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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#11 FPMA نشرة خاصة

 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

األساسية ئل  لرسا  ا
نوفمبر/تشرين  ↖ خالل  عامة  بصفة  تراجعًا  والذرة  للقمح  الدولية  األسعار  شهدت 

الثاني وكانت أدنى من مستويات نظيرتها قبل عام. وعمومًا تأثرت عروض األسعار 
منظمة  مؤشر  أما  التصدير.  على  الطلب  وضعف  الوفير  العالمي  اإلمداد  بفعل 
أرز  أسعار  بتراجع  متأثرًا  الهابط،  االتجاه  على  فحافظ  األرز  والزراعة ألسعار  األغذية 

جابونيكا واألرز العطري.    
في الجنوب األفريقي، سجلت أسعار الذرة مزيدًا من االرتفاع خالل نوفمبر/تشرين  ↖

يعكس  ما  األسواق،  بعض  في  عام  قبل  مستواها  ضعف  إلى  لتصل  الثاني 
محدودية إمدادات األسواق بفعل التراجع الحاد في إنتاج المحصول على المستوى 
دون اإلقليمي في عام 2016. ولعل ظروف الجفاف التي تؤثر في بداية الموسم 
الزراعي لعام 2015 والتراجع العام في قيمة العمالت في المنطقة دون اإلقليمية 

أضافا ضغطًا على األسعار مسببين ارتفاعها.
المنطقة  ↖ بلدان  جّل  الحبوب في  أسعار  كبير في  ارتفاع  لوحظ  أفريقيا،  في شرق 

دون اإلقليمية خالل نوفمبر/تشرين الثاني، حيث وصلت األسعار إلى مستويات 
مرتفعة على نحٍو استثنائي في جنوب السودان، وذلك بفعل الكساد االقتصادي 
الطلب  نتيجة  المتحدة،  تنزانيا  وجمهورية  أوغندا  في  ارتفاعها  عن  ناهيك  الراهن، 

اإلقليمي المستمر وتدني الحصاد هذا العام.
وفي منطقة البحر الكاريبي، تسبب الحصاد دون المعدل بفعل طول فترة الطقس  ↖

الجاف المرتبط بظاهرة النينيو في رفع األسعار خالل نوفمبر/تشرين الثاني. ففي 
هايتي، وصلت أسعار الذرة والفاصولياء المنتجة محليًا إلى مستويات أعلى بكثير من 
نظيرتها قبل عام، في حين ارتفعت أسعار الفاصولياء في جمهورية الدومينيكان إلى 

حوالي 40 في المائة مقارنة مع أسعارها خالل الفترة عينها قبل عام.

مستوى التحذير باألسعار:          رتفع         متوسط
اعتمادًا على تحليل النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المب 

قائمة المحتويات
)هو التقرير الكامل متوفر فقط في 

انجليزية(
2 .......... أسعار الحبوب على المستوى الدولي

3 ............. تحذيرات بخصوص األسعار المحلية 

 

كولومبيا  |  الذرة 
جمهورية الدومينيكان  |  الفاصولياء

هايتي  |  الذرة  
هندوراس  |  الذرة 
أندونيسيا  |  األرز 

مالوي  |  الذرة 
موزامبيق  |  الذرة  

ميانمار  |  األرز  
نيكاراغوا  |  الذرة  

جنوب أفريقيا  |  الذرة  
أوغندا  |  الذرة

جمهورية تنزانيا المتحدة  |  الذرة

زامبيا  |  الذرة

تحذير األسعار على المستوى المحلي 

إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة في الخريطة ال تعبر عن أي رأي مهما يكن لمنظمة األغذية والزراعة بخصوص 
الوضع القانوني أو الدستوري ألي بلد أو قطاع أو منطقة بحرية أو بخصوص رسم الحدود. 
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

األسعار الدولية للحبوب 
أسعار الحبوب على المستوى الدولي تشهد تراجعًا بصفة عامة خالل نوفمبر/تشرين الثاني 

 شهدت أسعار تصدير الذرة من الواليات المتحدة، أكبر منتج ومصّدر
 للذرة على مستوى العام، تراجعًا خالل نوفمبر/تشرين الثاني عقب

