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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

 

  إلضاءات الرئيسيها

نقطة( عن  1.8في المائة ) 1.1بزيادة  2018( نقطة في شهر مارس 172.8) (FFPIبلغ متوسط مؤشر أسعار األغذية لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( ) :عالميا 

( نقطة في 165.6في المائة أعلى من قيمته في الشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ متوسط مؤشر أسعار الحبوب لدى منظمة األغذية والزراعة ) 0.7فبراير و

وبلغ المتوسط القياسي للقمح . 2017في المائة عن قيمته في مارس من العام  12.1نقطة( أعلى عن شهر فبراير وأعلى بما يزيد عن  4.3في المائة ) 2.7مارس 

عن سعره في شهر فبراير  ٪14عن الشهر السابق وأعلى بنسبة  ٪5دوالًرا أمريكيًا للطن، الواحد بزيادة  240( حوالي 2األمريكي االحمر الشتوي الصلب رقم )

 .(FPMA - FAO March. 2017) .2017من العام الماضي 201

 أمريكي. دوالر/  لاير 490و- 484 بين المستهدفة المحافظات في األمريكي الدوالر مقابل اليمني للريال الرسمي غير الصرف سعر متوسط تراوح :سعر الصرف 

 فبراير) السابق بالشهر مقارنة ٪2 قدرها طفيفة زيادة يمثل ما دوالًر وهو/  رياالً  488المستهدفة  المحافظات في الصرف سعر متوسط وبشكل عام فقد سجل

 األمريكي(. دوالر 1/  لاير 215) (، حيث كانت قيمته2015 فبراير) ألزمةما قبل ا لفترةبأسعار الصرف  مقارنة ٪127 درهاق وبزيادة( 2018

 رالشهأسعار  مع باألسعار ة األسعار الراهنةمقارن عندو. التصاعدي االتجاه في المستوردة األساسية الغذائية السلع أسعار استمرت السلع الغذائية المستوردة:  

 يليه ٪47 بنسبةو األسعار في ارتفاعقيمة  أعلى األرز سجل حيثملحوظ،  بشكل المستوردة السلع أسعار ارتفعت قدف( 2017 مارس) الماضي العام من المقابل

 .التوالي على والسكر الطبخ لزيت ٪9و ٪18و القمح لدقيق ٪24و القمح حبوبفي أسعار  40٪

( 2017 مارس) الماضي العام من المماثل الشهر مع مقارنةالسعري للسع المستوردة، وبال االتجاه نفس محليا المنتجة وبالحبسلكت  المحاصيل المنتجة محليا:  

السعري الراهن  المتوسطوبشكل عام فإن . للشعير ٪ 19 وبنسبة للدخن ٪ 29 الشامية وبنسبة للذرة ٪ 20 وبنسبة الرفيعة للذرة ٪ 27 بنسبة األسعار ارتفعت فقد

 بالنسبة ٪ 65.78لذرة الرفيعة ول ٪ 67.94الشامية و للذرة ٪ 69.71 وبنسبة للشعير ٪ 100 من بأكثر األزمة قبل ما أسعار من بكثير أعلى المستوى الوطنيعلى 

 الطماطم بنسبة أسعار تارتفعالخصوص،  عشر المستهدفة، وعلى وجه ةالثالث المحافظات في حاد بشكل الخضراوات أسعارفي هذا السياق، فقد ارتفعت . للدخن

 .ولحج صنعاء مدينة في ٪ 90 منوإب وأعلى  وحجة الحديدة في ٪ 100 من أعلى

 تمت التي المحافظات جميع في-تقريباً  – المستوردة الرئيسية الغذائية السلع توفر كان هذا التقرير، إعداد عند :األسواق فيوغير الغذائية  – الغذائية توفر السلع 

 غير واألرز القمح ودقيق حبوبمن  المستوردةالسلع الغذائية  كانتالمحافظات، في حين  معظم في يتوفرا لم والشعير المحلي الدخن مستقراً. لغالبا في مراقبتها

فقد لوحظ  والبيضاء الضالع فيالتوالي،  على الثاني للشهر المكال فيكان نادر التوفر  الحي الدجاجكما لوحظ ان . وعدن الضالع البيضاء نادرة التوفر في البسمتي

  السمكية. والمنتجات والخضروات محليا المستورد والحبوب المنتجة القمحندرة كل من 

. على 2018على التوالي مقارنة بشهر فبراير  ٪3و 1ارتفاًعا طفيفًا بين  والبترول الديزل من لكل السعر متوسط ارتفععلى المستوى الوطني،  المشتقات النفطية: 

على التوالي تلتها شبوة. ويرجع ذلك أساًسا إلى  ٪21.3و ٪27.4المحافظات، فقد سجلت حضرموت أعلى نسبة ارتفاع لكل من الديزل والبترول بنسبة مستوى 

وعدم توفره في المدن وللشهر الثاني على التوالي، تستمر أزمة غاز الطهي  .عدم توفرها في المحطات الرسمية كما كان من قبل ومتاحة فقط في األسواق الموازية

 .االسواق الموازية الرئيسية )مدينة صنعاء، ذمار، إب، عدن، إلخ، وال تزال المحطات الرسمية للغاز مغلقة وفي الوقت نفسه هناك شحة ونقص متزايد للسلعة في

 

 

 

 

 

 محافظة الحديدة – للثروة الحيوانية ريفيسوق 
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 اتجاهات أسعار التجزئة للسلع األساسية

 

 يمن ك مج ( (: متوسط سعر التجزئة للسلع المستوردة )لاير1جدول )
 ونسبة التغيير

السلع الغذائية 

 المستوردة

 

