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األغذية أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#7 AR
خاصة  نرشة 

والزراعة لألغذية  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي    النظام 

وتحليلها األغذية  أسعار  IS لرصد 
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 الرسائل األساسية

متأثرة  	 أغسطس/آب  خالل  الدويل  املستوى  عىل  تراجعها  القمح  أسعار  واصلت 
بزيادة توافر املنتج من الحصاد املتواصل واستئناف الصادرات من املوانئ األوكرانية 
عىل البحر األسود. لكن باملقابل تحسنت أسعار الذرة ألسباب تعزى بالدرجة األوىل 
إىل الطلب القوي عىل اإلمدادات من األرجنتني والربازيل وسط توقعات مبحدودية 
أكرب يف اإلمدادات العاملية والضغوطات من أسواق الطاقة. أما أسعار األرز العاملية 
فاستقرت خالل أغسطس/آب، حيث أدى الرتاجع الطفيف الذي شهدته عروض 
أسعار أصناف »إنديكا« املتداولة تجارياً عىل نطاق أوسع إىل معاوضة الزيادات 

املتواضعة التي شهدتها قطاعات أسواق أخرى لألرز. 

وتبعاً ألحدث البيانات املتاحة، يشري التحليل الذي أجرته منظمة األغذية والزراعة  	
إىل أن عدداً ال يستهان به من البلدان، السيام البلدان منخفضة الدخل املستوردة 
أغسطس/آب.  األغذية خالل  أسعار  يف مستويات  ارتفاعاً  تواجه  التزال  لألغذية، 
إال أن هذا الضغط املسبب للمنحى التصاعدي يف األسعار خّف يف املناطق التي 
التزال أعامل الحصاد قامئة فيها أو تلك التي اختتمت فيها أعامل الحصاد مؤخراً، 
إال أن األسعار بقيت عموماً أعىل من قيم نظريتها املسجلة قبل عام جراء التأثريات 
املجتمعة لرتاجع اإلمدادات املحلية واملصاعب التي يعيشها االقتصاد الشامل عىل 
انعدام األمن يف مناطق محلية،  العملة، وكذلك  الوطني، وتراجع قيمة  املستوى 

ناهيك عن ارتفاع أسعار الوقود واألسمدة عن املستوى الطبيعي. 

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

قامئة املحتويات
)هنا التقرير الكامل متوفر فقط باللغة اإلنجليزية(

أسعار الحبوب عىل املستوى الدويل.......... 2

3 .......... تحذيرات بخصوص األسعار املحلية

بنغالديش | دقيق القمح   
بوركينا فاسو | الحبوب الخشنة 

شييل | القمح 
كولومبيا | دقيق القمح  

السلفادور | الذرة
إثيوبيا | الحبوب 

غانا | الحبوب الخشنة 
هندوراس | الذرة 

مالوي | الذرة  
مايل | الحبوب الخشنة

باكستان | دقيق القمح  
بريو | دقيق القمح

الصومال | الحبوب الخشنة  
جنوب السودان | األغذية األساسية   

رسي النكا | األرز ودقيق القمح 
السودان | األغذية األساسية 

زمبابوي | املواد الغذائية 

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، 2022.

http://www.fao.org/home/ar/
https://www.fao.org/3/cc2034en/cc2034en.pdf
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

أسعار القمح عىل املستوى الدويل تواصل تراجعها، بينام تشهد أسعار الذرة تحسناً طفيفاً، يف حني تحافظ أسعار األرز عىل استقرارها                  
التوايل خالل عىل  الثالث  للشهر  العاملي  املستوى  عىل  تراجعها  القمح  أسعار   واصلت 
أول( نخب  )فرنسا،  األورويب  االتحاد  من  التصدير  أسعار  هوت  فقد   أغسطس/آب. 
 بنسبة أربعة يف املائة قياساً بالشهر الفائت، ما يعكس توافراً موسمياً أكرب جراء أعامل
عىل موانئ  ثالثة  فتح  إعادة  بعد  أوكرانيا  من  املنتج  توافر  وزيادة  املتواصلة   الحصاد 
السفينة )تسليم ظهر  األرجنتينية  األسعار  لعروض  بالنسبة  األسود. واألمر سيان   البحر 
يف تراجعت  التي  القيايس(  األسرتايل  القمح  الرشقية،  )الواليات  واألسرتالية  النهر(   أعىل 
عروض حافظت  باملقابل،  الرتتيب.  عىل  املائة  يف  وسبعة  أربعة  بنسبة   أغسطس/آب 
استقرارها عىل  شتوي(  أحمر،  قايس،   2 رقم  )أمرييك  املرجعي  األمرييك  القمح   أسعار 
التزال ذلك  رغم  أنه  إال  شهدته.  الذي  الحاد  الرتاجع  من  متعاقبني  شهرين  أعقاب   يف 
عام. قبل  املسجلة  نظريتها  قيم  من  مبراحل  أعىل  الدويل  املستوى  عىل  القمح   أسعار 

