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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#1 FPMA نشرة خاصة

 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

األساسية ئل  لرسا  ا
تسببت اإلمدادات الوفيرة والتنافس القوي على التصدير في اإلبقاء على أسعار  ↖

الحبوب منخفضة على المستوى الدولي، حيث بقيت معدالت عروض أسعار القمح 
كما  عام.  قبل  نظيرتها  مستويات  من  بكثير  أدنى  الثاني  يناير/كانون  في  والذرة 

سجلت أسعار األرز على المستوى الدولي اتجاهات خليطة تبعًا لمنشئها.    

وجنوب  ↖ مالوي  في  حادًا  ارتفاعًا  الذرة  أسعار  سجلت  األفريقي،  الجنوب  وفي 
أفريقيا، كما ارتفعت في زامبيا، لتصل إلى مستويات قياسية في البلدان الثالثة 
خالل يناير/كانون الثاني، ما يعكس بشكل رئيس التوقعات بتراجع حاد في حصاد 
الذرة لعام 2016 نتيجة ظروف الجفاف إلى جانب محدودية إمداد األسواق المحلية. 
كما أسفر تراجع قيمة العمالت في المنطقة دون اإلقليمية عن تفاقم حالة ارتفاع 

األسعار.

في أمريكا الجنوبية، بقيت أسعار الحبوب تحت ضغط تسبب في زيادتها خالل يناير/ ↖
الثاني لتصل إلى مستويات مرتفعة في عديد من البلدان، السيما بفعل  كانون 
تراجع قيمة العمالت الوطنية. ففي األرجنتين والبرازيل، وصلت األسعار المحلية 
للذرة إلى مستويات مرتفعة قياسية، وأعلى بكثير من قيم نظيرتها في يناير/كانون 

الثاني من العام الفائت.

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

4 ............. تحذيرات بخصوص األسعار المحلية 

 

األرجنتين  |  الذرة
البرازيل  |  الذرة

كولومبيا  |  الذرة 
جمهورية الدومينيكان  |  الفاصولياء

هايتي  |  الذرة  
هندوراس  |  الذرة 
أندونيسيا  |  األرز 

مالوي  |  الذرة 
ميانمار  |  األرز  

نيكاراغوا  |  الذرة  
جنوب أفريقيا  |  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 تبقى أدنى بكثير من نظيرتها قبل عام

 وصل معدل سعر القمح األمريكي المرجعي )رقم 2 قاسي
 أحمر شتوي، تسليم ظهر السفينة( إلى 214 دوالرًا أمريكيًا

للطن خالل يناير/كانون الثاني، دون تغيير يذكر عن شهر ديسمبر/
 كانون األول، وأدنى بشكل ملحوظ عن مستوى نظيره قبل

 عام. فقد أدت اإلمدادات الوفيرة وضعف الطلب على التصدير
 إلى الحّد من ارتفاع األسعار رغم المخاوف حيال تأثير الطقس

 المناوئ في ظروف النمو والتقارير التي تقول بتدني الزراعات
 في الواليات المتحدة األمريكية عن المستوى المتوقع لها. أما

 في منطقة البحر األسود واالتحاد األوروبي، فقد أسهم ضعف
 العملة المحلية في تراجع األسعار بصورة حادة، وفق الدوالر

 األمريكي، حيث كانت أدنى بنسبة بين 25 و 30 في المائة خالل
يناير/كانون الثاني مقارنة مع مستويات نظيرتها قبل عام.

