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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#10 FPMA نشرة خاصة

 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

األساسية ئل  لرسا  ا
ارتفاع  ↖ أكتوبر/تشرين األول بفعل  الذرة بشكل طفيف في  ارتفعت أسعار 

الوفيرة  العالمية  اإلمدادات  أن  إال  الواردات.  على  قوي  بشكل  الطلب 
أدنى  مستويات  عند  األسعار  متوسط  أبقت  زاخرة  بمحاصيل  والتوقعات 
األرز  أسعار  عروض  تابعت  النقيض،  وعلى  الفائت.  العام  نظيرتها  من 

تراجعها نتيجة حصاد الموسم الجديد وضعف الطلب على الواردات. 

تراجعها  ↖ والفاصولياء  الذرة  أسعار  تابعت  والكاريبي،  الوسطى  أمريكا  في 
الواضح بسبب محصول الموسم الجديد، وخاصة في هندوراس ونيكاراغوا، 
من  الجنوب-غربية  المناطق  في  األسعار  فيه  حّلقت  الذي  الوقت  في 

هايتي، األكثر تضررًا من اإلعصار ماثيو.

في أفريقيا، واصلت أسعار الحبوب الخشنة تراجعها في جنوب السودان،  ↖
بينما عرقل بدء الحصاد المبكر في نيجيريا االتجاه الصاعد على مر الشهور 
أو  بمرتين  أعلى  البلدين  األسعار في هذين  بقيت  ولكن  الماضية.  العدة 
األسعار  بقيت  كما  الفائت.  العام  من  األشهر  لنفس  نظيرتها  من  ثالث 
بمستويات مرتفعة في عدة بلدان مستوردة في أفريقيا الجنوبية بسبب 

محدودية اإلمدادات اإلقليمية بشكل عام.

معظم  ↖ في  استقرارها  على  حافظت  أو  األرز  أسعار  تراجعت  آسيا،  في 
في  قياسية  مستويات  إلى  لتصل  الحاد  ارتفاعها  واصلت  بينما  البلدان، 

بنغالديش، مدعومة بمحدودية اإلمدادات المحلية.

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

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

اكتسبت أسعار القمح والذرة بشكل عام مزيدًا من القوة في أكتوبر/تشرين األول، بينما تراجعت أسعار األرز

  تعززت أسعار صادرات القمح بشكل عام في أكتوبر/تشرين األول
 حيث بلغ متوسط السعر المرجعي للقمح األمريكي )رقم 2، قمح

 أحمر شتوي، على ظهر السفينة( 193 دوالر أمريكي للطن الواحد،
 أي أعلى بـ 2 في المائة من سعر سبتمبر/أيلول، إال أنه بقي عند
 مستوى أقل بـ 13 في المائة من نظيره للشهر نفسه من العام

 السابق. وتسبب عدم اليقين حيال إمدادات هذا الموسم من
 القمح المخصص للدقيق عالي الجودة، مقرونًا بأسعار الصادرات
 القوية بالمزيد من دعم األسعار. إال أن وفرة اإلمدادات عمومًا،

 والتنبؤات بزيادات كبيرة في مخزونات العالم مع نهاية 2017، قد
 حّدت من هذه الزيادة. وفي األرجنتين التي بدأ الحصاد فيها للتّو،
 تراجعت أسعار القمح بشكل كبير في أكتوبر/تشرين األول بسبب

 التنبؤات بمحصول زاخر في 2016.

 حظيت األسعار الدولية للذرة بشكل عام بمزيد من القوة في
 أكتوبر/تشرين األول. حيث بلغ متوسط سعر الذرة األمريكية

 المرجعية )رقم 2، أصفر، على ظهر السفينة( 152دوالر أمريكي
للطن الواحد، أي أعلى بنحو 3 في المائة من أسعار سبتمبر/
 أيلول، إال أنها بقيت أدنى من أسعار الشهر نفسه من العام
 الفائت بنسبة 12في المائة. وتسبب ارتفاع األنشطة التجارية
 المقرون بتأخير الحصاد في الواليات المتحدة األمريكية وغرب

 أوربا، بارتفاع عروض األسعار. إال أن هذه الزيادات بقيت محدودة
 بفعل التوقعات بمحاصيل قوية وظروف زراعة مؤاتية في

    النصف الجنوبي من الكرة.
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 
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األسعار الدولية لألرز

 تراجع معدل مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
 )2002-04 = 100( بنسبة 2 في المائة في شهر أكتوبر/تشرين

 األول ليبلغ 186 نقطة. وانخفضت أسعار التصدير في جميع
 قطاعات السوق الرئيسية لألرز وسط ضغوط الحصاد وضعف

 الطلب على الصادرات. في تايالند، بلغ متوسط سعر األرز
 100% ب، 375 دوالر أمريكي للطن الواحد، أي أقل بنحو 6

 في المائة من أسعار سبتمبر/أيلول، نتيجة لبطء وتيرة المبيعات
 وضعف البات التايلندي ووصول محصول الموسم الجديد.