 شهرين من االرتفاع المتعاقب. وبلغ معدل سعر الذرة األمريكية
 المرجعية )رقم 2 صفراء( 166 دوالرًا أمريكيًا للطن، أي أدنى بنسبة

 أربعة في المائة مقارنة مع أكتوبر/تشرين األول، وأدنى بنحو سبعة
 في المائة مقارنة مع الشهر عينه من السنة الماضية. ويعكس هذا
 التراجع ضعف الطلب على التصدير واإلمداد الوفير على المستوى
 العالمي، المدعوم بتحسن التوقعات حيال إنتاج عام 2015 وإغالق

 المخزون في الواليات المتحدة األمريكية. أما أسعار تصدير الذرة
 فتراجعت في أوكرانيا مع استكمال حصاد 2015، في حين تحسنت

 عروض األسعار في أمريكا الجنوبية بفعل الطلب القوي على
 التصدير.

سجلت أسعار تصدير القمح تراجعًا بصفة عامة خالل نوفمبر/
 تشرين الثاني، حيث وصل معدل سعر القمح األمريكي المرجعي

 )رقم 2 قاسي شتوي أحمر( إلى 211 دوالرًا أمريكيًا للطن،
 أي أدنى بنسبة تزيد على أربعة في المائة مقارنة مع تشرين

 األول/أكتوبر، ودون العام السابق بنحو ربع قيمته. ورغم تواصل
 المخاوف حيال تأثير الطقس الجاف عمومًا في محاصيل القمح

 لعام 2016 في أوكرانيا واالتحاد الروسي، إال أن األمطار المفيدة
 حسنت من ظروف المحاصيل في الواليات المتحدة األمريكية

 وأثرت في األسعار. أما اإلمدادات الكبيرة على المستوى

 العالمي وضعف الطلب على التصدير فقد أسفر عن مزيد من
 الضغط على األسعار النخفاضها. وفي األرجنتين، تراجعت

  األسعار مع بدء حصاد محاصيل 2015 مؤخرًا.

 شهد مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األرز تراجعًا بنسبة
 1.4 في المائة خالل نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل إلى أدنى
 مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2008. وكما هي الحال في

 الشهر السابق، فقد جاء هذا التراجع بفعل تدني أسعار األرز
 العطري وأرز جابونيكا بصفة خاصة، في حين ارتفعت المؤشرات

 الفرعية ألرز إنديكا األدنى واألعلى نوعية بنسبة واحد في
 المائة تقريبًا. وسجل عرض السعر المرجعي لألرز األبيض )تاي
 100% ب( تحسنًا طفيفًا خالل الشهر، وذلك بنسبة واحد في

 المائة ليصل إلى 380 دوالرًا أمريكيًا للطن. أما األسعار في
 بلدان منشأ أخرى، فقد شهدت أنماطًا متباينة، حيث ارتفعت

 في فيت نام، ليواصل التجار تأمين اإلمدادات المطلوب
 تسليمها إلى الفلبين وأندونيسيا، وكذلك في باكستان التي
 ستسلم المنتج إلى شرق أفريقيا من خالل شحنات ثابتة. أما

 في القارة األمريكية فشهدت األسعار استقرارًا، لتسجل تراجعًا
 في الواليات المتحدة، حيث انخفضت أسعار أرز جابونيكا على
 وجه الخصوص. كما تراجعت األسعار في األرجنتين وأورغواي،

 في حين مالت نحو االرتفاع في البرازيل، ما يعكس جزئيًا تحسن
  الريال البرازيلي مقابل الدوالر األمريكي.
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

3  لرصد أسعار األغذية وتحليلها

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي 
في البلدان التي ترتفع فيها أسعار سلعة غذائية أساسية أو أكثر على نحو غير طبيعي ما يؤثر سلبًا في الحصول على األغذية 

أسعار الذرة الصفراء عند مستويات قياسية خالل نوفمبر/تشرين 
الثاني      

 وصلت أسعار الذرة الصفراء، الصنف األكثر تداواًل تجاريًا في البلد
 والمستخدم بصفة أساسية في صناعة األعالف، إلى مستويات قياسية

