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األغذية أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#4 AR
خاصة  نرشة 

والزراعة لألغذية  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي    النظام 

وتحليلها األغذية  أسعار  IS لرصد 
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سية ألسا ا ئل  لرسا  ا
Ñ /أبريل خالل  الدويل  املستوى  عىل  خليطة  اتجاهات  الحبوب  أسعار  شهدت 

نيسان. فقد ارتفعت أسعار الذرة ألسباب ترجع بالدرجة األوىل إىل محدودية 
اإلمدادات، يف حني بقيت أسعار القمح مستقرة بفعل توافر كميات كافية من 
الرفيعة تراجعاً  التصدير عموماً. باملقابل، سجلت أسعار الشعري والذرة  قمح 
طفيفاً عىل املستوى الدويل، بينام كان تراجع أسعار األرز أكرب بفعل تقلبات 

أسعار العملة وتباطؤ األنشطة التجارية.  
Ñ  ويف رشق أفريقيا، بقيت أسعار الحبوب الخشنة يف السودان وجنوب السودان

عند مستويات تراوحت من شبه قياسية إىل قياسية، مدعومة بنقص اإلمدادات 
والظروف العجاف التي يعيشها االقتصاد الشامل، مبا يف ذلك ضعف قيمة العملة 
املحلية الذي أدى بدوره إىل تضخم أسعار األغذية. وكانت أسعار الحبوب عند 
مستويات مرتفعة أيضاً يف إثيوبيا، وذلك ألسباب يتصدرها استمرار تراجع قيمة 

عملة البلد، والذي أدى بدوره إىل ارتفاع تكاليف النقل واإلنتاج.  
Ñ  ويف غرب أفريقيا، أدت معوقات سالسل اإلمداد والظروف الصعبة التي يعيشها

التي شهدتها أسعار الحبوب  الزيادات املوسمية  االقتصاد الشامل إىل تضخم 
الخشنة يف نيجرييا، حيث تسببت يف دعمها إىل مستويات تجاوزت نظريتها قبل 
عام، السيام يف املنطقة الشاملية الرشقية التي فاقمت حالة النزاعات املتواصلة 
فيها من التحديات االقتصادية. ووصل التضخم السنوي يف أسعار األغذية إىل 
أعىل مستوى له خالل نحو 16 عاماً بزيادة وصلت نسبتها إىل 23 يف املائة خالل 

مارس/آذار 2021.   

مستوى االنذار باألسعار:          مرتفع         معتدل ]اعتامداً عىل تحليل"النظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر"]
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تحذير األسعار عىل املستوى املحيل 

ال يتم إدراج تحذيرات إال يف حال كانت بيانات األسعار املتاحة ليست أقدم من شهرين.
املصدر: النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر، ُمعدل ليتوافق ومعايري األمم املتحدة، 2021 

http://www.fao.org/home/ar/
http://www.fao.org/3/cb4284en/cb4284en.pdf
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

اتجاهات خليطة تشهدها أسعار الحبوب الرئيسية خالل أبريل/نيسان؛ فعروض أسعار الذرة تستأنف منحاها التصاعدي، بينام تستقر 
أسعار القمح يف حني تسجل أسعار األرز مزيداً من الرتاجع

 بعد فرتة قصرية من االستقرار خالل مارس/آذار، استأنفت أسعار الذرة منحاها التصاعدي عىل
 املستوى الدويل خالل أبريل/نيسان، حيث ارتفع سعر الذرة األمريكية املرجعية )رقم 2، صفراء،
 تسليم ظهر السفينة( بنسبة 8.0 يف املائة قياساً بالشهر الفائت، وبنسبة نحو 83 يف املائة قياساً

 بالعام السابق. ولعل ما أسهم يف تجدد ارتفاع عروض األسعار يرجع إىل محدودية اإلمدادات،
 واستمرار الطلب القوي املقرون مع توجهات نحو خفض الزراعات عن املستوى املتوقع لعام
 2021 يف الواليات املتحدة األمريكية. كذلك ارتفعت أسعار الذرة يف األرجنتني )تسليم ظهر