 كما شهدت أسعار الصادرات مزيدًا من التراجع في الباكستان،
الدعم لعروض بالمبيعات للفلبين بعض  التوقعات   بينما وفرت 

 األسعار في الفيت نام. في الهند، فاق ضعف االهتمام
 بالشراء الضغط على األسعار المسبب الرتفاعها والمرتبط

 بعمليات الشراء المتواصلة للحكومة. أما في الواليات المتحدة،
 فقد سجلت عروض أسعار الخاصة بالحبة الطويلة مزيدًا من
 التراجع بفعل تدني االهتمام بالشراء، ناهيك عن المخاوف

بالجودة.   المتعلقة 

األسعار الدولية للحبوب - واصل

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


 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط
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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 

ارتفعت أسعار الذرة بشكل معتدل ووصلت إلى مستويات مرتفعة      
 ارتفعت أسعار الذرة الصفراء بشكل معتدل في أكتوبر/تشرين األول
 ووصلت إلى مستويات أعلى بمرتين من أسعار العام السابق. ولقد

 تفاقمت النزعات الموسمية بفعل قوة الصادرات الصامدة بسبب المزيد من
 التراجع الذي شهدته العملة الوطنية. ومن المتوقع أن تصل صادرات العام

 التسويقي الحالي )مارس/آذار - فبراير/شباط( إلى مستويات مرتفعة قياسيًا.
 وتستمر عمليات زراعة محصول 2017 لتشمل مساحات قد تسجل، بحسب

 التنبؤات، مستويات قياسية جديدة. وبالرغم من العرقلة التي شهدتها
 عمليات البذار بسبب األمطار الغزيرة، يقال بأن الظروف الحقلية بشكل عام، ال

 تزال مؤاتية. وحافظت أسعار حبوب القمح ودقيق القمح نسبيًا، على ثباتها
 في أكتوبر/تشرين األول حيث بقيت أعلى بنسبة 70 في المائة على أساس
 سنوي، وذلك ألن المزيد من التراجع الذي طرأ على العملة المحلية خفف من

 الضغط نحو األسفل الذي سببه محصول القمح لعام 2016 الذي بدأ لتوه.
 وتقول التنبؤات بإنتاج وافر يصل إلى 51 طن، إال أن هطول األمطار الغزيرة

  قبل خلق بعض الشكوك حيال احتماالت أضرار قد تصيب المحصول.

أسعار األرز تسجل مستويات تاريخية في أكتوبر/تشرين األول  
 ارتفعت أسعار التجزئة والجملة من األرز للشهر الخامس على التوالي
 مسجلة مستويات قياسية في أكتوبر/تشرين األول نتيجة لمحدودية

 اإلمدادات المحلية. وازداد الضغط الموسمي الصاعد بفعل مخرجات موسم
 لـ 2016 من البورو الرئيسي واألوس الثانوي الذي جرى جمعه في بدايات

 العام. كما أضافت المشتريات من قبل الحكومة، على الرغم من صغر حجمها،
 بعض الضغط نحو األعلى. بدأ تأمين البورو في الخامس من مايو/أيار، وكان
 من المخطط له أن يستمر حتى 31 أكتوبر/تشرين األول لكمية 000 700 طن

 من األرز غير المقشور و000 850 من األرز المجروش. وكان انخفاض الواردات
 من العوامل األخرى التي دفعت أسعار األرز نحو األعلى: فاعتبارًا من تاريخ 27

 أكتوبر/تشرين األول،  لم يستورد القطاع العام أية كميات من األرز منذ بداية
 السنة المالية في يوليو/تموز، بينما استورد القطاع الخاص 040 4 طن فقط،

 ال غير. وفي نفس المدة من العام الماضي، وفي الوقت الذي لم يستورد
 فيه القطاع العام أية كمية من األرز، كان القطاع الخاص قد استورد قرابة

 100 117 طن. ففي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغ المختصون عن بدء
 تراجع أسعار األنواع الخشنة من األرز على مستوى المزرعة بفضل بدء حصاد

محصول أمان الذي يمثل نحو 40 في المائة من إجمالي اإلنتاج.

