9 %12.0 %0.3- %1.3 %0.7- %3.1 %3.1 %0.9 %0.6  أبريل
138.7 ماقبل األزمه

% 

132.0% 141.3

% 

140.7

% 

92.0% 106.7

% 

145.3

% 

117.3

% 

139.3

% 

140.0

% 

116.7

% 

116.7

% 

120.7

 البترول %

 (لتر/لاير(

 340 325 328 373 363 331 375 378 285 364 365 359 365 مايو
 %0.6 %1.9 %4.1 %5.1 %3.4 %14.1 %2.5 %18.9 %0.0 %1.1 %1.4 %0.8 %1.7  أبريل

143.3 ماقبل األزمه

% 

139.3% 143.3

% 

142.7

% 

90.0% 152.0

% 

150.0

% 

120.7

% 

142.0

% 

148.7

% 

118.7

% 

116.7

% 

126.7

 غاز %

( مجك18)طبخال

 لتر/لاير

 2283 2000 2325 3000 5333 2583 5700 3150 1900 5440 5635 3712 5440 مايو
 %3.2- %0.0 %3.1- %0.0 %21.1- %20.5- %3.6 %11.9- %1.3- %0.0 %10.6- %32.5- %0.0  أبريل

159.0 ماقبل األزمه

% 

147.5% 142.4

% 

262.7

% 

128.0 اليوجد 26.7%

% 

81.3% 177.0

% 

29.7% 28.2% 3.9% 60.2% 

 فإن ، ذلك ومع. والبياضة إب في ٪2.9 بنسبة وشبوة وذمار حجة من كل في ٪3 على تزيد بنسبة ، عدن في ٪12 بنسبة بحدة األسعار ارتفعت. األخرى المستهدفة المحافظات جميع في تقريبا مايو في الديزل سعر متوسط ارتفع ، وحضرموت تعز باستثناء  :الديزل

 أبين في ٪ 120.7 و حضرموت في ٪ 92 و ، تعز في ٪ 145.3 و ، حجة في ٪ 141.3 و ، الحديدة في ٪ 132 و ، صنعاء مدينة في ٪ 138.7 بنسبة األزمة قبل ما فترة مع بالمقارنة كبيرة زيادة تظهر الحالية راألسعا

 ، ٪18.9 بنسبة لحج في حادة زيادة أعلى سجلت وقد. األخرى المحافظات جميع في قليالً  األسعار ازدادت حيث الديزل اتجاه نفس البنزين سعر متوسط اتبع وقد. 2018 أبريل مع بالمقارنة يتغير لم مايو شهر في البنزين سعر متوسط فقط حضرموت في :البترول

 في ٪120 فوق ، تعز في ٪140 وتتجاوز ، ذمار في ٪140.7 بنسبة ، حجة في ٪141.3 بنسبة ، صنعاء مدينة في ٪143.3 بنسبة زيادة هناك ان حيث زمةاأل قبل ما أسعار مع بالمقارنة بكثير أعلى الحالية األسعار تزال ال و.تعز في ٪2.5 و عدن في ٪14.1 تلتها

 .وأبين البيضاء و إب

 

 في الحارات وعقال المحلي المجتمع قادة خالل من اآلن توفيره يتم ما وهو ، وذمار صنعاء مدينتي في الموازي السوق في اختفت أنها حتى. ةالمحلي السوق تزود ال الرسمية المحطات تزال ال حيث ، التوالي على الرابع للشهر الغاز أزمة تتواصل :الطهي غاز

 20 -18) الواحدة األسطوانة سعر متوسط يبلغ ، الوطني الصعيد على. أضعاف عدة الى حاد بشكل وارتفعت واسع نطاق على أسعاره وتفاوتت 2018فبراير من الرابع االسبوع في بداءت المنزلي الغاز ندرة. كيلوجراًما 11 عبوة لألسطوانة لاير 3000 بسعر األحياء

 يعني ال. ٪ 3.6 بنسبة تعز في ارتفع حين في. والضالع البيضاء ، ذمار ، صنعاء مدينة في أبريل في عليه الحال هو كما السعر بقي حيث( كغ 20 -18) الواحدة سطوانة لإل الشهري السعر متوسط يتباين ، المحافظات مستوى على(. لتر/لاير 187) رياالً  3731( كجم

الموازية واألسواق الرسمي السعر بين المتوسط أنه على حسابه تم الذي السابق الشهر مع للمقارنة كنتيجة جاءت ولكنها ، انخفضت قد الحقيقية األسعار أن الجدول في الموضح السعر  

.لإلسطوانة كغم 11/  لاير 3000 بسعر المجتمع قادة قبل من التوزيع إلى يرجع وحجة الحديدة في الطهي غاز أسعار انخفاض أن مالحظة جىير: مالحظة  

  
 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 التواص  يتم فضلك من معلوماتلمزيد من الل

خبراء بمشروع ، أو السيد بليهو نيجيسي ، رئيس فريق ال - 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

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

 

 

 المشتقات النفطية

mailto:drmukred@yemen.net.ye
http://www.fsts-gov.com%20–%20Belihu.Negesse@fao.org
http://www.fsts-gov.com%20–%20Belihu.Negesse@fao.org
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