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وزارة التخطيط والتعاون الدولي –السكرتارية الفنية لألمن الغذائي   

 الجمهورية اليمنية

 الخلفية
 المستخدمينو للمنتفعين تسمح انها كما ، المستهدفة بالمحافظات المحلية األسواق في التسويقية لألسعار شهري ملخص الشهرية النشرة هذه توفر

 جمعها يتم يةالتسويق والمعلومات البيانات هذه ، األزمة قبل ما لفترة السعري والمتوسط السابق الشهر بأسعار فيه تصدر الذي الشهر  اسعار بمقارنة

 المستهدفة اتالمحافظ في الفنية التنسيق وحدات خالل من" العيش سبل وصمود الغذائي االمن تعزيز"برنامج قبل من مستهدفة محافظات عشر ثالثة من

 ،عدن،ابين تعز لحج، موت،حضر ذمار، حجة، الحديدة، محافظات من األسعار تجمع ، صنعاء العاصمة بأمانة الغذائي لألمن الفنية والسكرتارية

     ،البيضاء،الضالع،اب،شبوة،وأسواق أمانة العاصمة ، تجمع األسعار من ثالثة مراكز / مواقع تسويقية ممثلة  ، ومن ثم يتم احتساب المتوسط لكل موقع

 

 اإلضاءات الرئيسيه

 2.3) نقاط 4 من يقرب ما ظل لكنه أكتوبر، شهر عن المئة في 0.5 نسبته بانخفاض أي ،2017 نوفمبر في نقطة 175.8( الفاو) والزراعة الغذاء منظمة في األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ :عالميا 

( المائة في 8.3) نقطة 12 بنحو ارتفع ولكنه أكتوبر، عن تقريبا تغيير دون نوفمبر، في نقطة 153.1 المنظمة فيالحبوب  أسعارمؤشر  متوسط وبلغ. الماضي العام من نفسها بالفترة مقارنة( المئة في

 .2016 نوفمبر في عليه كان مما أعلى ٪16و السابق الشهر عن ٪3 بزيادة للطن، دوالرا 220 متوسطه بلغ حيث طفيفا، ارتفاعا( 2 رقم) القياسي األمريكي القمح سعر وارتفع. 2016 نوفمبر عن

 أن غير. نوفمبرخالل الشهر السابق لدوالر ل لاير 434 مقابلللدوالر الواحد  لاير 443 بلغ حيث ،٪2 بنسبة ديسمبر شهر فيبشكل بسيط  الرسمي غير الصرف سعر متوسط ارتفع :رفالص سعر 

 في األساسية الغذائية وغير الغذائية السلع أسعار فاعارت ستمري لذلك، ونتيجة. والحديدة والضالع صنعاء ومدينة وتعز ولحج عدن في نسبة أعلى وسجلت. أخرى إلى محافظة من تباينت الصرف أسعار

 .السكان من والفقراء المنخفض الدخل ذات للفئات المادي الوصول على أثر مما المحلية، األسواق

. األخرى المستهدفة بالمحافظات مقارنة األعلى هي وشبوة يضاءالب في المحافظات مستوى رير علىالتقهذا  عدادا وقت المستوردة األساسية الغذائية للسلع التجزئة أسعار كانتالمستوردة:  السلع 

 بنسبة األرز نوعي وارتفع كال حجة، في ٪10.23 بنسبة البسمتي األرز وارتفع. التوالي على وشبوة ولحج البيضاء في ٪9.41و ٪11.73و ٪61.35 بنسبة حادا ارتفاعا المستورد الطهي زيت وسجل

. المستهدفة 13 ال المحافظات في نوفمبر بشهر مقارنة مراقبتها متت التي المستوردة الرئيسية السلع لجميع الشهري يالسعر متوسطال ارتفع الوطني، المستوى وعلى. إب في ٪18.75و 9.52٪

 التوالي. على ٪2.98و ٪3.32 بنسبة توارتفع األسعار اتجاهات سنف سلك الذي واألرز القمح لدقيق وكذلك األمر بالنسبة .٪5.22 بنسبة الطهي وزيت ،٪10.62 بنسبة ارتفاعا القمح حبوب وأظهرت

 بينما التوالي، على ٪22.22و ٪25.22و ٪29.74 الشامية بنسبة والذرة الرفيعة والدخن الذرة أسعار في حاد انخفاض إلى شهر نوفمبر خالل أبين في الحصاد موسم أدى الحبوب المنتجة محليا: 

 ذلك، ومع. األسعار في تراجعا األخرى الحبوب جميع أظهرت فقد الدخن، وباستثناء الوطني، المستوى على أما. التوالي على ٪11.61و ٪23.36 بنسبة وتعز البيضاء يالشامية ف الذرة أسعار ارتفعت

 في للشعير ٪207.7و شبوة، في للدخن ٪101.5و تعز، في الرفيعة للذرة ٪100و حضرموت، الشامية في للذرة ٪137.22 بنسبة األزمة قبل ما أسعار من بكثير أعلى بشكل عام األسعار تزال ال

 .الحديدة

 مدينة في ٪10 عن تزيد بنسبة الديزلاللتر الواحد من  أسعار انخفضت إذ. المستهدفة المحافظات معظم في نوفمبر شهر مع بالمقارنة ديسمبر شهر في الديزل سعر متوسط انخفض :النفطية المشتقات 

 ظلت بينما ،٪32.62 بنسبة البيضاء في فقط حاد بشكل البترول سعر متوسط وارتفع. التوالي على وذمار ولحج إب في ٪16.44و ٪19.44و ٪30.54 بنسبة حاد بشكل فعوارت والضالع وشبوة صنعاء

. ٪47.60 بنسبة الضالع في حاد بشكل وانخفض ٪31.03 بنسبة لحج في حاد بشكل ارتفع حيث حضرموت، في نوفمبر شهر في عليه هو كما الطهي غاز سعر ظل. مستقرة األخرى المحافظات أسعار

 وارتفاع المتصاعد بالصراع السابق بالشهر مقارنة األسعار في التغير وارتبط. المحلية السوق في األخرى الغذائية وغير الغذائية والخدمات السلع وتوريد أسعار على تأثير وأسعاره الوقود ولوفرة