أسعار الذرة الصفراء أعلى بكثير من مستويات العام الماضي رغم 
التراجعات األخيرة

واصلت أسعار الذرة الصفراء تراجعها في أكتوبر/تشرين األول نتيجة تحسن 
إمدادات حصاد الموسم الثاني الجاري وارتفاع الواردات بعد أن خففت الحكومة 
القيود المفروضة عليها في أوائل أغسطس/آب )السياسات الغذائية، رصد 
في   90 إلى   70 بـ  أعلى  زالت  ما  األسعار  أن  إال  وتحليلها(.  األغذية  أسعار 
المائة من نظيرتها من العام السابق بعد الزيادات الحادة التي طرأت على مر 
الشهور الماضية مدفوعة بشكل عام بالهبوط الحاد في محصول الحبوب لعام 
2016 المتأثر بالجفاف وانتشار األوبئة. بدأ موسم زراعة محصول 2017-2016 
األساسي لتّوه، ومن المتوقع أن يحظى بظروف طقس مؤاتية خالل األسابيع 
القليلة المقبلة مع نسبة رطوبة محسنة في التربة بفعل األمطار التي هطلت 
صغار  لدعم  الحكومة  وضعتها  التي  التدابير  تقدم  أن  المتوقع  ومن  مؤخرًا. 
المزارعين مزيدًا من الدعم للمساحات المزروعة في الموسم الزراعي الجديد. 
وتراجعت أسعار مادة البطاطس األساسية بشكل عام في أكتوبر/تشرين األول 
بسبب تعزيز الحصاد الجديد إلمدادات السوق. إال أنها ما زالت عند مستويات 
التي  الحادة  الزيادات  الفائت، وذلك عقب  العام  بكثير من نظيرتها من  أعلى 
شهدتها الشهور الماضية بعد جفاف ترك أكبر األثر في المحاصيل. وكان ارتفاع 
أسعار البطاطس المترافق مع ارتفاع أسعار لحوم الدجاج، وراء زيادة بنسبة  0.4 

في المائة على أساس شهري في التضخم العام.    

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 الذرة تحافظ على ارتفاعها وتبلغ أسعار األرز مراتب قياسية 
األول  أكتوبر/تشرين  في  الصفراء  الذرة  أسعار  على  معتدلة  زيادة  طرأت 
مترافقة بانخفاض في االتجاهات الموسمية بفضل تحسن العملة المحلية 
وتحرير مخزون الدولة واالستمرار في االستيراد. إال أن األسعار بقيت أعلى 
الناتج  عقبت  التي  اإلمدادات  قلة  يعكس  ما  الفائت  العام  عليه  كانت  مما 
الكلي المحدود بفعل الجفاف لهذا العام. وتقدر تنبؤات اإلنتاج األخيرة حجم 
محصول الذرة لعام 2016 بأقل من 64 مليون طن، أي أقل بـ 25 في المائة 
من اإلنتاج الوفير للعام السابق، واألقل على اإلطالق منذ 2011. وسعيًا منها 
البالغة  نحو تخفيف حالة ضيق اإلمدادات، مددت الحكومة التعرفة الجمركية 
صفر والمفروضة على واردات الذرة من البلدان خارج ميركوسور )السياسات 
الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(. تتقدم زراعة محصول الموسم األول 
لعام 17/2016 بشكل كبير في سياق ظروف طقس مؤاتية وتشير التنبؤات 
المبكرة إلى ازدياد كبير في المساحات المزروعة على أساس سنوي. بقيت 
بسبب  األول  أكتوبر/تشرين  يذكر في  تغيير  دون  الرئيسية  األرز  مادة  أسعار 
استيعاب االرتفاع األخير في قيمة العملة المحلية واستيراد األرز وتحريره من 
للمنحى  وتحليلها(  األغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  الدولة  مخزون 
الناتجة عن  المتزايد في األشهر األخيرة. إال أن محدودية اإلمدادات المحلية 
ضعف محصول 2016 وقوة الصادرات في النصف األول من السنة تابعت 
تأثيرها في رفع األسعار نحو مراتب قياسية في الشهر الماضي. تتابع زراعة 
المحصول  في  ازدياد  إلى  المبكرة  وتشيرالتنبؤات  نشاطاتها   2017 موسم 

بنسبة 9 إلى 14 في المائة مقارنة مع محصول 2016.      

