
12 فرباير/شباط 2020

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#1 AR
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار  IS لرصد 
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سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا
يناير/كانون  ↖ خالل  الصفراء  والذرة  القمح  تصدير  أسعار  معظم  ارتفعت 

، مدعومة بشكل رئيس بزيادة النشاط التجاري. كما ارتفعت أسعار الأرز  ي
الثا�ن

التأث�ي  حيال  والمخاوف  الحصاد  ضغط  تراجع  بفعل  الدولي  المستوى  عىل 
ي إنتاج البلدان المصّدرة. 

ي �ن
المحتمل للطقس غ�ي المؤا�ت

المرتفع  ↖ مستواها  عىل  الخشنة  الحبوب  أسعار  حافظت  أفريقيا،  ق  �ش ي 
و�ن

بفعل  قليمية  الإ دون  المنطقة  امتداد  عىل  ي 
الثا�ن يناير/كانون  خالل  نسبياً 

الفائت، والذي  بالعام  قياساً   2019 لعام  الحبوب  إنتاج  ي 
�ن العام  اجع  ال�ت

وجنوب  السودان  ي 
�ن الشامل  لالقتصاد  الصعبة  الحالة  بفعل  أك�ش  تفاقم 

الفائت،  العام  أواخر  هطلت  ي 
ال�ت الغزيرة  الأمطار  أسهمت  كما  السودان. 

ي استمرارية 
ي أحدثت اضطرابات طالت الأنشطة الزراعية والتسويقية، �ن

وال�ت
ي بلدان عديدة.   

المستويات المرتفعة لالأسعار �ن

نتاج لمحاصيل 2020، واصلت  ↖ ي الجنوب الأفريقي، ووسط ضعف آفاق الإ
و�ن

العملة  قيمة  وضعف  مدادات  الإ بمحدودية  مدعومة  ارتفاعها  الذرة  أسعار 
ي زمبابوي.  

لسيما �ن

مستوى النذار بالأسعار:          مرتفع         معتدل ]اعتماداً عىل تحليل"النظام العالمي للمعلومات والنذار المبكر"]

قائمة المحتويات
ية( ز ي انجل�ي

)هو التقرير الكامل متوفر فقط �ز

2 ................................... أسعار الحبوب عىل المستوى الدولي

4 .................................. تحذيرات بخصوص الأسعار المحلية 

ن | المواد الغذائية  الأرجنت�ي
ي | الحبوب 

هاي�ت
كينيا | الذرة

ستان | دقيق القمح ن قرغ�ي
مالوي | الذرة

موزامبيق | الذرة
باكستان | القمح

جنوب السودان | الأغذية الأساسية
رسي لنكا | الأرز

السودان | الأغذية الأساسية  
طاجيكستان | دقيق القمح 

أوغندا | الذرة
انيا المتحدة | الذرة  ن جمهورية ت�ن

زامبيا | الذرة   
زمبابوي | الحبوب

المحىلي  المستوى  عىل  الأسعار  تحذير 

ي حال كانت بيانات الأسعار المتاحة ليست أقدم من شهرين. 
ل يتم إدراج تحذيرات إل �ز

http://www.fao.org/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/3/ca7728en/ca7728en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7728en/ca7728en.pdf
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

الأسعار الدولية للحبوب 

ي      
أسعار أعىل تسجلها الحبوب عىل المستوى الدولي خالل يناير/كانون الثا�ن

يناير/ خالل  الدولي  المستوى  عىل  ارتفاعاً  القمح  أسعار  معظم  سجلت 
والمخاوف الصادرات  عىل  القوي  بالطلب  عموماً  مدعومة   ، ي

الثا�ز  كانون 
الرئيسية. المنتجة  البلدان  بعض  ي 

�ز  2020 محاصيل  إنتاج  آفاق   حيال 
الذي التاريخي  النخفاض  أسهم  الأمريكية،  المتحدة  الوليات   ففي 

ارتفاعها، مسبباً  الأسعار  عىل  الضغط  ي 
�ز الشتوي  القمح  محاصيل   طال 

، قاسي  ،2 )رقم  المرجعي  الأمريكي  القمح  معدل سعر طن  ارتفع   حيث 
ليصل التوالي  عىل  الرابع  للشهر  السفينة(  ظهر  تسليم  شتوي،   أحمر، 

قياساً المائة  ي 
�ز بأك�ث من خمسة  أي أعىل   ، أمريكي 237 دولر   إل 

من بأك�ث  الأسعار  ارتفعت   ، ز الأرجنت�ي ي 
و�ز الأول.  /كانون  ديسم�ب  بشهر 

إل الأول  بالدرجة  يعود  وذلك  الفائت،  بالشهر  قياساً  المائة  ي 
�ز  10 

أن إل  للتصدير.  المنتج  توافر  محدودية  وسط  المبيعات  ة  وت�ي  تسارع 
العام من  عينها  ة  بالف�ت قياساً  مستوياتها  من  أد�ز  عموماً  بقيت   الأسعار 

عالمياً. ة  الكب�ي مدادات  الإ بذلك  لتعكس   ، ي
    الما�ز

يناير/كانون أعىل عموماً خالل  الذرة  أسعار تصدير  كانت   وبالمثل، 
، وأعىل أيضاً من مستوياتها قبل عام. فقد وصل معدل سعر ي

 الثا�ز
إل السفينة(  تسليم ظهر  2، صفراء،  )رقم  المرجعية  الأمريكية   الذرة 

ي المائة قياساً بشهر
ز �ز  172 دولراً أمريكياً للطن، أي أعىل بأك�ث من اثن�ي

يناير/ المائة مقارنة مع شهر  ي 
أربعة �ز الأول، وأك�ث بنحو  /كانون  ديسم�ب

الأمريكية، جاءت المتحدة  الوليات  ي 
. و�ز ي

الما�ز العام  ي من 
الثا�ز  كانون 

المناطق وزيادة مبيعات ي بعض 
�ز الحصاد  تأخر  نتيجة  الأسعار   زيادة 

20/2019 إسهام اجع مخزون  ز كان للتوقعات ب�ت ي ح�ي
 التصدير، �ز

ارتفعت الرئيسية،  المصدرة  البلدان  ز  الزيادة. ومن ب�ي تلك  ي 
 أيضاً �ز

، ي
الثا�ز يناير/كانون  ملحوظ خالل  بشكل  ز  الأرجنت�ي ي 

�ز التصدير   أسعار 

ي
 مع ضغط موسمي ناجم عن استمرارية الطلب عىل الصادرات. و�ز

ي دعم
القوي، لسيما من بلدان آسيوية، سبباً �ز  أوكرانيا أيضاً كان الطلب 

الأسعار.