 .السوق في األخرى الفاعلة والجهات المحليين التجار مضاربةو الحصار عقب األسعار

 والسكر القمح ودقيق القمح حبوب) المختلفة الغذائية المواد من متري طن 5,089,602 ب يقدر ما أن إلى( 2017 ديسمبر- يناير) االستيراد عن 1المتاحة البيانات أحدث تشير :الغذائية الواردات 

 متري طن 212705و( ٪66من  أعلى) الحبوب من متري طن 3,368,181 بينها من(. المكال الصليف، الحديدة، عدن،) المختلفة الموانئ عبر اليمن إلى استيرادها تم( بوالحلي الطهي وزيت واألرز

 عدن ميناءعبر  ٪28و والصليف، الحديدة ميناء عبردخلت البالد  وارداتال إجمالي من ٪60 ـ(. متري طن 588,759) ٪12والسكر ( متري طن 477,945) األرز من ٪9و القمح دقيق من( 4.2٪)

 .المكال ميناءعبر  ٪8و

 هما ضاءيوالب الضالع أن حين في. المكال في المحلية األسواق في المرصودة السلع جميع فرتو في أفضل وضعا حضرموت شهدت األخرى، المحافظات مع بالمقارنة :األسواق في الغذائية السلع توافر 

 شبوة في نادرا الشعير وكان. المحلية الرفيعة الذرة منتجات في ندرة من تعاني وإب وحجة الحديدة في األسواق كانت حين في سما،،واال والمستوردة المحلية الحبوب توفر في تأثرا تالمحافظا أكثر

 الذرة لم تكنو وعدن، الضالع في متوفرا البسمتي غير واألرز والحبوب المستورد القمح كان نفسه، تالوق وفي. وأبين والضالع وعدن وتعز وحجة الحديدة في فرمتوالمحلي القمح  يكن ولم وأبين،

 منةالمهي العوامل هي األمنقضايا و العرض والطلبوى ق سمية،المو تزال وال. وأبين والضالع ولحج وذمار صنعاء مدينة في متوفرةالمستوردة  والبقوليات والشعير والذرة الشامية والدخن الرفيعة

 .من األسما، رصدها يتم التي نواعاأل فرتو في تتحكم التي

وفي هذا الصدد أوردت تقارير الوحدات التنسيقية  البالد،الزراعي في  اإلنتاجال تزال تمثل أهم المعيقات ألي تقدم في ها وارتفاع أسعارا من عدمهالمدخالت الزراعية توفر  :الزراعية المدخالت سعارأ      

لبذور  %100وبنسبة  كبير،بشكل  ارتفعتت األسعار في عدن وحضرموتلك  .2015تلك المدخالت أضعافاً مضاعفة مقارنة بأسعار ما قبل األزمة في فبراير  أسعارفي المحافظات المستهدفة بارتفاع 

 %71المبيدات الحشرية والفطرية ما بين  أسعاروبالمثل فقد ارتفعت  األخرى،لألسمدة الكيميائي  %129ونسبة  اليوريا،لسماد  %186لبذور البصل وبنسبة  %92وبنسبة  الحار، والبسباسلطماطم ا

يات الري أما تقنديات حوال يزال كذلك العجز في الديزل وارتفاع أسعاره واحدة من اهم الت ،%113وأجور الحراثة كذلك ارتفعت في الضالع بنسبة  أسعار االزمة،مقارنة بأسعار ما قبل  %129و

 الزراعة.واستخداماته في 

  

 

 

 

 

 

 

  المقبلة. األسابيع في كامل للعام االستيراد عن تحديث بإعطاء لألمن الغذائي والسكرتارية الفنية والزراعة )الفاو( األغذية تقوم منظمة وسوف ديسمبر لشهر وخاصة بعد متاحة غير الموانئ جميع من (2017 ديسمبر- )يناير بأكمله للعام االستيراد بيانات 1
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 األساسية للسلع التجزئة أسعار اتجاهات

 

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

 ةالغذائي السلع

 المستوردة

 

ديسمبرأسعار  
2017  

التغيير %  

 ***ما قبل االزمة نوفمبر

 %47.12 %10.62 179.62 القمح

القمح دقيق  200.92 3.32% 41.33% 

 %43.24 %0.37 273.46 السكر

 %118.16 %2.98 468.31 *الرز

 **الطبخ زيت

 **النباتي**

610.50 5.22% 71.17% 

 %45.03 %4.71 386.75 الفول

 %77.89 %2.23 561.69 الفاصوليا

 %44.20 %0.84- 516.23 العدس
 البسمتي وغير البسمتي للصنفين المتوسط هذا*

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

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

المحلية السلع  

 

ديسمبرأسعار   

2017 

 التغير %

مااااااااااااا قباااااااااااا   الشهر السابق

 ***االزمة

الرفيعة الذرة  308.15 -3.10% 51.12% 

 %49.48 %0.53 294.85 الدخن

الشامية الذرة  297.17 -1.30% 51.49% 

لشعيرا  299.64 -2.16% 85.19% 

 مستهدفه محافظة 13ل  تمت الشهر هذا حسابات***

 

محليا المنتجة السلع ألسعار الشهري المتوسط  

االزمه وما قبلونسبه التغير مع الشهر السابق  7201 ديسمبر : المتوسط الشهري للحبوب )لاير/كجم(3جدول   

 السلع

 

 

 التغير %
 المحافظات

 صنعاء

(األمانة)  

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

 الذرة

 الرفيعة

 300 350 444 319 211 323 400 350 367 180 292 227 243 ديسمبر

 %29.74- %9.79- %25.42 %3.04- %0.48 %3.00- %3.09 %12.50- %0.00 %2.70- %4.66 %6.07 %6.54- نوفمبر

 %27.7 %45.8 %93.0 %51.9 %2.9 %46.8 %100.00 اليوجد %46.80 %0.00 %71.76 %78.74 %35.00 ماقب  األزمه

 

 الدخن

 258 300 403 300 265 288 296 325 383 302 233 232 248 ديسمبر

 %25.22- %0.00 %5.22 %2.74 %0.76 %4.35 %6.09 %8.33 %0.00 %9.82 %5.28- %4.98 %0.80- نوفمبر