تراجعت أسعار الذرة بينما أبقت محدودية اإلمدادات على المستويات 
المرتفعة على أساس سنوي

تراجع متوسط السعر الوطني للذرة في أكتوبر/تشرين األول ما عكس ارتفاع 
الواردات وبرامج الدعم الغذائي. إال أن األسعار قد بقيت أعلى بنسبة 50 في 
المائة من نظيرتها العام الماضي، وذلك، بشكل أساسي، نتيجة حالة ضيق 
2016 بسبب  الذرة لعام  التي أعقبت محدودية محصول  المحلية  اإلمدادات 
من  الجنوبية  المناطق  وكانت  المدّورة.  المخزون  كميات  وانخفاض  الجفاف 
البلد هي األكثر تأثرَا بظروف الجفاف ما انعكس على هيئة ارتفاع نسبي في 
أسعار حبة الذرة. وأضاف ضعف العملة المحلية ضغطًا تضخميًا إذا ما أخذنا 
الذرة المطلوبة لتغطية العجز الوطني  المتزايد لواردات  بعين االعتبار الحجم 
الوقود في  أسعار  على  مؤخرًا  التي طرأت  الزيادات  وأسهمت  العام.  لهذا 
الوصول إلى هذه المستويات المرتفعة من األسعار. وفي 24 أكتوبر/تشرين 
األول، بدأت شركة التنمية والتسويق الزراعي التابعة للحكومة بيع الذرة بأسعار 
عزمها  وأعلنت عن  األكثر هشاشة،  الفئات  مدعومة محاولة تسهيل وصول 

على فتح نقاط بيع جديدة.    

البرازيل  |  الذرة 

مالوي  |  الذرة 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Malawi, National Average, Retail, Maizeالمرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الحبوب الخشنة تبقى دونما تغيير أو تتراجع في سبتمبر/
أيلول محافظة على المستويات القياسية المرتفعة 

بقيت أسعار الحبوب الخشنة من دون تغيير أو شهدت بعض التراجع في 
سبتمبر/أيلول مع بدء حصاد 2016 المبكر. بدأ الحصاد األساسي في 

أكتوبر/تشرين األول في جميع أنحاء البالد مع تنبؤات بوصولها إلى الحد 
الوسطي في معظم المناطق. إنما بقيت األسعار أعلى بضعفين من 
سابقتها العام الماضي بعد االرتفاع الحاد الذي شهدته األشهر الفائتة. 

وتعكس هذه المستويات المرتفعة لألسعار بشكل عام الهبوط الحاد 
في قيمة العملة المحلية التي شهدت مزيدًا من الضعف في سبتمبر/
أيلول بشكل عّدل جزئيًا من الضغط نحو األسفل بسبب الحصاد المبكر. 

وتتابع العملة المحلية الضعيفة الدفع نحو مزيد من الطلب دون اإلقليمي 
على واردات الحبوب النيجيرية ما سبب ارتفاعًا في تكاليف المدخالت من 

الوقود. وأسهم انعدام األمن الذي يعرقل نشاطات السوق في إبقاء 
األسعار عند مستويات مرتفعة في سبتمبر/أيلول.

نيجيريا  |  الحبوب الخشنة 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Kano, Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/446899/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/446899/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/446164/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الذرة مستقرة ولكن عند مستويات تفوق بشكل كبير نظيرتها 
من العام الماضي 

حافظت أسعار جريش الذرة بشكل عام على استقرارها وبقيت عند مستويات 
بعد  جاءت  التي   2015 عام  من  سبتمبر/أيلول  مستويات  من  بكثير  أعلى 
الضغط  المرتفعة  األسعار  وتعكس  العام.  بدايات  مع  طرأت  حادة  زيادات 
الصاعد الناتج عن محدودية اإلمدادات بفعل المحصول المخفض للمرة الثانية 
على التوالي بسبب الجفاف عام 2016، والذي ُتقِدر التوقعات نسبته بأقل 
من 60 في المائة من مستوى إنتاج العام الفائت. عالوة على ذلك، كانت 
التكاليف المتزايدة للواردات القادمة من جنوب إفريقية، وهي الَمصدر األول 
عن  المسؤولة  للذرة  الوطنية  الهيئة  دفعت  قد  الحبوب،  من  البلد  لواردات 
تنظيم سوق الذرة، في بدايات 2016، إلى رفع أسعار السوق المحلية في 
فبراير/شباط. أما في سبتمبر/أيلول، ومحاولة منها تخفيف أسعار السوق، 
رفعت الحكومة الحظر عن الواردات الذي كان قد ُفرض مسبقَا على منتجات 
أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  أفريقية  جنوب  من  الواردة  الذرة  جريش 

األغذية وتحليلها(.

