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غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#10
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار   لرصد 

سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا

ول  ↖ الأ ين  أكتوبر/ت�ش خالل  تراجعاً  المرجعي  مريكي  الأ القمح  سعر  سجل 
ارتفعت  ن  ح�ي ي 

�ن أك�ب  بإمدادات  التوقعات  إىل  بمعظمها  تعود  سباب  لأ
تحسنت  كما  مطار.  الأ بسبب  الحصاد  تأخر  بفعل  الذرة  أسعار  عروض 
يعكس  ما  ول،  الأ ين  أكتوبر/ت�ش خالل  الدوىلي  المستوى  عىل  رز  الأ أسعار 
العطري.  رز  والأ جابونيكا  أرز  إمدادات  ي 

�ن الموسمية  المحدوية  رئيس  بشكل 

ين  ↖ أكتوبر/ت�ش خالل  الحبوب  أسعار  تراجعت  وغربها،  أفريقيا  ق  �ش ي 
و�ن

أن  غ�ي   .2017 عام  مؤخراً  بدأ  الذي  أو  المتواصل  الحصاد  مع  ول  الأ
عىل  أبقت  ي 

المد�ن من  الأ وانعدام  المحصول  بإنتاج  المتعلقة  المخاوف 
إثيوبيا  ي 

�ن لسيما  البلدان،  بعض  ي 
�ن مرتفعة  مستويات  عند  سعار  الأ

السودان.  وجنوب  يا  ونيج�ي

ي  ↖
�ن موسمية  غ�ي  زيادات  إىل  الغزيرة  مطار  الأ أدت  الوسطى،  أمريكا  ي 

و�ن
تها  نظ�ي من  أد�ن  مستويات  عند  بقيت  أنها  غ�ي  والفاصولياء.  الذرة  أسعار 
نتاج  الإ عقب  المحلية،  المستوى  عىل  الكافية  مدادات  الإ نتيجة  عام  قبل 

.2017 لعام  ول  الأ الموسم  وحصاد   2016 عام  عامة  بصفة  الجيد 

نذار المب مستوى التحذير بالأسعار:          رتفع         متوسط اعتماداً عىل تحليل النظام العالمي للمعلومات والإ

قائمة المحتويات
ية( ز ي انجل�ي

)هو التقرير الكامل متوفر فقط �ز

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

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

 
بنغالديش | الأرز 

بروندي | الذرة 

إثيوبيا | الحبوب

مالي | الحبوب الخشنة 

يا | الأغذية الأساسية نيج�ي

الصومال | الحبوب الخشنة  

جنوب السودان | الأغذية الأساسية

رسي النكا | الأرز

المحىلي  المستوى  عىل  الأسعار  تحذير 

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

ي الخريطة ل تع�ب عن أي رأي مهما يكن لمنظمة الأغذية والزراعة بخصوص 
إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة �ز

ي أو الدستوري لأي بلد أو قطاع أو منطقة بحرية أو بخصوص رسم الحدود. 
الوضع القانو�ز
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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 الأسواق تشهد تقلبات عىل المستوى الدوىلي  
أسعار الحبوب �ن

ي شهدتها أسعار القمح الأمريكي المرجعي )رقم
 بعد الزيادة الحادة ال�ت

، أحمر، شتوي، تسليم ظهر السفينة(، سجلت تراجعاً طفيفاً  2. قاسي
ين الأول، ليصل معدل سعر الطن إل 214 دولراً  خالل أكتوبر/ت�ش

ي المائة تقريباً عن الشهر الفائت، لكنها ل
 أمريكياً، أي أد�ز بنسبة واحد �ز

ين الأول 2016. ي المائة قياساً بشهر أكتوبر/ت�ش
 تزال أعىل بنسبة 11 �ز

ز ي ح�ي
، �ز اجع الأخ�ي يعكس التوقعات بإمدادات أك�ب  ولعل هذا ال�ت

ي الأسعار
ي مناطق منتجة رئيسية وزنه �ز

 كان لتحسن ظروف الطقس �ز
ي منطقة البحر الأسود

 الأمريكية. بالمقابل، شهدت عروض أسعار القمح �ز
ز أسفرت ي ح�ي

 ارتفاعاً يرجع إل الطلب القوي عىل التصدير كسبب رئيس، �ز
ز ي الأرجنت�ي

 المخاوف المتعلقة بنوعية المحاصيل بسبب الأمطار الغزيرة �ز
ي الأسعار.