 237,00 5,2 11,6 -0,5

 221,25 4,6 12,3 -7,7

 225,50 4,9 12,0 -6,9
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر              
) ي

يناير/كانون الثا�ز 20(
 نسبة التغي�ي

 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

المصدر: المجلس الدولي للحبوب

 أمريكا )الخليج(، القمح )أمريكي رقم 2
، أحمر، شتوي( قاسي

البحر الأسود، القمح )مخصص للطحن(

، قمح طري ز ، القمح )الأرجنت�ي ز   الأرجنت�ي
أعىل النهر، تسليم ظهر السفينة(

ي )فرنسا(، قمح )نخب أول( التحاد الأورو�ب

أسعار الذرة عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن  نسبة التغي�ي
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

 APK-Inform المصدر: المجلس الدولي للحبوب، الوكالة الستشارية

أمريكا )الخليج(، الذرة )أمريكية رقم 2، صفراء(

البحر الأسود، الذرة )علف(

ظهر السفينة(
، أعىل النهر، تسليم ز ، الذرة )الأرجنت�ي ز  الأرجنت�ي

البحر الأسود، الذرة )علف(

20(
آخر سعر                       

) ي
يناير/كانون الثا�ز

19
/نيسان

  

18يوليو
/تموز

19يوليو
 /تموز

19يناير
      /كانون   

20يناير
      /كانون   

18أبريل
/نيسان

  

أبريل أكتوبر19
ين  /ت�ث

أكتوبر18
ين  /ت�ث

18يناير
      /كانون

ي
الثا�ز ي

الثا�ز ي
الأولالثا�ز الأول

18يوليو
/تموز

19يوليو
 /تموز

19يناير
      /كانون   

20يناير
      /كانون   

18أبريل
/نيسان

  

أبريل أكتوبر19
ين  /ت�ث

أكتوبر18
ين  /ت�ث

18يناير
      /كانون

ي
الثا�ز ي

الثا�ز ي
الأولالثا�ز الأول

19
/نيسان

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

الأرز الأغذية والزراعة لعموم أسعار   ارتفع مؤ�ث منظمة 
ي
الثا�ز يناير/كانون  المائة خالل  ي 

1,5 �ز  )2002-04=100( بنسبة 
ي جميع قطاعات

224,9 نقطة. وازدادت الأسعار �ز  ليصل بالمعدل إل 
النوعية الأعىل. إنديكا ذي  الرئيسية، لسيما ضمن قطاع أرز   أسواق الأرز 
اء بقي خافتاً عىل وجه العموم، إل أن أسعار  صحيح أن الهتمام بال�ث

مدعومة  ، ي
الثا�ز يناير/كانون  آسيا خالل  ع�ب معظم  تحسنت   التصدير 

الأمطار تأث�ي  باستمرارية  المرتبطة  والمخاوف  الحصاد  اجع ضغط   ب�ت
بصفة الحال  وانطبقت هذه  الموردين.  بعض  إنتاج  ي 

�ز المتقلبة   الصيفية 
المخصصة المائية  مدادات  الإ انخفاض  ألقى  تايلند، حيث   خاصة عىل 

ارتفعت عروض الموسم، وبالتالي  الزراعات خارج   للري بظالله عىل 
 أسعار أرز تاي 100%ب الأبيض إل 468 دولراً أمريكياً للطن، أي

الأول وأعىل /كانون  المائة قياساً بشهر ديسم�ب ي 
أربعة �ز بنسبة   أعىل 

2018. كما سجلت عروض الأسعار زيادات  مستوى له منذ مايو/أيار 
النقل تكاليف  بارتفاع  مدعومة  باكستان،  ي 

�ز أيضاً  ملحوظة   شهرية 
تسببت بينما   .) الرئيسي )ال�ب  ز  الص�ي إل  المبيعات  بزيادة   والتوقعات 
الأرز ي دعم زيادة أسعار 

المبيعات �ز المنتج وثبات   محدودية توافر 
ز زادت ي ح�ي

ي الوليات المتحدة الأمريكية، �ز
التوالي �ز  للشهر الرابع عىل 

. ز ازيل إل أعىل مستوى له خالل سنت�ي ي ال�ب
   أسعاره �ز

الأسعار الدولية للحبوب - واصل

 468,00 4,2 6,3 8,3

 331,00 2,2 2,0 -4,0

 357,00 0,6 -1,7 -0,8

 532,50 3,4 4,6 2,6250
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أسعار الأرز عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن  نسبة التغي�ي
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

 المصدر: جمعية مصدري الأرز التايلندي؛ تحديث منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز

تايلند )بانكوك(، أرز )تاي %100 ب(

ي المائة(
فيت نام، أرز )مك� بنسبة 25 �ز

 الوليات المتحدة، أرز )حبة طويلة أمريكي

ي المائة(
الهند، أرز )مك� بنسبة 25 �ز

ي المائة 2.4 (
�ز

20(
آخر سعر                 
) ي

يناير/كانون الثا�ز

18يوليو
/تموز

19يوليو
 /تموز

19يناير
      /كانون   

20يناير
      /كانون   

18أبريل
/نيسان

  

أبريل أكتوبر19
ين  /ت�ث

أكتوبر18
ين  /ت�ث

18يناير
      /كانون

ي
الثا�ز ي

الثا�ز ي
الأولالثا�ز الأول

19
/نيسان

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي 

ي الحصول عىل الأغذية 
ي ترتفع فيها أسعار سلعة غذائية أساسية أو أك�ث عىل نحو غ�ي طبيعي ما يؤثر سلباً �ز

