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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#9 FPMA نشرة خاصة

 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

األساسية ئل  لرسا  ا
شهر  ↖ في  عام  بشكل  الصفراء  والذرة  القمح  تصدير  عروض  تراجعت 

سبتمبر/أيلول، ما أبقاها في المستوى المتدني الذي رافقها لعدة أعوام 
نتيجة لإلمدادات العالمية الوفيرة والتوقعات بمحاصيل زاخرة. كما تراجعت 
أسعار األرز نتيجة للتنبؤ بإمدادات عالمية محسنة ونقص في الطلب على 

الواردات. 

مدفوعة  ↖ نيجيريا  في  ارتفاعها  الغذائية  السلع  أسعار  تابعت  أفريقيا،  في 
انعدام األمن في بعض  المحلية وحالة  للعملة  الحاد والمتواصل  بالتراجع 
الحبوب في سبتمبر/ أسعار  السودان، شهدت  جنوب  أما في  المناطق. 
أعلى  بقيت في مستويات  أنها  إال  الجديد،  للحصاد  مرافقًا  تراجعًا  أيلول، 

بكثير من نظيرتها للعام السابق.

في  ↖ واضح  بشكل  البيضاء  الذرة  أسعار  تراجعت  الوسطى،  أمريكا  في 
دي  محصول  من  محسنة  إمدادات  هيئة  عل  انعكس  ما  سبتمبر/أيلول، 
لمحصول  المتدني  المستوى  بعد  ينتعش  أن  المتوقع  الرئيسي،  بريميرا 

العام الماضي المتأثر بالجفاف.

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

األرجنتين  |  الذرة

بنغالديش  |  األرز

بوليفيا  |  الذرة

البرازيل  |  الذرة

ليسوتو  |  الذرة

مالوي  |  الذرة  

ناميبيا  |  الذرة    

نيجريا  |  الحبوب الخشنة 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 

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 تخضع لضغط في سبتمبر/أيلول يوصلها إلى مستويات منخفضة

 عمومًا، كانت أسعار القمح أضعف في سبتمبر/أيلول، علمًا
 أن معدل سعر القمح المرجعي األمريكي )رقم 2، شتوي أحمر

 قاسي، تسليم ظهر السفينة( هو 188 دوالر أمريكي للطن
 الواحد، أي أنه عمليًا لم يتغير عن شهر أغسطس/آب. في حين

 واصلت الصادرات الكبيرة والمتوافرة، مقرونة بالمنافسة القوية،
 الضغط على األسعار الدولية؛ إال أن هذا الضغط نحو األدنى

 قد تعّوض نوعًا ما نتيجة القلق حيال جودة المحصول في بعض
 المناطق، وخصوصًا في كندا وأستراليا. في األرجنتين، أسهمت
 التنبؤات بمحصول محسن للقمح في 2016، الذي سيتم حصاده
 في أواخر العام، بتراجع واضح في األسعار، كما تراجعت األسعار

 في االتحاد األوربي، ما عكس االرتفاع الذي شهده الشهر
 الماضي بسبب تدني نشاطات التصدير.

 شهدت األسعار الدولية للذرة تراجعًا في سبتمبر/أيلول. فلقد
 تراجعت أسعار الذرة المرجعية األمريكية )رقم 2، صفراء، تسليم

 ظهر السفينة( للمرة الثالثة على التوالي، حيث وصل متوسط
 سعرها إلى 148 دوالر أمريكي للطن الواحد، أي أدنى بأكثر

 من 10 في المائة للشهر نفسه من العام الماضي واألخفض
 على اإلطالق ألكثر من تسع سنوات. وكانت التنبؤات الممتازة

 لإلمدادات، مقرونة بضغط الحصاد في النصف الشمالي
 من الكرة األرضية، من بين الدوافع الرئيسية وراء انخفاض

 أسعار الذرة. وفي السياق نفسه، شهدت عروض أسعار من
 مصادر أخرى انخفاضًا مشابهًا في سبتمبر/أيلول، وخصوصًا

 في منطقة البحر األسود التي يجري فيها جمع محاصيل واعدة
   ووفيرة.
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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 190 نقطة في سبتمبر/أيلول،

