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 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
 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(

 انها كما ، المستهدفة بالمحافظات المحلية اقاألسو في التسويقية لألسعار شهري ملخص الشهرية النشرة هذه توفر

 ما لفترة السعري والمتوسط السابق الشهر بأسعار فيه تصدر الذي الشهر  اسعار بمقارنة والمستخدمين للمنتفعين تسمح

 تعزيز"برنامج قبل من مستهدفة محافظات عشر ثالثة من جمعها يتم التسويقية والمعلومات البيانات هذه ، األزمة قبل

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

 ،عدن،ابين تعز لحج، حضرموت، ذمار، حجة، الحديدة، محافظات من األسعار تجمع ، صنعاء العاصمة بأمانة الغذائي

 ثم ومن ،  ممثلة تسويقية مواقع/  مراكز ثالثة من األسعار تجمع ، العاصمة أمانة ،البيضاء،الضالع،اب،شبوة،وأسواق

    .موقع لكل المتوسط احتساب يتم

 

 إلضاءات الرئيسيها

 عن ٪3 بتهنس وبانخفاض 2017 ديسمبر عن- تقريبا  - تغيير دونما 2018 يناير في نقطة 169.5(الفاو) والزراعة الغذاء منظمة في األغذية أسعار مؤشر متوسط بلغ: عالميا 

 يناير عن المائة في 6.3و ديسمبر عن( نقاط 4) تقريبا المائة في 2.5 بزيادة يناير في نقطة 156.2 منظمةلل الحبوب أسعارمؤشر متوسط وبلغ. الماضي العام من المماثلة الفترة

 في عليه كان مما أعلى المائة في 16و السابق الشهر عن المائة في 3 بزيادة للطن 2017 ديسمبر في طفيفا ارتفاعا( 2 رقم) القياسي األمريكي القمحمؤشر سعر  وارتفع. 2017

 (.2017ديسمبر  الفاو،منظمة  األسعار،)نشرة مراقبة 2016 نوفمبر

من  والثاني األول األسبوعل خال وخاصة المستهدفة المحافظات معظم في مسبوق غير تقلبا يناير شهر في األمريكي الدوالر مقابل اليمني الريال صرف سعر شهد سعر الصرف: 

 دوالر/  لاير 520 الرسمي غير للصرف سعر أعلى وبلغ. واسعا تبايناالسعودية(  الوديعة قبل )ما يناير شهر منتصف في المحافظات في األسواق مراقبة بيانات وأظهرت. الشهر

 2قد أودعت  السعوديةتجدر اإلشارة الى أن المملكة العربية . التوالي على صنعاء ومدينة شبوة في دوالر/  لاير 512و دوالر/  لاير 506 بين وتراوح والحديدة والضالع عدن في

 في األجنبية العمالت مقابلتدهور للعملة المحلية ال من تدريجيا اليمني الريال بتعافي الوديعةتلك  ساهمت حيث الماضي يناير منتصف في المركزي لبنكفي ا أمريكي دوالر مليار

 مقارنة ٪5 قدرها بزيادة أمريكي دوالر/  لاير 464 الصرف سعرل 2018 يناير في الشهري المتوسط بلغ فقد المستهدفة 13 المحافظاتعلى مستوى  )السوداء(. لموازيةا السوق

 جدا مكلفة جعلها بشكل األساسية السلع بعض أسعار ارتفاع إلى الصرف أسعار ارتفاع أدى وقد األزمة قبل ما بفترة مقارنة ٪115 قدرها وزيادة 2017 ديسمبر السابق بالشهر

 .اليمنيين من للعديد بالنسبة

 13 المحافظات فيحيث ارتفعت . رصدها تمي التي المستوردة الرئيسية السلع لجميع االرتفاع في الشهري السعر متوسط استمر الوطني، الصعيد على السلع الغذائية المستوردة:  

 ،2017 يناير مع األسعار وبمقارنة. للفاصوليا ٪7.3و للسكر، ٪5.1و الطهي، لزيت ٪5.8و القمح، لدقيق ٪7و القمح، حبوبأسعار  في ٪12.3 سبةبن زيادة مسجلة المستهدفة،

 یعل والسکر الطهي يتلز ٪11و ٪21و القمح لدقيق ٪26و القمح لحبوب ٪43 يليها ٪53 بنسبة األسعار في ارتفاع یأعل األرز سلعة وسجلت. ملحوظ بشكل األسعار ارتفعت

 .التوالي

 في 6.86و الرفيعة للذرة المائة في 1.55 بين تراوحت األسعار اتجاهات في زيادة محليا المنتجة الحبوب منتجات جميع أظهرت الوطني، المستوى على الحبوب المنتجة محليا:

 ٪64 بنسبة للشعير، ٪97.89 بنسبة األزمة قبل ما أسعار من بكثير أعلى عموما الوطني المستوى ىعل األسعار تزال ال ذلك، ومع. الشامية للذرة المائة في 8.27و للشعير المائة

 والمناطق المنخفضة األراضي في الخضروات إنتاج فإن المرتفعات، في لصقيعل القوية الموسمية الموجات من الرغم وعلى. والدخن الرفيعة للذرة ٪50 من وبأكثر الشامية، للذرة

 .المحلية األسواق في النقص عوض قد المحمية البيوت في المنتجة تلكو الساحلية

 والبترول الديزل كان هناك ندرة في. والبنزين الديزل من لكل ملحوظ بشكل األسعار ارتفعت حيث وأبين عدن محافظتي باستثناء يناير، في الوقود أسعار استقرت لمشتقات النفطية:ا 

 الوقود أسعار تقلبات إن. الطهي لغاز ٪7و للبترول، ٪33و للديزل، ٪73 بنسبة الوطني المتوسط ارتفع ،(2017 ينايرالمماثل ) الشهر مع سعاراأل وبمقارنة. وتعز وأبين عدن في