 %7.5 %27.7 %101.5 %27.7 %32.5 %15.2 %48.00 اليوجد %125.29 %51.00 %37.06 %82.68 %45.88   األزمهماقب

 

 الذرة

 الشامية

 350 300 اليوجد 375 216 331 298 275 427 193 288 250 263 ديسمبر

 %22.22- %20.00- اليوجد %23.36 %7.46 %7.82 %11.61 %6.59 %0.00 %2.53- %4.00- %1.96- %2.95- نوفمبر

 NA 33.3% 48.9% %63.0 %5.4 %43.9 %49.00 اليوجد %137.22 %13.53 %60.00 %96.85 %54.71 ماقب  األزمه

 

 الشعير

 اليوجد 350 اليوجد 375 217 315 277 450 283 167 233 400 229 ديسمبر

 اليوجد %21.17- اليوجد %1.08 %5.34 %11.02- %3.75 %5.88 %0.00 %4.57- %1.75 %0.00 %6.51 نوفمبر

 NA 20.6% 97.4% NA 105.9% NA %84.67 اليوجد %57.22 %4.38 %55.33 %207.69 %63.57 ماقب  األزمه

 في هو كما ديسمبر شهر في األسعار متوسط ظل السابق، الشهر مع وبالمقارنة. شبوة في كجم/  لاير 444 إلى ذمار في كجم/  لاير 185 بين ما ديسمبر شهر في الرفيعة للذرة التجزئة سعر متوسط تراوح :الرفيعة الذرة 

 بنسبة وحجة ٪6.07 بنسبة ديدةالح تليها ٪25.42 بنسبة شبوة في حادة زيادة وأظهرت. التوالي على ٪9.79و ٪12.50و ٪29.74 بنسبة والضالع ولحج أبين في حاد انخفاض شهد حين في فقط، حضرموت محافظة

4.66٪. 
  في ٪5.22 وبنسبة لحج في ٪8.33 يليها ،٪9.82 بنسبة ذمار في زيادة أعلى وسجلت. األخرى المحافظات معظم في وارتفع والضالع، حضرموت، في السابق، الشهر مع بالمقارنة تغيير دون الدخن سعر متوسط ظل :الدخن 

 .شبوة
 عدن، في ٪7.82 وبنسبة تعز في ٪11.61 يليه البيضاء، في ٪23.36 بنسبة ارتفاع أعلى سجل حيث حضرموت، في تغيير دون السابق الشهر مع مقارنة ديسمبر شهر في الشامية الذرة سعر متوسط وظل: الشامية الذرة 

 .٪20 من بأكثر وأبين الضالع في حاد بشكل السعر وانخفض

 عدن على التوالي في ٪11.02 وبنسبة ،٪21.17 بنسبة الضالع في كبيرا انخفاضا وأظهر. وحضرموت الحديدة في 2017 نوفمبر في هو ماك ديسمبر شهر في الشعير سعر متوسط ظل: الشعير. 
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ةالحيواني الثروة  

 عدن محافظة سجلت حين في. يالتوال على ٪10.37و ٪39.23 بنسبة األسعار في ارتفاعا ولحج شبوة محافظتي وسجلت. صنعاء ومدينة أبين في مستقرا نوفمبر بشهر مقارنة ديسمبر شهر في لألسعار الشهري المتوسط كان :أشهر 6 عمر األغنام 

 .التوالي على لاير 15.500و لاير 15.000 بلغ حيث التجزئة، في للرأس سعر األقل والضالع الحديدة وكانت. لاير 45167 ب حضرموت محافظة تلتها لاير 45250 بـ للرأس سعر یأعل شبوة محافظة وسجلت. ٪17.11 بنسبة انخفاض اعلى

 تعز. محافظة في ٪5.24 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى وكان. إب في ٪11.31 وبنسبة البيضاء في ٪17.02 وبنسبة وشبوة، عدن في ٪ 18 بنسبة وزاد صنعاء، مدينة في تغيير دون السعر في شهر ديسمبر وسطمت ظل :شهرا 12 عمر األغنام 

 بنسبة حاد بشكل الوقت نفس في األسعار وانخفضت. التوالي على ٪11.49و ٪48.15 بنسبة ولحج شبوة في حاد بشكل األسعار ارتفاع في األسواق رصدت ك،ذل ومع. صنعاء مدينة في شهر ديسمبر في األسعار متوسط استقر :أشهر 6 عمر الماعز 

 البيضاء. في لاير 31750و أبين في لاير 34،33 شبوة، في لاير 40،000 يليه حضرموت، في لاير 47917 الماعز من رأس لكل سعر أعلى وكان. عدن سوق في 36.57٪

 انخفضت ذلك، من النقيض وعلى ،٪34.38 بنسبة حاد بشكل شبوة في محافظة األسعار فيما ارتفعت صنعاء، مدينة في مستقرا ديسمبر في شهرا 12 للماعز عمر الشهري السعر يعد متوسط ،2017 نوفمبر شهر مع شهرا: بالمقارنة 12 عمر الماعز 

 .تعز في لاير 50417و شبوة في لاير 53750وحضرموت  محافظة في لاير 56833 الواحد الماعز للرأس سعر أعلى وكان عدن. محافظة في ٪33.65 سبةبن حاد بشكل األسعار

 بنسبة الضالع في تراجع اتجاهات األسعار وأظهرت. شبوة في ٪11.07و البيضاء، في ٪12.31و ذمار، في ٪24.75 بنسبة حاد بشكل حين ارتفعفي  لحج، في تغيير دون الحي الدجاج سعر متوسط ظل ،2017 نوفمبر شهر مع قارنة: بالمالحي الدجاج  

 .أبين في ٪5.88و ،٪5.06 بنسبة وحجة ،32.94٪

 الخضروات
 لسابقونسبه التغير مع الشهر  2017-ديسمبرالشهري ألسعار الخضروات )لاير/كجم(  ط: المتوس4جدول 

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

 البص 

 

 308 275 325 292 249 260 283 288 242 250 271 225 271 ديسمبر

 %23.76- %6.46- %5.52 %1.35- %7.79 %3.35- %8.12- %4.00- %0.00 %5.93 %16.31 %7.02- %35.50 نوفمبر

 الطماطم

 