 سجلت معظم أسعار تصدير الذرة زيادة خالل أغسطس/آب مدفوعة بارتفاع عروض األسعار
 بنسبة أربعة وستة يف املائة عىل التوايل من األرجنتني )تسليم ظهر السفينة أعىل النهر(
 والربازيل )باراناغوا، علفية( نتيجة الطلب القوي عىل االسترياد واملخاوف حيال الظروف
 الزراعية القادمة. ورغم التوقعات الرسمية برتاجع طفيف يف إنتاج الذرة لعام 2022، إال
 أن أسعار الذرة األمريكية املرجعية )أمريكية رقم 2 صفراء، تسليم ظهر السفينة( تراجعت
 بنسبة أربعة يف املائة مع بدء أعامل الحصاد الوشيك. أما معدل أسعار الذرة من كافة بلدان

 املنشأ فتجاوزت قيمها املسجلة العام املنرصم مدعومة بتوقعات تشري إىل محدودية عامة
 يف اإلمدادات العاملية بفعل انخفاض آفاق اإلنتاج يف االتحاد األورويب والواليات املتحدة
 األمريكية، إىل جانب طلب االتحاد األورويب الذي تجاوز املستويات املتوقعة آنفاً. أضف إىل
 ذلك أن ارتفاع تكاليف الطاقة واملستلزمات التزال تتسبب يف الضغط عىل أسواق الذرة.

 سجل معدل مؤرش منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز )2014‑2016=100(
إال يوليو/متوز،  بشهر  قياساً  يذكر  تغيري  دون  أي  نقطة،   108.5 أغسطس/آب   خالل 
 أنه كان أعىل بنسبة 10.9 يف املائة عن أدىن مستوى المسه املؤرش خالل 50 شهراً يف
»إنديكا« أرز  أسعار  عروض  خفض  إىل  الطلب  تباطؤ  أدى  وقد   .2021  أغسطس/آب 
طال إضايف  ضغط  عن  ناهيك  نام،  وفيت  باكستان  من  كل  يف  أغسطس/آب   خالل 
وصل الذي  الصيفي‑الخريفي  للموسم  املبكر  الحصاد  بفعل  نامية  الفيت   األسعار 
متكنت حيث  الهند،  يف  بالبخار  املعامل  غري  األرز  أسعار  تراجعت  كذلك  ذروته.   إىل 
 زراعات املحصول الرئييس من تحقيق نجاح ملحوظ يف تقليص فرتات التأخري الناجمة
أسعار ارتفعت  باملقابل،  لكن  السابقة.  األشهر  خالل  املطرية  الهطوالت  اضطراب   عن 
الرشاء عمليات  واستئناف  العملة  بتقلبات  متأثرة  ب  املئة  100يف  التايلندي   األرز 
وسط األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  األسعار  ارتفعت  كذلك  العراقي.  الجانب   من 
بدأت. بالكاد   2022 أعامل حصاد موسم  ألن  نظراً  بصورة مستمرة  املنتج  توافر   تدين 
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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(

)حبة طويلة أمرييك 2,4 يف املائة(

22(
              آخر سعر                           

أغسطس/آب(

 نسبة التغيري
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 ثالثة
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  383,13 0,1 -26,5 18,3

  340,83 -4,1 -22,5 15,9
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أسعار القمح عىل املستوى الدويل

دوالر أمرييك للطن

 املصدر: املجلس الدويل للحبوب.

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

 األرجنتني، القمح )األرجنتني، قمح طري، أعىل النهر،
)تسليم ظهر السفينة

األسرتايل )الواليات الرشقية، القمح األسرتايل القيايس(

االتحاد األورويب )فرنسا(، قمح )نخب أول(

              آخر سعر                         
أغسطس/آب( 22(

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

أسعار الذرة عىل املستوى الدويل

املصدر: USDA؛ املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشارية.