ي البلدان ال�ت
�ز

الأغذية وسط تضخم عامي   ارتفاع أسعار 

/ اتجاهها الصاعد خالل ديسم�ب دقيق القمح  واصلت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج 
عام  قبل  تها  نظ�ي عن  المائة  ي 

�ز  30 بنسبة  أعىل  مستويات  إل  لتصل  الأول  كانون 
المتوقع  من  مؤخراً،  استكمل  الذي  الحصاد  ومع  محلياً.  للمنتج  الجيد  التوافر  رغم 
العام  المسجل  القياسي  نتاج  الإ من   2019 لعام  القمح  محصول  كمية  ب  تق�ت أن 
حبوب  أسعار  عروض  ارتفاع  جزئياً  فيعكس  الأسعار  مستوى  ارتفاع  أما  الفائت. 
القمح،  دقيق  أسعار  أن  غ�ي  الصادرات.  عىل  القوي  بالطلب  المدعومة  القمح، 
العام  التضخم  معدل  اتجاه  عموماً  تبعت  الغذائية  المواد  أسعار معظم  وكذلك 
الأول  /كانون  ديسم�ب المائة خالل  ي 

�ز  54 قرابة  إل  ازداد  والذي  البلد،  الذي شهده 
ي تقف وراء التضخم نذكر 

قياساً بالعام الذي سبقه. ولعل من الدوافع الرئيسة ال�ت
ي 

�ز  60 ي 
الثا�ز يناير/كانون  البلد، حيث فقدت خالل  قيمة عملة  ي 

�ز الملحوظ  اجع  ال�ت
من  رئيسية  غذائية  سلع  إعفاء  أن  صحيح  السابق.  بالعام  قياساً  قيمتها  من  المائة 
/ يبة القيمة المضافة الذي طبق منذ أغسطس/آب قد انتهى بتاريخ 31 ديسم�ب �ز

كانون الأول 2019، إل أن الحكومة، سعياً منها لكبح زيادة الأسعار، أعادت النظر 
المنتجات  فيها  بما  مختلفة  مواد  أسعار  لتجميد   Precios  Cuidados برنامج  ي 

�ز
 2019 بتاريخ  التنفيذ  ز  عام، حيث دخل ح�ي لمدة  نامج  ال�ب الغذائية. وي�ي هذا 
تعريفات  تجميد  مؤخراً  نُفذت  ي 

ال�ت الأخرى  جراءات  الإ ز  ب�ي ومن   . ي
الثا�ز يناير/كانون 

التأثر.  المجموعات �يعة  لصالح جل  ائب  ال�ز الَمرافق وخصم 

ن  |  المواد الغذائية       الأرجنت�ي

2.
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ϰϟ·
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نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

-1,6

 0,9

Argentina, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

-0.2

    3 -6,1,6

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تها قبل عام      أسعار الذرة تحافظ عىل مستوى أعىل من نظ�ي

أعىل  كانت  أنها  إل   ، ي
الثا�ز يناير/كانون  خليطة خالل  اتجاهات  الذرة  أسعار  شهدت 

عموماً قياساً بالعام الفائت. ويتبع ارتفاع مستوى الأسعار الزيادات المتواصلة منذ 
الطويل  الأمطار  موسم  حصاد  بإنتاجية  المتعلقة  المخاوف  إثر   2019 منتصف 
ي المناطق المنتجة الرئيسية بفعل القحط 

2019 �ز ي أواخر 
الرئيسي الذي استكمل �ز

اجع  ي مطلع الموسم. ورغم تحسن الأمطار منذ مايو/أيار، إل أن ثمة توقعات ب�ت
�ز

الزراعي-  المناطق  ي 
و�ز معدلته.  من  ابه  اق�ت رغم  الفائت،  بالعام  قياساً  الحصاد 

من  والساحلية  قية  ال�ث والجنوبية  الوسطى  البقاع  ي 
�ز الهامشية  والزراعية  الرعوية 

شهده  الذي  الجفاف  تسبب  أق�،  الأمطار  موسم  فيها  يكون  ما  عادة  ي 
ال�ت البلد، 

ي تراجع إنتاج الذرة بحدة أك�ب خالل موسم الأمطار الطويل – الذي 
مطلع الموسم �ز

ي المائة عن المعدل تبعاً 
ي أغسطس/آب – وذلك بنسبة 50-60 �ز

استكمل حصاده �ز
الب�ز  أصابت  ي 

ال�ت والضطرابات  أوغندا  من  الواردات  انخفاض  ولعل  للتوقعات. 
ي ارتفاع مستويات 

التحتية للنقل والحصاد جراء الهطولت المطرية الغزيرة أسهم �ز
    . الأسعار، مع أن تحرير الحكومة للمخزون أدى إل كبح ارتفاع الأسعار بدرجة أك�ب

كينيا  |  الذرة     

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 0,3

-0,6

Kenya, Eldoret, Wholesale, Maize 

نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

2,52

3,8

قيمها  من  أعىل  بقائها  مع  الأول  /كانون  ديسم�ب والأرز خالل  الذرة  أسعار  تراجع 
عام            قبل 

استقرارها  عىل  المحلية  المجروشة  الذرة  لمنتج  بالتجزئة  المبيع  أسعار  حافظت 
/كانون الأول مع حصاد الموسم »الخريفي«  تارة وتراجعت تارة أخرى خالل ديسم�ب
/ البلد منذ نوفم�ب ي 

الثانوي والواردات. ولعل تحسن الوضع الجتماعي والسياسي �ز
إمداد  ضمان  ي 

�ز أسهم  القتصادية  الأنشطة  ي 
�ز زيادة  من  تبعه  وما  ي 

الثا�ز ين  ت�ث
السابقة.  الأشهر  شهدته  الذي  الصاعد  التجاه  وكبح  بالمنتج  منتظم  بشكل  السوق 
اجع  ب�ت مدعومة  عام،  قبل  تها  نظ�ي من  بأشواط  أعىل  عموماً  بقيت  الأسعار  أن  غ�ي 
ضعف  نتيجة  نتاج  الإ تكاليف  وارتفاع   2019 لعام  ي 