 مارسأسعار
2018 

 التغيير %

 ***ما قبل االزمة فبراير

 %68.16 %0.53 205.31 القمح

 %53.45 %0.04- 218.15 دقيق القمح

 %51.62 %0.19- 289.46 السمر

 %136.11 %2.39 506.85 *الرز

 **زيت الطبخ

 **النبات **

673.00 1.51% 88.69% 

12.22 423.50 الفول

% 

58.81% 

 %97.28 %2.82 622.92 الفاصوليا

 %52.86 %1.37 547.23 العدس
 البسمتي وغير البسمتي للصنفين المتوسط هذا*

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

 لمنتجات المحلية من الحبوبل)لايركمج (  : متوسط سعر التجزئة2جدول 

ةالسلع المحلي  

 

مارسأسعار   

2018 

 التغير %

مااااااااااا قباااااااااال  الشهر السابق

 ***االزمة

 %67.94 %2.02 342.46 الذرة الرفيعة

 %65.78 %3.73 327.00 الدخن

 %69.71 %0.97- 332.92 الذرة الشامية

 %103.84 %1.68 329.82 الشعير

 مستهدفه محافظة 13ل  تمت لشهرا هذا حسابات***
 

 

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

 السلع
 

 التغير %
 المحافظات

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

 الذرة

 عةالرفي

 450 400 428 475 258 349 400 300 367 208 321 235 261 مارس
 %0.0 %0.0 %7.2- %15.0 %3.2 %0.6 %0.0 %0.0 %0.0 %7.8 %8.4 %0.0 %3.6 فبراير

100.0 اليوجد %46.8 %15.6 %88.8 %85.0 %45.0 ماقبل األزمه

% 

58.6% 25.9% 126.2

% 

86.1% 66.7% 91.5% 
 

 الدخن

 400 300 425 450 285 298 369 300 383 307 250 250 234 مارس
 %20.1 %0.0 %1.8- %12.5 %4.4 %2.1 %4.5 %0.0 %0.0 %0.0 %1.6 %0.0 %2.6 فبراير

112.5 %91.5 %42.5 %35.5 %84.5 اليوجد %125.3 %53.5 %47.1 %96.9 %37.6 ماقبل األزمه

% 

27.7% 66.7% 
 الذرة

 الشامية

 388 300 اليوجد 500 263 346 383 300 427 222 321 275 270 مارس
 %6.1- %0.0 اليوجد %0.0 %1.9 %14.4- %0.5 %0.0 %0.0 %3.7 %5.6 %0.0 %4.7 فبراير

117.4 %28.3 %50.4 %91.5 اليوجد %137.2 %30.6 %78.3 %116.5 %58.8 ماقبل األزمه

% 

 %65.1 %33.3 اليوجد
 

 الشعير

 اليوجد 350 اليوجد 450 246 330 356 500 283 203 283 400 227 مارس
 اليوجد %0.0 اليوجد %0.0 %2.5 %2.8 %5.3 %0.0 %0.0 %21.6 %3.1- %0.0 %0.0 فبراير

137.3 اليوجد %57.2 %26.9 %88.7 %207.7 %62.1 ماقبل األزمه

% 

136.8 %36.7 اليوجد

% 

105.9 اليوجد

% 

 اليوجد

 الحديدة في هو كما مارس شهر في األسعار متوسط ظل السابق الشهر مع مقارنة البيضاء، في كجم/  لاير 475 إلى ذمار في كجم/  لاير 208 من مارس شهر في فيعةالر للذرة التجزئة سعر متوسط تراوحالرفيعة:  الذرة 

 .٪7.2 بنسبة شبوة في فقط وإب وانخفض صنعاء ينةمد في. ٪3 من وأكثر ذمار في ٪7.8 ثم ٪15 بنسبة البيضاء في حادا ارتفاعا أظهر حين وأبين في والضالع وتعز ولحج وحضرموت

 :اء البيض في كجم/  لاير 450و صنعاء مدينة في كجم/  لاير 234 بين تراوح الدخن من التجزئة سعرولحج والضالع.  وذمار وحضرموت الحديدة في السابق بالشهر بالمقارنة تغيير دون الدخن سعر متوسط ظل الدخن

 .وإب تعز في ٪4 من البيضاء وأعلى في ٪12.5 تليها ٪20.1 بنسبة أبين فيارتفاع  نسبة أعلى سجلت حيث. األخرى المحافظات جميع في ت االسعارعارتف فقد ،شبوة وباستثناء

 عدن سجلت. التوالي على ٪3.7و ٪4.7و ٪5.6 بنسبة وذمار وصنعاء ةحج فيرتفع والضالع وا والبيضاء ولحج وحضرموت الحديدة في السابق بالشهر مقارنة مارس شهر في الذرة سعر متوسطلم يتغير  :الشامية الذرة 

 .أبين في ٪6.1 يليها ٪14.4 بلغت انخفاض نسبة أعلى
 :في ذمار في ٪ 21.6 بنسبة كبيرة زيادةاألسعار  وأظهرت المستهدفة، المحافظات معظم في 2018 فبراير فيكان عليه  كما مارس شهر في هسعر متوسط ظلشحيح التوفر، و وشبوة أبينال يزال الشعير المحلي في  الشعير ،

 .شهريا ٪3.1 بنسبة حجة في فقط السعر انخفضحين 

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محلياً 
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 ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018-مارسالشهري ألسعار الخضروات )لاير/كجم(  ط: المتوس4جدول 

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

 البصل

 

 288 250 231 275 288 193 240 200 191 328 283 218 325 مارس

 %4.0- %9.1- %27.4- %7.1- %1.8 %14.2- %4.0- %16.0- %18.0- %2.7- %0.0 %0.5 %10.5- فبراير

 الطماطم

 

 358 200 300 171 233 235 244 263 300 274 213 219 250 مارس

 %79.0 %65.3 %37.6 %46.2 %137.8 %54.6 %47.9 %90.6 %56.3 %100.0 %126.6 %119.0 %93.8 فبراير

 البطاط

 

 350 350 325 263 304 297 400 300 296 370 300 300 300 مارس

 %10.4 %7.7 %8.3 %0.0 %9.0 %1.7- %7.8 %4.2 %4.6 %12.5 %9.9- %2.0- %0.0 فبراير

 البيبر

 