 أي أقل بـ 3 في المائة من قيم شهر أغسطس/آب واألخفض
 على اإلطالق منذ يناير/كانون الثاني 2008. جاء هذا التراجع،
 كذلك األمر، نتيجة لعروض أرز اإلنديكا األعلى جودة، ليسجل
 االنحدار الشهري األكثر حدة. انخفضت عروض أسعار التصدير

 في معظم المصادر الرئيسة لألرز، ما تمخض عن تنبؤات
 واعدة للمحاصيل التي ستحصد قريبًا والجهود المبذولة في

 جذب المشترين. وواصلت األسعار انخفاضها في تايلندا، حيث
 وصل معدل سعر التاي 100% ب إلى 399 دوالر أمريكي

 للطن الواحد في سبتمبر/أيلول، أي أدنى بـ 8 في المائة من
 نظيرتها في شهر أغسطس/آب. أما في باكستان والواليات
 المتحدة األمريكية، تسبب ضغط الحصاد وبطء عمليات البيع

 بدفع األسعار نحو األسفل. كما تراجعت عروض األسعار
 في األرجنتين والبرازيل واألورغواي، ما يدل على بطٍء في

المبيعات.

األسعار الدولية للحبوب - واصل

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


 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

10 أكتوبر/تشرين األول 2016 لرصد أسعار األغذية وتحليلها4

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 تحتل مستويات مرتفعة      
 بقيت أسعار الذرة الصفراء دون تغيير يذكر في سبتمبر/أيلول، بعد تراجع

 شديد حصل في أغسطس/آب، حيث عّوض ضعُف العملة المحلية واستمرار
 الطلب على التصدير، الضغَط نحو األسفل الذي جاء نتيجة الموسم الوفير

 لعام 2016، ما حافظ على األسعار في مستويات أعلى بكثير من العام
 الماضي. وتقول تنبؤات السنة التسويقية الحالية )مارس/آذار وفبراير/شباط(

 بأن صادرات الذرة ستسجل مستويات مرتفعة بشكل قياسي. تراجعت
 أسعار حبوب القمح تراجعًا حادًا في سبتمبر/أيلول، ما يعكس تنبؤات بإنتاج

 محسن لمحصول القمح لعام 2016 الذي سُيحصد في أواخر العام والمتوقع
 له أن يصل إلى مستوى شديد الوفرة يصل إلى 15 مليون طن، ما ينعكس

 على شكل توسع في البذار مدفوع بفعل األسعار. ومع ذلك، بقيت األسعار
 أعلى بنسبة 80 في المائة من نظيرتها للعام الماضي بسبب الطلب

 الشديد على الصادرات والمقرون بضعف العملة المحلية. ولقد ارتفعت
 أرباح الصادرات مقارنة مع العام الماضي، وذلك نتيجة لالرتفاع الشديد في

 حجم صادرات الحبوب بعد أن تحول توجه الحكومة نحو سياسات السوق الحرة
  )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(.

ترتفع أسعار األرز لتصل إلى مستوى قياسي في سبتمبر/أيلول  
 سجلت أسعار األرز بالجملة والمفرق أعلى مستوى لها في سبتمبر/أيلول
 عقب االرتفاع الحاد الذي بدأ منذ يونيو/حزيران، نتيجة لمحدودية اإلمدادات

 المحلية. وتفاقم الضغط الموسمي نحو األعلى بفعل اإلنتاج الرئيسي
 المتدني من أرز بورو لعام 2016 الذي جرى جمعه في بدايات العام.

 وأضافت المشتريات المستمرة من قبل الحكومة، على الرغم من عدم كبر
 حجمها، المزيد من الدعم. بدأ تأمين البورو في 5 مايو/أيار وسيستمر حتى

 15 أكتوبر/تشرين األول لما يبلغ أجمالي وزنه 000 700 طن من األرز غير
 المقشور و000 850 طن من األرز المجروش. ويبقى انخفاض الواردات من
 الدوافع األخرى نحو ارتفاع األسعار. اعتبارًا من 29 سبتمبر/أيلول، لم يستورد

 القطاع العام أي كميات من األرز منذ بداية العام المالي في يوليو/تموز،
 في الوقت الذي استورد فيه القطاع الخاص قرابة 460 2 طن فقط. أما على
 مدى الفترة نفسها من العام الفائت، ففي الوقت لم يستورد القطاع العام
 فيه أي كميات من األرز أيضًا، إال أن القطاع الخاص كان قد استورد نحو 890

 60 طن. ومن أجل طرح األرز بأسعار تجعله في متناول الفقراء بشكل أكبر،
 أطلقت الحكومة في منتصف سبتمبر/أيلول نظامًا جديدًا لألمان االجتماعي
 )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(، الذي أضاف إلى العديد

     من برامج شبكات األمان المعمول بها حاليًا.