 عن زيادة طفيفة �ز

 سجل سعر الذرة الأمريكية المرجعية )رقم 2. صفراء، تسليم ظهر السفينة(
ين الأول ليصل معدل سعر الطن إل 148 دولراً  ارتفاعاً خالل أكتوبر/ت�ش

/أيلول وأد�ز بشكل ي المائة قياساً بشهر سبتم�ب
 أمريكياً، أي أعىل بنسبة واحد �ز

 طفيف قياساً بمستوى الأسعار خالل الشهر عينه من عام 2016. وجاء تأخر
ي مناطق حزام الذرة الأمريكية الرئيسية لزراعة

 الحصاد بفعل الأمطار الغزيرة �ز
ي الضغط

 المحصول كسبب لرفع الأسعار. كما أسهم تحسن مبيعات التصدير �ز
ة عىل المستوى  عىل الأسعار مسبباً ارتفاعها. إل أن توافر المنتج بكميات كب�ي

ي أوكرانيا، تراجعت أسعار تصدير الذرة
 العالمي حّد من ارتفاع الأسعار. و�ز

 بشكل طفيف بفعل ضغط الحصاد المتواصل، والذي متوقع أن يصل إل أعىل
 من معدله، وأد�ز بشكل طفيف فقط قياساً بالمستوى القياسي المسجل العام

مدادات. ي أمريكا الجنوبية، تراجعت أسعار الذرة بفعل وفرة الإ
 الفائت. و�ز

  

Latest Price
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الأسعار الدولية للقمح

Latest Price
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الأسعار الدولية للذرة

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

Latest Price
(Oct-17) 1M 3M 1Y
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الأسعار الدولية لالأرز

رز الأ أسعار  لعموم  والزراعة  الأغذية  منظمة  مؤ�ش  معدل   وصل 
الأول، أي ين  أكتوبر/ت�ش 216.3 نقطة خالل  إل   )100=04-2002( 
انخفاض بفعل  /أيلول  سبتم�ب بشهر  قياساً  المائة  ي 

�ز ز  اثن�ي بنسبة   أعىل 
بالمقابل، ة.  والقص�ي المتوسطة  الحبة  ذي  والأرز  العطري  الأرز   توافر 

جل ي 
�ز طفيفاً  تراجعاً  أو  استقراراً  الأبيض  إنديكا  أرز  أسعار   سجلت 

انخفضت الهند،  ي 
و�ز لالأرز.  المصدرة  والأمريكية  الآسيوية   البلدان 

كان ز  ح�ي ي 
�ز العملة،  تقلبات  إل  بمعظمها  تعود  لأسباب   الأسعار 

الطلب. محدودية  نتيجة  وباكستان  تايلند  من  كل  ي 
�ز الأسعار   تراجع 

تكن لم  الأفارقة،  ين  المش�ت جانب  من  الهتمام  خفوت   ووسط 
نصف الأرز  أسعار  لدعم  كافية  بنغالديش  مع  مة  الم�ب مداد  الإ  صفقة 

تايلند. ي 
�ز لالأسعار  محدود  دعم  ي 

�ز تسببت  ز  ح�ي ي 
�ز الهند،  ي 

�ز  المسلوق 
موسمي حصاد  استكمال  عقب  نام  فيت  ي 

�ز الأسعار  تحسنت   بالمقابل، 
عن الناجمة  المحصول  بخسائر  المرتبطة  والمخاوف  والخريف   الصيف 

نات. لفيضا    ا

الأسعار الدولية للحبوب - واصل

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


ة خاصة4 10 نوفمرب/ترشين الثاين FPMA GIEWS2017 ن�ش

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�ش عىل نحو غ�ي طبيعي ما يؤثر سلباً �ز

ي البلدان ال�ت
�ز

مستوياتها  من  قريبة  بقائها  مع  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش خالل  اجع  ت�ت الأرز  أسعار 
القياسية