 .النقل تكلفة زيادة بسبب السلع توفر على كبيرا تأثيرا تؤثر والرسمية الموازية السوق قنوات من كل في

 وغير الغذائية السلع جميع توفر في أفضلتموينيا   وضعا حضرموت محافظة شهدتحتى كنابة هذا التقرير ومقارنة ببقية المحافظات،  المحلية: اقفي األسولسلع الغذائية توفرا     

. األخرى الغذائية وغير الغذائية السلع عجمي فيها وفرتت صنعاء مدينة المرصودة في األسواق كانت المستوردة، الحبوب وباستثناء وبالمثل. المحلية األسواق في رصدت التي الغذائية

 معظمفر تو في تضررا المحافظات أكثر والبيضاء الضالع وكانت. الغذائية غير والسلع واألسماك األساسية األغذية توفر في التحسن بعض شبوة شهدت السابقة، الفترة مع وبالمقارنة

 إلى الوصول إمكانية عدم وساهمت الغذائية، غير والسلع الغذائية المواد إمدادات تأثر في تعز في النزاع تصاعد ساهم قدو. والمستوردة المحلية الحبوب ذلك في بما الغذائية، السلع

أو  توفر في تتحكم يالت المهيمنة هي يةاألمنالعوامل و والطلب العرض وقضايا يةالموسم تزال وال. المرصودة األخرى باألسواق مقارنة السلع لجميع األسعار زيادة في باشا بير سوق

 المستهدفة.في أسواق المحافظات  األسماكالشائعة االستهالك والمرصودة من  أنواعندرة 
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 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 

 اتجاهات أسعار التجزئة للسلع األساسية

 

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

 الغذائية السلع

 المستوردة

 

ينايرأسعار  
2018  

التغيير %  

 ***ما قبل االزمة ديسمبر

 %65.20 %12.29 201.69 القمح

القمح دقيق  214.92 6.97% 51.17% 

 %50.52 %5.09 287.38 السكر

 %122.74 %2.10 478.15 *الرز

 **الطبخ زيت

 **النباتي**

645.88 5.80% 81.09% 

 %51.09 %4.18 402.92 الفول

 %90.90 %7.31 602.77 الفاصوليا

 %47.46 %2.26 527.92 العدس

 البسمتي وغير البسمتي للصنفين المتوسط هذا*
 محليا والمعامل المستورد للزيت المتوسط هذا**

 محافظة مستهدفه 13ل ***حسابات هذا الشهر تمت 
 

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

ةالمحلي السلع  

 

رينايأسعار   

2018 

 التغير %

مااااااااااااا قباااااااااااا   الشهر السابق

 ***االزمة

الرفيعة الذرة  312.92 1.55% 53.45% 

 %52.32 %1.90 300.46 الدخن

الشامية الذرة  321.75 8.27% 64.02% 

 %97.89 %6.85 320.18 الشعير

 مستهدفه محافظة 13ل  تمت الشهر هذا حسابات***

 

 

محليا نتجةالم السلع ألسعار الشهري المتوسط  

االزمه وما قبلونسبه التغير مع الشهر السابق  2018 يناير : 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

 308 375 416 363 233 345 400 300 367 185 308 227 241 يناير

 %2.7 %7.1 %6.3- %13.8 %10.4 %6.8 %0.0 %14.3- %0.0 %2.8 %5.5 %0.0 %0.8- ديسمبر

 %31.1 %56.3 %80.9 %72.9 %13.7 %56.8 %100.0 اليوجد %46.8 %2.8 %81.2 %78.7 %33.9 ماقب  األزمه

 

 الدخن

 292 300 404 363 271 266 328 275 383 307 246 238 233 يناير

 %13.2 %0.0 %0.3 %21.0 %2.3 %7.6- %10.8 %15.4- %0.0 %1.7 %5.6 %2.6 %6.1- ديسمبر

 %21.7 %27.7 %102.0 %54.5 %35.5 %20.9 %64.0 اليوجد %125.3 %53.5 %44.7 %87.4 %37.1 ماقب  األزمه

 

 الذرة

 الشامية

 350 300 اليوجد 500 244 378 360 300 427 200 304 250 248 يناير

 %0.0 %0.0 اليوجد %33.3 %13.0 %14.2 %20.8 %9.1 %0.0 %3.6 %5.6 %0.0 %5.7- ديسمبر

 %48.9 %33.3 اليوجد %117.4 %19.0 %64.4 %80.0 اليوجد %137.2 %17.7 %68.9 %96.9 %45.9 ماقب  األزمه

 

 الشعير

 اليوجد 350 اليوجد 406 229 344 323 500 283 167 283 413 224 يناير

 اليوجد %0.0 اليوجد %8.3 %5.5 %9.2 %16.6 %11.1 %0.0 %0.0 %21.5 %3.3 %2.2- ديسمبر

 اليوجد %105.9 اليوجد %113.7 %27.2 اليوجد %115.3 اليوجد %57.2 %4.4 %88.7 %217.7 %60.0 ماقب  األزمه

 شهد حين في وتعز، وحضرموت الحديدة في هو كما يناير في األسعار متوسط ظل السابق، الشهر مع وبالمقارنة. شبوة في كجم/  لاير 416 إلى ذمار في كجم/  لاير 185 من نايري شهر في الرفيعة للذرة التجزئة سعر متوسط تراوح :الرفيعة الذرة 

 .٪7.1 بنسبة الضالع وفي ،٪10.4 بنسبة إب وفي ،٪13.8 بنسبة البيضاء في زيادة وأظهرت. ٪14.3 بنسبة لحج في حادا انخفاضا

 في ٪7.6 يليها ،٪15.4 بنسبةلحج  في انخفاض أعلى وسجلت في تعز. %10.8في ابين وبنسبة  %13.2تالها بنسبة  %21البيضاء بنسبة  في وارتفع والضالع، حضرموت، في السابق، الشهر مع بالمقارنة تغيير دون الدخن سعر متوسط ظل :الدخن 