 1200 350 800 567 414 548 617 675 700 598 392 265 400 مارس

 %0.0 %17.6- %16.9- %9.7 %31.8 %3.2 %1.9- %3.8 %14.2 %31.7 %10.7 %4.3 %6.7 فبراير

 البسباس
 667 300 1140 433 321 481 1808 375 529 452 525 215 400 مارس

 %0.0 %5.4- %0.2 %2.9 %40.2 %16.5 %3.0 %6.3- %4.1 %24.9 %31.3 %6.4 %14.3 فبراير

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

النوع 
 والعمر

 الشهر

 المحافظات

صنعاء 

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

 6أغنام
 شهور

 ارسم
28000 16333 27625 22000 41000 30750 30583 33531 21750 29500 37000 17250 31667 

 فبراير
5.7% 0.0% 30.0% 2.3% 5.4% 2.5% 3.4% -5.8% -3.3% 1.7% 5.7% -2.8% 0.0% 

 12أغنام 
 شهر

 مارس
33250 30000 38250 31750 53500 39600 47750 49438 36000 48500 55000 31500 43333 

 فبراير
2.3% -4.8% 12.1% 1.2% 0.0% 8.3% 2.0% 0.8% -0.2% 2.6% 2.3% -8.0% 0.0% 

 6ماعز 
 شهور

 مارس
27125 18667 20188 22250 45417 32225 32292 38063 21650 28750 33500 24250 34333 

 فبراير
4.3% 1.4% 20.1% -0.3% 1.9% 3.4% -0.4% 11.9% -8.2% 2.7% 4.7% 0.0% 0.0% 

 12اعز م
 شهر

 مارس
33000 35667 34250 31375 56417 43975 52000 50750 36625 47750 42500 40750 45333 

 فبراير
4.8% -2.5% 23.4% -1.4% 0.3% 4.9% -1.3% 12.0% 6.4% 1.6% -5.0% -2.4% 0.0% 

دجاج ال
 الحي

 مارس
1088 1421 1592 1350 1600 1200 1625 1429 1292 1275 1463 1400 1200 

 فبراير
8.8% 0.0% 7.3% -3.1% 0.0% 0.0% 4.0% 7.2% 3.4% 0.0% 11.4% -3.4% 0.0% 

 ٪16 حضرموت في ٪18 وبنسبة ٪27.4 بنسبة شبوة في انخفاض معدل أعلى وكان. األخرى المحافظات معظم في ملحوظ بشكل وانخفض حجة في فقط تغيير بدون البصل ظلت أسعارالسابق  بالشهر ومقارنة األخرى الخضروات بين من البصل: 

 .٪1 من بأقل الحديدة وفي ٪2 من أقل بنسبة إب في ضئيلة بنسبةارتفعت األسعار و صنعاء مدينة في ٪10.5 لحج وبنسبة في

 ميعج في بالسعر حادة دةياز لىإ لرئيسيةا نلمدا فيمن المنتج  ضلعرا ضنخفاا أدى فقد المستخدمة في الري، دلوقووا لنقلوا تلمدخالا تكاليف دةياز لىإ باإلضافة لطماطما للمحصو يلشتوا لفصلاحصاد  موسمإنتهاء  أن لىإ اً نظر الطماطم: 

 .األخرى المحافظات في ٪ 79و ٪ 37.6 بين الزيادة تراوحت حين في ولحج صنعاء مدينة في ٪ 90 من وأكثر وإب وحجة الحديدة في ٪ 100 من أعلى بنسبة األسعار وارتفعت الماضى لشهرمقارنة با المستهدفه تلمحافظاا

 فبراير، مع وبالمقارنة. والبيضاء صنعاء مدينةكل من  في فبراير في كما مارس في البطاطس أسعار متوسطظل و. تعز في كيلوجرام/ رياالً  400و الضالع في كجم/  رياالً  263 بين ما مارس شهر في البطاطسالتجزئة  أسعار تراوحت البطاطس:  

 .في الضالع ٪ 19.1 انخفاضنسبة  أعلى سجلتو. شبوة في ٪ 8.3و إب في ٪ 9 بنسبةو   أبين في ٪ 10.4 تليها   ٪ 12.5 بنسبة ذمار في كبيرة زيادة تسجل فقد 2018

 انخفضت. األخرى المحافظات في ٪10.7و ٪3 بين الزيادة تراوحت. وذمار إب في ٪32 وبنسبة ٪33.4 بنسبة الضالع في بحدهأسعاره  ارتفعت أبين حيث في فقط تغيير دون مارس شهر في الفلفل أسعار متوسط ظل .: ) الحلو لالفلف (البيبر 

  حضرموت في كجم / رياالً  700و كيلوجرام/  رياالً  800تلتها شبوة  كجم،/  لاير 1200 بالتجزئة للبيع سعر أعلىبالتزايد وسجلت  أبينأسعاره في  استمرت بينما شبوة في ٪17 بنسبة اراألسع

 في ٪40.2 زيادة نسبة أعلى مارس في السعر متوسط وأظهر. كيلوجرام/  رياالً  1140سعر ب شبوة هاتتل كيلوجرام/  رياالً  1808 بلغت التي األخرى فةالمستهد المحافظات جميع بين األعلى هي تعز في الحار الفلفل من التجزئة أسعار ال تزال الفلفل: 

 .على التوالي  ٪5.4 وبنسبة ٪6.3 بنسبة والضالع لحج في السعر متوسط انخفض. صنعاء مدينة في ٪10 من وأكثر عدن في ٪16.5 وبنسبة   ذمار في ٪25 وحوالي   حجه محافظة في ٪31.3 يليه   إب

 الخضروات

 