 السفينة عند أعىل النهر( بنسبة 7.4 قياساً بالشهر الفائت، وذلك نتيجة تأخر أعامل الحصاد
 قياساً بالعام السابق. كام تسببت ظروف املحصول غري املؤاتية يف دفع قيم الذرة يف الربازيل

 )Paranaguà، علف( إىل االرتفاع بنسبة 5.7 يف املائة، حيث أدى ارتفاع األسعار املحلية
 باإلضافة إىل ذلك إىل تطبيق القرار بتعليق الرسوم الجمركية املفروضة عىل واردات الذرة حتى
نهاية عام 2021. باملقابل، تراجعت أسعار الشعري والذرة الرفيعة بشكل طفيف خالل أبريل/
 نيسان، وذلك بنسبة 1.2 و1.6 عىل التوايل، مع بقائها أعىل بنسبة 26.8 و86.5 يف املائة عىل

 التوايل قياساً بقيم نظريتها قبل عام.

 مل تطرأ تغيريات تذكر عىل أسعار القمح عىل املستوى الدويل منذ مارس/آذار، حيث بقيت أعىل
 بنحو 17 يف املائة قياساً بقيم نظريتها املسجلة يف أبريل/نيسان 2020. صحيح أن اإلمدادات

 الكافية املخصصة للتصدير نتيجة تباطؤ األنشطة التجارية يف مطلع هذا الشهر حافظت عىل
 الضغط املسبب لرتاجع األسعار، إال أن هذا الشهر اختتم بارتفاع قوي يف األسعار يرجع إىل حد

 كبري إىل املخاوف املرتبطة بظروف املحاصيل يف عديد من البلدان املنتجة الرئيسة وزيادة الطلب
 من جانب قطاعات األعالف، فأسعار القمح باتت أكرث تنافسية يوماً تلو اآلخر قياساً بأسعار الذرة.
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أسعار الذرة عىل املستوى الدويل

APK-Inform ؛ املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشاريةUSDA :املصدر

الواليات املتحدة )الخليج(، الذرة )أمريكية رقم 2، صفراء(

البحر األسود، الذرة )علف(

ظهر السفينة(
 األرجنتني، الذرة )األرجنتني، أعىل النهر، تسليم

أوكرانيا، الذرة )عرض، تسليم ظهر السفينة(

دوالر أمرييك للطن آخر سعر                           
(21    أبريل/نيسان)

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد
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أسعار القمح عىل املستوى الدويل

دوالر أمرييك للطن

APK-Inform املصدر: املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشارية

 الواليات املتحدة )الخليج(، القمح )أمرييك رقم 2
قايس، أحمر، شتوي(

    أاالتحاد الرويس القمح )مخصص للطحن، قمح
 طري أعىل النهر، تسليم ظهر السفينة بحر عميق(

  أوكرانيا، القمح )مخصص للطحن، قمح طري
أعىل النهر، تسليم ظهر السفينة(

االتحاد األورويب )فرنسا(، قمح )نخب أول(
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أسعار األرز عىل املستوى الدويل

دوالر أمرييك للطن

 املصدر: جمعية مصدري األرز التايلندي؛ تحديث منظمة األغذية والزراعة ألسعار األرز

تايلند )بانكوك(، أرز )تاي 100 % ب(

فيت نام، أرز )مكرس بنسبة 25 يف املائة(

 الواليات املتحدة، أرز

الهند، أرز )مكرس بنسبة 25 يف املائة(
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آخر سعر                           
(21    أبريل/نيسان)

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
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 واحد

آخر سعر                           
(21    أبريل/نيسان)

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

 ويف الواليات املتحدة األمريكية، تسببت املخاوف املرتبطة بظروف املحصول وتراجع سعر الدوالر
 واالهتاممات الرشائية من جانب الصني )الرب الرئيس( يف رفع سعر القمح األمرييك املرجعي

 )رقم 2، قايس، أحمر، شتوي( بنسبة 2.5 يف املائة خالل أبريل/نيسان. لكن باملقابل، ورغم الزيادات
 امللحوظة التي طرأت عىل األسعار نهاية الشهر، إال أن تباطؤ املبيعات يف مطلع الشهر أبقى أسعار

 تصدير القمح يف االتحاد الرويس )املخصص للطحن، عرض، تسليم ظهر السفينة يف موانئ املياه
 العميقة( ويف أوكرانيا )مخصص للطحن، عرض، تسليم ظهر السفينة( ويف االتحاد األورويب )فرنسا،
 نخب أول( عند مستويات أدىن قياساً بالشهر الفائت بنسبة 7.4 و7.6 و2.3 يف املائة عىل التوايل.