المستويات  ين الأول عن  ملحوظاً خالل أكتوبر/ت�ش الأرز تراجعاً  ي دكا، سجلت أسعار 
�ز

ي 
ة إل الزيادة �ز ي وصلت إليها خالل الشهر المنرصم وذلك يعود بدرجة كب�ي

القياسية ال�ت
أنها بقيت أعىل بكث�ي  السابقة. ورغم تراجع الأسعار مؤخراً، إل  الواردات خالل الأشهر 
اتجاهاً صاعداً  الأرز تشهد  تها قبل عام. بصفة عامة، بدأت أسعار  من مستويات نظ�ي
. وقد  ي

نتاج وانخفاض الواردات خالل العام الما�ز ي الإ
منذ منتصف 2016 بفعل تد�ز

 ،amanو boro ز ز الرئيسي�ي ي المحصول�ي
أثرت الفيضانات الهائلة خالل 2017 سلباً �ز

نتاج السنوي، لتتفاقم بذلك حالة  ي المائة من إجمالي الإ
اللذين ينتجا معاً ما يزيد عن 90 �ز

الأسعار، أقدمت  منها لخفض  الأرز. وسعياً  ي دعم أسعار 
مداد وتتسبب �ز الإ محدودية 

ي ذلك زيادة الواردات، وتخفيض الرسوم 
، بما �ز الحكومة عىل تنفيذ العديد من التداب�ي

الجمركية تشجيعاً لواردات القطاع الخاص، وكذلك إطالق مبيعات السوق المفتوحة لالأرز 
)السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها(. كذلك سجلت أسعار atta )دقيق 
ين الأول/أكتوبر لتصبح بذلك أعىل  قمح سائب(، وهو منتج أساسي آخر، ارتفاعاً خالل ت�ش
تها قبل عام بفعل الطلب المحىلي القوي، حيث  ي المائة قياساً بمستويات نظ�ي

بنسبة 20 �ز
أقدم المستهلكون عىل الستعاضة عن الأرز بدقيق القمح الأرخص.   

تها قبل عام بنحو الثلث  أسعار الذرة ل تزال أعىل من قيم نظ�ي

ين الأول إثر تحسن  ي العاصمة بوجومبورا تراجعاً خالل أكتوبر/ت�ش
شهدت أسعار الذرة �ز

الجيدة  نتاجية  الإ ورغم  لكن،   .2017C الفرعي  الموسم  بحصاد  الأسواق  إمدادات 
للحصاد مؤخراً ومحصول الموسم الرئيسي 2017B، الذي تم جنيه خالل أغسطس/

ين  تها خالل أكتوبر/ت�ش ي المائة قياساً بقيم نظ�ي
آب، بقيت الأسعار أعىل بنسبة 35 �ز

المجاورين  البلدين  من  الواردات  تراجع  يعكس  الذي  الأمر  الفائت.  العام  من  الأول 
انخفاض  وكذلك  المحلية،  العملة  قيمة  وضعف  ورواندا،  المتحدة  انيا  ز ت�ز جمهورية 
ي الذي أعاق التجارة ، إل جانب نقص الوقود وما لحق به من  احتياطي القطع الأجن�ب

ي ارتفاع الأسعار أيضاً. 
ارتفاع تكاليف النقل الذي أسهم �ز

ات نحو  أسعار الحبوب تبقى عند مستويات قياسية وشبه قياسية لكنها تظهر مؤ�ش
تراجع موسمي  

أو استقراراً نسبياً  سجلت أسعار الذرة والقمح والتيف والذرة الرفيعة تراجعاً طفيفاً 
ين الأول مع بداية حصاد المحصول الرئيسي meher. إل أنها بقيت  خالل أكتوبر/ت�ش
المحصول  لحصاد  الضعيفة  نتاجية  الإ بفعل  قياسية  شبه  أو  قياسية  مستويات  عن 
ي محاصيل موسم 

�ز الجيش  بدودة  صابة  الإ بتأث�ي  المرتبطة  والمخاوف   belg الثانوي 
وبنيشانغول  )أمهرة  مناطق  ي ست 

�ز الجيش  بدودة  صابة  الإ ووردت  الراهن.   meher
غوموز وغامبيال وأوروميا وSNNP وتيجراي( حيث تبلغ المساحة المزروعة بمحاصيل 
ي ومالي من 