 الثروة الحيوانية
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 سجلت بينما. التوالي على وحضرموت وشبوة اءصنع مدينة ٪5 من علىوبا هاتلت   ٪30 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى حجة محافظة سجلتو. فبراير بشهر مقارنةً  وأبين الحديدة في مستقراً  األسعار متوسط مارس ظل شهر في أشهر: 6 عمر األغنام 

 16333 بلغ حيث   راسلل تجزئة سعر والضالع أدنى محافظة الحديدة من كل وسجلت. رأس/  رياالً  37000بسعر  عدن محافظةومن ثم  حضرموت، في لاير 41000 بقيمةالواحد  رأسلل سعر أعلى تسجيل تم ،٪5.8 بلغت انخفاض نسبة أعلى عدن محافظة

القطعان من  وصول على بناء جمعها تمي األسبوعية األسعارو للحيوانات خاص سوق وجود عدم إلى رئيسي بشكل يرجع عدن في( والماعز األغنام) النوعين أسعار في الكبير التذبذب أن إلى هنا اإلشارة تجدر. التوالي على راس/  رياالً  17250 االً ري

 .الماشية من أصولهم وبيع السوق لزيارة رواتبهم وغياب الظروف أجبرتهم الذين المحتاجين منتؤخذ األسعار  األحيان بعض في   ذلك على وعالوة(. لحج) الباحة وطور(. ب عليهاالقبال والطل شديد) أبين من الحيوانات

 والحديدة، الضالع في ٪ 4.8و ٪8 بنسبة السعر وانخفض صنعاء ومدينة البيضاء في ٪2 من وأكثر لحج في ٪8.3 وبنسبة ةحج في ٪12.1 بنسبة ارتفعو وأبين، حضرموت في مستقراً  السعر متوسط ظل   مارس شهر في شهر: 12 عمر األغنام 

 .راس/  رياالً  49438 بنسبة عدن راس ثم/  رياالً  53500 بمبلغ حضرموت تلتها رأس رياالً / 55000 بواقع شبوة في تجزئة سعر وسجل أعلى

 إب في ٪8.2 بنسبة نفسه الوقت في األسعار وشبوة وانخفضت صنعاء مدينة في ٪4 من وأكثر عدن في ٪12 وبنسبة ،٪20.1 بنسبة حجة في حاد بشكل وارتفع   وأبين الضالع في مستقًرا مارس شهر في األسعار طمتوس ظل أشهر: 6 عمر الماعز 

 راس/  رياالً  32292 بنسبة وتعز شبوة في رياالً  33500و أبين في راس/  رياال 34333و عدن في راس/ رياالً  38063 تاله حضرموت يف رياالً  45،417 الماعز من يسأرلل سعر أعلى وكان. تعز وأسواق ذمار في وقلياًل 

 في. وصنعاء لحج أسواق في ٪4 من وأكثر عدن في ٪12و حجة في ٪23.4 بنسبة بحدة األسعار ارتفعتو. أبين في فقطمستقرا  مارس شهر في شهراً  12 بعمر ماعزلل الشهري السعر متوسط ظل ،2018 فبراير مع مقارنة :شهرا 12 عمر الماعز 

 عدن. أسواق في لاير 50750و تعز في لاير 52000 تاله حضرموت في لاير 56417 هو شهرا 12 بعمر الماعز من يسأرلل سعر أعلى وكان. الترتيبعلى والضالع  الحديدة محافظتي في ٪3 من أقل وبنسبة شبوة في ٪5 بنسبة األسعار انخفضت المقابل،

 سعر أعلى تسجيل تم وعدن. حجة في ٪ 7 من وأكثر   صنعاء مدينة في ٪ 8.8 بنسبةو شبوة في ٪ 11.4 بنسبة حاد ارتفع بشكلو وأبين، ولحج وحضرموت الحديدة في تغيير دون الحي الدجاج سعر متوسط ظل   2018 فبراير مع مقارنة :الحي الدجاج  

 .حجة أسواق في لاير 1592 وب حضرموت في لاير 1600و لاير 1625 بسعر تعز يف للدجاج تجزئة

 

 

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

  

 الضالع( البيضاء، ذمار، صنعاء، مدينة) المستهدفة المحافظات من محافظات 4 في 2018 فبراير بشهر مقارنة تغيير دون مارس في البقر لحوم من الواحد الكيلوغرام أسعار متوسط ظل :البقري اللحم

  الترتيب. على ولحج دةيدبالح ةظلمحافا واقسأ في ٪5 نم لقأ سبةبنو دنع في ٪6.6و حجة في ٪13.7 بنسبة رألسعاا عتفااروسجل 
 

 المستهدفة المحافظات فيصودة مر أسواق 5 في فبراير بشهر مقارنة األسعار في تغييرات اي تحدث لم حيث، البقر مولح اتجاه نفس تقريباً  مارس شهر في الضأن لحم أسعار متوسط اتبع :الغنمي اللحم

 3983 بـ حضرموت في سجلقد  الواحد للكيلوغرام تجزئة سعر كان أعلىو .٪17.2 بنسبة شبوة وفي ٪28.8 بنسبة حجة في حادة زيادة هناك كانت حين وأبين( في البيضاء، إب، ،ذمار صنعاء، مدينة)

 والضالع. وإب ذمار قأسوا في( كجم/  لاير 3000) سعر أدنى وتم رصد. ولحج تعز في لاير 3600أعلى من و شبوة في رياالً  3750و رياالً 

 
 فيارتفعت األسعار  والضالع( بينما إب تعز لحج، حضرموت، ذمار، صنعاء، مدينةأسواق ) 7 في تغيير دون المعبأ البقر لحليب بالتجزئة البيع سعر متوسط ظل   مارس شهر خالل :المحلي البقر حليب

   شبوه. في زيادة ٪ 8.7و أبين في ٪ 13.4و ٪ 18.2 بنسبة البيضاء

 
 بنسبة السعر وانخفض.  ٪6.1 ذمار و ٪7.4 حجة و ٪8.1 صنعاء ومدينة ٪11.4 بنسبة عدن في 2018 فبراير بشهر مقارنة بحدة مارس شهر فيجفف الم الحليب أسعار متوسط ارتفع :المجفف الحليب