 سجل معدل مؤرش منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز )2016-2014=100( 110.5
 نقطة يف أبريل/نيسان 2021، مرتاجعاً بنسبة 2.9 يف املائة عن قيمته املسجلة خالل شهر
 مارس/آذار وبنسبة 3.6 يف املائة عن قيمته قبل عام. أما األنشطة التجارية فبقيت بطيئة

 خالل أبريل/نيسان، إذ ال تزال املعوقات املرتبطة بالجوانب اللوجستية وبتكاليف الشحن سبباً
 يف إعاقة الصفقات الجديدة. كذلك كان للميض يف أعامل الحصاد يف كل من فيت نام والهند

 وتايلند إسهام يف تراجع األسعار، وبينام كان تراجع قيمة العملة يف الهند وتايلند سبباً يف
 انخفاضها. وعليه انخفضت األسعار خالل أبريل/نيسان يف عموم بلدان املنشأ اآلسيوية. ولعل
 الرتاجع األكرث حدة كان من نصيب تايلند وفيت نام، حيث انخفضت عروض أسعار التصدير
 إىل أدىن مستوى لها خالل خمسة أشهر إن مل نقل ستة. إال أن احتواء تراجع األسعار كان أكرب

 يف الهند، فهذا الضغط املسبب لرتاجع األسعار قد عاوضه استمرار الوترية الجيدة للشحنات
 والبداية القوية لحملة مشرتيات املوسم »الربيعي«. باملقابل تسببت املشرتيات املحلية العامة

لصالح برامج املساعدات الغذائية يف دعم عروض أسعار األرز طويل الحبة.
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تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل 

في البلدان التي ترتفع فيها أسعار سلعة غذائية أساسية أو أكثر على نحو غير طبيعي ما يؤثر سلباً في الحصول على األغذية 

أسعار املبيع بالتجزئة لألغذية تتجه إىل االرتفاع خالل مارس/آذار   
خالل  الكحولية  غري  واملرشوبات  الغذائية  املواد  أسعار  لتضخم  التصاعدي  املنحى  استمر 
والخرضوات  واللحوم  الطبخ  وزيوت  والبيض  األلبان  منتجات  أسعار  سجلت  حيث  مارس/آذار، 
واملحاصيل الدرنية والفاصولياء زيادات شهرية كبرية، فاقت ما عاوضه الرتاجع يف أسعار الفاكهة. 
وارتفعت أسعار األغذية عىل الرغم من تطبيق برنامج سقف األسعار، وسط حالة صعبة يعيشها 
قيمة  يف  الخسارة  ووصلت  املحلية.  العملة  قيمة  تراجع  استمرار  ذلك  يف  مبا  الشامل،  االقتصاد 
شهراً.   45 قبل  بالفرتة  قياساً  املائة  يف   12 قرابة  إىل   2021 مارس/آذار  األرجنتيني خالل  البيزو 
ارتفاع  كبح  بهدف   2020 مارس/آذار  يف  األسعار  سقف  برنامج  مبوجب  العمل  بدأ  أنه  ويذكر 
حددت  التي  القصوى  األسعار  بقيم  النظر  أعيد  بينام  كوفيد-19،  جائحة  تفيش  وسط  األسعار 
لغاية  متديده  جرى  كام  التضخم،  زيادة  ضوء  يف  الفرتة  تلك  منذ  مرتني  الربنامج  هذا  مبوجب 

 .2021 15 مايو/أيار 

األرجنتني  |  املواد الغذائية      
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نسبة النمّو

حتى 03/21 معّدل هذه الفرتة

  2,4

  0,4

Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

املرجع هو:

  1,4

3  2,2,3

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الذرة والقمح واصلت زيادتها خالل أبريل/نيسان وتحافظ عىل مستوياتها 
املرتفعة         