والثا�ز الأول  ز  الموسم�ي إنتاج 
بمعظمه،  والمستورد  الأرز،  الآخر،  الأساسي  ي 

الغذا�أ المحصول  أسعار  أما  العملة. 
ي السوق جراء 

/كانون الأول بفعل تحسن توافر المنتج �ز فقد تراجعت خالل ديسم�ب
2019. غ�ي أن الأسعار  ة من عام  الأربعة الأخ�ي اد كميات أك�ب خالل الأشهر  است�ي
بشكل  مدعومة  عام  قبل  تها  نظ�ي قيم  عن  بأشواط  تزيد  ي 

ال�ت قيمها  عىل  حافظت 
البلد.             عملة  قيمة  تراجع  باستمرارية  رئيس 

ي  |  الحبوب     
هاي�ت

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 0.2

-0,2  1,6

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 12/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Haiti, Port-au-Prince, Retail, Rice (imported)المرجع هو:

6,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

الذرة          الصاعد لأسعار  التجاه  تواصل 

معدل  معها  دافعة   ، ي
الثا�ز يناير/كانون  خالل  ارتفاعها  الذرة  حبوب  أسعار  واصلت 

ي 
�ز المتوقعة  الزيادة  ورغم  عام.  قبل  المسجلة  قيمته  ضعفي  إل  ي 

الوط�ز الأسعار 
المبكر(،  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  النظام  القطري،  )الموجز   2019 حصاد 
المجاورة،  البلدان  من  الطلب  زيادة  بفعل  محدودية  أك�ث  السوق  إمدادات  كانت 
والديزل  ين  ز الب�ز أسعار  ي 

�ز الزيادة  أن  كما  محلياً.  الأسعار  ارتفاع  دعم  ي 
�ز تسبب  ما 

ي المناطق ذات 
ي مزيد من الضغط عىل الأسعار، لسيما �ز

ي أواخر 2019 تسبب �ز
�ز

إل  الجنوبية  المقاطعات  ي 
�ز نتاج  الإ ي 

�ز المحىلي  العجز  أدى  وقد   . الهيكىلي العجز 
ي 

مدادات ما أسفر عن ارتفاع الأسعار عن المعدل الوط�ز ي الإ
محدودية أك�ب نسبياً �ز

الذرة  اء  �ث أسعار  ارتفعت  مداد،  الإ معوقات  لتخفيف  وسعياً  المناطق.  تلك  ي 
�ز

ي 
الثا�ز يناير/كانون  أواخر  ي 

للكغ �ز 310 كواشا مالوي  إل  70 كواشا مالوي  بـ  مؤخراً 
خالل  المدعومة  المبيعات  استمرت  بينما  مخزونهم،  بيع  عىل  ز  المنتج�ي ز  لتحف�ي

السوق مستوى أعىل.   ي سجلت فيها أسعار 
ال�ت الجنوب  ي 

الشهر لسيما �ز

مالوي  |  الذرة     

2.
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نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

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

5 8,4 5

لكن عند مستويات أعىل من قيمها قبل عام                           القمح تستقر  أسعار دقيق 

حافظت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من الصنف الأول عىل استقرارها 
ة  الكب�ي الزيادة  بعد  عام  قبل  تها  نظ�ي من  أعىل  بقائها  مع   ، ي

الثا�ز يناير/كانون  خالل 
/كانون الأول 2019. ويستورد البلد  ين الأول وديسم�ب ز أكتوبر/ت�ث ي سجلتها ب�ي

ال�ت
إل  بمنشئها  الشحنات  تعود  بينما  المحلية،  الستهالكية  احتياجاته  نصف  قرابة 
2019 بفعل النخفاض  ي أواخر 

ي سجلت فيها الأسعار ارتفاع كب�ي �ز
كازاخستان ال�ت

نتاج  الإ تراجع  نتيجة  الأسعار  عىل  الآخر  الضغط  وجاء  القمح.  إنتاج  ي 
�ز الملحوظ 

الخمس  السنوات  معدل  وعن  السابق  بالعام  قياساً   2019 خالل  للقمح  المحىلي 
ة.  الأخ�ي

ستان  |  دقيق القمح      ن قرغ�ي

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 -1,2

-0,2

Kyrgyzstan, National Average, Retail, Wheat (flour, first grade)

نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

1,8

0,9

الأول          /كانون  ديسم�ب الطفيف خالل  تراجعها  ارتفاعها عقب  تعاود  الأسعار 

/كانون الأول 2019، عاودت أسعار حبوب الذرة  ي ديسم�ب
بعد تراجعها الطفيف �ز

يناير/كانون  وبحلول   ،2019 منتصف  ي 
�ز بدأ  الذي  الأجل  طويل  ارتفاعها  اتجاه 

الأسعار  ي 
�ز الرتفاع  هذا  ويعود  عام.  قبل  مستوياتها  ضعف  إل  وصلت   ، ي

الثا�ز
بخسائر  تسببا  إعصارين  تأث�ي  بفعل  الأسواق  إمدادات  انخفاض  إل  الأول  بالدرجة 
المناطق  أك�ث  من  بعض  ي 

�ز  2019 لعام  الذرة  محصول  طالت  النطاق  واسعة 
إل عجز محىلي  الجنوب  ي 

�ز الجفاف  أدت ظروف  إل ذلك،  إضافة  إنتاجية.  الزراعية 
المناوئة  الطقس  ظروف  تؤدي  أن  المحتمل  من  حيث   ،2019 عام  الحبوب  ي 

�ز
الأشهر  الأسعار خالل  تواصل ضغطها عىل  أن   2020 ي محصول 

�ز سلباً  أثرت  ي 
ال�ت

القادمة. 