 225 225 350 275 265 223 319 238 254 314 333 316 271 ديسمبر

 %40.63- %38.69- %6.38 %8.33- %3.64- %23.37- %18.62- %9.51- %32.98- %4.32 %1.48- %5.11- %1.45- نوفمبر

 البطاط

 

 250 213 280 229 201 218 248 213 242 219 200 199 213 ديسمبر

 %0.00 %6.99- %15.23 %16.73- %6.91 %8.02- %13.89- %6.50 %1.63- %4.78- %6.10- %8.29- %6.50 نوفمبر

 البيبر

 

 1000 425 444 508 379 540 663 750 683 496 404 292 500 ديسمبر

 %0.00 %14.56 %1.60 %0.97- %22.34- %12.90- %11.24 %3.45 %9.28 %8.30 %8.89 %25.51- %6.19- نوفمبر

 البسباس
 625 488 1075 583 350 702 1475 500 608 496 658 319 450 ديسمبر

 %50.67- %53.88- %22.27- %39.14- %36.36- %22.60- %18.42- %54.55- %27.01- %51.23- %38.79- %46.11- %43.75- نوفمبر

 معظم في انخفاض أظهر نفسه، الوقت وفي. نوفمبر بأسعار مقارنة ٪16.31 بنسبة وحجة ٪35.50 بنسبة صنعاء مدينة في حاد بشكل وارتفع حضرموت، في ديسمبر شهر في للبصل التجزئة سعر متوسط يتغير لم :البصل 

 أبين في كجم/  لاير 308 يليه شبوة في كجم/  لاير 325 بالتجزئة بيع سعر أعلى وسجل. الحديدة في ٪7.02و تعز في ٪8.12 يليه ،٪23.76 بنسبة أبين في انخفاض أعلى وسجل. المحافظات

وفي  ٪32.98 بنسبة حضرموت محافظة تليها الضالع، في ٪38.69و ٪40.63 أبين محافظة في انخفاض نسبة أعلى وبلغت. شبوة باستثناء المحافظات جميع في تراجعا ديسمبر شهر في الطماطم أسعار متوسط أظهر :الطماطم 

 .الحديدة محافظة أسواق في كجم/  لاير 199 قدره سعر أدنى سجل بينما. حجة في كجم/  لاير 333 يليه شبوة في كجم/  لاير 350 بالتجزئة بيع سعر أعلى تسجيل تم وقد. ٪23.37 عدن

 يليه ،٪16.73 بنسبة البيضاء في له مستوى أعلى إلى االنخفاض هذا ووصل. األخرى المستهدفة المحافظات معظم في تراجعا وأظهر. أبين في 2017 نوفمبر في هو كما 2017 ديسمبر في البطاطس أسعار متوسط ظل :البطاطس 

 .شبوة في ٪15 من وأعلى لحج في ٪6.50 بين تراوحت متزايدة اتجاهات وأظهرت. تعز في 13.89٪

. الضالع في ٪14.56 وبنسبة الحديدة في ٪25.51 يليه ،٪22.34وبنسبة انخفض بشكل حاد  بنسبة إب وفي أبين في السابق بالشهر مقارنة ديسمبر شهر في الحلو( )الفلفل لبيبرالم يتغير سعر  (:الحلو الفلفل) البيبر 

 .لحج في لاير 750 يليها كجم،/  لاير 100 بمقدار أبين في التجزئة معدالت أسعار أعلى وسجلت

 

 التجزئة أسعار أدنى بلغت حين في شبوة، /كجم في لاير 1075 يليه لاير، 1475 بنسبة تعز محافظة في بالتجزئة بيع سعر أعلى وسجل. المحافظات جميع في حاد بشكل ديسمبر في البسباس الحار أسعار انخفضت :الحار البسباس 

 .الحديدة محافظة أسواق في كجم/  لاير 319

 انخفاض إلى باإلضافة المحلية األسواق في النقص عوض قد كيةالبالستي والبيوت الساحلية والمناطقات المنخفضمن القادم  اإلنتاج فإن الصقيع، من القوية الموسمية الموجات من الرغم وعلى عام وبشكل

  .األسعار انخفاض وبالتالي الطلب انخفاض في تسبب الذي األمر، ناس لل الشرائية القوة

 

 

 

 

 

 

 

السابق الشهر مع التغير هونسب 2017 ديسمبر( دجاج/راس/لاير) الحية والدواجن الحيوانات ألسعار الشهري المتوسط: 5 جدول  

 الشهر النوع والعمر

 المحافظات

صنعاء 

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

6 أغنام شهور   

 ديسمبر
26500 15000 18813 19750 45167 30250 26375 19375 17750 31250 45250 15500 31833 

 نوفمبر
0.00% 2.86% 2.73% -4.47% -5.24% 10.78% 3.77% -17.11% 1.43% 5.78% 39.23% -10.14% 0.00% 

شهور 12أغنام   

 ديسمبر
32500 29000 29750 29000 54333 31417 38458 36500 26938 51000 58333 31500 43333 

 نوفمبر
0.00% 2.96% 3.03% -1.78% -2.40% 4.72% -5.24% 18.70% 11.31% 17.02% 18.44% 0.80% -0.76% 

شهور 6 ماعز  

 ديسمبر
26000 14333 14625 20500 47917 29917 31667 21250 29083 31750 40000 22000 34333 

 نوفمبر
0.00% 1.17% -4.88% -2.38% -6.65% 11.49% -4.04% -36.57% -3.06% 2.15% 48.15% -0.56% 1.23% 

شهور 12ماعز   

 ديسمبر
31500 29333 24188 30000 56833 35250 50417 30188 33750 50750 53750 40000 45333 

 نوفمبر
0.00% 0.86% -1.77% -2.12% -0.87% 10.16% -9.16% -33.65% -2.17% 11.13% 34.38% 3.23% 0.93% 

 دجاج الحي

 ديسمبر
917 1204 1108 1139 1550 1400 1463 1174 1083 1058 1425 900 1200 

 نوفمبر
1.89% 1.78% -5.06% 24.75% 0.00% 0.00% -2.47% 5.86% -1.55% 12.31% 11.07% -32.94% -5.88% 
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  الثروة الحيوانية منتجات 

  
 