 خالل نوفمبر/تشرين الثاني. وجاء هذا االرتفاع في األسعار بفعل تراجع
 محصول 2015، الذي تأثر سلبًا بالطقس الجاف المرتبط بظاهرة النينيو. إال

 أن البلد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتأمين االحتياجات االستهالكية من
 األغذية، حيث شهدت أسعار األغذية المستوردة، بما في ذلك الذرة، ارتفاعًا

 أكبر بفعل التراجع الحاد مؤخرًا في قيمة العملة الوطنية، وكذلك بفعل ارتفاع
 تكاليف اإلنتاج التي تأثرت هي األخرى بزيادة تعريفات الطاقة. وعقب تراجع

 قيمة العملة الوطنية، أسهم التراجع السنوي في واردات الذرة في الضغط
 على األسعار مسببًا ارتفاعها. وبلغ معدل التضخم العام حتى تاريخه في

 نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام 6.11 في المائة، وهو المعدل األعلى منذ
 2008، حيث كانت أسعار األغذية الموجه الرئيس. وتخضع واردات الذرة في

 البلد إلى تعريفات مختلفة وفقًا لبلد المنشأ، حيث تسعى الحكومة إلى منع
 ارتفاع األسعار أو الحّد منها من خالل السماح باالستيراد المنتج وفق تعريفات

 متدنية أو من خالل إعفائه كليًا من التعريفات.

أسعار الذرة تبقى مرتفعة نسبيًا  

 شهدت أسعار الفاصولياء الحمراء ارتفاعًا طفيفًا خالل نوفمبر/تشرين
 الثاني مع الشروع بزراعة محاصيل الموسم الرئيسي 16/2015، في

 حين سجلت أسعار الفاصولياء السوداء تراجعًا بشكل طفيف مع تواصل
 الحصاد الراهن للموسم الثالث الجديد. لكن رغم االتجاهات الخليطة،

 بقيت أسعار كال الصنفين أعلى من مستوياتها بكثير خالل نوفمبر/تشرين
 الثاني مقارنة مع الفترة عينها قبل عام وذلك بنسبة 40 في المائة.

 وسجلت األسعار تحسنًا بفعل التوقعات بانخفاض إنتاج هذا العام الناجم
 عن الطقس شديد الجفاف، وذلك للعام الثاني على التوالي بفعل

 الجفاف أيضًا.

أسعار وجبة الذرة تسجل ارتفاعًا كبيرًا خالل نوفمبر/تشرين الثاني، 
بينما تحافظ أسعار الفاصولياء على مستوياتها المرتفعة

سجلت أسعار دقيق الذرة المنتجة محليًا ارتفعًا كبيرًا في عديد من األسواق 
 10 من  الشهرية  الزيادة  نسبة  تراوحت  حيث  الثاني،  نوفمبر/تشرين  خالل 
إلى 33 في المائة. وعلى نحو مماثل، سجلت أسعار الفاصولياء السوداء 
أعلى  إلى مستوى  ليصل معدل األسعار  الرئيسية،  ارتفاعًا في األسواق 
بكثير من قيمته قبل عام. وجاء تحسن أسعار وجبة الذرة والفاصولياء نتيجة 
للتوقعات غير المؤاتية حيال إنتاج هذا العام بفعل استمرار الطقس الجاف 

المرتبط بظاهرة النينيو. 

كولومبيا  |  الذرة  
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هايتي  |  الذرة 

نسبة النمّو

حتى 11/15 معّدل هذه الفترة
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
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جمهورية الدومينيكان  |  الفاصولياء 
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                Dominican Republic, Santo Domingo, Retail, Beans  (red)
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10 ديسمبر/كانون األول، 2015 لرصد أسعار األغذية وتحليلها4

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الذرة أعلى من نظيرتها قبل عام رغم تراجعها الحاد مؤخرًا 

سجلت أسعار المبيع بالجملة للذرة البيضاء تراجعًا حادًا خالل نوفمبر/
تشرين الثاني للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس التوافر الجديد 

لحصاد الموسم األول لعام 2015، وزيادة الواردات، فضاًل عن التوقعات 
الجيدة حيال حصاد الموسم الثاني الذي سيبدأ في منتصف ديسمبر/

كانون األول. غير أن األسعار بقيت أعلى بكثير من مستوياتها قبل عام 
مدعومة بتراجع إنتاج الموسم األول.  