التوايل، مدعومة  الثالث عىل  أبريل/نيسان للشهر  باالرتفاع خالل  الصفراء  الذرة  استمرت أسعار 
االتجاهات  وتسببت  الرئيس.  املحصول  غالل  يف  الجفاف  ظروف  بتأثري  املرتبطة  باملخاوف 
الذرة عىل املستوى املحيل  الدولية يف ضغط إضايف، كام أبقت عىل أسعار  التصاعدية يف السوق 
أعىل بأشواط قياساً بنظريتها قبل عام. وباملثل، واصلت أسعار القمح ارتفاعها خالل أبريل/نيسان 
لتعكس بذلك انخفاض التوافر املوسمي للمنتج والذي اقرتن بارتفاع أسعار القمح يف األرجنتني، 
حصاد  بداية  حتى  مرتفعة  مستويات  عند  األسعار  تبقى  أن  املتوقع  ومن  الرئيس.  املورّد  البلد 
 2021 األرز، فقد بات االنتهاء من حصاد  2021 املرتقب يف أغسطس/آب. أما بخصوص أسعار 
جانب صناعة  من  الطلب  فرتاجع  أبريل/نيسان،  األسعار خالل  وانخفضت  أدىن،  أو  قوسني  قاب 
كانت   ،2021 أبريل/نيسان  ويف  املزارعني.  مبيعات  بطء  عن  الناجمة  املعاوضة  فاق  املطاحن 
بالعام الفائت يف والية ريو غراندي دو سول، إثر  أسعار األرز أعىل بأكرث من 70 يف املائة قياساً 
املحيل  املستويني  القوي عىل  الطلب  بفعل   2020 عام  األسعار  التي سجلتها  املستمرة  الزيادات 

والدويل. 

الربازيل  |  الحبوب       
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Brazil, Mato Grosso, Wholesale, Maize (yellow)

نسبة النمّو

حتى 04/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

املرجع هو:

1  7,9 8,1

  3,8

أسعار الحبوب الخشنة عند قيم أعىل بأشواط من نظريتها قبل عام                                   
الضغط  منها  مختلفة  ألسباب  مارس/آذار  خالل  محلياً  املنتجة  الخشنة  الحبوب  أسعار  ارتفعت 
اإلنتاج،  نتيجة عجز محيل كبري يف  األسواق  القوي من جانب  الطلب  بفعل  تفاقم  الذي  املوسمي 
الريفية عىل وجه الخصوص، حيث تسبب ارتفاع تكاليف  وبرز هذا االرتفاع يف كثري من األسواق 
النقل يف إعاقة رفد الكميات املتوافر يف السوق بسلع مستوردة. ولعل الظروف الصعبة التي يعيشها 
االقتصاد الشامل، وعىل رأسها انخفاض احتياطي القطع االجنبي وضعف قيمة النرية )العملة الوطنية 
يف نيجرييا( وكذلك ارتفاع تكاليف النقل شكلت عوامل رسّعت من زيادة األسعار. وارتفعت األسعار 
بأشواط قياساً بقيم نظريتها املسجلة قبل عام يف عديد من األسواق الخاضعة للرصد، حيث وصلت 
أسعار الذرة إىل أكرث من 100 يف املائة يف سوق داواناو يف والية كانو. واستمر التضخم يف األسعار 
18.17 يف  املائة خالل فرباير/شباط إىل  17.33 يف  ارتفعت من  التوايل، حيث  19 شهراً عىل  ملدة 
املائة خالل مارس/آذار 2021 )وهي الزيادة األعىل منذ يناير/كانون الثاين 2017(. ووصل التضخم 
22.95 يف  بنسبة  عاماً   16 نحو  له عىل مدى  أعىل مستوى  إىل   2021 مارس/آذار  السنوي خالل 
املائة. أضف إىل ذلك أن قيمة النرية ال تزال يف تراجع بنسبة 17 و28 يف املائة عىل التوايل يف األسواق 
الرسمية واملوازية بني مارس/آذار 2020 ومارس/آذار 2021، ما أسفر عن ضغط أكرب عىل االقتصاد 
وعىل األسواق ضعيفة األداء أصالً. ويف البقاع الشاملية للبالد، ارتفعت أسعار الحبوب خالل مارس/

آذار إىل مستويات استثنائية، ألسباب تعود بالدرجة األوىل إىل استمرار تأثري النزاعات املديدة. 