 الحديدة في 2017 وفمبرن بشهر مقارنة تغيير دون البقري اللحم من الواحد الكيلوجرام أسعار متوسط وظل اقبتها،مريتم  التي بر في سوف واحد فقط بمحافظة ابين من بين األسواقديسم في شهر توفر اللحم البقري :البقري اللحم

.شبوة محافظة أسواق في ٪15.30 بنسبة األسعار في الوحيدة الزيادة وكانت. وذمار وحجة  
 

 هنا، كانت حين يف وذمار، الحديدة في نوفمبر بشهر مقارنة السعر على تغيير أي يطرأ ولم. رصدها تم التي المحافظات معظم فياللحم البقري  اتجاه منحى نفس ديسمبر شهر في الغنمي اللحم أسعار متوسط أخذ :الغنمي اللحم 

  .وعدن لحج يليه رياال، 3767 ب تعز في واحدال للكيلوجرام بالتجزئة بيع سعر أعلى وسجل. ٪12 بنسبة لحج في حادة زيادة

 
  .٪48 بنسبة شبوة في الحادة الزيادة وكانت ٪14.40 بنسبة الحديدة في أسعاره انخفضت بينما والضالع، ولحج صنعاء مدينة في تغيير دون المعبأ البقر لحليب التجزئة سعر متوسط وظل المحلي: البقر حليب  

 
 إب في ٪15.69 عدن، في ٪15.58 بنسبة حاد بشكل السعر وارتفع. شبوة ومحافظ صنعاء نةيمد في 2017 نوفمبر مع بالمقارنة مستقرا ديسمبر شهر فيمحلياً المعامل المجفف و الحليب أسعار متوسط ظل: المجفف الحليب

 .الضالع في ٪12 وحوالي البيضاء، في 14.21٪

 
 ٪27.69 بنسبة الضالع في تراجعا السعر متوسط وأظهر. ٪23.57 وبنسبة حاد بشكل البيضاء بمحافظة األسعار ارتفعت حين في. وذمار صنعاء مدينة في مستقرة جاجالد لحوم أسعار ظلت السابق، الشهر مع بالمقارنة: الدجاج لحم

 ٪12.22 إلى لتصل األخرى المحافظات معظم في طفيف بشكل( بيضة 30) البض طبق أسعار متوسط ارتفع السابق، الشهر أسعار في تغيرات أي تشهد لم التي صنعاء مدينة باستثناء (:بيضة 30) البيض جلح في ٪12.43 وبنسبة

نوفمبر أسعار مع بالمقارنة وذلك تعز في ٪7.62و شبوة في  

 
 
 

السابق الشهر مع التغير ونسبه 2017 ديسمبر – الحيوانية المنتجات ألسعار الشهري المتوسط: 6 جدول  

صنعاء  الشهر السلع

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

بقري لحم  

 

دال يوج 2500 3625 2975 2396 3500 2596 3500 3933 2750 2442 2933 3200 ديسمبر  

دال يوج %0.48 %15.3 %0.57 %4.16- %0.20- %3.84 %3.70 %0.63- %0.00 %0.00 %0.00 %1.59 نوفمبر  

غنمي لحم  

 

 3238 2938 3050 3500 2983 3500 3767 3500 3742 3000 2500 3000 3200 ديسمبر
 %1.19 %0.44 %0.20- %5.01 %0.57- %2.64 %1.81 %12.00 %1.32- %0.00 %0.32 %0.00 %4.92 نوفمبر

يمحل بقر حليب  

 

 447 400 318 410 250 359 423 298 375 450 416 428 350 ديسمبر
 %1.59 %0.00 %47.91 %2.50 %5.04 %2.18- %1.44 %0.00 %1.32- %5.88 %1.71 %14.40- %0.00 نوفمبر

بودر حليب  

 

 2467 1635 2350 3360 2256 2144 2533 2300 1900 1817 2000 2507 1600 ديسمبر
 %2.96 %11.99 %0.00 %14.21 %15.69 %15.58 %7.01 %3.37 %2.96- %9.85 %2.99 %4.86- %0.00 نوفمبر

الدجاج لحم  

 

 1217 1000 963 1400 1092 1246 1604 1000 969 1100 971 1154 1200 ديسمبر
 %4.28 %27.69- %0.41- %23.57 %13.40 %5.68 %6.58- %12.43- %1.02- %0.00 %2.12- %1.79- %0.00 نوفمبر

حبة 30 بيض  
 919 946 1038 1000 921 983 1229 1000 983 925 929 883 900 ديسمبر
 %0.97- %0.42 %12.22 %3.41 %3.05- %0.10 %7.62 %5.26 %1.24 %1.87 %3.68 %2.43- %0.00 نوفمبر
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األسما،الشائعة االستهال، من  األنواع: المتوسط الشهري ألسعار 7جدول   
7201 ديسمبر)لاير/كجم(   

 المحافظة
تغييرال %  

األسماك من االستهالك الشائعة االنواع  

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة
 1608 675 2513 2233 ديسمبر
 %12.84 %17.39 %6.51- %2.29 نوفمبر

 الحديدة

 1638 583 2175 2033 ديسمبر
 %25.42 %22.74 %12.00 اليوجد نوفمبر

 حجه
 1500 538 2275 اليوجد ديسمبر
 %1.64- %2.48 %0.00 اليوجد نوفمبر

 ذمار
 1779 756 3000 اليوجد ديسمبر
 %7.78- %17.03 %0.00 اليوجد نوفمبر

 حضرموت
 1600 671 2317 1658 ديسمبر
 %2.56- %6.00 %2.77- %6.97 نوفمبر

 لحج
 975 600 اليوجد 2400 ديسمبر
 %2.63 %4.35 اليوجد %12.73- نوفمبر

 تعز
 3013 1850 3329 2696 ديسمبر
 %0.43 %26.00- %4.89- %9.28 نوفمبر

 عدن
 

 1789 708 3441 2089 ديسمبر
 %29.76- %22.03- %12.60- %20.42- نوفمبر

 اب
 

 2792 اليوجد 2458 2454 ديسمبر
 %1.53 اليوجد %1.68- %7.40- نوفمبر

 البيضاء
 

 1275 500 1725 1475 ديسمبر
 %1.35 %47.49 %2.82- %14.16 نوفمبر

 شبوة
 

 1788 600 1725 2000 ديسمبر
 %20.73 %18.48- %15.23 %8.11 نوفمبر

 الضالع
 

 اليوجد اليوجد اليوجد 1625 ديسمبر

 اليوجد اليوجد اليوجد %4.30 نوفمبر

 أبين

 833 608 2992 1967 ديسمبر

 %12.32- %23.58 %5.91 %7.09- نوفمبر

 