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

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

دوالر أمرييك للطن
22(

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

              آخر سعر                           
مايو/أيار(

الربازيل )باراناغوا(، الذرة )األعالف(
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  291,78 5,8 -11,8 11,0
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الربازيل )باراناغوا(، الذرة )األعالف(

أسعار الذرة عىل املستوى الدويل

املصدر: USDA؛ املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشارية.
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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  

 FPMA نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة 

              

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 

خالل  قياسية  شبه  مستويات  عند  تزال  ال  القمح  لدقيق  املحلية  األسعار 
أغسطس/آب         

قياسية  باسم »عطا«( إىل مستويات  )املعروف محلياً  القمح  دقيق  املحلية ملنتج  األسعار  ارتفعت 
خالل شهر أغسطس/آب، متجاوزة بذلك قيم نظريتها قبل عام بنسبة 60 يف املائة. ويأيت هذا االرتفاع 
يف األسعار املحلية بالدرجة األوىل عىل خلفية الزيادات األخرية التي شهدتها األسعار الدولية وارتفاع 
تكاليف النقل إثر ارتفاع أسعار الوقود إىل مستوى قيايس وتباطؤ الواردات، السيام من االتحاد الرويس 
فرباير/شباط.   منذ  اإلمدادات  بسلسلة  تلحق  فتئت  ما  التي  املتواصلة  االضطرابات  بعد  وأوكرانيا، 
ولعل إعالن الهند حظر تصدير القمح يف مايو/أيار أضاف إىل الضغط املؤدي إىل ارتفاع أسعار القمح. 
واألمر سيان بالنسبة ألسعار األرز التي ارتفعت هي األخرى عىل املستوى املحيل وذلك عىل خلفية 
ارتفاع تكاليف النقل بالدرجة األوىل. ويُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت عن خطط لزيادة الكميات 
التي يتم توزيعها عن طريق مبيعات السوق املفتوحة بأسعار مدعومة وتوزيع الحبوب الغذائية عن 

طريق النظام العام لتوزيع األغذية لصالح األرس املستضعفة. 

القمح      دقيق   | بنغالديش 
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نسبة النمّو

حتى 08/22 معّدل هذه الفرتة

  -1,2

  -0,4

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

3,4

4,3

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الحبوب الخشنة تتبع اتجاهات مختلطة خالل أغسطس/آب مع بقائها 
أعىل من قيم نظريتها املسجلة قبل عام                  

استقرت أسعار الذرة الرفيعة بعد تسعة أشهر متتالية من ارتفاعها املطرد، بينام سجلت أسعار الدخن 
الرفيعة والدخن  الفائت، كان نصيب الذرة  بالعام  مزيداً من االرتفاع خالل أغسطس/آب. وقياساً 
من الزيادة 80 و120 يف املائة عىل الرتتيب، حيث جاءت هذه الزيادة عىل خلفية محدودية توافر 
املنتجات يف األسواق بفعل تدهور الوضع األمني بشكل هائل يف املناطق املترضرة بالنزاعات. فقد 
أسفر تأجج العنف عن تدين إنتاج الحبوب عن املعدل خالل 2021، إىل جانب إحداثه اضطرابات 
والرشقية،  الشاملية  املناطق  ففي  الزراعية.  املعيشة  ومصادر  واألسواق  التجارية  التدفقات  طالت 
الطلب املحيل  نازح إىل زيادة  1.9 مليون  الذي وصل إىل نحو  للنازحني داخلياً  الكبري  العدد  أدى 
عىل األغذية، ما ألقى بظالله عىل األسعار. كام أدت زيادة الطلب عىل التصدير بفعل زيادة حاجة 
البلدان املجاورة إىل االسترياد إىل رفع األسعار قياساً بالعام الفائت. وسعياً الحتواء املنحى التصاعدي 
لألسعار، يُطبق منذ 2021 حظر عىل تصدير الدخن، ودقيق الذرة والذرة الرفيعة، والحبوب النجيلية 

)السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(. 