بـ  أعلى من  وكانت  األول  أكتوبر/تشرين  الذرة في  أسعار  ارتفعت 
03 في المائة على أساس سنوي 

ارتفعت أسعار حبوب الذرة وجريش الذرة في أكتوبر/تشرين األول بأكثر من 
حوالي الربع مقارنة مع سابقتها من العام السابق، لتسجل منتجات الذرة أعلى 
مستوى لها. وبالرغم من وجود ارتفاع طفيف في اإلنتاج في 2016، بقيت 
إمدادات الذرة أكثر محدودية هذا العام، عقب ضخامة حجم الصادرات وصغر 
كما  المدّورة.  المخزونات  انخفاض  في  تسبب  الذي  الفائت  العام  محصول 
أسهم االرتفاع الحاد في سعر الوقود الذي طرأ في أكتوبر/تشرين األول في 
تعزيز ارتفاع أسعار هذا الشهر. وكان ارتفاع أسعار حبوب الذرة وجريش الذرة 
في أكتوبر/تشرين األول وراء الزيادة بنسبة  0.6 في المائة والزيادة بنسبة  
0.5 في المائة في نسبة التضخم العام الشهري لألغذية، وبالتالي، األعلى 
على مدى الشهور العدة السابقة. وكواحد من التدابير التي وضعتها لضمان 
وجود إمدادات وافرة وتخفيف حدة ارتفاع األسعار في منتصف أكتوبر/تشرين 
األول، ألغت الحكومة جميع تصاريح تصدير الذرة عدا تلك المخصصة ألغراض 

إنسانية )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(.      

سوازيالند  |  الذرة

زامبيا  |  الذرة 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Swaziland, National Average, Retail, Maize mealالمرجع هو:

4.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

2.9

0.0

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

حتى 10/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zambia, National Average, Retail, Maize (white)المرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األغذية تتراجع في أكتوبر/تشرين األول مع المحافظة على 
مستويات مرتفعة شبه قياسية 

تراجعت أسعار الحبوب الخشنة في أكتوبر/تشرين األول للشهر الثالث على 
التوالي في عدد من األسواق عبر البالد. وفيما خال المناطق التي تحدُّ فيها 

حالة انعدام األمن من تدفق السلع، تحسنت إمدادات السوق المحلية من 
الحبوب بشكل عام بفعل المحاصيل المحصودة حديثًا والواردات المستمرة 

من أوغندا واستمرار عمليات المساعدات الغذائية. وتبعت أسعار المواد 
الغذائية األساسية األخرى من قبيل دقيق القمح والمكسرات المجروشة 

والكسافا أنماطًا مشابهة. وخفف استقرار أسعار تبادل العمالت في 
أكتوبر/تشرين األول، الذي أعقب التدهور الحاد للعملة المحلية منذ 2015، 
الضغط التضخمي وأسهم في تراجع األسعار. ولكن، وبالرغم من المنحى 

الصاعد الذي استمر على مدى الشهور الثالثة الماضية، بقيت أسعار 
الحبوب في أكتوبر/تشرين األول أعلى بضعفين أو ثالثة من مستويات 
الشهر عينه من العام الفائت، من حيث القيمة االسمية، بسبب انتشار 

انعدام األمن وتعطيل تدفق التجارة ومحدودية اإلمدادات وضعف العملة 
وشح الوقود وارتفاع تكاليف المواصالت.          

جنوب السودا  |  األغذية األساسية 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
South Sudan, Juba, Retail, Sorghum (Feterita)المرجع هو:
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/449233/
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107 نوفمبر/تشرين الثاني 2016  لرصد أسعار األغذية وتحليلها

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 نوفمبر/تشرين الثاني 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. 

© منظمة األغذية والزراعة، 2016 
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