 .مدينة صنعاء في ٪6.1 وبنسبة عدن

 على ٪5.7 ،٪14 ،٪13 ٪20.8 بنسبة صنعاء ومدينة وعدن وإب، تعز، تليها ،٪33.3 بنسبة زيادة أعلى البيضاء وسجلت. وأبين ولحج وحضرموت الحديدة في تغيير دون السابق بالشهر مقارنة يناير في الشامية الذرة سعر متوسط ظل :الشامية لذرةا 

 .التوالي

 لحج في ٪11.1 وبنسبة تعز في ٪16.6 ثم حجة، في ٪21.5 بنسبة ملحوظة زيادة وأظهرت. والضالع وحضرموت ذمار في 2017 ديسمبر شهر في هو كما يناير هرش في الشعير سعر متوسط ظل: الشعير. 
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ونسبه التغير مع الشهر السابق 2018-ينايرالشهري ألسعار الخضروات )لاير/كجم(  ط: المتوس4جدول   

انةصنعاء )األم الشهر السلع  أبين الضالع شبوة  البيضاء اب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة 

 البص 

 

 300 263 299 296 319 262 296 288 246 359 296 219 338 يناير

 %2.6- %4.4- %8.0- %1.4 %28.1 %0.8 %4.6 %0.0 %1.7 %43.6 %9.2 %2.7- %24.7 ديسمبر

 الطماطم

 

 200 158 230 200 192 180 263 163 213 203 183 153 188 يناير

 %11.1- %29.8- %34.3- %27.3- %27.6- %19.3- %17.6- %31.5- %16.1- %35.4- %45.1- %51.6- %30.6- ديسمبر

 البطاط

 

 263 263 284 238 254 267 333 275 267 300 250 244 300 يناير

 %5.2 %23.5 %1.4 %3.9 %26.4 %22.5 %34.3 %29.1 %10.3 %37.0 %25.0 %22.6 %40.9 ديسمبر

 البيبر

 

 1000 350 575 492 304 558 669 700 721 443 346 256 300 يناير

 %0.0 %17.7- %29.5 %3.2- %19.8- %3.3 %0.9 %6.7- %5.6 %10.7- %14.4- %12.3- %40.0- ديسمبر

 البسباس
 533 263 1150 446 208 454 1756 400 500 327 433 196 325 يناير

رديسمب  -27.8% -38.6% -34.2% -34.1% -17.8% -20.0% 19.1% -35.3% -40.6% -23.5% 7.0% -46.1% -14.7% 

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

 المحافظات الشهر النوع والعمر

صنعاء 

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

 31667 16750 38500 30000 21125 30000 27667 30250 38000 21625 20438 16333 26500 يناير شهور 6 أغنام

 %0.5- %8.1 %14.9- %4.0- %19.0 %54.8 %4.9 %0.0 %15.9- %9.5 %8.6 %8.9 %0.0 ديسمبر

 43333 33250 55708 49500 32125 48875 42542 33250 53000 30500 31875 32000 32500 يناير شهر 12م أغنا

 %0.0 %5.6 %4.5- %2.9- %19.3 %33.9 %10.6 %5.8 %2.5- %5.2 %7.1 %10.3 %0.0 ديسمبر

 34333 23500 35875 30500 21750 24000 31500 31500 44667 22325 16188 18000 26000 يناير شهور 6 ماعز

 %0.0 %6.8 %10.3- %3.9- %25.2- %12.9 %0.5- %5.3 %6.8- %8.9 %10.7 %25.6 %0.0 ديسمبر

 45333 41000 49875 49000 33292 38875 51704 39500 56333 31375 26125 37000 31500 يناير شهر 12ماعز 

 %0.0 %2.5 %7.2- %3.5- %1.4- %28.8 %2.6 %12.1 %0.9- %4.6 %8.0 %26.1 %0.0 ديسمبر

 1200 1050 1500 1200 1125 1261 1671 1200 1563 1319 1267 1325 929 يناير دجاج الحي

 %0.0 %16.7 %5.3 %13.4 %3.9 %7.4 %14.2 %14.3- %0.8 %15.8 %14.4 %10.1 %1.3 ديسمبر

بقية  في انخفاضا النسبة هذه نفسه أظهرت الوقت وفي. ديسمبر بأسعار مقارنة ٪28.1 بنسبة إب وفي ،٪24.7 بنسبة صنعاء ومدينة ٪43.6 بنسبة ذمار في حاد بشكل وارتفع.  حجل في يناير شهر في للبصل التجزئة سعر متوسط يتغير لم :البصل 

 .صنعاء مدينة في كجم/  لاير 338 يليه ذمار في كجم/  لاير 359 بالتجزئة بيع سعر أعلى وبلغ. ينوأب الحديدة في ٪3 من وأقل الضالع في 4.4 ٪يليه ٪8 بنسبة شبوة في انخفاض أعلى وكان. المستهدفة المحافظات

 اإلنتاجالنقص في  فجوة عوضت حيث الموسمي نتاجاإل إلى يسمبر بشهر مقارنة يناير شهر في االنخفاض هذا ويعزى. المستهدفة المحافظات جميع في متدنيةسعرية  اتجاهات يناير في الطماطم أسعار متوسط ديسمبر أظهر مع مقارنة: الطماطم 

 تعز يف كجم/  لاير 263 قدره بالتجزئة بيع سعر أعلى تسجيل تم وقد. ذمار في ٪35.4و حجة في ٪45.1 تليها ٪51.6 الحديدة في انخفاض نسبة أعلى وبلغت .الساحلية المناطق من وغيرها تهامةالقادم من  اإلنتاج طريق عن ديسمبر في كانت التي

 .وأبين البيضاء من كل في كجم/  لاير 200و حضرموت، في كجم/  لاير 213و شبوة، في كجم/  لاير 230 ثم