 بلغ معدل سعر الذرة األمريكية المرجعية )رقم 2، صفراء،
 تسليم ظهر السفينة( 161 دوالرًا أمريكيًا للطن على المستوى

 الدولي خالل يناير/كانون الثاني، مسجاًل تراجعًا طفيفًا عن
 قيمته في ديسمبر/كانون األول، وبنسبة تسعة في المائة

 عن الفترة عينها من العام الفائت. فقد سجلت األسعار تراجعًا
 بالرغم من إعادة النظر في التوقعات بتدٍن طفيف في اإلنتاج

 لعام 2015 في الواليات المتحدة األمريكية بفعل تراجع الغالل
التصدير. ولعل المتوقعة وتحسن مبيعات  المستويات   عن 

 اإلمدادات العالمية الوفيرة وسط التنافس الشديد على
 التصدير، السيما من أمريكا الجنوبية، أثر في األسواق أيضًا.
 أما عروض أسعار التصدير من بلدان منشأ أخرى فبقيت دون

  مستويات نظيرتها قبل عام.
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 
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األسعار الدولية لألرز

 وصل معدل مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار
 األرز )2002-04=100( إلى 195 نقطة خالل يناير/كانون الثاني
 2016، أي أدنى بنقطة واحدة مقارنة مع ديسمبر/كانون األول

 2015، ما يعكس تقلبات األسعار في كافة قطاعات األسواق،
 السيما سوق األرز العطري. ففي تايلند، شهد األرز التايلندي

المرجعي األبيض )تاي 100%ب( تحسنًا طفيفًا خالل يناير/
 كانون الثاني رغم ضعف الطلب الدولي عليه، بفعل تراجع

 اإلمدادات من جانب القطاع الخاص. كما سجلت األسعار ارتفاعًا

 أيضًا في باكستان بفعل التوقعات بطلب أقوى على المستوى
 الدولي. بالمقابل، تراجعت األسعار في الهند، وفق الدوالر
الهندية، وكذلك في الروبية   األمريكي، متأثرة بضعف قيمة 

 فيت نام، قبل حصاد المحصول الشتوي/الربيعي. أما في
 القارة األمريكية، فشهدت األسعار تراجعًا في الواليات المتحدة

 بفعل محدودية االهتمام بالشراء، وكذلك األمر في األرجنتين
 والبرازيل وإكوادور، ما يعود جزئيًا إلى تراجع قيمة العمالت

المحلية.

األسعار الدولية للحبوب - واصل

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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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 تصل إلى مستويات قياسية      

ارتفعت أسعار الذرة الصفراء بنسبة 20 في المائة تقريبًا خالل يناير/
 كانون الثاني لتصل إلى مستويات قياسية بلغت قرابة ضعف مستويات
 نظيرتها قبل عام. ورغم الحصاد الوفير لعام 2015، إال أن ارتفاع األسعار
 جاء بفعل التراجع الكبير الذي شهدته العملة المحلية وإعفاء الصادرات من
 الضرائب )FPMA السياسات المتعلقة باألغذية( ما أسفر عن طلب أقوى

 على التصدير. كما سجلت أسعار القمح ارتفاعًا حادًا خالل يناير/كانون الثاني
 لتصل إلى مستوى أعلى بنسبة 70 في المائة مقارنة مع نظيره قبل عام،

 وذلك بفعل التراجع في إنتاج عام 2015 والتغيرات األخيرة على صعيد
 السياسات. ولعل رفع الدعم وزيادة أسعار الكهرباء في مطلع فبراير/شباط

 من شأنه التسبب في مزيد من الضغط على أسعار األغذية الرتفاعها خالل
 األشهر القادمة. لكن للوقاية من تأثير هذا االرتفاع في القوة الشرائية لألسر

 الضعيفة، تم تنفيذ هذا اإلجراء بالترافق مع تعريفات جديدة طالت الخدمات
 االجتماعية بغرض توفير الدعم على أساس الدخل واألصول التي تملكها

 تلك األسر )FPMA السياسات المتعلقة باألغذية(.

أسعار الذرة الصفراء تصل إلى أعلى مستوى لها 

 وصلت أسعار الذرة الصفراء إلى مستويات قياسية خالل يناير/كانون
 الثاني رغم الحصاد الوفير لعام 2015. ويعود هذا االرتفاع في األسعار
 بصفة أساسية إلى التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى

 تزايد الطلب على التصدير. أما أسعار دقيق القمح فبقيت دونما تغيير
 يذكر خالل يناير/كانون الثاني لكن عند مستويات مرتفعة شبه قياسية

 بفعل حصاد القمح الذي انخفض عن التوقعات لعام 2015، والذي اختتم
 في ديسمبر/كانون األول، فضاًل عن ضعف قيمة العملة. وتسبب ارتفاع
 أسعار األغذية والنقل خالل يناير/كانون الثاني في زيادة التضخم السنوي

  العام ليصل إلى مستوى مرتفع بلغ 10.71 في المائة.