 .شبوة في ٪3 من وأقل البيضاء في ٪4.1و تعز في 5.7٪
 

 ٪4.5 و ٪4.8 و ٪7.5و ٪9.8 بنسبة والبيضاء وحضرموت ولحج وصنعاء حجة محافظات في وارتفعت األسعار ذمار في فقط مستقرة الدجاج لحوم أسعار ظلت   ابقالس الشهر مع بالمقارنةالدجاج:  لحم

 .وابين والضالع عدن في طفيف تراجع السعر أظهرو. التوالي على ٪3.9 و

 
 سعر انخفض   نفسه الوقت وفي   والضالع وذمار حجة في متزايدةسعرية  اتجاهات وشبوة وأظهرت والبيضاء صنعاء مدينة في تغيير بدون سعرال ظل   السابق الشهر مع بالمقارنة   (:بيضة 30) البيض

 .وإب تعز أسواق في ٪2 من وأقل أبين في ٪3.8 بنسبةو حضرموت في ٪4.4 و لحج في ٪7.7 بنسبة البيض

 

 

 

 

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

 أبين لضالعا شبوة البيضاء إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة (صنعاء األمانة الشهر السلع

 بقري لحم

 

 3563 2500 3600 3000 2479 3398 2529 3625 3950 2750 2842 3100 *3200 مارس

 %1.8 %0.0 %2.9 %0.0 %1.5- %6.6 %0.8 %3.6 %0.4- %0.0 %13.7 %4.2 %0.0 فبراير

 غنمي لحم

 

 3500 3000 3750 3500 3000 3598 3671 3625 3983 3000 3033 3167 3200 مارس

 %0.0 %4.3 %17.2 %0.0 %0.0 %5.3 %4.4- %3.6 %4.8 %0.0 %28.8 %4.1 %0.0 ايرفبر

 محلي بقر حليب

 

 397 400 625 520 250 385 427 298 383 500 430 413 350 مارس

 %13.4 %0.0 %8.7 %18.2 %0.0 %1.9 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.1 %2.1- %0.0 فبراير

 بودر حليب

 

 2892 2625 2150 3260 2214 2488 2071 2863 2075 2167 2317 2449 2000 مارس

 %4.9 %1.9 %2.3- %4.1- %1.1 %11.4 %5.7- %4.1 %2.1 %6.1 %7.4 %0.1 %8.1 فبراير

 الدجاج لحم

 

 1204 1500 1075 1767 1242 1344 1733 1100 1059 1100 1317 1325 1290 مارس

 %1.1- %3.2- %2.4 %3.9 %0.7 %6.1- %0.5 %4.8 %4.5 %0.0 %9.8 %1.3 %7.5 فبراير

 1154 1100 1100 1050 1100 1093 1258 1038 1096 1117 1100 1060 1000 مارس حبة 30 بيضطبق 

 %3.8- %2.3 %0.0 %0.0 %1.2- %2.1- %1.2- %7.7- %4.4- %1.5 %4.0 %0.3- %0.0 فبراير

 المنتجات الحيوانية
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 مارس)لاير/كجم(  اع الشائعة االستهالك من األسماك: المتوسط الشهري ألسعار األنو7جدول 
2018 

 المحافظة
 التغيير %

 األسماك من االستهالك الشائعة االنواع

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة
 1500 600 2350 2042 مارس

 %18.2- %27.3- %23.4- %16.4- فبراير

 الحديدة
 1469 608 2621 2100 مارس

 %2.5 %0.8- %6.0- %23.53 رفبراي

 حجه
 1513 519 2438 اليوجد مارس

 %2.4- %1.1- %2.7 اليوجد فبراير

 ذمار
 1942 933 3000 2000 مارس

 %3.1 %3.7 %2.2- %0.0 فبراير

 حضرموت
 1608 608 2367 1100 مارس

 %7.7- %21.5- %9.2- %33.7- فبراير

 لحج
 550 425 اليوجد 1850 مارس

 %43.6- %15.0- اليوجد %37.3- فبراير

 تعز
 3071 2000 2917 3242 مارس

 %11.6- %4.8- %15.0- %5.0- فبراير

 عدن
 

 1858 855 4031 1877 مارس

 %32.2- %38.8- %11.7- %30.6- فبراير

 اب
 

 3079 اليوجد 2479 2813 مارس

 %2.1- اليوجد %5.6- %1.3- فبراير

 البيضاء
 

 1450 600 2250 1625 مارس

 %1.7- %4.3 %12.5 %3.2 فبراير

 شبوة
 

 1650 800 2000 1700 مارس

 %17.5- %17.9- %0.0 %28.4- فبراير

 الضالع
 

 اليوجد اليوجد اليوجد 1500 مارس

 اليوجد اليوجد اليوجد %20.0- فبراير

 أبين

 1467 833 3350 2250 مارس

 %16.6- %10.7- %12.2- %22.2- فبراير

 

. األخرى المستهدفة المحافظات فيرصودة الم األسواق جميع في متوفرة الثمد نوع من األسماك حجة كانت مارس وباستثناء شهر في الثمد:

 في وأيضا ليوالتا علی دنعو وتمرحضو لحج في ٪30 نم رکثأ ضالنخفاا بلغ ثحي فةدلمستها تاظلمحافا ظممع في ئةزلتجا رسعاأ تنخفضا

. ٪3.2 بنسبة البيضاء قليالً فيبشكل حاد في الحديدة و السعر ارتفع بينما. ٪20 من بأكثر وانخفض االتجاه نفس السعر اتبع والضالع، وعدن شبوة

 2813و أبين في كجم/  رياالً  2892و كجمً /  رياالً  3242 بنسبة تعز مدينة في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم األخرى بالمحافظات مقارنة