 وكان. وإب وعدن وحجة الحديدة في ٪20 من تعز وأعلى في ٪34.3و ٪40.9بنسبة  صنعاء مدينة في زيادة أعلى وبلغت. 2017 ديسمبر شهر مع مقارنة المستهدفة المحافظات جميع في يناير شهر في البطاطا أسعار متوسط ارتفع :البطاطس 

 .صنعاء ومدينة ذمار من كل في كجم/  لاير 300 ثم تعز، في كجم/  لاير 333 بالتجزئة بيع سعر أعلى

 سجلت وقد. الحديدة في ٪12.3 وبنسبة حجة في ٪14.4 ثم إب في 19.8و الضالع في ٪17.7 وبنسبة صنعاء مدينة يف ٪40 بنسبة حاد بشكل وانخفض. أبين في السابق بالشهر مقارنة يناير في الفلفل أسعار متوسط يتغير لم الحلو( لالفلف (البيبر

 .لحج في کجم/  لاير 700و حضرموت في لاير 721 هايتل کغ،/  لاير 1000 بمبلغ تجزئة سعر یأعل نيأب وسجلت. ٪29.5 بنسبة شبوة في زيادة نسبة أعلى

 وانخفاضا تعز في ٪19.1 بنسبة ارتفاعا يناير في السعر متوسط وأظهر. كجم/  لاير 1150 بمقدار شبوة تليها كجم/  لاير 1756 بمقدار األخرى المستهدفة المحافظات بين نسبة كأعلى تعز في الحار للبسباس التجزئة رأسعا ظلت :الحار البسباس 

 .ذمار محافظة أسواق فيسجلت  كجم/  لاير 327 التجزئة سعاراقل . والحديدة إب في ٪38.6و ٪40.6 تليها ،٪46.1 بنسبة الضالع في نقص نسبة أعلى وسجلت. المحافظات معظم في حادا

 

 الخضروات

 

 الثروة الحيوانية
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 أما. ٪15.9 بنسبة انخفاض أعلى حضرموت محافظة سجلت حين في. الترتيب على٪9.5و ٪19و ٪54.8 بنسبة األسعار في ارتفاع أعلى وذمار وإب عدن محافظات وسجلت. ولحج صنعاء مدينة في مستقرة يناير أسعار ظلت :أشهر 6 عمر األغنام 

 اإلشارة وتجدر. التوالي على لاير 16.750و رياال 16.333 مبلغالواحد  رأسلل تجزئة بيع سعر أدنى لعوالضا الحديدة من كل سجلت وقد. لاير 38000 ب حضرموت محافظة تليها لاير، 38500 بمبلغالواحد و رأسلل سعر أعلى فسجلت شبوة محافظة

 الباحة وطورأ وتهامةاو من ( األكثر طلب لالستهالك وهي) أبينإما من والقادمة  الحيواناتيعتمد على توفر  جمعها تمي التي األسبوعية واألسعار حيوانيةخاصة بالثروة ال سوق وجود عدميعود الى  عدن فيوخاصة  األسعار في الكبير التذبذبأن  إلى هنا

 .الماشية من أصولهم وبيع السوق زيارةالى  رواتبغياب صرف الوالراهنة  الظروف أجبرتهم الذين المحتاجينبعض المواطنين  منيتم الشراء  أحيانا ذلك، على عالوة(. لحج)

 ب شبوة فيللراس الواحد من األغنام  سعر أعلى وسجل. والحديدة تعز في ٪10أعلى من  وبنسبة ،٪19.3 بنسبة وإب عدن، في ٪40 وارتفع بنحو وأبين، صنعاء مدينة في تغيير دون يناير شهر يف السعر متوسط ظل :شهرا 12 عمر األغنام 

 ./ الرأسلاير 53000 ب حضرموت اتاله لاير، 55708

 وانخفضت. التوالي على ٪10.7و ٪12.9 بنسبة ت االسعارارتفع وحجة عدن فيفي األسواق المرصودة و ،٪25.6 بنسبة الحديدة في حاد بشكل األسعاروارتفعت  وأبين، صنعاء مدينة في مستقرا ايرين في األسعار متوسط ظل :أشهر 6 عمر الماعز 

 .وتعز لحج في لاير 31500و أبين في لاير 34333و لاير 35875شبوة ا هتلت حضرموت، محافظة في لاير 44,667د الواح الماعز سلرأ سعر أعلى سجل. شبوة أسواق في ٪10.3و إب في ٪25.2 بنسبة حاد بشكل الوقت نفس في األسعار

 انخفضت ذلك من النقيض على عدن، في ٪28.8 وبنسبة ديدةحال في ٪26.1 بنسبة حاد بشكل األسعار وارتفعت. وأبين صنعاء مدينةكل من  في على استقراره يناير في شهرا 12 فئة للماعز الشهري السعر متوسط حافظ :شهرا 12 عمر الماعز 

 .البيضاء في لاير 49000و شبوة في لاير 49875 تالها حضرموت في لاير 56333شهر  12فئة  الماعزالواحد من  لرأسل سعر أعلى وكان وشبوة. والبيضاء إب محافظات في وأقل ٪7 بنسبة األسعار

 ضاء،يالب في ٪13.4و حجة، في ٪14.4و ذمار، في ٪15.8 وبنسبة الضالع، في ٪16.7 بنسبةو حاد بشکلالمتوسط السعري  ارتفعفي حين  أبين، فيفقط  رييتغ دون ةيالح الدواجن سعر متوسط ظل ،2017 سمبريد مع ةبالمقارن :الحي الدجاج  

 .٪14.3 بنسبة لحج في فقط منخفضة اتجاهات ةيالح الدواجن سعر متوسط وأظهر. الحديدة في ٪10.1و

 

   

 الطفيفة الزيادة وكانت. الضالع( عدن، لحج، حضرموت، ذمار، الحديدة، صنعاء، )مدينة مستهدفة محافظات سبع في 2017 ديسمبر مع مقارنة يناير شهر في تغيير دون يالبقر حمللا من الواحد الكيلوجرام أسعار متوسط ظل :البقري اللحم 