تراجعها  رغم  مرتفعة  مستويات  إلى  تصل  الصفراء  الذرة  أسعار 
الطفيف خالل يناير/كانون الثاني

األكبر  بالدرجة  البلد  به  يتاجر  الذي  الصنف  الصفراء،  الذرة  أسعار  شهدت 
والمستخدم بشكل أساسي في صناعة األعالف، تراجعًا خالل يناير/كانون 
بقيت  األسعار  أن  غير  مؤخرًا.  الواردات  إثر  بوغوتا،  العاصمة  في  الثاني 
20 في المائة مقارنة مع مستويات نظيرتها قبل عام بفعل  أعلى بنسبة 
الجاف  بالطقس  تأثره سلبًا  نتيجة   2015 المحصول نسبيًا خالل  إنتاج  تراجع 
ما  البلد  يستورد  حيث  الوطنية،  العملة  وضعف  النينيو،  بظاهرة  المرتبط 
يزيد على 70 في المائة من احتياجاته االستهالكية من الذرة. وكان لضعف 
قيمة العملة تأثير في أسعار األرز أيضًا، حيث ارتفعت للشهر الثاني على 
نظيرتها  أعلى من  إلى مستويات  لتصل  الثاني  يناير/كانون  التوالي خالل 

قبل عام.  

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

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الفاصولياء تحافظ على ارتفاعها 

شهدت أسعار المبيع بالتجزئة والجملة لمحصول الفاصولياء الحمراء 
تراجعًا خالل يناير/كانون الثاني مع بداية حصاد الموسم الرئيسي 

16/2015، في حين سجلت أسعار الفاصولياء السوداء خالل يناير/كانون 
الثاني ارتفاعًا خالفًا للتراجع الذي شهدته خالل الشهرين السابقين. 

وبقيت أسعار نمطي الفاصولياء أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام، 
وذلك بفعل محدودية إمداد األسواق الناجمة عن تدني انتاج 2015.   

أسعار وجبة الذرة والفاصولياء عند مستويات قياسية أو شبه 
قياسية

شهدت أسعار وجبة الذرة المنتجة محليًا ارتفاعًا خالل يناير/كانون الثاني 
في سوق بورت أو برينس، األكبر من نوعه، وكذلك في وانامينثة في 

شمال شرق البالد. وفي مكان آخر من البلد، تراجعت أسعار وجبة الذرة أو 
بقيت دون تغيير يذكر. إال أن األسعار بقيت أعلى بكثير من قيم نظيرتها 
قبل عام وعند مستويات قياسية في بعض األسواق نتيجة تدني إنتاج 
عام 2015 المرتبط بالجفاف. كذلك وصلت أسعار الفاصولياء السوداء 

األساسية المهمة إلى مستويات مرتفعة، إذ بلغت قيمة عروض األسعار 
ضعف نظيرتها قبل عام لتصل إلى مستويات قياسية في بعض 

األسواق.    

جمهورية الدومينيكان  |  الفاصولياء 

هايتي  |  الذرة 
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة إلى ارتفاع وأعلى من نظيرتها قبل عام

سجلت أسعار المبيع بالجملة لمحصول الذرة البيضاء ارتفاعًا للشهر الثاني 
على التوالي خالل يناير/كانون الثاني رغم الواردات وحصاد الموسم 

الثاني de postera الذي وصل إلى معدله )والذي يشكل في العادة قرابة 
20 في المائة من إجمالي اإلنتاج السنوي(. وجاء ارتفاع األسعار نتيجة 

 de primera محدودية إمداد األسواق بفعل تراجع إنتاج الموسم الرئيسي
الذي استكمل حصاده خالل سبتمبر/أيلول، إلى جانب ضعف قيمة العملة 

الذي تسبب في ارتفاع تكاليف األغذية المستوردة. وكانت أسعار الذرة 
خالل يناير/كانون الثاني أعلى بحوالي 15 في المائة من نظيرتها خالل 

الفترة عينها قبل عام.    