الخشنة         الحبوب   | نيجرييا 
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شهرا 3
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نسبة النمّو

حتى 03/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Lagos, Wholesale, Maize (white)املرجع هو:

7,9

  3,9

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

أبريل/نيسان  استثنائية خالل  مستويات  عند  مرتفعة  تزال  ال  الحبوب  أسعار 
بفعل استمرار تراجع قيمة العملة املحلية                     

يف العاصمة جوبا، بقيت أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة والكسافا والفول السوداين والقمح 
املستورد عند مستوياتها املرتفعة خالل أبريل/نيسان. وكانت أسعار األغذية بالقيمة االسمية عند 
مستويات مرتفعة استثنائية، حيث وصلت أسعار الذرة الرفيعة والذرة الصفراء إىل ضعفي قيمها 
املرتفعة أصالً املسجلة العام املايض، وأعىل بأكرث من 50 ضعف قيمها املسجلة قبل انهيار العملة يف 
يوليو/متوز 2015. ولعل ما يدعم ارتفاع أسعار األغذية استمرار الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد 
البلد.  عمل  قيمة  يف  املتواصل  والرتاجع  األجنبني  القطع  احتياطي  بانخفاض  ترتبط  والتي  الشامل 
أضف إىل ذلك أن جائحة كوفيد-19 أحدثت العام املايض اضطرابات طالت األسواق املحلية والتجارة 

املتأثرة باألصل بفعل استمرار تأثري النزاعات املديدة، مسببة دعامً إضافياً لألسعار. 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية
 South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)املرجع هو:

2   -2,90,8

تباطؤ آخر يف ارتفاع أسعار األغذية لكنها ال تزال أعىل بأشواط من قيم نظريتها 
قبل عام                                    

قُدر التضخم الشهري يف أسعار األغذية وفق مصادر رسمية بنسبة 1.7 يف املائة خالل أبريل/نيسان، 
مرتاجعاً من نسبة 2.5 يف املائة التي سجلها يف مارس/آذار، وأدىن بصورة ملحوظة عن ذروته العام 
املايض التي وصلت إىل 38 يف املائة. ويعزى هذا التباطؤ املتواصل بدرجة كبرية إىل استمرار االستقرار 
يف سعر الرصف الرسمي منذ الربع األخري لعام 2020، وذلك عقب تطبيق نظام التجارة القائم عىل 
الطلب، والذي ساعد بدوره عىل احتواء الضغط الناجم عن تضخم أسعار املنتجات املستوردة. أضف 
أفريقيا، ساعدت  العام، وجلها من جنوب  الحبوب هذا  الكبرية من واردات  الكميات  أن  إىل ذلك 
عىل استقرار اإلمدادات عىل املستوى املحيل وتخفيف ضغط اإلمداد عىل األسعار. ورغم انخفاض 
معدالت النمو الشهرية إال أن أسعار األغذية التزال عند مستويات مرتفعة بصورة ملحوظة، حيث 
قدر معدل التضخم السنوي يف أسعار األغذية بنسبة 217 يف املائة خالل أبريل/نيسان. ولعل هذه 
املستويات املرتفعة ترتبط عموماً بتأثريات ناجمة عن ضعف قيمة العملة والنمو الرسيع يف طرح 
األموال. ومن خالل نظرة استرشافية نجد أن حصاد محاصيل الحبوب قد بدأ لعام 2021 وترافق 
بتوقعات بتسجيل إنتاج كبري هذا العام، حيث من املرتقب أن يؤدي تزايد منتجات الحبوب محلياً 

إىل ضغط مسبب لرتاجع األسعار خالل الربعني الثاين والثالث من هذا العام.  