 وإب. شبوة محافظتي أسواق في ٪4 من وبأقل األسعار في الوحيدة

 ولحج وذمار وحجة صنعاء مدينة) وهي ديسمبر بشهر مقارنة مستهدفة محافظات بخمس السعر على تغيير أي يطرأ ولم المحافظات، معظم في ،يالبقر لحمال اتجاه منحى نفس يناير شهر في الغنمي اللحم أسعار متوسط أخذ :الغنمي اللحم 

  . حجة أسواق في كغ/  لاير 2500 ب سعر أدنى جلس كما. وعدن لحجتلتها  لاير، 3833 بمقدار تعز في الواحد للكيلوجرام بالتجزئة بيع سعر أعلى وسجل. المائة في 12.3 بنسبة شبوة في حادة زيادة سجلت حين في ،(والبيضاء

 ذمار في ٪5.6و ،٪33.7 بنسبة شبوة في حادة زيادة أسعاره سجلت كما ،٪11.4 بنسبة أبين في أسعاره انخفضت بينما والضالع، ولحج صنعاء مدينة في تغيير دون محليا المعبأ البقر لحليب التجزئة سعر متوسط ظل :المحلي البقر حليب 

 حاد بشكل السعر انخفض كما. بيالترت على نيوأب لحج في ٪7.7و ٪8.7 وبنسبة صنعاء نةيمد في ٪6.3و ٪53 بنسبة الضالع في 2017 سمبريد مع مقارنة حادا ارتفاعا ريناي شهر في المجفف الحليب أسعار متوسط ارتفع: المجفف يبالحل 

 .الحديدة في ٪3 من وبأقل إب في ٪21.2 بنسبة

 طفيفا تراجعا السعر أظهر وقد. التوالي على ٪12.5و ٪12.2 ،٪15 بنسبة وحجة وتعز، الضالع، في حاد بشكل األسعار وارتفعت. وأبين ولحج وذمار صنعاء مدينة في مستقرة الدواجن لحوم أسعار بقيت السابق، الشهر مع المقارنةب: الدجاج لحم 

 .٪2 من أقل بنسبة عدن في فقط

 وبنسبة حاد بشكل بيضة( 30) الطبق أسعار متوسط ارتفع لذلك، ونتيجة .المستهدفة المحافظات جميع في البيض أسعار ارتفعت ،اإلنتاجمدخالت  وتكاليف الصرف سعر في الكبير التذبذب وبسبب السابق، الشهر مع بالمقارنة (:بيضة 30) البيض 

 ة وحضرموتوعدن على الترتيبفي الحديدة وذمار ومدينة صنعاء وحج ٪9و ٪10.7و ٪13.6و ٪13.9و ٪17.1و 18٪

 

 

 

 

 

 

 

 

السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 يناير – 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  

 

 3500 2500 3750 3000 2477 3500 2600 3500 3933 2750 2450 2933 3200 يناير

 اليوجد %0.0 %3.5 %0.8 %3.4 %0.0 %0.2 %0.0 %0.0 %0.0 %0.3 %0.0 %0.0 ديسمبر

غنمي لحم  

 

 3469 2875 3425 3500 3000 3458 3833 3500 3733 3000 2500 2775 3200 يناير

 %7.1 %2.1- %12.3 %0.0 %0.6 %1.2- %1.8 %0.0 %0.2- %0.0 %0.0 %7.5- %0.0 ديسمبر

يمحل بقر حليب  

 

 396 400 425 440 238 353 427 298 382 475 415 413 350 يناير

 %11.4- %0.0 %33.7 %7.3 %4.8- %1.7- %1.0 %0.0 %1.9 %5.6 %0.2- %3.5- %0.0 ديسمبر

بودر حليب  

 

 2658 2500 2388 3477 1778 2180 2542 2500 1942 1954 2108 2447 1700 يناير

 %7.7 %52.9 %1.6 %3.5 %21.2- %1.7 %0.4 %8.7 %2.2 %7.5 %5.4 %2.4- %6.3 ديسمبر

الدجاج لحم  

 

 1217 1150 980 1492 1123 1231 1800 1000 995 1100 1092 1217 1200 يناير

 %0.0 %15.0 %1.8 %6.6 %2.8 %1.2- %12.2 %0.0 %2.7 %0.0 %12.5 %5.5 %0.0 ديسمبر

حبة 30 بيض  
 1008 1021 1063 1008 1046 1071 1281 1075 1088 1083 1054 1042 1025 يناير

 %9.7 %7.9 %2.4 %0.8 %13.6 %9.0 %4.2 %7.5 %10.7 %17.1 %13.5 %18.0 %13.9 ديسمبر

 المنتجات الحيوانية
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األسماكالشائعة االستهالك من  األنواع: المتوسط الشهري ألسعار 7جدول   
2018 يناير)لاير/كجم(   

 المحافظة
التغيير %  

األسماك من االستهالك الشائعة االنواع  

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة
 1975 783 2783 2717 يناير

 %22.8 %16.0 %10.7 %21.7 ديسمبر

 الحديدة
 1583 744 2942 اليوجد يناير

 %3.4- %27.6 %35.3 اليوجد ديسمبر

 حجه
 1500 513 2175 اليوجد يناير

 %0.0 %4.7- %4.4- اليوجد ديسمبر

 ذمار
 1833 850 3200 3000 يناير

 %3.0 %12.4 %6.7 اليوجد ديسمبر

 حضرموت
 1675 692 2175 1867 يناير

 %4.7 %3.1 %6.1- %12.6 ديسمبر

 لحج
 975 575 اليوجد 2650 يناير

 %0.0 %4.2- اليوجد %10.4 ديسمبر

 تعز
 3542 2050 3519 3338 يناير

 %17.6 %10.8 %5.7 %23.8 ديسمبر

 عدن
 

 2121 885 4281 2646 يناير

 %18.6 %25.0 %24.4 %26.7 ديسمبر

 اب
 

 2861 اليوجد 2613 2925 يناير

 %2.5 اليوجد %6.3 %19.2 ديسمبر

 البيضاء
 

 1425 525 1875 1500 يناير

 %11.8 %5.0 %8.7 %1.7 ديسمبر

 شبوة
 

 1750 813 1850 2100 يناير

 %2.1- %35.5 %7.3 %5.0 ديسمبر

 الضالع
 

 اليوجد اليوجد اليوجد 1850 يناير

 اليوجد اليوجد اليوجد %13.9 ديسمبر

 أبين

 892 675 3208 2275 يناير

 %7.1 %11.02 %7.22 %15.7 ديسمبر

 