هندوراس  |  الذرة 
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4.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

نسبة النمّو

حتى 01/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Honduras, Tegucigalpa, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

شهرا 3

شهرا 12

-1.0

 0.1          0.94.5

1.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/


10 فبراير/شباط 2016 لرصد أسعار األغذية وتحليلها6

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

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الذرة تشهد ارتفاعًا حادًا وتصل إلى مستويات قياسيًة

تسارعت ارتفاعات أسعار الذرة خالل يناير/كانون الثاني، حيث وصل معدل 
السعر على الصعيد الوطني إلى مستوى قياسي وأكثر من ضعف قيمة 

نظيره قبل عام. ولعل التوقعات غير المؤاتية حيال إنتاج محصول الذرة 
لعام 2016 ومحدودية اإلمداد المحلي كانت الدافع الرئيسي وراء ارتفاع 

األسعار خالل األشهر السابقة. كما كان لتراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار 
الذرة على المستوى اإلقليمي تأثير إضافي في منحى األسعار الصاعد. 

إلى  لتصل  الثاني  يناير/كانون  خالل  ارتفاعًا  تسجل  األرز  أسعار 
مستويات مرتفعة 

 شهدت أسعار أرز إيماتا، الصنف األكثر استهالكًا، ارتفاعًا خالل يناير/كانون
 الثاني بنسبة 30 في المائة تقريبًا مقارنة مع العام الفائت. ورغم التراجع

 في حصاد الموسم الرئيسي العام الفائت، إلى أن األسعار سجلت
 تحسنًا خالل يناير/كانون الثاني مع زيادة الصادرات عبر الحدود إلى الصين.

 وتعكس مستويات ارتفاع األسعار التراجع في قيمة العملة المحلية
 وتدني إنتاج عام 2015 بفعل الفيضانات الشديدة التي شهدتها البالد

 في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

مالوي  |  الذرة   

ميانمار  |  األرز    
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حتى 01/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Malawi, National Average, Retail, Maizeالمرجع هو:
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نسبة النمّو

حتى 01/16 معّدل هذه الفترة

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

1.5

  -2.46

9.6

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األرز عند مستويات قياسية 

سجلت أسعار األرز متوسط النوعية مزيدًا من االرتفاع لتصل إلى 
مستويات قياسية خالل يناير/كانون الثاني. واقترنت االرتفاعات 

الموسمية في األسعار مع المخاوف حيال تأثير الطقس الجاف في حصاد 
الموسم الرئيسي القادم لعام 2016. وفي محاولة لتعزيز اإلمدادات 
المحلية حتى وصول الحصاد الجديد المتوقع في مارس/آذار وتحقيق 

االستقرار في األسعار، أقدمت الحكومة على استيراد األرز في أواخر عام 
2015. ورغم أن كمية المشتريات الحكومية خالل العام الماضي والبالغة 

1.5 مليون طن سيتم تسليمها خالل الربع األول من عام 2016، إال أن 
الحكومة تفكر في استيراد كميات إضافية من األرز من بلدان ال توّرد األرز 

إلى أندونيسيا في العادة كالهند وباكستان. 

أندونيسيا  |  األرز  
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حتى 01/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Indonesia, National Average, Retail, Rice (medium quality)المرجع هو:

- 0.8.6

0.6
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

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

سجلت أسعار الذرة البيضاء زيادة حادة للشهر الثاني على التوالي خالل 
يناير/كانون الثاني عقب تراجعها الحاد في أكتوبر/تشرين األول ونوفمبر/

تشرين الثاني، وكانت أعلى بنسبة 50 في المائة من مستويات نظيرتها 
قبل عام. أما السبب الرئيس لهذا االرتفاع فكان في التراجع العام في 

 de postera اإلمداد، فرغم وصول اإلنتاج من حصاد الموسم الثاني
إلى معدله، يبقى توافر المنتج محدودًا بفعل التراجع الحاد في حصاد 

الموسم الرئيسي de primera لعام 2015 المستكمل خالل سبتمبر/
أيلول والذي يشكل في العادة حوالي 60 في المائة من إجمالي اإلنتاج 

السنوي. 