موزامبيق  |  الذرة     
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نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

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

210,0 5

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=ar
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

استثنائية            مستويات  إل  ترتفع  الأغذية  أسعار 

ي 
الثا�ز يناير/كانون  خالل  طفيفاً  تراجعاً  الذرة  أسعار  سجلت  جوبا،  العاصمة  ي 

�ز
الهطولت  ذات  المناطق  ي 

�ز الراهن  الوقت  ي 
�ز والمتواصل  ي 

الثا�ز الموسم  كحصاد 
بينما  الأسواق،  ي 

�ز المنتج  توافر  زيادة  إل  الواردات  وأدت  النموذج،  ثنائية  المطرية 
حافظت أسعار الذرة الرفيعة عىل ارتفاعها. كما اتبعت أسعار أغذية أساسية مهمة 
بينما  ي 

والفول السودا�ن دقيق القمح  أخرى اتجاهات خليطة، حيث ارتفعت أسعار 
عند  فكانت  الأغذية  أسعار  أما  يذكر.  تغي�ي  أي  الكسافا  أسعار  عروض  تشهد  لم 
أسعار  ازدادت  حيث   ، ي

الثا�ز يناير/كانون  ي خالل 
استثنا�أ نحو  عىل  مرتفعة  مستويات 

تها قبل عام وبنحو 20 ضعفاً عن  ي المائة قياساً بنظ�ي
الحبوب الخشنة بنسبة 50 �ز

مستويات  ارتفاع  ويعود  العملة.  انهيار  قبل   2015 يوليو/تموز  ي 
�ز المسجلة  قيمها 

وكذلك  النقل،  تكاليف  وارتفاع  محلياً  مدادات  الإ كفاية  عدم  إل  الأغذية  أسعار 
اعات  ز ال�ز تأث�ي  ي يعيشها القتصاد الشامل، ناهيك عن استمرارية 

ال�ت الحالة الصعبة 
منظمة  ز  ب�ي كة  المش�ت البعثة  إليها  خلصت  ي 

ال�ت الأولية  للنتائج  ووفقاً  المديدة. 
من   ، ي

الغذا�أ والأمن  المحاصيل  لتقييم  العالمي  الأغذية  وبرنامج  والزراعة  الأغذية 
المتوقع أي يبلغ إجمالي إنتاج الحبوب لعام 2019 نحو 500 818 طن، أي أعىل 
معدل  من  المائة  ي 

�ز أربعة  بنسبة  أد�ز  لكن   ،2018 إنتاج  من  المائة  ي 
�ز  10 بنسبة 

انتشار  ي 
�ز الغزيرة  الأمطار  تسببت   ،2019 أواخر  ي 

و�ز ة.  الأخ�ي الخمس  السنوات 
هائلة طالت  عن خسائر  أسفر  ما  المحاصيل  زراعة  مناطق  من  عديد  ي 

�ز الفيضانات 
الأسعار.            ارتفاع  استمرار  عملت جميعاً عىل  تجارية  اضطرابات  وكذلك  المحاصيل 

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية     
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نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)المرجع هو:

12,5

أو  قياسية  مستويات  إل  وتصل  الرتفاع  من  مزيداً  تسجل  القمح  دقيق  أسعار 
قياسية        شبه 

، دقيق القمح، ارتفاعها  ي الرئيسي
، واصلت أسعار المنتج الغذا�أ ي

ي يناير/كانون الثا�ز
�ز

ة من 2019 لتصل بذلك إل مستويات قياسية أو شبه  الذي بدأ خالل الأشهر الأخ�ي
ي زيادة معدل 

قياسية. وقد أسهمت الأسعار المرتفعة لحبوب القمح ودقيق القمح �ز
، وهو أعىل  ي

ي المائة خالل يناير/كانون الثا�ز
التضخم العام، الذي ارتفع إل 14,6 �ز

ي الأسعار محدودية 
ة �ز مستوى له خالل أك�ث من تسع سنوات. وتعكس الزيادة الكب�ي

و2019،   2018 عامي  ي 
�ز معدله  عن  نتاج  الإ انخفاض  نتيجة  الأسواق  إمدادات 

ما  ولعل   . ي
الما�ز العام  القمح  يات  مش�ت وانخفاض  القوية  بالصادرات  مصحوباً 

المتعاقبة  الزيادات  النقل، عقب  تكاليف  ي 
�ز الزيادة  كانت  أك�ث  الأسعار  ارتفاع  دعم 

ي 
الثا�ز يناير/كانون  بداية  مع  كان  وآخرها  النفطية،  المنتجات  أسعار  ي طرأت عىل 

ال�ت
لكبح  الحكومة  من  وسعياً  والكهرباء.  الغاز  أسعار  ي 

�ز الزيادات  عن  ناهيك   ،2020
الموافقة  فيها  بما  جراءات  الإ تنفيذ عدد من  أقدمت عىل  أك�ب  الأسعار بشكل  ارتفاع 
القمح لتخفيف  000 300 طن من  اد كمية  ي عىل است�ي

الثا�ز يناير/كانون   20 بتاريخ 
اير/شباط،  ف�ب  2019 ي 

�ز قمح  شحنة  أول  تصل  أن  المرتقب  ومن  العرض.  ضغط 
مليار   15 تبلغ  إغاثة  حزمة  قدمت  كما  مارس/آذار.  ح�ت  الواردات  تتواصل  حيث 
عن  مدعومة  بأسعار  غذائية  مواد  لبيع   ) أمريكي دولر  مليون   97( باكستانية  روبية 
سابقة  حزمة  أعقاب  ي 

�ز ي 
تأ�ت ي 

وال�ت البلد،  ي 
�ز ة  المنت�ث الدولة  مخازن  مؤسسة  طريق 

 45( باكستان  روبية  مليار   7 بقيمة  ي 
الثا�ز يناير/كانون  ي مطلع 

�ز عليها  الموافقة  تمت 
ين  وأكتوبر/ت�ث /أيلول  سبتم�ب شهري  خالل  القمح  ويزرع   .) أمريكي دولر  مليون 

ي مارس/آذار وأبريل/نيسان.
الأول، ليبدأ وصول الحصاد إل الأسواق �ز

باكستان  |  القمح     
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نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

0,5

-0,1

Pakistan, Karachi, Retail, Wheat (flour)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