 .إب في رياالً 
  
 نفس األسماك من النوع لهذا الشهرية األسعار اتبعت والضالع. لحج أسواق في األسماك من النوع هذا ت ندرةاستمر :لسخلةا

   شبوة في مستقرة األسعار ظلت. السابق بالشهر مقارنة المستهدفة المحافظات معظم في انخفضتو الثمد أسعار اتجاهات

 بسعر عدن في بالتجزئة للبيع سعر أعلى سجل التوالي. على ٪2.7و ،٪12.15 بنسبة وحجة البيضاء في حاد ارتفعت بشكلو

 أدنى والبيضاء صنعاء مدينة سجلت حين في   ذمار في كجم/  رياالً  3000و   أبين في كجم/  رياالً  3817 كجم يليه/  رياالً  4031

 .كجم/  رياالً  2250و 2350 سعر
 

 

 شهر خالل و المستهدفة المحافظات جميع في المرصودة األنواع جميع بين من نوع أرخص األسماك من النوع هذا يعتبر :ةالباغ

 إلى لحج في كجم/  رياالً  425 بين بالتجزئة البيع أسعار وتراوحت  وإب  الضالع محافظات أسواق في وفرامت يكن لم   مارس

/  لاير 2000 بقيمة  تعز في النوع لهذا تجزئةال سعر تسجيل تماستثنائي  بشكلو وبالتساوي  وأبين ذمار في كجم/  رياالً  933

 الباغة أسماك أسعار متوسطلوحظ بان و ،تعز مدينة في المحلي الحوبان سوق في فقط األسماك من النوع هذا، حيث يتوفر  كجم

 في ٪ 20 من وأكثر  عدن في ٪ 38.8 بنسبة األسعار انخفضترصودة ، حيث الم األسواق في التقلب شديد كان مارسشهر  في

 .٪ 3.7 بنسبة ذمار في فقط طفيف بشكل وارتفعت وأبين لحج في ٪ 10 من وأكثر  وحضرموت صنعاء مدينة
 

 اتجاهات نفس تقريبا واتبعت. التوالي على السادس للشهر متوفر غير الحجش سمك نوع كان   الضالع محافظة في :الجحش

 ٪ 43.6 بنسبة حاد بشكل وانخفضت األسعاررصودة الم المحلية واقاألس معظم في السعر انخفض حيث األخرى، ألنواعل األسعار

 السعر ارتفع. الترتيب على وأبين وشبوة صنعاء مدينة في ٪ 16.6و ٪ 17.5و ٪ 18.2 تليها عدن في ٪ 32.2وبنسبة  لحج في

 كجم/  لاير 3079 بقيمة تجزئة سعر أعلى إب سجلت المستهدفة، المحافظات بين الحديدة ومن في ٪2.5و ذمار في ٪3.1 بنسبة

  .لحج في كجم/ رياالً  550 سعر أدنى تعز وسجل في كجم/ رياالً  3071وتبعتها 
 
 

 أفضل توفر إلىنسبياً جيدة ال الموسمية الظروف أدت السابق، بالشهر ومقارنته التقرير، اعداد هذا خالل :والعرض الوفرة

 13 في رصدها تم التي المحلية األسواق في األسعار انخفاض إلى أدت والتي مراقبتها تمي التي الشائعة األسماكمن  نواعلأل

 مستهدفه. محافظة

  فقط حجة محافظة في الثمد نادًراان من خالل رصد انواع االسماك وجد 

 الضالع محافظة في التوافر نادرة األخرى األنواع بقيةالثمد فان  باستثناء  

 إب. محافظة في التوافر نادر كان الباغة سمك 

 

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

 والمكال.الحديدة  عدن، أسواق من تعز لمحافظةلالسماك 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 األسماك
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االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 مارس( جمك/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

 

 182 180 200 350 193 198 250 210 182 180 194 160 190 مارس

 %0.5- %0.0 %2.4- %3.6 %1.0- %2.1 %6.4- %5.0 %0.0 %7.7- %11.5 %2.4- %6.7  فبراير

 %42.2 %20.0 %100.0 %133.3 %28.7 %54.7 اليوجد اليوجد %51.7 %63.6 %151.9 %60.0 %46.2 ماقبل األزمه

 القمح دقيق

 

 192 200 220 250 207 198 300 220 200 220 228 190 211 مارس

 %3.0- %0.0 %0.0 %3.7 %0.0 %0.5- %5.4- %0.0 %0.0 %0.0 %1.3 %2.1- %7.7  فبراير

 %40.1 %17.6 %71.9 %47.1 %21.8 %40.4 %100.0 اليوجد %42.9 %46.7 %128.0 %58.3 %62.3 ماقبل األزمه

 السكر

 

 272 260 300 300 292 279 321 270 300 300 300 277 292 مارس

 %1.1- %0.0 %0.0 %0.0 %0.7 %2.2 %2.4- %1.8- %0.7 %0.0 %0.0 %2.8- %1.7  فبراير

 %27.1 %21.5 %69.5 %50.0 %36.4 %30.4 %100.6 اليوجد %66.7 %76.5 %51.5 %45.8 %82.5 ماقبل األزمه

 1 الرز

 البسمتي

 

 713 530 500 750 650 747 708 763 612 700 742 604 670 مارس

 %5.9 %0.0 %0.0 %0.0 %0.6 %0.0 %4.3 %1.7 %6.6 %0.1 %6.6 %6.5 %3.4  فبراير

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %136.0 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 2الرز 

 غير البسمتي

 

 300 270 325 300 346 350 392 315 317 340 388 513 333 مارس

 %10.4- %0.0 %0.0 %0.0 %5.2 %21.3- %13.3 %5.0 %0.0 %6.3 %17.9 %4.7 %9.5  فبراير

122.0 ماقبل األزمه

% 

 %47.8 %1.9 %132.1 %13.2 %38.4 %72.4 %56.8 اليوجد 26.8% 126.7% 158.7% 71.0%

 