 المحافظات بعض في منه التجزئة أسعار وارتفعت. وذمار وحجة الحديدة أسواق في ديسمبر شهر في الثمد سمك يتوفر لم: الثمد

 ٪20.42 بنسبة عدن في األسعار وانخفضت. تعز في ٪9.28 يليها ٪14.16 بنسبة البيضاء في أعالها كان حيث المستهدفة

 إب في كغ/  لاير 2454 تليها تعز في كغ/  لاير 2696 للثماد التجزئة أسعار أعلى وبلغت. حضرموت في ٪12.73 وبنسبة

.لحج في كجم/  لاير 2400و  
  

 في السابق بالشهر مقارنة أسعاره متوسط يتغير ولم. والضالع لحج محافظتي في متوفرا يكن لم األسما، من النوع هذا: السخلة

 بنسبة عدن في األسعار في انخفاض أعلى انوك. ٪15.23 بنسبة وشبوة ٪12 بنسبة الحديدة في سعره ارتفع بينما وحجة، ذمار

 شبوة وسجلت تعز، في كغ/  لاير 3329 تليها كغ،/  لاير 3441 من عدن في التجزئة أسعار أعلى سجلت حين في ،12.60٪

 .كجم/  لاير 1725 سعر أقل والبيضاء
 

 متوفرا نيك ولم. المستهدفة المحافظات في ارصده يتم التي األنواع جميع بين من األرخص األسما، من النوع هذا يعتبر :الباغا

 في كجم/  لاير 756 إلى البيضاء في كجم/  لاير 500 بين التجزئة سعر وتراوح. وإب الضالع أسواق في ديسمبر شهر خالل

 بانالحو سوق في فقط متوفر األسما، من النوع هذا وكان كجم/  لاير 1850 بـ تعز في االستثنائي التجزئة سعر وسجل. ذمار

 حاد شكلب األسعار وانخفضت. المستهدفة المحافظات في ديسمبر في الباغا أسما، أسعار متوسط وتذبذب. تعز لمدينة المحلي

 في ٪17.39و الحديدة، في ٪22.74و أبين، في ٪23.58 ثم البيضاء، في ٪47.49و تعز، في ٪6و عدن، في ٪22.03 بنسبة

.صنعاء مدينة   
 
 

 في ٪25.42 ةبنسب حاد بشكل األسعار وارتفعت. التوالي یعل الثالث للشهر الضالع محافظة في الجحش كسم يتوفر لم :الجحش

 ٪12.32 وبنسبة ٪29.76 بنسبة عدن في السعر وانخفض. صنعاء مدينة في ٪12.84 وبنسبة شبوة في ٪20.73 تليها الحديدة

 أقل كان بينما كيلوغرام،/  لاير 3013 بلغ بالتجزئة بيع سعر أعلى تعز محافظة سجلت المستهدفة، المحافظات بين ومن. أبين في

.أبين في كيلوغرام/ لاير 833 بـ تجزأه سعر   
 
 

 الصطيادا مناطق إلى الوصول على تؤثر التي واألمن والطلب، العرض وقضايا السمكي، اإلنتاج موسمية تزال ال :والعرض الوفرة

. المحلية السوق في والمراقبة المرصودة األسما، أنواع توافر في تتحكم التي هيمنةالم العوامل هي والتبريد والتخزين والنقل

 إعداد قتو وفي. المحافظات أسواق بين كبيرا تباينا ويظهر آلخر وقت من المرصودة األسما، أنواع عرض يتقلب لذلك، ونتيجة

 سمك أما. عوالضال لحج أسواق في متوفرا السخلة مكس يكن لم حين في وحجة، وذمار الحديدة في متوفرا الثمد يكن لم التقرير،

 تجدرو. الضالع في متاحا الجحش يكن لم والضالع بينما إب في متوفرا يكن فلم المرصودة األنواع هذه أرخص هو الذي الباغا

 البرية والمعار، يالحال األمني الوضع بسبب الحديدة في والخوخة تعز سواحل في معلقة تزال ال الصيد أنشطة أن إلى اإلشارة

والمكال عدن أسواق من تعز لمحافظة الرئيسي االمداد ويأتي. الدائرة هنا، . 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسماك
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المستوردة الغذائية السلع   

االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2017 ديسمبر( 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

 

 150 165 246 275 165 159 213 150 169 177 150 149 167 ديسمبر
 %7.98- %3.77 %51.85 %51.93 %7.14 %0.00 %6.50 %1.35 %1.20 %5.36 %4.90 %0.68 %5.03  نوفمبر

 %17.2 %10.0 %146.0 %83.3 %10.0 %24.2 اليوجد اليوجد %40.83 %60.91 %94.81 %49.00 %28.46 ماقبل األزمه

حالقم دقيق  

 

 171 179 274 206 198 183 258 183 185 200 200 187 188 ديسمبر
12.96 %3.35 %1.01 %0.00 %5.08- %2.08-  نوفمبر

% 

-1.90% 0.00% -1.00% 3.00% 38.38% 0.56% -3.93% 

44.62 ماقبل األزمه

% 

55.83% 100.00

% 

 %24.8 %5.3 %114.1 %21.2 %16.5 %29.8 %72.00 اليوجد 32.14% 33.33%

 السكر

 

 250 253 315 300 263 257 338 250 278 278 250 253 270 ديسمبر
 %7.06- %2.69- %16.67 %6.38 %2.23- %2.28- %4.52- %1.96- %0.36 %1.83 %0.00 %1.20 %0.00  نوفمبر

68.75 ماقبل األزمه

% 

111.25 اليوجد 54.44% 63.53% 26.26% 33.16%

% 

33.2% 22.9% 50.0% 78.0% 18.2% 16.8% 

1* الرز  

 