الخشنة              الحبوب   | فاسو  بوركينا 
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نسبة النمّو

حتى 08/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

 2,4

 3,4

أسعار القمح تشهد زيادة مطردة متجاوزة قيم نظريتها املسجلة يف أغسطس/آب 
2021 بأشواط                                         

أدىن  مبعدل  لكن  أغسطس/آب  خالل  مطردة  زيادة  القمح  ملنتج  بالجملة  املبيع  أسعار  شهدت 
باألشهر السابقة متجاوزة قيم نظريتها املسجلة قبل عام بأكرث من 80 يف املائة. ويأيت هذا  قياساً 
االرتفاع يف األسعار نتيجة الزيادات املوسمية التي طرأت عىل األسعار والتي اجتمعت مع ارتفاع 
إىل  الثاين  يناير/كانون  من  الفرتة  خالل  الواردات  انخفاض  عن  ناهيك  والنقل،  اإلنتاج  تكاليف 
منذ  األسعار  تشهدها  التي  املطردة  الزيادة  هذه  ولعل  الفائت.  بالعام  قياساً   2022 يوليو/متوز 
مطلع 2021 تتبع االتجاهات التصاعدية يف السوق الدولية التي تستمد شييل منها قرابة نصف 
العاصمة  يف  تراجعت  فقد  للخبز  بالتجزئة  املبيع  أسعار  أما  القمح.  من  االستهالكية  احتياجاتها 
بأكرث  أعىل  أنها التزال  إال  أشهر،  لعدة  التي شهدتها  الزيادات  بعد  سانتياغو خالل أغسطس/آب 

من 25 يف املائة عن قيم نظريتها املسجلة قبل عام. 

القمح       | شييل 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

8 1,3,7

  4,0

بنغالديش, دكا, البيع بالتجزئة, قمح )دقيق(.

بوركينا فاسو، واغادوغو، البيع بالجملة ملنتج الذرة الرفيعة )املحلية(.

شييل، املعدل الوطني، البيع بالجملة، قمح.

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1492070/
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

عام  قبل  املسجلة  نظريتها  قيم  أغسطس/آب  تتجاوز يف  البيضاء  الذرة  أسعار 
بنسبة 70 يف املائة                                

يف  تجاوزت  حيث   ،2021 مطلع  منذ  ارتفاعها  البيضاء  الذرة  ملنتج  بالجملة  املبيع  أسعار  تواصل 
أغسطس/آب قيم نظريتها املسجلة قبل عام بنسبة 70 يف املائة مدعومة بارتفاع تكاليف املستلزمات 
والوقود. وهنالك توقعات بأن تشهد إمدادات األسواق تحسناً بدءاً من سبتمرب/أيلول بالتزامن مع حصاد 
املوسم الرئيس إذ تفيد التوقعات الرسمية أن هذه اإلمدادات ستشهد زيادة سنوية بعد تطبيق الربنامج 
الحكومي لتوزيع البذور واألسمدة. وسعياً من الحكومة لتجنب املزيد من ارتفاع األسعار، أقدمت عىل 
إلغاء العمل بالتعريفات الجمركية املفروضة عىل واردات الذرة من جميع بلدان املنشأ، وكذلك عىل 
إلغاء الرسوم الجمركية عىل األسمدة اعتباراً من 11 مارس/آذار 2022 ولغاية آخر شهر مارس/آذار 
2023. ويذكر أنه تم استرياد أكرث من 85 يف املائة من الذرة خالل الفرتة من 2019 وحتى 2021 
من الواليات املتحدة األمريكية، حيث مل تكن تفرض أصالً أية رسوم جمركية عىل الواردات، بينام كانت 

تستورد الكمية املتبقية من الربازيل.

الذرة     | السلفادور 
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نسبة النمّو

حتى 08/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

        4,3 7,2

السلفادور, سان سلفادور, بيع بالجملة, ذرة )بيضاء(.

أسعار دقيق القمح تسجل مزيداً من االرتفاع لتطرق حاجز أعىل مستوى لها خالل 
أغسطس/آب                               

مستويات  حاجز  بالتايل  لتطرق   2021 منتصف  منذ  مطردة  زيادات  القمح  دقيق  أسعار  تشهد 
قياسية خالل أغسطس/آب متجاوزة بذلك قيم نظريتها املسجلة قبل عام بأكرث من 70 يف املائة. 
تتأثر  املحلية،  االستهالكية  احتياجاته  لتلبية  القمح  واردات  عىل  كبري  بشكل  البلد  العتامد  ونظراً 
يأيت  الزيادات  استمرار  فإن  وعليه،  الدولية.  السوق  باتجاهات  رسيع  بشكل  املحلية  األسعار 
املوردان  البلدان  األمريكية،  املتحدة  والواليات  كندا  من  القمح  أسعار  عروض  ارتفاع  خلفية  عىل 
الرئيسان لكولومبيا. وتبعاً آلخر التقديرات الرسمية، وصل معدل التضخم السنوي يف أسعار األغذية 

واملرشوبات غري الكحولية إىل 26 يف املائة خالل أغسطس/آب.