1,5

     4,6

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

قياسية  إل مستويات  الأساسية ووصولها  الأغذية  أسعار  ارتفاع 

/ ديسم�ب خالل  ارتفاعها  محلياً  ز  المنتج�ي والدخن  الرفيعة  الذرة  أسعار  واصلت 
سجلت  كما  مؤخراً.   2019 حصاد  استكمال  رغم  ي 

الثا�ز ويناير/كانون  الأول  كانون 
لتصل  أ�ع  وبمعدلت  ي 

الثا�ز يناير/كانون  ي 
�ز أيضاً  ارتفاعاً  المستورد  القمح  أسعار 

ي المائة. عموماً، وصلت أسعار الحبوب إل مستويات قياسية، 
الزيادة إل نسبة 20 �ز

وصلت إل ضعفي مستوياتها المرتفعة أصالً قبل عام. وتعود هذه الزيادة بالدرجة 
جانب  عىل  العملة،  قيمة  وضعف   2019 لعام  الحبوب  إنتاج  انخفاض  إل  الأول 
نتاج  نقص الوقود وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية ما أدى إل تضخم تكاليف الإ
ي قادتها 

مداد بالمحاصيل والأغذية ال�ت والنقل. ووفقاً للنتائج الأولية لبعثة تقييم الإ
عام  والدخن(  الرفيعة  )الذرة  الخشنة  الحبوب  إنتاج  يقدر   ،2019 عام  الحكومة 
ي المائة من إنتاج 2018 الوف�ي 

2019 بنحو 5,2 مليون طن، أي أد�ز بنسبة 36 �ز
ة. ولعل العامل الرئيس  ي المائة قياساً بمعدل السنوات الخمس الأخ�ي

وبنسبة 18 �ز
نتاج يعود عىل توليفة موجات الجفاف المديدة خالل يوليو/ ي الإ

وراء هذا العجز �ز
واسعة  فيضانات  ي 

�ز تسبب  ما  الموسم،  أواخر  ي 
�ز أعقبتها  غزيرة  أمطار  مع  تموز 

تأث�ي آخر طال الغالل.  بالآفات  صابات الشديدة  النطاق. كما كان لالإ

السودان  |  الأغذية الأساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Sudan, Al-Fashir, Wholesale, Milletالمرجع هو:

12,6

قياسية إل مستويات  ي وتصل 
الثا�ن يناير/كانون  ترتفع خالل  رز  الأ أسعار 

اتجاهاً صاعداً  يشهد  بدأ  الذي  الأرز،   ، الأساسي ي 
الغذا�أ المحصول  أسعار  سجلت 

إل  بذلك  ليصل  ي 
الثا�ز يناير/كانون  خالل  الرتفاع  من  مزيداً   ،2019 أواخر  منذ 

وانخفاض  الواردات  اجع  ب�ت مصحوباً  الموسمي  الضغط  وجاء  قياسية.  مستويات 
كما  /أيلول.  سبتم�ب ي 

�ز استكمل  الذي   2019 لعام  الثانوي  »يال«  محصول  إنتاج 
محصول  حصاد  ي 

�ز الجاف  الطقس  ظروف  بتأث�ي  المرتبطة  المخاوف  بعض  أن 
ي 

المناطق، قد أسهم �ز ي بعض 
2020، والذي بدأ �ز القادم خالل  الرئيسي  »ماها« 

، بدأت  ز الضغط عىل الأسعار وارتفاعها. ولتموين المخزون ثانية ومساعدة المزارع�ي
يناير/ أواخر  ي 

و�ز المقشور.  غ�ي  الأرز  من  »ماها«  موسم  محاصيل  اء  ب�ث الحكومة 
تها  نظ�ي عن  تزيد  ي 

ال�ت المكفولة،  لالأسعار  الجديد  الأد�ز  الحد  أقرت   ، ي
الثا�ز كانون 

رطوبة  بمحتوى  المقشور  غ�ي  الأرز  اء  �ث سعر  عىل  مرة  لأول  وتشتمل  عام،  قبل 
مي�ة  قروض  صدار  لإ لنكية  �ي  روبية  مليار   100 مبلغ  خصصت  كما  أعىل. 
ة  والكب�ي والمتوسطة  ة  الصغ�ي الأرز  مطاحن  لصالح  المائة  ي 

�ز ثمانية  فائدة  بنسبة 
المكفولة.     بالأسعار  المقشور  غ�ي  الأرز  اء  ل�ث تشجيعاً 

�ي لنكا  |  الأرز     
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2,0

0,0

Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white) 

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

1,0

     -64,2,4

تها قبل عام    أسعار دقيق القمح ل تزال أعىل من نظ�ي

حافظت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من الصنف الأول عىل استقرارها 
قياساً  المائة  ي 

�ز  15 بنسبة  أعىل  تزال  ل  لكنها   ، ز الماضي�ي الشهرين  خالل  عموماً 
ي 

ال�ت الشاذة  الزيادة  بعد   ، ي
الما�ز العام  من  ي 

الثا�ز يناير/كانون  ي 
�ز تها  نظ�ي بمستوى 

الأسعار  اتجاهات  وتعكس   . ي
الثا�ز ين  /ت�ث ونوفم�ب /أيلول  سبتم�ب ز  ب�ي عليها  طرأت 

أسعار  فيه  ي سجلت 
ال�ت كازاخستان،  الرئيس،  الموّرد  البلد  اتجاهات  الأول  بالدرجة 

ي إنتاج القمح، 
ي أواخر 2019 بفعل النخفاض الملحوظ �ز

ة �ز التصدير زيادات كب�ي
البلد.  ي 

�ز المحىلي  الستهالك  نصف  عىل  يزيد  ما  وسطياً  القمح  واردات  ي  تل�ب حيث 
السنوات  خالل  ملحوظ  بشكل  انخفضت  قد  القمح  دقيق  يات  مش�ت أن  صحيح 
يعتمد  يزال  ل  البلد  أن  إل  المحلية،  للمطاحن  نتاجية  الإ الطاقة  تحسن  مع  ة  الأخ�ي