 607 505 525 733 575 681 679 738 548 640 625 567 593 ديسمبر
 %3.23 %2.85 %15.89 %9.90 %9.52 %1.79 %3.82 %0.00 %1.86 %0.31 %10.23 %0.00 %1.89  نوفمبر

126.33 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

% 

دال يوج دال يوج  دال يوج  دال يوج  دال يوج  دال يوج   

 

2 الرز  

 

 233 250 350 300 304 322 300 500 296 276 275 490 264 ديسمبر
 %31.87- %1.21 %21.53 %7.14 %18.75 %12.97- %1.32- %0.00 %0.34- %2.22 %5.36 %3.59 %1.93  نوفمبر

76.00 ماقبل األزمه

% 

 %48.7 %46.6 %72.4 %121.5 %98.5 %59.8 %50.00 اليوجد 97.33% 84.00% 83.33% 63.33%

 

 لطبخا يتز

 مستورد

 507 500 500 1052 677 556 810 838 453 928 617 765 783 ديسمبر
 %6.46- %5.49 %9.41 %61.35 %8.39- %5.50 %2.76- %11.73 %6.98- %0.98 %6.01 %12.67 %0.00  نوفمبر

 %46.6 %72.4 %121.5 %98.5 %59.8 %82.43 %82.43 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 

 الطبخ زيت

 **محلي

 533 500 538 550 608 500 565 525 444 607 433 506 578 ديسمبر
 %4.92 %4.17 %17.72 %9.13 %1.84 %5.71 %6.46- %5.00 %7.11- %5.93 %6.13 %2.32- %3.03  نوفمبر

77.85 ماقبل األزمه

% 

دال يوج %45.62 اليوجد 77.60% 44.52% 11.60% 46.67% دال يوج  دال يوج  دال يوج  دال يوج  دال يوج   

 

 الفول

 425 433 546 413 308 360 371 اليوجد 396 350 383 333 323 ديسمبر
دال يوج %0.93 %21.33 %24.02 %2.67 %11.76- %1.07- اليوجد %0.00 %1.16 %2.13 %0.00 %1.57  نوفمبر  
دال يوج %23.67 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه دال يوج 2.7%  دال يوج 44.3% 173.0%   

 

ايالفاصول  

 550 633 600 504 592 585 604 638 525 563 388 533 587 ديسمبر
 %5.57 %4.09- %1.35 %2.44 %5.28- %0.86 %19.84 %0.00 %0.00 %4.65 %1.31 %3.09 %3.35  نوفمبر

 %73.0 %102.2 %112.8 %44.0 %89.1 %84.0 %51.00 اليوجد %110.00 %87.67 %22.01 %65.53 %92.46 ماقبل األزمه

 العدس

 467 513 501 588 469 566 510 563 521 500 496 500 517 ديسمبر
 %2.86 %5.35- %11.01- %6.14 %0.00 %9.69 %1.35- %6.17- %3.87- %0.00 %1.64 %0.00 %1.15-  نوفمبر

 %28.3 %127.7 %47.0 %17.3 %47.0 %27.50 %27.50 اليوجد %73.67 %42.86 %23.08 %66.67 %46.46 ماقبل األزمه

 

 األسواق إلى الحبوب نقل حركة تعطيل إلى أدى الذي األمر البرية المعار، نتيجة والبيضاء شبوة في ٪51 بنسبة حاد بشكل ارتفع وقد عدن، في 2017 نوفمبر شهر مع بالمقارنة ديسمبر شهر في المستورد القمح أسعار متوسطيتغير لم  القمح: حبوب 

 وبنسبة شبوة في ٪146 وبنسبة حجة في ٪94.81 بنسبة األزمات قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير أعلى المستورد القمح أسعار متوسط يزال وال. األخرى المحافظات عيجم في السعر ارتفع نمايب ن،يأب في فقط ٪7.98 بنسبة السعر نخفضوا. المحلية

 .الحديدة في ٪49و ذمار في 60.91٪
 في ٪5.08 بنسبة السعر وانخفض. التوالي على ٪38.38و ٪12.96 بنسبة وشبوة لحج محافظتي في ارتفع حيث ،وعدن حجة محافظتي في 2017 نوفمبر بشهر مقارنة ديسمبر شهر في القمح دقيق أسعار متوسط على تغيير أي يطرأ لم :القمح دقيق 

 .األزمة قبل ما أسعار مع بالمقارنة التوالي على ٪72.00.3و ٪100و ٪114.1 بنسبة األسعار ارتفعت وتعز، وحجة شبوة اتمحافظ وفي. صنعاء مدينة في ٪2.08و أبين، في ٪4 وحوالي الحديدة،
 

 هذه تراوحت حيث المستهدفة، المحافظات جميع في متزايدة اتجاهات السعر توسطم وأظهر. ولحج الحديدة في وذلك السابق الشهر في عليه كان كما 2017 نوفمبر مع بالمقارنة ديسمبر في البسمتي لألرز الشهري السعر متوسط ظل: البسمتي الرز 

 .إب في٪9.52وبنسبة  البيضاء، في٪9.9وبنسبة  شبوة، في ٪15.89 بين النسبة
 حين في ،٪18.75 بنسبة إب وفي ٪21.53 بنسبة شبوة في زيادة نسبة أعلى سجلت وقد. والضالع ذمار وحجة لحديدةوا صنعاء مدينة في األسعار في زيادة نوفمبر شهر مع بالمقارنة ديسمبر شهر في الشهري التجزئة سعر أظهر: البسمتي غير الرز 

 .تقريبا ٪13 بنسبة وعدن ٪31.87 بنسبة أبين في انخفاض نسبة أعلى سجلت
 .والحديدة ذمار في ٪2 من أقل وبنسبة البيضاء في ٪6.38 وبنسبة شبوة في ٪16.67 بنسبة وارتفع حجةو صنعاء مدينة في السابق الشهر مع بالمقارنة ديسمبر شهر في السكر أسعار متوسط يتغير لم: السكر 
 في ٪11.73و الحديدة، في ٪12.67و البيضاء، في ٪61.35 الزيادة هذه وبلغت. المستهدفة المحافظات معظم في متزايدا اتجاها 2017 نوفمبر شهر مع مقارنة ديسمبر شهر في المستوردة الطهي النباتية زيوت سعر متوسط أظهر النباتي الطهي زيت 