أسعار األرز تصل إلى مستويات قياسية

سجلت أسعار األرز ذي النوعية المتوسطة ارتفاعًا آخر خالل نوفمبر/تشرين 
الثاني، ما يعكس تدني حصاد المنتج خارج الموسم لعام 2015 نتيجة 

الطقس الجاف المرتبط بظاهرة النينيو، والذي تسبب في تراجع الغالل 
السيما في المناطق الزراعية البعلية. ولعل التأخير في زراعة محصول 
األرز غير المقشور للموسم الرئيسي 2016 بفعل الهطوالت المطرية 

دون المعدل أسفر عن مزيد من الضغط على األسعار ارتفاعًا. وفي 
محاولة لتعزيز اإلمدادات المحلية حتى وصول الحصاد الجديد في مارس/
آذار وتحقيق االستقرار في األسعار، تقوم الحكومة في الوقت الراهن 

بشحن األرز من فيت نام، فضاًل عن إبرامها اتفاقًا لتوريد كميات إضافية 
من تايلند وباكستان في نوفمبر/تشرين الثاني. إلى جانب ذلك توزع 

الحكومة األرز المدعوم من خالل برنامج راسكن )األرز للفقراء(.     

هندوراس  |  الذرة  أندونيسيا  |  الذرة 

أندونيسيا  |  األرز  
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شهرا 3

شهرا 12

 0.1

0.0     0.8

1.1

 -9.4

1.0

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة تصل إلى مستويات قياسية

واصل المعدل الوطني ألسعار الذرة ارتفاعه خالل نوفمبر/تشرين الثاني، 
لكن بمعدل أبطأ في الشهر الفائت، ليصل بذلك إلى مستوى قياسي. 
وجاء المنحى الصاعد بشكل ثابت نتيجة التراجع الحاد في إنتاج الذرة لعام 

2015 بفعل طول فترة الطقس الجاف. ورغم كميات االستيراد األكبر 
من زامبيا، إال أن التراجع في قيمة العملة تسبب في مزيد من الضغط 

المؤدي إلى التضخم. وفي استجابة منها إلى ارتفاع األسعار، تقوم 
الحكومة ببيع األرز المدعوم من خالل تعاونية التنمية والتسويق الزراعي. 

غير أن السعر المدعوم للبيع بالتجزئة ارتفع مؤخرًا ما تسبب في ارتفاع 
األسعار بدرجة أكبر.   

مالوي  |  الذرة   
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نسبة النمّو

حتى 11/15 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Malawi, National Average, Retail, Maizeالمرجع هو:
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شهرا 12
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار األرز تحافظ على مستوياتها المرتفعة رغم تراجعها مؤخرًا

سجلت أسعار أرز إيماتا، الصنف األكثر استهالكًا، ارتفاعًا أعلى بنسبة 30 
في المائة مقارنة مع نظيره قبل عام. ورغم التراجع في األسعار خالل 
الشهرين الفائتين مع وصول حصاد الموسم الرئيسي 2015، إال أنها 

بقيت أعلى بكثير من مستويات نظيرتها قبل عام بفعل التراجع المرتقب 
في إنتاج الموسم الراهن عقب خسائر المحصول الناجمة عن الفيضانات 

الشديدة التي ضربت المنطقة خالل شهري تموز/يوليو ومطلع أغسطس/
آب. وفي مطلع العام، عمل الطلب القوي على االستيراد، مدعومًا 

بضعف قيمة العملة، على دفع األسعار ارتفاعًا.