القمح     دقيق   | كولومبيا 
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حتى 08/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

 5,2

كولومبيا, بوجوتا, بيع بالجملة, قمح )دقيق(.

أسعار الحبوب واصلت زيادتها خالل يوليو/متوز إىل مستويات جد مرتفعة عىل 
خلفية استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية واضطرابات الحركة التجارية بفعل 

النزاعات                           
املائة  10 يف  بنسبة  ازدادت  يوليو/متوز، حيث  ارتفاعها خالل  اإلنتاج  الذرة محلية  أسعار  واصلت 
يف سوق باهريدار الواقعة يف منطقة أمهرة املنتجة الرئيسة، وبنسبة 13 يف املائة يف سوق ديريداوا 
الواقعة يف منطقة تشهد عجزاً يف اإلنتاج رشقي البالد.  ففي العاصمة أديس أبابا، ارتفعت أسعار 
»الحب الحبيش« والقمح املنتجني محلياً واملستوردين جزئياً، وهام منتجان يستهلكان يف املناطق 
الحبوب  الرتتيب. عموماً، وصلت أسعار  املائة عىل  اثنني وستة يف  الحرضية بصفة أساسية، بنسبة 
يف   40 بنسبة  عام  قبل  املسجلة  نظريتها  قيم  متجاوزة  قياسية،  شبه  مستويات  إىل  يوليو/متوز  يف 
املائة ألسباب تعزى بالدرجة األوىل إىل استمرار تراجع قيمة العملة يف البالد وزيادة أسعار الوقود 
واملستلزمات املستوردة، ناهيك عن اضطرابات الحركة التجارية التي تشهدها بعض املناطق بفعل 

النزاعات. 

الحبوب    | إثيوبيا 
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1 2,0,8

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
إثيوبيا، ديريداوا، املبيع بالجملة، الذرة.املرجع هو:

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  

 FPMA نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة 

              

أسعار الحبوب الخشنة تقف عند مستويات مرتفعة قياسية خالل أغسطس/آب 
رغم تراجعها املوسمي         

استقرت أسعار الحبوب الخشنة محلية اإلنتاج يف أغسطس/آب تارة وتراجعت تارة أخرى، إال أن 
بالضغط املسبب النخفاض األسعار  نصيب أسعار الذرة من هذا الرتاجع كان هو األكرب مدعوماً 
بفعل توافر املحاصيل املحصودة مؤخراً يف الجنوب. إال أن أسعار الذرة والذرة الرفيعة والدخن 
التزال أعىل بنسبة 37 و62 و76 يف املائة عىل التوايل قياساً بقيم نظريتها قبل عام. ورغم زيادة 
قيايس  مستوى  إىل  وصل  األغذية  أسعار  تضخم  أن  إال   ،2021 خالل  املعدل  عن  الحبوب  إنتاج 
التي  الزيادات املطردة  إثر  العام املنرصم، وذلك  يوليو/متوز من  بشهر  املائة قياساً  32 يف  بنسبة 
شهدتها األسعار منذ يونيو/حزيران 2021 وسط الطلب القوي عىل التصدير من البلدان املجاورة 
9.3 سيدي  وضعف قيمة العملة الوطنية. فقد أدى تراجع قيمة السيدي الغاين الذي وصل إىل 
غاين للدوالر األمرييك الواحد يف أغسطس/آب 2022 قياساً بـ 5.82 سيدي غاين للدوالر األمرييك 
يف  االرتفاع  هذا  واجتمع  املستوردة.  السلع  تكاليف  ارتفاع  إىل   2021 أغسطس/آب  يف  الواحد 
األسعار مع االرتفاع العاملي الذي شهدته أسعار الوقود واألغذية واألسمدة الذي فاقمته الحرب 

يف أوكرانيا، ما تسبب يف ضغط إضايف عىل أسعار األغذية املحلية.