بالرغم من  عام  نظيرتها قبل  بكثير من  أعلى  الصفراء  الذرة  أسعار 
التراجعات األخيرة، وتسجل أسعار البطاطا مستويات قياسية مرتفعة 
إمدادات  تحسن  نتيجة  سبتمبر/أيلول  في  الصفراء  الذرة  أسعار  تراجعت 
الحكومة  خففت  أن  بعد  الواردات  وارتفاع  الجاري  الثاني  الموسم  حصاد 
أغسطس/آب  بدايات  في  االستيراد  على  المفروضة  التنظيمية  الضوابط 
)السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(. إال أن األسعار حافظت 
على مستويات أعلى بشكل ملحوظ من نظيرتها للعام الفائت بعد االرتفاع 
الحاد في األشهر الماضية الذي سببه الهبوط الحاد في إنتاج 2016 للحبوب 
متأثرًا بالجفاف وانتشار اآلفات. ارتفعت أسعار الغذاء الرئيسي، البطاطس، 
بشكل حاد لتصل إلى حد قياسي، أو شبه قياسي في سبتمبر/أيلول، ما 
أسهم في الزيادة التي طرأت على معدل التضخم الشهري. تفاقم الضغط 
الموسمي نحو األعلى، مع توقع حلول الحصاد الجديد في وديان سانتا كروز 
مع نهايات الشهر الحالي، بسبب القلق بشأن ظروف الجفاف التي تؤثر في 
المحاصيل واإلنتاج المتأثر بالجفاف في شمال البالد. كما ارتفعت أسعار لحم 
الدجاج بشكل ملحوظ على مدى الشهرين الفائتين، حيث اتخذت الحكومة عدة 
إجراءات لدعم المزارعين المتأثرين بالجفاف، من ضمنها تسليم خزانات المياه 

والبذور والعلف المتوازن لمنتجي الثروة الحيوانية. 

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 

إلى  األرز  أسعار  تصل  بينما  ارتفاعها  على  تحافظ  الذرة  أسعار 
مستويات قياسية 

حجم  ارتفاع  بسبب  عمومًا في سبتمبر/أيلول  الصفراء  الذرة  أسعار  تراجعت 
الواردات الذي طرأ مؤخرًا وحصاد الموسم الحالي الثاني دي سافريهنا لعام 
2016، إضافة إلى الكميات التي تم تحريرها من مخزون الدولة )السياسات 
الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(. إال أن األسعار بقيت مرتفعة بشكل 
قياسي مقارنة بنظيرتها من العام الماضي إثر الزيادة الحادة التي طرأت خالل 
الشهر الفائت نتيجة محدودية اإلمدادات المحلية الناتجة عن الصادرات المرتفعة 
رت في بدايات العام والتي تلت موسم الجفاف الذي أثر سلبًا في  التي ُصدِّ
محصول 2016. وتقدر تنبؤات اإلنتاج األخيرة حجم محصول الذرة لعام 2016 
للعام  الوفير  اإلنتاج  المائة من  23 في  بنسبة  أقل  أي  65.5 مليون طن،  بـ 
محدودية  تخفيف  في  منها  ومحاولة   .2011 منذ  حجمًا  واألصغر  المنصرم 
األرجنتين  من  الذرة  من  كبيرة  كميات  البلد  استوردت  المحلية،  اإلمدادات 
وباراغواي وأزالت ضرائب استيراد الذرة من بلدان خارج ميركوسور )السياسات 
الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها( كما صادقت مؤخرًا على استيراد ثالثة 
أنواع من الذرة التي ال ُتزرع في البالد، من الواليات المتحدة األمريكية. وفي 
سبتمبر/أيلول تابعت، أسعار الغذاء الرئيسي )األرز( المنحى الصاعد الذي طرأ 
على مدى األشهر األخيرة مسجاًل مستويات قياسية، بسبب محدودية العرض 
المحلي، حيث كان اإلنتاج المحلي لعام 2016 أقل بما يقارب 15 في المائة 
من اإلنتاج الوفير للعام الذي سبقه، مقرونًا بمخزونات مخفضة. ولقد طرحت 
الحكومة 000 70 طن من األرز غير المقشور في سبتمبر/أيلول لتعزيز الكميات 
المتاحة وتخفيض أسعارها، كما أعلنت عن مناقصة جديدة في أكتوبر/تشرين 

األول )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(.      