نيكاراغوا  |  الذرة  
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حتى 01/16 معّدل هذه الفترة

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

3.0

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الذرة تسجل ارتفاعًا حادًا خالل يناير/كانون الثاني وتصل 
إلى مستويات قياسية  

شهدت أسعار الذرة الصفراء والبيضاء مزيدًا من االرتفاع خالل يناير/
كانون الثاني لتصل إلى مستويات قياسية للشهر الثاني على 

التوالي، حيث وصلت عروض أسعار الذرة البيضاء إلى أكثر من ضعف 
قيمتها قبل عام وأعلى من سعر استيرادها. ولعل ظروف الطقس 

شديد الجفاف، التي تؤثر بشكل مناوئ في توقعات إنتاج الذرة لعام 
2016، والتي قد تنخفض بنسبة 25 في المائة عن مستوى العام 

السابق، تشكل الدافع الرئيسي وراء االرتفاعات الحادة مؤخرًا. كما جاء 
هذا الضغط على األسعار نتيجة محدودية اإلمدادات على المستوى 

الوطني، عقب تراجع إنتاج عام 2015، في حين أسفر تراجع قيمة 
العملة الوطنية عن تفاقم حالة ارتفاع األسعار.

جنوب أفريقيا  |  الذرة 
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حتى 01/16 معّدل هذه الفترة

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

 15.9

7.2

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة أعلى بكثير من مستويات نظيرتها قبل عام

شهدت أسعار الذرة اتجاهات خليطة خالل يناير/كانون الثاني لكنها بقيت 
عند مستويات مرتفعة بفعل إنتاج الحبوب دون المعدل خالل 2015، 

إلى جانب تواصل الطلب على االستيراد من البلدان المجاورة خالل 
األشهر السابقة. ففي دار السالم، المركز الحضري األكبر، استقرت 

األسعار في حين سجلت مزيدًا من االرتفاع في إرينجا لتصل بذلك إلى 
مستويات قياسية. بالمقابل، تراجعت األسعار في أروشا الواقعة في 
منطقة الهطوالت المطرية ثنائية النموذج شمال البالد، مع تحسن في 

اإلمدادات جراء تحرير مخزونات من الوكالة الوطنية الحتياطي األغذية 
 .Vuli وحصاد الموسم الثانوي

جمهورية تنزانيا المتحدة  |  الذرة    
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حتى 01/16 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 

خالل  استقرارًا  تسجل  لكنها  قياسية  مستويات  عند  الذرة  أسعار 
الثاني   يناير/كانون 

شهدت أسعار الذرة استقرارًا خالل يناير/كانون الثاني عقب الزيادات 
الحادة التي سجلتها خالل األشهر السابقة، وذلك بفعل تأثير البيع 

بأسعار مدعومة من قبل وكالة احتياطي األغذية والتي تطالب شركات 
الطحن المستلمة للمنتج بتثبيت أسعار المبيع بالجملة لوجبة الذرة. غير أن 
عروض األسعار بقيت أعلى بكثير من قيم نظيرتها قبل عام ووصلت إلى 

مستويات قياسية بفعل محدودية اإلمدادات وضعف التوقعات حيال 
إنتاج محصول 2016، في حين تسبب تراجع قيمة العملة الوطنية في 

الضغط على األسعار مسببًا ارتفاعها أيضًا. 

    زامبيا  |  الذرة
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حتى 01/16 معّدل هذه الفترة

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

9.5

 1.9

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/


 

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 فبراير/شباط 2016. 

 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. 
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