الخشنة      الحبوب   | غانا 
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  1,3

  0,4

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

 -0,1

7  -5,0,3

أسعار الذرة البيضاء تسجل أول تراجع لها خالل خمسة أشهر لكنها تبقى أعىل من 
قيمها املسجلة قبل عام بنسبة 60 يف املائة                  

10 يف املائة يف العاصمة  البيضاء يف أغسطس/آب بنسبة وصلت إىل نحو  الذرة  تراجعت أسعار 
قياساً  أنها التزال أعىل مبراحل  إال  املناطق،  الرئيس يف بعض  املوسم  تيجوسيغالبا مع بدء حصاد 
بقيم نظريتها املسجلة قبل عام بعد الزيادات الحادة التي لحقت بها عىل مدى األشهر الخمسة 
األخرية. ويعزى ارتفاع مستوى األسعار إىل ارتفاع تكاليف اإلنتاج والنقل، ارتفاع فاقمته الخسائر 
تدين  بفعل   2021 عام  البالد  من  الرشقية  الجنوبية  املنتجة  املناطق  يف  باملحصول  أملّت  التي 
الهطوالت وتقلباتها. ولعل التداول التجاري لحصاد املوسم الرئيس قد يتسبب يف ضغط يفيض إىل 

تراجع األسعار خالل سبتمرب/أيلول. 

هندوراس | الذرة                  
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

 4 2,5,8

  3,1

أسعار حبوب الذرة عند مستويات شبه قياسية
سجلت أسعار حبوب الذرة، وهو منتج غذايئ رئيس، زيادة حادة خالل شهري يونيو/حزيران ويوليو/

متوز، لتصل بذلك إىل مستويات شبه قياسية. وقياساً بالعام الفائت، ازداد معدل األسعار عىل املستوى 
الوطني بأكرث من الضعف، حيث كان نصيب املقاطعات الجنوبية من هذه الزيادة هو األكرب. وعليه، 
قدر معدل التضخم السنوي يف أسعار األغذية بنسبة 33 يف املائة خالل يوليو/متوز 2022، مرتفعاً 
بذلك عن نسبة 10 يف املائة املسجلة يف يوليو/متوز 2021. ولعل ارتفاع األسعار العاملية لألغذية 
املرتفعة يف  التضخم  األساسيني وراء معدالت  العاملني  كانا  العملة،  قيمة  املقرون برتاجع  والطاقة، 
أسعار األغذية. أضف إىل ذلك أن تراجع الحصاد املحيل عام 2022 السيام يف املناطق الجنوبية شكل 

عامالً وراء دعم ارتفاع األسعار أيضاً.

مالوي | الذرة      
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

13,7

   7,0

غانا, أكرا, البيع بالجملة, الذرة.

هندوراس, تيغوسيغالبا, بالجملة, ذرة )بيضاء(.

مالوي, املتوسط الوطني, البيع بالتجزئة, الذرة

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

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  

أسعار دقيق القمح تستقر عند أعىل مستوى لها تقريباً              
استقرت أسعار املبيع بالجملة ملنتج دقيق القمح يف ليام خالل الفرتة من يوليو/متوز إىل أغسطس/آب 
لكن عند مستويات شبه قياسية ألسباب تعزى بالدرجة األوىل إىل ارتفاع أسعار التصدير لدى البلدان 
البلد مستورداً  لكون  املوردة األساسية للقمح )كندا واألرجنتني والواليات املتحدة األمريكية(. ونظراً 
لحبوب القمح ومنتجاً لدقيقه، نجد أن ارتفاع تكاليف التصنيع والنقل اليزال يتسبب يف ضغط إضايف 
عىل األسعار مؤدياً الرتفاعها. ووفقاً آلخر التقديرات الرسمية، وصل معدل التضخم السنوي يف أسعار 

األغذية إىل 10 يف املائة خالل يوليو/متوز.  

| دقيق القمح        بريو 
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 0,9

  0,1

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

1,3

4 -1,1,7

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل  

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

استقرار يف أسعار الحبوب الخشنة تارة وارتفاعها تارة أخرى خالل أغسطس/آب 
مع بقائها عند مستويات قياسية                                