القمح.  بشكل كب�ي عىل واردات حبوب 

القمح         |  دقيق  طاجيكستان 
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  0,0

-0,1
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نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Tajikistan, Khorugh, Retail, Wheat (flour, first grade)المرجع هو:

6, 0,0 0

 1,4

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

قبل  تها  نظ�ي قيم  من  بأشواط  أعىل  بقائها  مع  الذرة  أسعار  ي 
�ن موسمي  انخفاض 

عام     

ي إثر حصاد محاصيل 
ي يناير/كانون الثا�ز

الذرة بشكل ملحوظ �ز رغم انخفاض أسعار 
نذار  والإ للمعلومات  العالمي  النظام  القطري،  )الموجز  مؤخراً  ي 

الثا�ز الموسم 
ارتفاع  ي 

ويأ�ت  . كب�ي بشكل  عام  قبل  تها  نظ�ي قيم  من  أعىل  تزال  ل  أنها  إل  المبكر(، 
نتيجة  ي 

الما�ز العام  خالل  المسجلة  المتواصلة  الزيادات  عقب  الأسعار  مستوى 
هذا  تسبب  حيث  السودان،  وجنوب  كينيا  جانب  من  لسيما  إقليمياً،  القوي  الطلب 
مداد عموماً إثر تراجع حصاد الموسم الأول لعام 2019  ي زيادة ضغط الإ

الطلب �ز
ي لعام 2018. إضافة إل ذلك، تسببت 

ي للموسم الثا�ز
نتاج المتد�ز عن المعدل والإ

أسهم  ما  والزراعية  التسويقية  الأنشطة  إعاقة  ي 
�ز  2019 أواخر  ي 

�ز الغزيرة  الأمطار 
ي الأسعار.     

ي دعم مزيد من الزيادات �ز
�ز

أوغندا  |  الذرة       
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نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

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

4,7

    0,4

ملحوظ                        بشكل  مرتفعة  نحو مستويات  تتجه  الذرة  أسعار 

جداً،  مرتفعة  مستويات  نحو  ي 
الثا�ز يناير/كانون  خالل  عموماً  الذرة  أسعار  اتجهت 

الأول  بالدرجة  الأسعار  ارتفاع  وجاء  عام.  قبل  تها  نظ�ي قيم  ضعفي  إل  ووصلت 
نتيجة الطلب القوي إقليمياً من كينيا ورواندا وجنوب السودان، وكذلك من زمبابوي 
 2019 لعام  الحبوب  إنتاج  لنخفاض  كان  ذلك،  إل  إضافة  الخصوص.  وجه  عىل 
ي رفع 

بشكل طفيف عن المعدل، إثر تراجع إنتاج موسم »ماسيكا« الثانوي، إسهام �ز
أواخر  ي 

�ز الغزيرة  الأمطار  عن  الناجمة  التجارية  الحركة  اضطرابات  ولعل  الأسعار. 
ي دعم الأسعار.   

2019 كانت سبباً آخر �ز

الذرة          | انيا المتحدة   ن جمهورية ت�ن
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نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
United Republic of Tanzania, Arusha, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

    3,4.02

5,8

الزيادة        تباطؤ معدلت  الذرة ل تزال عند مستويات قياسية مع  أسعار 

، عقب الزيادات  ي
استقرت أسعار حبوب الذرة ومنتجات الذرة خالل يناير/كانون الثا�ز

الأسعار  ي وصلت 
الثا�ز يناير/كانون  ي 

2019. و�ز ي سجلتها منذ منتصف 
ال�ت المتواصلة 

نتاج  تها قبل عام مسجلة بذلك مستويات قياسية. ولعل الإ إل نحو ضعف قيم نظ�ي
السنوي الأد�ز من المعدل للمرة الثانية عىل التوالي خالل 2019 بفعل شح الهطولت 
رئيسة  عوامل  مثلت  الطبيعية  مستوياتها  عن  مدادات  الإ انخفاض  وبالتالي  المطرية 
وراء ارتفاع الأسعار. كما تسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، واستمرار تراجع قيمة 
الطقس  أحدثت ظروف  ذلك،  إل  إضافة  الأسعار.  الضغط عىل  مزيد من  ي 

�ز العملة 
البقاع  ي 

�ز  2020 لعام  الذرة  ي محصول 
�ز سلبياً  اً  تأث�ي  2019 أواخر  ي 

�ز المؤاتية  غ�ي 
نتاج، وزيادة احتمالية استمرار ضغط  الجنوبية من البلد، ما أدى إل تراجع توقعات الإ

ي تلك المناطق.  
مداد �ز الإ

زامبيا  |  الذرة      
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نسبة النمّو

ح�ت 01/20 ة معّدل هذه الف�ت

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

4,9

     9,6

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=UGA&lang=ar
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=UGA&lang=ar


الحاد      ارتفاعها  تواصل  الذرة  أسعار 

الأول،  /كانون  عامة خالل ديسم�ب ارتفاعها بصورة  المجروشة  الذرة  أسعار  واصلت 
بعض  عىل  الدعم  تطبيق  عقب  الأسواق  بعض  ي 

�ز خجول  تراجع  تسجيل  رغم 
عام.  قبل  قيمها  ضعف   12 من  بأك�ث  أعىل  بقيت  الأسعار  أن  إل  الذرة.  منتجات 
اجع  ال�ت نتيجة  الأول  بالدرجة  ي 

تأ�ت متطرف  نحو  عىل  المرتفعة  المستويات  وهذه 
انخفاض  نتيجة  بالحبوب  المحلية  مدادات  الإ وانخفاض  العملة  قيمة  ي 

�ز المستمر 
عىل  البلد  قدرة  أعاق  الذي  ي  الأجن�ب القطع  ونقص  الجفاف  بفعل   2019 إنتاج 
بفعل   2020 بمحصول  المتعلقة  نتاج  الإ توقعات  تراجعت  كما  الحبوب.  اد  است�ي
نتيجة تحليق  ز  المزارع�ي ائية لدى  ال�ث القدرة  ء لالأمطار وغياب  التوزع السي استمرار 
وتقليص  المستلزمات  إمكانية حصولهم عىل  تقييد  عن  أسفر  ما  التضخم،  معدلت 
خالل  وهائل  مستمر  ضغط  تحت  الحبوب  أسعار  توضع  وقد  المزروعة.  المساحة 
 . التوالي الثانية عىل  2020 أد�ز من المعدل للسنة  الأشهر القادمة إن بقي حصاد 