البيضاء تبقى أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام  الذرة  أسعار 
رغم تراجعها الحاد 

 سجلت أسعار الذرة البيضاء تراجعًا حادًا خالل نوفمبر/تشرين الثاني،
 وللشهر الثاني على التوالي، بفعل الضغط الناجم عن توافر حصاد
 الموسم األول لعام 2015 وتحسن التوقعات حيال حصاد الموسم

 الثانوي. إال أن األسعار بقيت أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام
 بنسبة 46 في المائة تقريبًا مدعومة بتراجع إنتاج الموسم األول، وتأثر

 اإلنتاج المحلي للعام الثاني على التوالي بفعل الطقس الشديد الجفاف
المرتبط بظاهرة النينيو.

ميانمار  |  األرز    

نيكاراغوا  |  الذرة  
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نسبة النمّو

حتى 11/15 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, Manawthukha)المرجع هو:
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نسبة النمّو

حتى 11/15 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nicaragua, Managua, (oriental), Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

3.0

  -8.76

-4.3

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة المرتفعة تتواصل خالل نوفمبر/تشرين الثاني 

شهدت أسعار الذرة اتجاهًا خليطًا خالل نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها بقيت 
أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام بنحو الضعف. وتعكس مستويات 

األسعار المرتفعة بدرجة كبيرة اإلمدادات المحدودة على المستوى 
المحلي عقب تراجع حصاد 2015 في مطلع هذا العام. ويعتمد البلد على 

الواردات لتلبية االحتياجات االستهالكية بشكل كامل، حيث أسفر ارتفاع 
أسعار الذرة في البلدان المجاورة التي يستورد منها موزامبيق، السيما 
جنوب أفريقيا، عن ارتفاع األسعار في هذا البلد، في حين تسبب تراجع 

قيمة العملة الوطنية في مزيد من الضغط المسبب للتضخم.

    موزامبيق  |  الذرة
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نسبة النمّو

حتى 11/15 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Mozambique, Milange, Retail, Maize (white)المرجع هو:

-5.42.6

2.0
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

أسعار الذرة تشهد مزيدًا من الزيادة خالل أكتوبر/تشرين األول 

استمرت أسعار الذرة في االرتفاع خالل نوفمبر/تشرين الثاني، حيث 
وصلت عروض األسعار إلى قيم أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام، وقريبة 
من مستويات أسعار الذرة المستوردة. ولعل تراجع اإلنتاج في عام 2015 

كان السبب الرئيس وراء هذه المستويات المرتفعة عامًا تلو اآلخر، في 
حين تسبب الطقس الجاف المرتبط بظاهرة النينيو، في زيادة المخاوف 
حيال النظرة االستشرافية المتعلقة بإنتاج 2016، في حين عمل ضعف 

قيمة العملة على دعم االتجاه الصاعد لألسعار.

جنوب أفريقيا  |  الذرة 
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شهرا 12

نسبة النمّو

حتى 11/15 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

3.3

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

نوفمبر/تشرين  خالل  االرتفاع  من  مزيدًا  تشهد  الذرة  أسعار 
الثاني  

شهدت أسعار الذرة مزيدًا من االرتفاع خالل نوفمبر/تشرين الثاني 
في كافة األسواق الخاضعة للمراقبة، لتصل إلى مستويات أعلى 

بكثير من نظيرتها قبل عام. وبلغت األسعار في العاصمة كمباال 
ضعف قيمتها مقارنة مع الفترة عينها قبل عام. ولعل التأخير في 

حصاد الموسم الثانوي بفعل تأخر بداية األمطار الموسمية - والذي 
يجب أن يكون قائمًا اليوم - تسبب في رفع األسعار. كما أن الطلب 

المرتفع على المستوى اإلقليمي، السيما من كينيا وجنوب السودان 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وروندا وبروندي، إلى جانب ارتفاع 

تكاليف النقل نتيجة تأثير األمطار الغزيرة في حالة الطرق خالل نوفمبر/
تشرين الثاني، وارتفاع أسعار الوقود، تسبب في مزيد الضغط على 

األسعار ارتفاعًا.