الذرة المعرضة للخطر نحو 2.5 مليون هكتار. وتقوم الحكومة، بدعم تق�ز
المناسبة.  المكافحة  إجراءات  وتطبيق  الرصد  أنشطة  بتنفيذ  والزراعة،  الأغذية  منظمة 
ي ارتفاع مستوى 

اء من جانب المؤسسات والصادرات إل كينيا �ز كما أسهمت عمليات ال�ش
الأسعار.   
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نسبة النمّو

ح�ت 10/17 ة معّدل هذه الف�ت

0.6

-0.1

Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse-BR-8/11/Guti/Sharna)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

بروندي  |  الذرة 

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 7.0

0.1

Burundi, Bujumbura, Wholesale, Maize 

نسبة النمّو

ح�ت 10/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

المرجع هو:

0-2.51

2.5

0.6

    -1.2

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

نسبة النمّو
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 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1037953/
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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 

تها قبل عام  أسعار الأغذية تشهد تراجعاً أو استقراراً وتبقى أعىل من مستويات نظ�ي

ها من المحاصيل الغذائية الأساسية، بما فيها الغاري  شهدت أسعار الحبوب الخشنة وغ�ي
ي  الأبيض )غذاء أساسي مصنوع من الكسافا( والأرز تراجعاً أو حالة من الستقرار النس�ب
ي حالة 

/أيلول. وقد أسهم الحصاد الرئيسي المتواصل والتحسن التدريجي �ز خالل سبتم�ب
ي الضغط عىل أسعار الأغذية مسبباً 

ي ذلك استقرار سعر الرصف �ز
القتصاد الشامل، بما �ز

إل مستويات أد�ز من  تراجعها. وسجلت أسعار الأرز المستورد والأرز المحىلي تراجعاً 
ز عملت  ي ح�ي

ي زيادة الصادرات، �ز
تها قبل عام، حيث أسهم استقرار العملة نسبياً �ز نظ�ي

افية الجيدة  2016 الجيد، إل جانب النظرة الست�ش الكميات المدورة من حصاد عام 
ي الضغط عىل أسعار الأرز المنتج محلياً مسبباً تراجعها. وعىل نحو 

حيال حصاد 2017، �ز
مماثل، كانت أسعار الحبوب الخشنة، لسيما الذرة، أد�ز من قيمها خالل سبتمر/أيلول من 
ي بعض الأسواق. إل أن أسعار الأغذية كانت مرتفعة أصالً 

ي أو قريبة منها �ز
العام الما�ز

/أيلول 2016، لذلك بقيت مرتفعة عموماً رغم تراجعها عن مستويات العام  خالل سبتم�ب
ي من البلد، حيث واصلت اضطرابات الأسواق والرصاعات 

�ت ي الشمال ال�ش
الفائت، لسيما �ز

ي 
ي الضغط  المسبب لرتفاع الأسعار. ولعل ارتفاع مستوى الأسعار انعكس �ز

المتواصلة �ز
ي رغم استقرارها عند المستوى القياسي 

التضخم السنوي الذي شهدته أسعار الأغذية، وال�ت
ي المائة.    

المسجل خالل أغسطس/آب، إل أنها ل تزال مرتفعة بنسبة 20.3 �ز

تها قبل عام عموماً رغم تراجعها    أسعار الحبوب الخشنة تبقى أعىل من مستويات نظ�ي

ين  الذرة الرفيعة والذرة الصفراء تراجعها الموسمي خالل أكتوبر/ت�ش واصلت أسعار 
ي الأسواق من حصاد الموسم gu لعام 2017، 

ز �ز الأول نتيجة لتحسن توافر المنتج�ي
نتاج نتيجة قلة الأمطار. لكن، أسعار الحبوب  وذلك رغم التوقعات بانخفاض معدل الإ
ي 

تها قبل عام �ز الخشنة، لسيما الذرة الرفيعة، بقيت أعىل بأشواط من مستويات نظ�ي
مداد إثر تراجع الحصاد للمرة الثالثة عىل التوالي  عديد من الأسواق، مدعومة بمحدودية الإ
ين الأول بشكل ملحوظ  بفعل الجفاف. وانخفضت أسعار الحيوانات خالل أكتوبر/ت�ش
الجفاف.  الناجم عن  الحيوانات  نتيجة هزال  الأسواق  ي جّل 