 لطبخا يتز

 مستورد

 539 550 650 1100 834 679 844 938 478 1107 733 777 867 مارس

 %4.9- %0.0 %0.0 %1.2- %2.5- %9.5 %3.5- %1.4 %6.7 %0.0 %7.3 %0.0 %3.1  فبراير

 %58.1 %61.3 %124.1 %131.6 %144.6 %95.1 %90.1 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 

 الطبخ زيت

 محلي

 595 550 588 525 630 599 694 538 428 647 429 567 612 ارسم

 %11.6 %0.0 %4.4 %9.9- %2.6 %5.1 %4.5- %7.6 %0.0 %4.9 %2.9 %6.0 %3.9  فبراير

 %74.5 %61.3 %102.8 %10.5 %84.8 %72.1 %66.8 اليوجد %71.2 %54.0 %10.6 %64.3 %88.3 ماقبل األزمه

 

 الفول

 442 463 510 494 317 415 623 اليوجد 417 368 358 350 325 مارس

 %1.8- %6.9 %7.3- %6.7 %0.0 %2.7 %25.1 اليوجد %0.0 %0.0 %3.5 %2.3 %2.2  فبراير

 اليوجد %54.3 %155.0 %64.7 %5.7 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 

 الفاصوليا

 667 650 663 533 679 666 725 713 600 667 392 533 610 مارس

 %0.0 %0.0 %10.5 %3.1 %4.5 %5.7 %2.8- %9.7 %0.7 %0.0 %4.5 %0.0 %2.5  فبراير

100.0 ماقبل األزمه

% 

109.4 %81.3 اليوجد 140.0% 122.3% 23.3% 65.5%

% 

116.9% 52.3% 135.1% 107.7% 109.7% 

 العدس

 615 550 543 694 479 564 573 550 583 500 483 500 480 مارس

 %1.8 %2.2 %1.3- %4.7 %2.6- %1.3 %1.8 %2.2 %0.0 %0.0 %7.3 %0.0 %0.0  فبراير

 %59.7 %37.5 %146.8 %73.5 %19.8 %46.5 %43.3 اليوجد %94.3 %42.9 %19.9 %66.7 %36.0 اقبل األزمهم

 

 انخفاض أكبر وسجل الترتيب على %5و % 6.7و % 11.5 بنسبة ولحج وصنعاء حجة من كل في حاد بشكل ارتفعو والضالع حضرموت في مستقرا ظل فبراير بشهر مارس شهر مقارنة عند المستورد القمح اسعار متوسط :القمح حبوب 

 شبوة في %100و البيضاء في %133.3و حجة في %152 يقارب بما (2015 فبراير) األزمةقبل  ماأسعار ب مقارنة مرتفعا مازال المستورد القمحسعر  متوسط فإن عامبشكل . التوالي على % 6.4و %7.7 بنسبة وتعز ذمار محافظ في بالسعر

 وعدن. حضرموت في %50 من وأكثر
 

 حجة في ٪2 من وبأقل البيضاء في ٪3.7و صنعاء مدينة في ٪7.7 بنسبة السعروارتفع والضالع  وشبوة وإب ولحج وحضرموت ذمار في 2018 فبراير فيعليه  كان كما مارس شهر في المستورد القمح دقيق أسعار متوسط ظل :القمح دقيق 

   وعدن   وحضرموت   ذمار في ٪40 من شبوة وأكثر في ٪72 تعز وحوالي في ٪100و   حجة في ٪128 بنسبة بكثير أعلى الراهن السعر يزال األزمة ال قبل ما فترة مع بالمقارنة. أبين في ٪4 من وأقل تعز في ٪5.4 بنسبة وانخفضت األسعار

 .والبيضاء

 

 في ٪ 6 من أكثر الزيادة بلغت وقد المستهدفة المحافظات جميع في متزايدة اتجاهات السعر متوسط وأظهر وشبوة والضالعوإب  عدن في السابق الشهركان عليه في  كما مارس شهر في البسمتي لألرز الشهري السعر متوسط ظل البسمتي: الرز 

 .أبين في ٪ 6 وحوالي وحضرموت وحجة الحديدة
 وذمار والحديدة صنعاء مدينة ذلك في بما األخرى المستهدفة المحافظات معظم في األسعار في زيادة توأظهر والضالع وشبوة والبيضاء حضرموت في تغيير دون ظل فبراير بشهر ومقارنة مارس في الشهري التجزئة سعر البسمتي: غير الرز 

 .٪21.3 بنسبة عدن في انخفاض نسبة أعلى سجلت بينما تعز، في ٪13.3 يليها ،٪18 بنحو حجة محافظة في ارتفاع نسبة أعلى سجلت وقد وتعز وحضرموت ولحج
 ٪ 2 من وتعز وبأقل الحديدة في ٪ 3 من أقل بنسبة السعر وانخفض. وصنعاء عدن في ٪2.2من  أقل وارتفع بنسبة وشبوة والضالع والبيضاء وذمار حجة في تغير دون ظل السابق بالشهر مقارنته عند مارس شهر يف السكر أسعار متوسط :السكر 

 .والضالع لحج في

 

 في ٪5 حوالي االنخفاض وبلغ ٪7.3 بنسبة وحجة ٪9.5 بنسبة عدن في متزايداً  اتجاهاً  وأظهر والضالع وشبوة وذمار الحديدة في تغيير بدونظل  2018 فبراير مع بالمقارنةو مارسشهر  في دالمستور النباتي الزيت سعر :النباتي الطهي زيت 

 .إب في ٪2.5 وبنسبة أبين،
 

 في طفيف بشكل وانخفض ذمار في ٪5 وبنحو الحديدة في ٪6 و   لحج في ٪7.6 وبنسبة   ٪11.6 بنسبة أبين في حاد بشكل ارتفعتفي حين  والضالع، حضرموت في السابق بالشهر مقارنة ثابتًا السعر متوسط كان :محلياعامل الم الطهي زيت 