أسعار الذرة مستقرة عند مستوى شبه قياسي في أغسطس/آب 
حافظت أسعار جريش الذرة عمومًا على استقرارها في شهر أغسطس/آب، 
ارتفاع  ولكنها بقيت أعلى بكثير من القيم التي سجلتها قبل عام. ويعكس 
األسعار بشكل عام النقص الحاد البالغ 70 في المائة في حصاد الذرة لعام 
2016 جراء الجفاف الناتج عن ظاهرة النينيو، مقرونًا بارتفاع تكاليف الحبوب 
في جنوب أفريقيا التي تسد معظم حاجة استهالك البلد. إال أن االنخفاض 
الحالي في أسعار الحبوب في جنوب أفريقيا خفف من الضغوط التضخمية، 
الغذائية،  )السياسات  الحكومي  الدعم  برنامج  الذي ساهم فيه  الوقت  في 
رصد أسعار األغذية وتحليلها( في االستقرار الذي طرأ مؤخرًا على األسعار. 
حيث  الغذاء  إلى  العائالت  وصول  على  سلبيًا  تأثيرًا  األسعار  ارتفاع  ويؤثر 
يخصص نحو 40 في المائة من العائالت الريفية اليوم، 50 في المائة من 

مصروفهم للسلع الغذائية. 

البرازيل  |  الذرة 

ليسوتو  |  الذرة 
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حتى 09/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Brazil, São Paulo, Wholesale, Maize (yellow)المرجع هو:
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نسبة النمّو

حتى 08/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Lesotho, Maseru, Retail, Maize mealالمرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

تراجعت أسعار الذرة بشكل معتدل لكن محدودية اإلمدادات 
حافظت على مستويات مرتفعة، على أساس سنوي 

هبط معدل سعر الذرة الوطني قلياًل في سبتمبر/أيلول ليعكس ارتفاع 
الواردات وبرامج المساعدات الغذائية. ومع ذلك، بقيت األسعار أعلى 

بمعدل ثلثين مما كانت عليه العام الماضي، ويعود ذلك، بشكل عام لحالة 
محدودية اإلمدادات المحلية التي عقبت إنتاج الذرة لعام 2016 المنخفض 

بشكل حاد نتيجة للجفاف الذي سببته ظاهرة النينيو. وكانت المناطق 
الجنوبية من البلد هي األكثر تأثرًا بالجفاف، ما انعكس على شكل ارتفاع 

نسبي في سعر حبة الذرة. أما في مقاطعة تشيكواوا الجنوبية، كانت 
أسعار الذرة أعلى بـ 26 في المائة تقريبًا من المعدل الوطني. كما أضاف 

ضعف العملة المحلية إلى الضغط التضخمي بسبب ازدياد حجم واردات 
األرز المطلوب لتغطية العجز الوطني لهذا العام.     

مالوي  |  الذرة 
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نسبة النمّو

حتى 09/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Malawi, National Average, Retail, 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/433740/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/433740/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/411588/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/411588/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/446164/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/416182/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/416182/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

شهدت أسعار الحبوب الخشنة مزيدًا من االرتفاع في أغسطس/آب 
شهدت أسعار الحبوب الخشنة مزيدًا من االرتفاع ووصلت إلى أعلى 

مستوى لها في شهر أغسطس/آب، بينما تابعت أسعار الذرة البيضاء 
تحليقها إلى مستويات أعلى من سابقتها من العام الماضي بأكثر من 215 

في المائة. وكانت أسعار الدخن والذرة أعلى من نظيرتها في أغسطس/
آب العام الماضي بحوالي ثالث مرات. كما تابع التدهور الحاد الذي شهدته 
العملة المحلية جراء تراجع عائدات النفط وسماح البنك المركزي بتعويم سعر 