 أعلى كانت حيث المستهدفة المحافظات جميع في التجزئة أسعار وارتفعت. وحجة الحديدة أسواق في يناير شهر في الثمد سمك يتوفر لم: الثمد

 لاير 3338 الثماد لسمك التجزئة أسعار أعلى وبلغت .إب في ٪19.2و صنعاء مدينة في ٪21.7و تعز في ٪23.8 تليها ٪26.7 بنسبة عدن في نسبة

 .كجم/  لاير 1500 ب البيضاء في سعر أدنى ومسجل. إب في كجم/  لاير 2925و ذمار في كجم/  لاير 3000 ثم تعز في كغ/ 
  

 نفس األسماك من النوع هذا أسعار متوسط تبعفقد  وحضرموت، حجةباستثناء . والضالع لحج محافظتي في السخلة سمك يتوفر لم: السخلة

 بنسبة الحديدة في حاد بشكل األسعار ارتفعت كما. السابق بالشهر مقارنة األخرى المحافظات جميع في أسعاره وارتفعت الثمد، أسعار اتجاهات

 حين في أبين، في 3208و تعز، في كغ/  لاير 3519تالها  كغ،/  لاير 4281 عدن في التجزئة أسعار أعلى وسجلت. ٪24.4 بنسبة وعدن ،35.3٪

 .التوالي على كغ/  لاير 1875و كغ/  1850YR بسعرهي األدنى و والبيضاء شبوة في األسعار كانت
 

 محافظتي أسواق في متوفرا يكن ولم. المستهدفة المحافظات جميع في المرصودة األنواع بين من األرخص األسماك من النوع هذا يعتبر :ةالباغ

 التجزئة سعر تسجيل تم وقد. عدن في كجم/  لاير 885 إلى البيضاء في كجم/  لاير 525 بين التجزئة سعر تراوحر. خالل شهر يناي وإب الضالع

 أسعار متوسط تذبذب. تعز مدينةمن  الحوبان سوق في فقط متوفر األسماك من النوع هذا ألن نظرا كجم/  لاير 2050 زز بقيم تع في االستثنائي

 شبوة في ٪35.5 بنسبةبينما ارتفعت  وحجة، لحج في ٪5 من أقل بنسبة انخفضتحيث  المرصودة، األسواق في يناير شهر في الباغا أسماك

 .٪11.02 بنسبة أبين وفي ذمار في ٪12.4و صنعاء مدينة في ٪16 تليها عدن في ٪25و الحديدة في ٪27.6و
 

 صنعاء مدينة في ٪22.8 بنسبة حاد بشكل األسعار وارتفعت. التوالي یعل الرابع للشهر الضالع محافظة في الجحش سمك يتوفر لم :الجحش

 بين ومن. شبوة في ٪3 من وأقل ٪3.4 بنسبة الحديدة في انخفضو حجة، في مستقرا السعرفي حين ظل . تعز في ٪17.6و عدن في ٪18.6 تليها

  كجم./  لاير 892 بقيمة قلهو الأ أبين في لسعرا وكان كجم،/  رياال 3542 بلغ بالتجزئة بيع سعر أعلى تعز سجلت المستهدفة، المحافظات
 
 

 فضال العربي، البحر في الرياح موسمية فإن عدن، في سيما وال التقرير،هذا  يغطيه الذي يناير شهر خالل :والعرض الوفرة

وفقا   وارتفعت حلية،الم األسواق في رصدها يتم التي األنواع وتوفر السمكي اإلنتاج في أثر قد الوقود أسعار وارتفاع النقص عن

 بين كبيرا تباينا وظهر آلخر وقت من المرصودة األسماك أنواعة في وفرالو العرض تذبذبو كما. ملحوظ بشكل األسعارلذلك، 

 ، حيث:المحافظات أسواق

 .وحجة البيضاء في المرصودة األسماك أنواع جميع اختفت •

 (.والبيضاء وإب وتعز حجة) هي محافظات أربع الباغة فيسمك  توفر ما ونادرا. الضالع فيلم تتوفر  والجحش الباغهو السخله •

 ن توفره في ذمار كان نادرا  جدا .ا كما الحديدة فييتوفر  لم الثمد سمك •

 ويأتي الراهن األمني الوضع بسبب الحديدة من محافظة والخوخة تعزالمخا من محافظة  سواحل في معلقة الصيد أنشطة تزال وال

 .والمكال عدن أسواق األسماك من من تعز لمحافظة لرئيسيا اإلمداد

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

  السلع
 التغير %

 المحافظات 

صنعاء 
 )األمانة

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

 القمح

 

 170 183 243 350 192 184 265 175 178 189 150 168 175 يناير

 %13.33 %10.91 %1.22- %27.27 %16.4 %15.7 %24.4 %16.7 %5.3 %6.8 %0.0 %12.8 %4.8  ديسمبر

 %32.8 %22.0 %143.0 %133.3 %28.0 %43.8 اليوجد !0اليوجد %48.3 %71.8 %94.8 %68.0 %34.6 ماقبل األزمه

 القمح دقيق

 