تها قبل عام �ز بنظ�ي قياساً 
ي تشكل إحدى 

ي جالكايو، ال�ت
مداد. و�ز بالمقابل، ارتفعت أسعار الحليب نتيجة تراجع الإ

ي القرن الأفريقي داخل منطقة مودوغ، انخفضت أسعار 
الأسواق الرئيسية للحيوانات �ز

التوالي قياساً  المائة عىل  ي 
29 و47 �ز بنسبة  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش بل خالل  الماعز والإ

ي المائة.  
بل بنسبة 27 �ز ز ارتفعت أسعار حليب الإ ي ح�ي

تها قبل عام، �ز بنظ�ي

يا  |  الأغذية الأساسية نيج�ي

الصومال  |  الحبوب الخشنة
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ح�ت 09/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Maiduguri, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:
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نسبة النمّو

ح�ت 10/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Somalia, Mogadishu, Retail, Maize (white)المرجع هو:

1.2

      -12.4 1

2  0.5.9.5

مع  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش خالل  الخشنة  الحبوب  أسعار  تشهدها  خليطة  اتجاهات 
تها قبل عام   بقائها أعىل عموماً من نظ�ي

ين الأول عىل  سجلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن اتجاهات خليطة خالل أكتوبر/ت�ش
ي تحسن تدريجي عىل 

امتداد أسواق البلد. بصفة عامة، يتسبب الحصاد الذي بدأ مؤخراً �ز
ي كبح التجاه الصاعد خالل الأشهر السابقة، إل أن 

مداد، الأمر الذي تسبب �ز مستوى الإ
تها قبل عام. وتعكس مستويات  أسعار الحبوب الخشنة بقيت عموماً أعىل من قيم نظ�ي
ي البقاع الوسطى والشمالية من 

الأسعار المرتفعة استمرار حالة انعدام الأمن، لسيما �ز
مداد التقليدية. ولعل الطلب القوي من  ي اضطراب خطوط الإ

البلد، الأمر الذي تسبب �ز
ي من العجز داخل البلد وكذلك من البلدان المجاورة أدى إل الضغط 

ي تعا�ز
المناطق ال�ت

نسانية والتوقعات  عىل الأسعار مسبباً ارتفاعها. غ�ي أن توزيع المساعدات الغذائية الإ
الأشهر  خالل  اجع  ال�ت نحو  الأسعار  تدفع  قد  المتواصل  الحصاد  بخصوص  المؤاتية 

القادمة.   

ماىلي  |  الحبوب الخشنة  
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نسبة النمّو

ح�ت 10/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Mali, Bamako, Wholesale, Millet (local)المرجع هو:
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 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

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

ي  
ي أسعار الأغذية مع بقائها مرتفعة عىل نحٍو استثنا�أ

تراجع �ن

ي تراجعاً خالل 
ي العاصمة جوبا، سجلت أسعار الذرة ودقيق القمح والفول السودا�ن

�ز
ز ارتفعت أسعار الكسافا.  ي ح�ي

أكتوبر. أما أسعار الذرة الرفيعة فبقيت مستقرة نسبياً، �ز
المناطق  ي 

�ز  2017 خالل  مؤخراً  المستكمل  أو  المتواصل  للحصاد  كان  عامة،  بصفة 
أسواق  ع�ب  الأسعار  ي 

�ز وزنه  النموذج  ي 
ثنا�أ أو  النموذج  أحادي  الموسم  ذات  الزراعية 

البلد. أضف إل ذلك أن استمرار توزيع المساعدات الغذائية ومبيعات السلع الغذائية 
هذه  أسعار  وكانت  اجعها.  ل�ت الأسعار  عىل  الضغط  ي 

�ز تسبب  الحكومة  من  المدعومة 
ي المائة قياساً بأسعار السوق. إل أن الأسعار 

الأغذية المدعومة أد�ز بنسبة 25 - 45 �ز
تها قبل  ي المائة قياساً بمستويات نظ�ي

ين الأول كانت أعىل بنسبة 80 �ز خالل أكتوبر/ت�ش
مدعومة  السمية،  بالقيمة  ز  عام�ي قبل  عينها  ة  بالف�ت قياساً  أضعاف  ة  بع�ش وأك�ش  عام 
المحلية مع  العملة  الوقود، وكذلك ضعف قيمة  مدادات وارتفاع أسعار  بمحدودية الإ

انتشار انعدام الأمن.    