زمبابوي  |  الحبوب       
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ح�ت 12/19 ة معّدل هذه الف�ت

-1,8

-1,5

Zimbabwe, Mat south, Retail, Maize meal

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 5,8

     5,2



 

ي 
�ز والزراعة  بالأغذية  ي 

المع�ز المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  للنظام  التابع  الأغذية وتحليلها  رصد أسعار  فريق  قبل  ة من  الن�ث أعدت هذه 
ة عىل آخر المعلومات والتحليالت المتعلقة بالأسعار عىل المستوى المحىلي  قسم التجارة والأسواق لمنظمة الأغذية والزراعة. وتشتمل هذه الن�ث
ي البلدان النامية لتستكمل بذلك تحليل منظمة الأغذية والزراعة لالأسواق الدولية. كما توفر تحذيراً مبكراً بارتفاع أسعار 

لالأغذية الأساسية، لسيما �ز
 . ي

ي الأمن الغذا�أ
ي قد تؤثر سلباً �ز

الأغذية عىل المستوى القطري ال�ت

يستند هذا التقرير إل المعلومات المتوافرة ح�ت شهر فرباير/شباط 2020. 

ي أداة رصد أسعار الأغذية وتحليلها عىل الرابط:
ي هذا التحليل �ز

 تجدون كافة البيانات المستخدمة �ز
www.fao.org/giews/food-price/tool/public/index.html#/home

ي لرصد أسعار الأغذية وتحليلها عىل الرابط:
و�ز لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اللك�ت

 www.fao.org/giews/food-prices

توّجه تساؤلتكم إل: 

GIEWS رصد أسعار الأغذية وتحليلها 
قسم التجارة والأسواق 

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 
 Viale delle Terme di Caracalla

00153، روما، إيطاليا 
GIEWS1@fao.org : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب

يدية بغرض ن�ث تقاريره. نذار المبكر لمنظمة الأغذية والزراعة قائمة بالعناوين ال�ب أعد النظام العالمي للمعلومات والإ

: اك يرجى تقديم استمارة التسجيل من خالل الرابط التالي لالش�ت
http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world 
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عالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ل تع�ب عن أي رأي كان خاص بمنظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة )المنظمة( ي هذا المنتج الإ
 المسميات المستخدمة �ز

كات أو شارة إل �ث ي الإ
ز حدودها وتخومها. ول تع�ز ي لأي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعي�ي

نما�أ ي أو الإ
 بشأن الوضع القانو�ز

اع أم ل، أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيال لها عىل أخرى ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها. اءات الخ�ت ، سواء كانت مشمولة ب�ب ز   منتجات محددة لمصنع�ي

ورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها. ( ول تعكس بال�ز ز عالمي تخص المؤلف )المؤلف�ي ي هذا المنتج الإ
إن وجهات النظر الُمع�ب عنها �ز

© الفاو، 2020

الرقم التسلسىلي الدولي الموحد 2707 - 2053 )المطبوعات(
الرقم التسلسىلي الدولي الموحد 2707 - 2029 )عىل الخط(

بداعي نسب المصنف - غ�ي تجاري - المشاركة بالمثل 03.0 لفائدة المنظمات  خيص العام للمشاع الإ وط ال�ت بعض الحقوق محفوظة. هذا الُمصنَّف متاح وفقا ل�ث
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ي أي
ط التنويه بمصدر العمل عىل نحو مناسب. و�ز خيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه لأغراض غ�ي تجارية، ب�ث  بموجب أحكام هذا ال�ت

اح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. ول يسمح باستخدام شعار المنظمة. وإذا  استخدام لهذا العمل، ل ينبغي أن يكون هناك أي اق�ت
بداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخالء  تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع الإ
جمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة. والمنظمة ليست مسؤولة عن محتوى ضافة إل التنويه المطلوب: »لم يتم إنشاء هذه ال�ت  المسؤولية التالي بالإ

جمة. وسوف تكون الطبعة ]طبعة اللغة[ الأصلية هي الطبعة المعتمدة.   أو دقة هذه ال�ت

خيص، ال�ت المادة 8 من  ي 
الوساطة والتحكيم كما هو وارد �ز ي ل يمكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق 

ال�ت خيص  ال�ت الناشئة بموجب  اعات  ز ال�ز  تتم تسوية 
للملكية العالمية  بالمنظمة  الخاصة  الوساطة  قواعد  ي 

�ز بها  المعمول  الوساطة  قواعد  وتتمثل  خيص.  ال�ت ي هذا 
�ز ذلك  بخالف  عليه  ما هو منصوص   باستثناء 

 الفكرية http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules، وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا  لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون
.)UNCITRAL( التجاري الدولي

ي إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إل طرف ثالث، مثل الجداول، والأشكال، والصور، مسؤولية
 مواد الطرف الثالث.  يتحمل المستخدمون الراغبون �ز

. وتقع تبعة المطالبات الناشئة عن التعدي عىل عادة الستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق التأليف والن�ث  تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن لإ
ي العمل عىل عاتق المستخدم وحده.

 أي مكون مملوك لطرف ثالث �ز

عالمية عىل الموقع الشبكي للمنظمة )http://www.fao.org/publication/ar( ويمكن خيص. يمكن الطالع عىل منتجات المنظمة الإ  المبيعات، والحقوق، وال�ت
اؤها من خالل publications-sales@fao.org. وينبغي تقديم طلبات الستخدام التجاري عن طريق: �ث

.copyright@fao.org :خيص إل    www.fao.org/contact-us/licence-request. وينبغي تقديم الستفسارات المتعلقة بالحقوق وال�ت
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