 189 200 230 233 213 209 300 205 195 210 218 200 192 يناير

 %10.5 %11.7 %16.1- %13.1 %7.6 %14.2 %16.3 %12.0 %5.4 %5.0 %9.0 %7.0 %2.1  ديسمبر

 %38.0 %17.7 %79.7 %37.1 %25.3 %48.2 %100.0 يوجدال  %39.3 %40.0 %118.0 %66.7 %47.7 ماقبل األزمه

 السكر

 

 268 265 310 300 281 276 331 280 291 293 288 277 276 يناير

 %7.2 %4.7 %1.6- %0.0 %6.8 %7.4 %2.1- %12.0 %4.7 %5.4 %15.2 %9.5 %2.2  ديسمبر

 %25.2 %23.8 %75.1 %50.0 %31.3 %29.0 %106.9 يوجدال  %61.7 %72.4 %45.5 %45.8 %72.5 ماقبل األزمه

 1* الرز

 

 628 510 500 750 613 712 706 690 536 673 642 567 622 يناير

 %3.5 %1.0 %4.8- %2.3 %6.6 %4.6 %4.0 %6.5- %2.2- %5.2 %2.7 %0.0 %4.9  ديسمبر

 يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  %135.3 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 2 الرز

 

 267 265 344 300 304 393 356 400 308 295 275 490 286 يناير

 %14.6 %6.0 %1.7- %0.0 %0.0 %22.1 %18.7 %20.0- %4.1 %6.9 %0.0 %0.0 %8.3  ديسمبر

 %31.5 %0.0 %145.7 %13.2 %21.6 %93.6 %42.4 يوجدال  %23.2 %96.7 %83.3 %63.3 %90.7 ماقبل األزمه

 لطبخا يتز

 مستورد

 532 525 600 1150 862 553 873 925 443 1068 629 768 817 يناير

 %4.9 %5.0 %20.0 %9.3 %27.3 %0.5- %7.8 %10.4 %2.2- %15.1 %1.9 %0.4 %4.3  ديسمبر

 يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  %96.62 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 الطبخ زيت

 **محلي

 533 525 575 550 592 508 696 500 432 607 429 523 578 يناير

 %0.0 %5.0 %6.9 %0.0 %2.6- %1.6 %23.2 %4.8- %2.7- %0.0 %0.9- %3.4 %0.0  ديسمبر

 %56.3 %54.0 %98.3 %15.8 %73.6 %46.0 %67.3 يوجدال  %72.8 %44.5 %10.6 %51.6 %77.8 ماقبل األزمه

 438 433 588 450 304 382 454 يوجدال  404 359 367 333 323 يناير الفول

 %3.1 %0.0 %7.7 %9.0 %1.3- %6.1 %22.4 يوجدال  %2.0 %2.6 %4.2- %0.0 %0.0  ديسمبر

 اليوجد %44.3 %194.0 %50.0 يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  يوجدال  ماقبل األزمه

 

 الفاصوليا

 642 642 600 504 646 621 756 675 583 625 408 533 601 يناير

 %16.7 %1.4 %0.0 %0.0 %9.1 %6.2 %25.2 %5.8 %11.1 %11.0 %5.2 %0.0 %2.4  ديسمبر

 %101.9 %105.1 %112.8 %44.0 %106.4 %95.3 %89.0 يوجدال  %133.2 %108.3 %28.3 %65.5 %97.0 ماقبل األزمه

 508 550 513 619 458 544 575 613 533 500 467 500 483 يناير العدس

 %8.8 %7.2 %2.4 %5.3 %2.4- %3.9- %12.8 %8.9 %2.3 %0.0 %5.9- %0.0 %6.6-  ديسمبر

 %31.9 %37.5 %133.2 %54.8 %14.5 %41.3 %43.8 يوجدال  %77.7 %42.9 %15.9 %66.7 %36.8 ماقبل األزمه

 البيضاء، في ٪27.3 وبنسبة تعز مدينة في ٪24.4 بنسبةحاد و ارتفع بشكلو حجة، محافظة في 2017ديسمبر شهر مع مقارنة 2018يناير شهر في المستورد القمح حبوب أسعار متوسط يتغير لم :القمح حبوب 

 وبنسبة شبوة في ٪143 وبنسبة حجة في ٪94.8 بنسبة ةاألزم قبل ما فترةأسعار  مع بالمقارنة بكثير أعلى المستورد القمح أسعار متوسط يزال وال ،لحج في ٪16.7و إب، محافظة في ٪16.4و أبين، محافظة في ٪13.3و

 الحديدة. في ٪68 وبنسبة ذمار في 71.8٪

 ،٪12 بنسبة لحج وفي ٪16.3 بنسبة تعز في حاد بشكل األسعار ارتفعت إذ. األخرى فظاتالمحا جميع في شبوةباستثناء و ،2017ديسمبر شهر مع مقارنة يناير شهر في القمح دقيق أسعار متوسط ارتفع :القمح دقيق 

  .(2015ة )فبراير األزم قبل مافترة  أسعار مع بالمقارنة التوالي على ٪100و ٪118و ٪79.7 بنسبة األسعار ارتفعت وتعز وحجة شبوة محافظات في. ٪11.7 بنسبة الضالع وفي ،٪13.1 بنسبة البيضاء وفي

، المستهدفة المحافظات معظم في متزايدةسعرية  اتجاهات أظهرفي حين انه . الحديدة في السابق الشهر فيعليه  كان كما 2017 ديسمبر مع مقارنةبال يناير في البسمتي لألرز الشهري السعر متوسطظل الرز البسمتي:       

 .إب في ٪6.6و حجة في ٪2.7 بين الزيادةوتراوحت تلك 

 أعلى سجلت وقد. وتعز وحضرموت وذمار صنعاء مدينة في متزايد اتجاه األسعار متوسط وأظهر والبيضاء إب وحجة الحديدة في ديسمبر شهر مع مقارنة يناير في الشهرية التجزئة أسعار تتغير لم :البسمتي رغي الرز 

 .٪20 بنسبة لحج في انخفاض أعلى سجلت حين في ،٪18 من بأكثر تعز تليها ،٪22.1 بنسبة عدن في زيادة