تارة  استقراراً  والدخن،  الرفيعة  الذرة  السيام  محلياً،  املنتجة  الخشنة  الحبوب  أسعار  سجلت 
تارة أخرى يف أغسطس/آب خالل ذروة املوسم األعجف متجاوزة قيم نظريتها املسجلة  وارتفاعاً 
الخشنة  الحبوب  أسعار  يف  الطبيعي  غري  االرتفاع  هذا  ولعل  املائة.  يف   150 بنسبة  عام  قبل 
النزاعات  بفعل  األسواق  الذي دعمته اضطرابات  املعدل  األسواق عن  إمدادات  انخفاض  يعكس 
2021 والطلب  لعام  الحبوب  إنتاج  ناهيك عن تدين  الوسطى والشاملية،  املناطق  التي تشهدها 
القوي عىل التصدير من جهة والطلب املحيل من جهة أخرى. أضف إىل ذلك أن تراجع التدفقات 
النصف  منذ  أفريقيا  لدول غرب  االقتصادية  الجامعة  التي فرضتها  العقوبات  باستمرار  املدعومة 
البلدان املجاورة واملعوقات وزيادة أسعار السلع  األول لعام 2022 إىل جانب حظر التصدير يف 
آفاق  ضبابية  ولعل  األسعار.  من  زاد  إضايف  يف ضغط  تسببت  أوكرانيا  بأزمة  املرتبطة  املستوردة 
عىل  الحصول  أمام  واملعوقات  األمن  وانعدام  الجفاف  عن ظروف  الناجمة   2022 اإلنتاج خالل 
يف  الزيادات  هذه  من  للحد  سعياً  لكن  األسعار.  عىل  وزنها  لها  إضافية  عوامل  تشكل  األسمدة 
ديسمرب/كانون  منذ  الحبوب  تصدير  عىل  حظر  يُطبق  األسواق،  يف  املنتج  توافر  وضامن  األسعار 

األول 2021 وحتى إشعار آخر  )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(.

الخشنة     الحبوب   | مايل 
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حتى 08/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

22,3,8

مايل, باماكو, بيع بالجملة, الذرة الرفيعة )محيل(.

بريو، ليام، البيع بالجملة، قمح )دقيق(. 

خالل  قياسية  وشبه  قياسية  بني  مستويات  إىل  ترتفع  القمح  دقيق  أسعار 
أغسطس/آب                         

شهدت أسعار دقيق القمح حالة من االستقرار عموماً أو الزيادة عىل خلفية تدين إنتاج 22/2021 
عن املستوى املتوقع سابقاً وانخفاض مستويات املخزونات املحلية إثر استمرار تأثريات تراجع حصاد 
ارتفاع تكاليف املستلزمات  يعزى إىل  ارتفاع األسعار أيضاً  2018 و2020. ولعل ما دعم  موسمّي 
الزراعية والضغط التضخمي، ناهيك عن اضطرابات اإلمداد والخسائر التي لحقت باملخزونات بفعل 
الفيضانات التي رضبت البالد خالل الفرتة من يونيو/حزيران ولغاية أغسطس/آب. ويف يوليو/متوز 
أعلنت الحكومة عن خطط السترياد ثالثة ماليني طن من القمح خالل السنة التسويقية 23/2022 
سعياً منها لكبح ارتفاع األسعار بشكل أكرب. عموماً كانت أسعار دقيق القمح عند مستويات تراوحت 
بني القياسية وشبه القياسية خالل أغسطس/آب متخطية نظريتها قبل عام مبعدل نحو 30 يف املائة. 
إثر  بالنسبة ألسعار األرز، حيث طرقت حاجز مستويات قياسية خالل أغسطس/آب  واألمر سيان 
الزيادات املطردة التي تلحق بها منذ أواخر 2021، وذلك يعزى بالدرجة األوىل إىل الطلب القوي 
الوطنية تسبب يف  العملة  تراجع قيمة  الزراعية. ولعل  املستلزمات  تكاليف  التصدير وارتفاع  عىل 
ارتفاع كبري شهدته األسعار املحلية للمواد الغذائية املستوردة، ناهيك عام أحدثه ارتفاع أسعار النفط 

ومنتجات الطاقة من ارتفاع يف تلك األسعار. 

القمح     دقيق   | باكستان 
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حتى 08/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

6 2,5,4

باكستان، كراتيش، تجزئة، )دقيق( القمح.