أوغندا  |  الذرة
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نسبة النمّو

حتى 11/15 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Uganda, Lira, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

 12.9

6.0

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة تسجل ارتفاعًا وتصل إلى مستويات أعلى بكثير من 
نظيرتها قبل عام

سجلت أسعار الذرة ارتفاعًا موسميًا خالل نوفمبر/تشرين الثاني، رغم 
تحرير الحبوب مؤخرًا من الوكالة الوطنية الحتياطي األغذية. ووصلت 

األسعار خالل نوفمبر/تشرين الثاني إلى ضعف مستوياتها من الفترة 
عينها قبل عام بفعل تراجع إنتاج الحبوب لعام 2015 في المناطق المنتجة 

أحادية النموذج وثنائية النموذج بفعل تأخر األمطار وتقلبها، إلى جانب 
استمرار الطلب على الواردات من البلدان المجاورة خالل األشهر السابقة.   

جمهورية تنزانيا المتحدة  |  الذرة    
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نسبة النمّو

حتى 11/15 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

ارتفاع أكثر حدة في األسعار خالل نوفمبر/تشرين الثاني 

سجلت أسعار الذرة ارتفاعًا أسرع خالل هذا الشهر مقارنة مع األشهر 
السابقة بفعل محدودية اإلمداد الناجم عن تراجع حصاد عام 2015 

والطلب األقوى على التصدير، حيث ُصّدر ما يزيد على 0.5 مليون طن 
منذ أبريل/نيسان. وقد بدأت وكالة احتياطي األغذية، التي تخزن نحو 

مليون طن من الذرة، بتوزيع الذرة اإلغاثية إلى األسر المستضعفة وبيع 
الحبوب إلى المطاحن بأسعار مخفضة )السياسات الغذائية لرصد أسعار 

األغذية وتحليلها(. غير أن الزيادة مؤخرًا في تعريفات الكهرباء قد تزيد من 
تكاليف الطحن، ما قد يسفر عن ضغط يتسبب في ارتفاع أسعار وجبات 

الذرة.

    زامبيا  |  الذرة

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 3.3

-0.1

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

حتى 11/15 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zambia, National Average, Retail, Maize (white)المرجع هو:

8.2

  1.7

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 
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أعدت هذه النشرة من قبل فريق رصد أسعار األغذية وتحليلها في قسم التجارة واألسواق لمنظمة 
على  باألسعار  المتعلقة  والتحليالت  المعلومات  آخر  على  النشرة  هذه  وتشتمل  والزراعة.  األغذية 
منظمة  تحليل  بذلك  لتستكمل  النامية  البلدان  األساسية، السيما في  لألغذية  المحلي  المستوى 
األغذية والزراعة لألسواق الدولية. كما توفر تحذيرًا مبكرًا بارتفاع أسعار األغذية على المستوى القطري 

التي قد تؤثر سلبًا في األمن الغذائي. 

يعتمد هذا التقرير على المعلومات المتوافرة حتى مطلع ديسمبر/كانون األول، 2015. 

 تجدون كافة البيانات المستخدمة في هذا التحليل في أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابط:
www.fao.org/giews/pricetool

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني لرصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابط:

 www.fao.org/giews/food-prices

توّجه تساؤالتكم إلى: 

رصد أسعار األغذية وتحليلها 
قسم التجارة واألسواق 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
 Viale delle Terme di Caracalla

00153، روما، إيطاليا 
GIEWS1@fao.org :البريد االلكتروني

إخالء مسؤولية 

ال ُيعّبر تحديد المواقع وعرض المواد في هذه المادة اإلعالمية عن 
أي رأي مهما كان لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بخصوص 
الحالة القانونية والتنموية ألي بلد أو قطاع أو مدينة أو منطقة أو 
سلطاتها أو بخصوص تحديد تخومها أو حدودها. وإن ذكر شركات 
أو منتجات معينة لمنتجين ما، سواء تمتعت ببراءة االختراع أم ال، ال 
يعني أن المنظمة تؤيدها أو توصي بها دون غيرها من الشركات 
أو المنتجات ذات الطابع المشابه من تلك التي لم تأت المنظمة 

على ذكرها. 

إن اآلراء الواردة في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف )المؤلفين( 
وال تعكس بالضرورة آراء منظمة األغذية والزراعة وسياساتها. 

© منظمة األغذية والزراعة، 2015 
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