 .٪6.46 بنسبة وأبين ،٪8.39 بنسبة إب وفي تقريبا، ٪7 بنسبة حضرموت في السعر وانخفض. شبوة في ٪9.41و لحج،

 ،٪3.03 بنسبة صنعاء مدينة وفي ٪6.13 بنسبة حجة وفي ٪5 من بأكثر وذمار عدن في السعر ارتفع بينما ٪17.72بنسب ة شبوة في سعرها ارتفع حيث االتجاهات نفس اتبعت فقد محليا، معالجتها تتم التي الطهي زيوت: محليا المصنع الطهي زيت 

 .٪7.11 بنسبة وحضرموت ٪3 من بأقل الحديدة في األسعار وانخفضت

 
 .تعز في ٪19.84و صنعاء مدينة في ٪3.35 والفاصوليا بين العدس أسعار وارتفعت. وإب وذمار الحديدة في غييرت دون السابق بالشهر بالمقارنة ديسمبر في الشهري العدس سعر متوسط ظل: والعدس الفاصوليا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

الشهرية لمراقبة السوقالنشرة   
 العدد :29                                                                                                                                                                                ديسمبر :2017

29     العدد         2017نشرة مراقبة السوق     ديسمبر  
 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي –السكرتارية الفنية لألمن الغذائي   

 الجمهورية اليمنية

 

 

االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2017 ديسمبر شهر خالل المنزلي والغاز( بترول-ديزل)المحروقات ألسعار الشهري المتوسط: 9 جدول  

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

 الديزل

( لتر/لاير ) 

 

 373 325 319 375 389 309 471 290 230 366 368 396 358 ديسمبر

 %6.57 %10.47- %10.89- %9.42- %30.54- %9.65- %8.78 %19.44- %9.52 %16.44- %13.41- %21.12- %10.72-  نوفمبر

  148.67 % 116.67 % 112.70 % 150.00 % 159.30 % 106.00 %214.00 %93.33 %53.33 %144.00 %145.33 %164.00 %138.67 ماقبل األزمه

 البترول

(لتر/لاير ) 

 318 310 288 431 403 285 440 375 240 399 422 412 384 ديسمبر

32.62 %24.81- %24.80- %3.72- %6.25- %9.09 %3.86- %1.17- %2.49 %7.25-  نوفمبر

% 

1.41% -1.27% -4.50% 

 %112.00 % 106.70 % 92.00 %187.30 % 168.70 %90.00 %193.33 %150.00 %60.00 %166.00 %181.33 %174.67 %156.00 ماقبل األزمه

 غاز

مجك18)الطبخ

لتر/لاير(   

 2642 2000 2350 4267 4800 2729 7333 3800 1900 4758 4967 4733 4592 ديسمبر

 %0.80 %47.60- %9.30 %0.80 %0.79- %5.54- %5.68- %31.03 %0.00 %4.76 %1.37 %3.63 %2.23  نوفمبر

193.32 اليوجد %26.67 %217.20 %113.63 %215.53 %118.67 ماقبل األزمه

% 

91.50% 149.4 % 84.50 % 29.60 % 3.90 % 85.4 % 

 الحديدة في ٪21.12 يليه إب في ٪30.54 عند له مستوى أعلى إلى السعر وانخفض. وأبين وتعز حضرموت باستثناء المستهدفة المحافظات جميع في نوفمبر شهر مع مقارنة ديسمبر في الديزل سعر متوسط انخفض :الديزل

 المحليين التجار ومضاربات الحصار بعد األسعار وارتفاع الصراع جراء متصاعدا السابق بالشهر قارنةم السعر في التغير وكان. 2017 نوفمبر بشهر مقارنة وشبوة الضالع في ٪10 من وبأكثر لحج في ٪19.44.3 وبنسبة

 .السوق في األخرى الفاعلة والجهات
 

 في ٪9.09و ٪32.62 بنسبة البيضاء في حاد بشكل السعر وارتفع. والضالع حجة في ٪2 من أقل وبنسبة وإب، عدن في ٪25 بنسبة ملحوظ بشكل األسعار وانخفضت. الديزل أسعار اتجاهات نفس البترول سعر متوسط اتبع :البترول

  البيضاء. في ٪187.3و ٪174.67 بنسبة الحديدة وفي ٪156 بنسبة صنعاء مدينة فياالزمة  قبل ما أسعار مع بالمقارنة بكثير أعلى األسعار تزال وال. حضرموت
 

 وبشكل. ذمار في ٪4.76 يليه شبوة، في ٪9.30و لحج، في ٪31.03 بنسبة األعلى السعر متوسط وكان حضرموت، في نوفمبر شهر في الحال هو كما( كجم 18) عبوة لواحدةا لالسطوانة الشهري السعر متوسط ظل :الطهي غاز

 ويعرض. ٪100 من أعلى بنسبة وحجة صنعاء محافظة في أسعاره وارتفعت. ذمار في ٪217.2و دة،الحدي في ٪215.53و تعز، في ٪193.32 بنسبة األزمة قبل ما فترة مع مقارنة بكثير أعلى الطهي غاز أسعار تزال ال عام،

 .2015 يناير منذ الوقود منتجات أسعار اتجاهات أدناه الجدول

 

 
 االمن يزتعز"نامجبر من والمدعومة الغذائي لألمن الفنية للسكرتارية المنتظمة المنتجات أحد تعتبر السوق بمعلومات الخاصة النشرة

 الغذائي منلأل الفنية للسكرتارية حصرية مسؤولية النشرة هذه محتوى. األوربي االتحاد من الممول" العيش سب  وصمود الغذائي

الفاو) المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة او األوربي االتحاد نظر وجهة عن األحوال من حال باي تُعبر وال . 
 الخامس، دورال الدولي، والتعاون التخطيط وزارة- الغذائي لألمن الفنية السكرتارية: مع لتواص ا يتم فضلك من أكثر لمعلومات

00-967-1-238215: تلفاكس  

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

 
 المتحدة مملأل والزراعة األغذية منظمة قب  من وينفذ األوربي االتحاد من ممول"  العيش سب  وصمود الغذائي االمن تعزيز"برنامج

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

 

 

 

النفطية المشتقات  

mailto:drmukred@yemen.net.ye