الصرف في يونيو/حزيران، دعمه ألسعار الغذاء في أغسطس/آب. كما 
أضاف ارتفاع سعر النفط وتكاليف المدخالت، مقرونة بالطلب دون اإلقليمي 

المتزايد بسبب ضعف العملة المحلية إضافة إلى انخفاض الواردات، مزيدًا 
من الضغط نحو األعلى. تابع الصراع الدائر في شمال شرق نيجيريا عرقلته 

لنشاطات السوق وتأثيره على قسم ال بأس به من السكان حيث حد من 
إمكانية وصولهم إلى الغذاء والماء والخدمات الصحية. حصل المؤشر 

الفرعي الوطني ألسعار الغذاء )نوفمبر/تشرين الثاني 2009 = 100( على 
مزيد من القوة في أغسطس/آب ووصل إلى 210.3 نقاط، أي أكثر بـ 16 

في المائة من نظيره في أغسطس/آب من العام الماضي، وجاء ذلك بشكل 
أساسي نتيجة الرتفاع أسعار الحبوب ومنتجات اللحوم واألسماك. 

على  محافظة  أغسطس/آب  في  الغذائية  المواد  أسعار  تراجعت 
مستواها المرتفع شبه القياسي 

تراجعت أسعار الحبوب الخشنة في سبتمبر/أيلول للشهر الثاني على التوالي 
في عدة أسواق وفي جميع أنحاء البالد. وفيما عدا المناطق التي َتحدُّ فيها حالة 

انعدام األمن من حركة السلع، شهد توافر المحاصيل على المستوى المحلي 
تحسنًا عامًا بفعل معاودة نشاطات االستيراد بشكل جزئي من أوغندة، مقرونًا 

بحصاد الموسم األول الذي اسُتكمل مؤخرًا في المناطق الجنوبية ثنائية النسق 
والحصاد األخضر في المناطق أحادية النسق. وتبعت أسعار السلع الغذائية 

األساسية األخرى ومن ضمنها دقيق القمح والكسافا، نمطًا مشابهًا. ولكن 
بالرغم من التراجع الذي وقع مؤخرًا، بقيت أسعار الحبوب الخشنة أعلى بثالث 

أو أربع مرات أعلى من مستواها في سبتمبر/أيلول العام الماضي؛ وذلك بعد 
تحليقها الذي بدأ في أواخر 2015 بسبب حالة انعدام األمن وحالة محدودية 

السلع والتدهور الكبير في العملة الوطنية منذ بدايات 2016. كما أضاف نقص 
الوقود وارتفاع تكاليف النقل مزيدًا من الضغط نحو األعلى.      

نيجريا  |  الحبوب الخشنة  

جنوب السودا  |  األغذية األساسية 
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حتى 08/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Kano, Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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نسبة النمّو

حتى 09/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
South Sudan, Juba, Retail, Wheat (white)المرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أغسطس/آب  في  طفيف  بشكل  الذرة  جريش  أسعار  ارتفعت 
وحافظت على مستوى مرتفع على أساس سنوي 

ارتفعت أسعار جريش الذرة بشكل طفيف في أغسطس/آب ووصلت إلى 
مستوى أعلى بكثير من نظيره للعام الماضي. جاء ذلك نتيجة لألثر الذي 

خّلفه الجفاف على اإلمدادات المحلية للغذاء في 2015 و2016، إضافة إلى 
ارتفاع تكاليف االستيراد من جنوب أفريقيا. إال أن التراجع الذي طرأ مؤخرًا 
على أسعار الحبوب في جنوب أفريقيا، خفف من تكاليف االستيراد علمًا 
بأن رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 17 في المائة في أغسطس/آب قد يدفع 
أسعار جريش الذرة نحو األعلى على مدى األشهر القادمة. في حين ترك 

الموسم دون المعدل أثرًا سلبيًا في توافر الغذاء، جاء ارتفاع أسعار الحبوب 
ليزيد الطين بلة. كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.8 في المائة في 
أغسطس/آب من نسبة 3.4 في المائة المسجلة في الشهر عينه من العام 

السابق، حيث كان الدافع الرئيسي وراء ذلك، هو السلع الغذائية.          

ناميبيا  |  الذرة     
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حتى 08/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Namibia, Katima, Retail, Maize mealالمرجع هو:
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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 أكتوبر/تشرين األول 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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