الغذائية         املواد   | زمبابوي 
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

حتى 04/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Harare, Retail, Food itemsاملرجع هو:

ال ينطبق

ال ينطبق

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار األغذية األساسية عند مستويات جّد مرتفعة خالل أبريل/نيسان رغم 
تراجعها الطفيف        

تراجعت أسعار الذرة الرفيعة والدخن املنتجني محلياً خالل أبريل/نيسان بعد أن أدى خفض قيمة 
الجنيه السوداين من 55 جنيهاً سودانياً للدوالر األمرييك إىل 375 جنيهاً سودانياً للدوالر األمرييك يف 
أواخر فرباير/شباط )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها( إىل تقليص كبري للفجوة 
بني السعر الرسمي للجنيه السوداين وسعره يف السوق املوازية، األمر الذي أدى إىل زيادة التداوالت 
بالقطع األجنبي يف املصارف التجارية وتخفيف الضغط الناجم عن التضخم. ورغم الرتاجع الذي طرأ 
أنها التزال عند مستويات استثنائية خالل أبريل/نيسان، حيث وصلت إىل  إال  عىل األسعار مؤخراً 
ضعفي قيمها املرتفعة أصالً قبل عام ألسباب ترجع بالدرجة األوىل إىل ضعف قيمة العملة املحلية. 
وكانت أسعار الحبوب قد بدأت اتجاهها التصاعدي بصورة مستمرة يف أواخر 2017 نتيجة الحالة 
الصعبة لالقتصاد الشامل، إىل جانب نقص الوقود وارتفاع أسعار املستلزمات الزراعية التي تؤدي إىل 
تضخم تكاليف اإلنتاج والنقل. ويف عام 2020، تسببت اضطرابات أنشطة التسويق والتجارة نتيجة 
التدابري املطبقة الحتواء تفيش جائحة كوفيد-19 وكذلك الفيضانات التي رضبت مناطق واسعة يف 

مزيد من الضغط املسبب الرتفاع األسعار.

السودان  | األغذية األساسية      
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  3,1

 0,7

Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

املرجع هو:
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شعبة  والزراعة يف  األغذية  ميدان  يف  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي  للنظام  التابع  وتحليلها  األغذية  أسعار  رصد  فريق  قبل  من  النرشة  أعدت هذه 
األسواق والتجارة ملنظمة األغذية والزراعة. وتشتمل هذه النرشة عىل آخر املعلومات والتحليالت املتعلقة باألسعار عىل املستوى املحيل لألغذية األساسية، 
املستوى  األغذية عىل  أسعار  بارتفاع  مبكراً  تحذيراً  توفر  الدولية. كام  لألسواق  والزراعة  األغذية  تحليل منظمة  بذلك  لتستكمل  النامية  البلدان  السيام يف 

القطري التي قد تؤثر سلباً يف األمن الغذايئ. 

يستند هذا التقرير إىل املعلومات املتاحة حتى أوائل مايو/أيار 2021، التي جرى جمعها من مصادر مختلفة.

تجدون كافة البيانات املستخدمة يف هذا التحليل يف أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها عىل الرابط:
https://fpma.apps.fao.org/giews/food-price/tool/public/#/home 

www.fao.org/giews/food-price/home/ar/ :ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع االلكرتوين لرصد أسعار األغذية وتحليلها عىل الرابط

توّجه تساؤالتكم إىل: 
النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA نرشة خاصة

رصد أسعار األغذية وتحليلها 
األسواق والتجارة - التنمية االقتصادية واالجتامعية  

GIEWS1@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
 روما، إيطاليا 

أعد النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ملنظمة األغذية والزراعة قامئة بالعناوين الربيدية بغرض نرش تقاريره.

لالشرتاك يرجى تقديم استامرة التسجيل من خالل الرابط التايل: 
http://newsletters.fao.org/k/Fao/markets_and_trade_english_giews_world
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 املسميات املستخدمة يف هذا املنتج اإلعالمي وطريقة عرض املواد الواردة فيه ال تعرب عن أي رأي كان خاص مبنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(
 بشأن الوضع القانوين أو اإلمنايئ ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدودها وتخومها. وال تعني اإلشارة إىل رشكات أو
  منتجات محددة ملصنعني، سواء كانت مشمولة برباءات االخرتاع أم ال، أنها تحظى بدعم أو تزكية املنظمة تفضيال لها عىل أخرى ذات طابع مامثل مل يرد ذكرها.

إن وجهات النظر املُعرب عنها يف هذا املنتج اإلعالمي تخص املؤلف )املؤلفني( وال تعكس بالرضورة وجهات نظر املنظمة أو سياساتها.
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