جنوب السودان  | الأغذية الأساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 10/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)المرجع هو:
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ين الأول ووصولها إىل مستوى أعىل  ي أسعار الأرز خالل أكتوبر/ت�ش
ارتفاع طفيف �ن

تها قبل عام  بأشواط قياساً بقيم نظ�ي

تها قبل عام بنسبة  ين الأول لتتجاوز نظ�ي سجلت أسعار الأرز تحسناً خالل أكتوبر/ت�ش
لعام  المقشور  غ�ي  الأرز  إنتاج  إجمالي  يصل  وقد  نتاج.  الإ ي 

تد�ز بفعل  المائة  ي 
�ز  14

ي المائة 
2017 تبعاً للتقديرات الرسمية إل كمية 2.4 مليون طن، أي أد�ز بنسبة 45 �ز

الجفاف  ة  ف�ت بفعل   ،1998 منذ  له  الأد�ز  والمستوى   2016 عام  بمستويات  قياساً 
المخاوف  استمرار  وسط   2018 محاصيل  زراعة  الراهن  الوقت  ي 

�ز وبدأت  المديدة. 
ي مسعى لحتواء المزيد 

ي الأحواض الرئيسية. و�ز
المتعلقة بانخفاض مستويات المياه �ز

اد من خالل  الست�ي لتسهيل  اتخاذ خطوات  الحكومة عىل  أقدمت  الأسعار،  ارتفاع  من 
ي 

تخفيض التعريفات الجمركية وأسعار الأرز المباعة عن طريق منافذ لك ساثوسا ال�ت
تملكها الدولة.   

�ي لنكا  |  الأرز
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ح�ت 10/17 ة معّدل هذه الف�ت

1.1
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Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:
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   0.1

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

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




 

ي 
المع�ز المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  للنظام  التابع  الأغذية وتحليلها  أسعار  رصد  فريق  قبل  من  ة  الن�ش أعدت هذه 

المعلومات والتحليالت  ة عىل آخر  الن�ش التجارة والأسواق لمنظمة الأغذية والزراعة. وتشتمل هذه  ي قسم 
بالأغذية والزراعة �ز

الأغذية  لتستكمل بذلك تحليل منظمة  النامية  البلدان  ي 
الأساسية، لسيما �ز لالأغذية  المحىلي  المستوى  بالأسعار عىل  المتعلقة 

 . ي
ي الأمن الغذا�أ

ي قد تؤثر سلباً �ز
والزراعة لالأسواق الدولية. كما توفر تحذيراً مبكراً بارتفاع أسعار الأغذية عىل المستوى القطري ال�ت

ي 2017. 
ين الثا�ز /ت�ش يعتمد هذا التقرير عىل المعلومات المتوافرة ح�ت نوفم�ب

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

إخالء مسؤولية 

عالمية عن أي رأي مهما  ي هذه المادة الإ
ّ تحديد المواقع وعرض المواد �ف ل يُع�ب

كان لمنظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة بخصوص الحالة القانونية والتنموية 
لأي بلد أو قطاع أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها أو بخصوص تحديد تخومها 
اءة  ف ما، سواء تمتعت ب�ب كات أو منتجات معينة لمنتج�ي أو حدودها. وإن ذكر �ش
كات  ها من ال�ش ي أن المنظمة تؤيدها أو توصي بها دون غ�ي

اع أم ل، ل يع�ف الخ�ت
ي لم تأت المنظمة عىل ذكرها. 

أو المنتجات ذات الطابع المشابه من تلك ال�ت

( ول تعكس  ف عالمي تخص المؤلف )المؤلف�ي ي هذا المنتج الإ
إن الآراء الواردة �ف

ورة آراء منظمة الأغذية والزراعة وسياساتها.  بال�ف

© منظمة الأغذية والزراعة، 2017
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