 . وأبين إب في ٪7و ٪6 وبين لحج، في ٪12و حجة، في ٪15.2 بنسبة ارتفعن حيفي  البيضاء، في السابق الشهر مع بالمقارنة يناير شهر في السكر أسعار متوسط يتغير لم: السكر 

 ذمار، في ٪15.1و إب، في ٪27.3 الزيادة هذه وبلغت. المستهدفة المحافظات معظم في متزايداسعريا  اتجاها 2017 سمبردي مع مقارنة يناير في المستوردة النباتية الزيوت سعر متوسط أظهر :النباتي الطهي زيت 

 .ولحج البيضاء في ٪10و ٪9 وبين

 .الضالع في ٪5 وبنسبة شبوة في ٪6.9 وبنسبة ،٪23.2 بنسبة تعز في حاد بشكل األسعار وارتفعت. وأبين البيضاء ذمار، صنعاء، مدينة في السابق بالشهر مقارنة مستقرا السعر متوسط ظل: محليا المصنع الطهي زيت 

 .موتحضر في ٪11و ٪2.3و تعز في ٪25.2و ٪12.8 بين الفاصوليا إلى العدس أسعار وارتفعت. وذمار الحديدة في السابق بالشهر بالمقارنة يناير شهر في العادية الفاصوليا سعر متوسط يتغير لم: والعدس الفاصوليا 

 

 

 

 السلع الغذائية المستوردة
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 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
 السكرتارية الفنية لالمن الغذائي

 

 

 

 
 

 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 2018 يناير 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)

 

 369 325 235 375 340 319 371 305 230 349 353 350 348 يناير

 %1.1- %0.0 %26.3- %0.0 %12.6- %3.2 %21.2- %5.2 %0.0 %4.6- %4.1- %11.4- %2.8-  ديسمبر

ماقبل 

 األزمه

132.0% 133.3% 135.3% 132.7% 53.3% 103.3% 147.3% 112.7% 126.7% 150.0% 56.7% 116.7% 146.0% 

 رولالبت

 (لتر/لاير)

 352 321 250 425 367 348 388 375 240 366 368 365 368 يناير

 %10.7 %3.5 %13.2- %1.4- %8.9- %22.1 %11.8- %0.0 %0.0 %8.3- %12.8- %11.4- %4.2-  ديسمبر

ماقبل 

 األزمه

145.3% 143.3% 145.3% 144.0% 60.0% 150.0% 158.7% 132.0% 144.7% 183.3% 66.7% 114.0% 134.7% 

 غاز

ك18)الطبخ

 لتر/لاير( مج

 

 

 

 2667 2000 2375 4692 4958 2813 5900 4000 1900 4767 5108 4813 4733 يناير

 %0.9 %0.0 %1.1 %10.0 %3.3 %3.1 %19.5- %5.3 %0.0 %0.2 %2.8 %1.7 %3.1  ديسمبر

ماقبل 

 األزمه

 %87.2 %3.9 %31.0 %102.9 %157.6 %97.4 %136.0 اليوجد 26.7% 217.8% 119.7% 220.9% 125.4%

 تليها تعز، في ٪21.2 بنسبة له مستوى أعلى إلى السعر وانخفض المستهدفة المحافظات معظم في ديسمبر مع مقارنة يناير في الديزل سعر متوسط انخفض.والضالع والبيضاء حضرموت باستثناء :الديزل

 عقب أسعار وارتفاع القائم بالصراع مرتبطا األسعار في التغير وكان. التوالي على وعدن لحج في ٪3.2 ٪5.2 بنسبة السعر وارتفع. 2017 يسمبرد مع مقارنة إب في ٪12.6 بنسبة الحديدة، في 11.4٪

 .السوق في األخرى الفاعلة والجهات المحليين التجار مضارباتالحصار خالل شهر نوفمبر من العام الماضي باإلضافة الى 

. والحديدة تعز في ٪11 من أعلى وبنسبة حجة في ٪12.8 وبنسبة شبوة، في ٪13.2 بنسبة يناير في كبير بشكل األسعار انخفضت إذ. الديزل أسعار اتجاهات نفس البترول سعر طمتوس اتبع :البترول

 ٪183.3وبنسبة  ،٪143.3 بنسبة الحديدة في ،٪145.3 صنعاء مدينة في األزمة قبل رهاأسعا مع بالمقارنة بكثير أعلى األسعار تزال وال. عدن في ٪22.1و ٪10.7 بنسبة أبين في حاد بشكل السعر وارتفع

 .أبين في ٪134.7 البيضاء مدينة في

 و ٪3 وبين ،٪ 10بنسبة  ضاءالبي في ارتفاع سعري نسبة أعلى والضالع، وكان حضرموت في ديسمبر شهر في الحال هو كما( كغ 18) عبوة الواحدة لألسطوانةالسعر الشهري  ا متوسط ظل :الطهي غاز

في حين . ذمار في ٪217.8و الحديدة، في ٪220.9و تعز، في ٪136 بنسبة األزمة قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير أعلى الطهي غاز أسعار عامة، التزال وبصفة. ولحج وعدن وحجة صنعاء مدينة في 5٪

 2015 يناير منذالمشتقات النفطية  أسعار اتجاهات أدناه الجدول ويعرض. ٪100 أعلى من أسعار سجلت والبيضاء، وإب، وحجة، صنعاء، مدينةان 

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

 . األوربي االتحاد من الممول" العيش سبل وصمود الغذائي االمن

 التخطيط وزارة- الغذائي لألمن الفنية السكرتارية-مكرد الدكتور عبدالواحد : مع التواص  يتم فضلك من معلوماتن اللمزيد مل

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

 نظمة الفاو م –تحسين االمن الغذائي وصمود سب  العيش  

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

    Belihu.Negesse@fao.org 

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

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

 

 

 

 المشتقات النفطية
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