 وأبين وإب تعز

 
في حين  والبيضاء حجة في ٪ 4.7 و ٪ 7.3 بين فاصوليالا و العدسكل من  أسعار وأبين وارتفعت والضالع وذمار الحديدة في ييرتغ دون السابق بالشهر ومقارنة مارس شهر في العادية للفاصوليا العام السعر متوسط ظل :والعدس الفاصوليا 

 .وإب تعز في ٪3 من أقل بنسبة اً انخفاض األسعارت أظهر
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 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

  

 

االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 مارس شهر خالل المنزل ( 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(

 

 320 325 315 358 365 314 402 315 293 354 356 362 358 مارس

 %5.3- %0.0 %14.5 %3.5- %0.6 %3.7- %2.6 %1.6- %27.4 %0.6- %0.3- %0.0 %0.3  فبراير

 %113.3 %116.7 %110.0 %138.7 %143.3 %109.3 %168.0 %110.0 %95.3 %136.0 %137.3 %141.3 %138.7 ألزمهماقبل 

 البترول

 (لتر/لاير(

 338 325 315 364 358 352 400 416 291 360 363 357 360 مارس

 %4.0- %0.0 %11.3 %4.0- %1.4- %8.3 %3.9 %20.9 %21.3 %1.6- %0.0 %2.5- %1.6-  فبراير

 %125.3 %116.7 %110.0 %142.7 %138.7 %134.7 %166.7 %177.3 %94.0 %140.0 %142.0 %138.0 %140.0 ألزمهماقبل 

 غاز

( مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 2675 2000 2400 3400 5158 3042 5688 4125 1925 5700 6333 6166 6500 مارس

 %25.1  فبراير

17.2% 

17.2% 

17.2% 

18.4% 15.9% 1.3% -5.7% 5.0% -0.7% 2.0% -26.1% 0.0% 0.0% 7.0% 

 %87.7 %3.9 %32.4 %47.0 %167.9 %113.5 %127.5 اليوجد %28.3 %280.0 %172.4 %311.1 %%209.5 ألزمهماقبل 

 شبوة في %14.5و حضرموت في ٪ 27.4قد بلغت  األسعار في زيادة أعلى وكان. المستهدفة المحافظات معظم في مارس شهر في لديزلل يسعرال متوسطال تذبذبفقد لوحظ  السابق، بالشهر مقارنة تغيير وند السعر ظل والضالع حيث الحديدةاستثناء ب :الديزل

   دةيدلحا في ٪141.3و   ءصنعا ينةدم في ٪138.7بنسبة و األزمهقبل ما  رةفت أسعار مع نةربالمقا رةکبي دةيازراهنة لا رألسعاا رهظت   كلذ معو التوالي، على والبيضاء عدن في ٪4 من أقل وبنسبة أبين في ٪5.3 بنسبة السعر وانخفضتعز  في %2.6 وبنسبة

 .نبيأ في ٪113.3و   وتمرحض في ٪95.3و   زتع في ٪168و   حجة في ٪137.3و
 بنسبة قليال السعر وانخفض. شبوة في ٪11.3و لحج في ٪20.9و ٪21.8 بنسبة ملحوظ بشكلارتفعت و حضرموت في الديزل اتجاه نفس األسعار اتبعت والضالع وقد حجة في 2018( فبراير) بشهر مقارنةمارس شهر ل في البترو سعر متوسط يتغير لم :البترول

  .ولحج تعز في ٪150 وتتجاوز   والبيضاء حجة في ٪140 عن وبما يزيد وذمار صنعاء في ٪140 بنسبة األزمة قبل ما أسعار مع بالمقارنة بكثير أعلىراهنة ال األسعار تزال وال .وذمار وإب صنعاء مدينة في ٪ 2 من وبنسبة أقل والبيضاء أبين في ٪ 4

 

 في ٪16 وحوالي الحديدة في ٪17.2و   حجة محافظة في ٪18.4 وبنسبة ،٪ 25.1 بنسبة صنعاء مدينة في سعر أعلى وسجل. الضالعو شبوةكل من  في فبراير شهر فيعليه  كان كما( كجم 20-18) الواحدة لألسطوانة الشهري السعر متوسط ظل :الطهي غاز

 في ٪209.5و   تعز في ٪127.5و ذمار في ٪280و   إب في ٪168و   الحديدة في ٪311 بنسبة ةاألزم قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير أعلى الطهي غاز أسعار تزال عام ال بشكلو. لحج في ٪5.7و ،٪26.1 تبلغحيث  ءلبيضاا فيسجلت  ضنخفاا نسبة علیأ .ذمار

المحطات  من المعروضاالمداد و قلةيعود ذلك الى  الطهي حيث غاز فيحادة  ندرة (حجة إب، ذمار، عدن، تعز، الحديدة، صنعاء، مدينة) الرئيسية المدن شهدت اليوم حتىو( فبراير) شهر من الرابع األسبوع من ابتداءً  أنه إلى هنا اإلشارة تجدر .صنعاء مدينة

 السياراتغالبية كوقود في  في يستخدمحيث  لنقلابوسائل مرتبط  أيًضا ولكن الطهي ألغراض فقط يستخدم العلما ان الغاز  مسبوق،وبشكل غير  ندرةتلك ال بسبب الموازية السوق أسعار ارتفعت ذاته،الوقت  في، المحلية األسواقفي  الرسمية الحكوميةوالمصادر 

 .الصغيرة والشاحنات والحافالت

 

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

 . األوربي االتحاد من الممول" العيش سبل وصمود الغذائي االمن

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

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

 منظمة الفاو  –تحسين االمن الغذائي وصمود سبل العيش  

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

Belihu.Negesse@fao.org 

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

 الدولي والتعاون التخطيط وزارة- الغذائي لألمن لفنيةا 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