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1461007/
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

 FPMA نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة 

              

أسعار األغذية األساسية عند مستويات مرتفعة استثنائية ألسباب تعزى بالدرجة 
األوىل إىل نقص اإلمدادات واملصاعب الهائلة التي يعيشها االقتصاد الشامل                                             
30 يف  من  أكرث  إىل  أغسطس/آب وصل  زيادة حادة خالل  الرفيعة  الذرة والذرة  أسعار  شهدت 
املائة يف العاصمة جوبا بفعل الرتاجع الحاد يف سعر رصف العملة يف السوق املوازية وتدين حصاد 
أسعار  ارتفعت  كذلك  أوغندا.  من  الواردات  وانخفاض  املؤايت  غري  بالطقس  متأثراً  األول  املوسم 
السوداين  الفول  فيها  مبا  أغسطس/آب  خالل  املائة  يف   15 بنسبة  أخرى  محلية  أساسية  أغذية 
مرتفعة  مستويات  عند  االسمية  القيمة  وفق  األغذية  أسعار  كانت  عموماً،  املستورد.  والقمح 
استثنائية، حيث تجاوزت أسعار الذرة والذرة الرفيعة قيم نظريتها املرتفعة أصالً قبل عام بنسبة 
70 يف املائة وبأكرث من 80 ضعف قيمها املسجلة يف يوليو/متوز 2015 قبل انهيار العملة. ولعل 
ما يدعم ارتفاع أسعار األغذية يعزى إىل نقص اإلمدادات واستمرار الحالة الصعبة التي تعصف 

باالقتصاد الشامل نتيجة انخفاض احتياطي النقد األجنبي وضعف قيمة العملة الوطنية. 

| األغذية األساسية            السودان  جنوب 
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نسبة النمّو

حتى 08/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

20,0

جنوب السودان، جوبا، البيع بالتجزئة، ذرة )بيضاء(.

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الحبوب الخشنة تطرق حاجز مستويات جد مرتفعة متأثرة بالجفاف غري 
املسبوق مع توقعات مبجاعة قد ترضب البالد يف أواخر 2022 يف غياب زيادة 

املساعدات اإلنسانية                                             
التحليل األخري للنظام املتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذايئ، قد ترضب املجاعة  ملا جاء يف  وفقاً 
مقاطعتي بايدوا وبورهاكابا يف منطقة الخليج بني شهري أكتوبر/ترشين األول وديسمرب/كانون األول 
يف حال عدم زيادة املساعدات اإلنسانية بصورة عاجلة. فقد واصلت أسعار الذرة والذرة الرفيعة 
حصاد  وصول  بعد  يونيو/حزيران  بشهر  قياساً  أبطأ  مبعدالت  لكن  يوليو/متوز  شهر  خالل  ارتفاعها 
موسم »غو« الذي قد ينخفض عن املعدل وفقاً للتقديرات بسبب ظروف الجفاف التي أرضت بشكل 
هائل باملنقطة املحصودة والغالل. ويف سوقي كوريويل وماركا الواقعني يف منطقة شبيلة السفىل، وهي 
املنطقة املنتجة الرئيسة للذرة، شهدت أسعار هذا املنتج مزيداً من االرتفاع خالل يوليو/متوز بنسبة 
أربعة وسبعة يف املائة بعد الزيادة الحادة التي سجلتها خالل يونيو/حزيران بنسبة 24 و15 يف املائة 
الرفيعة بنسبة ستة يف املائة يف دينسور وهي السوق  الذرة  عىل الرتتيب. وباملثل، ارتفعت أسعار 
وتجدر  يونيو/حزيران.  املائة خالل  15 يف  بنسبة  ارتفاعها  بعد  الرفيعة«  الذرة  املرجعية يف »حزام 
املالحظة أن أسعار الذرة الرفيعة يف سوق بايودا ‑ الواقعة يف منقطة الخليج التي من املتوقع أن 
ترضبها املجاعة – بقيت مستقرة خالل يوليو/متوز بعد االرتفاع الحاد الذي شهدته بنسبة 32 يف املائة 
أربعة  انخفاض حصاد  إثر  الخشنة  الحبوب  توافر  الكبري يف  لالنخفاض  يونيو/حزيران. ونظراً  خالل 
مواسم متتالية عن املعدل، سجلت أسعارها ارتفاعاً وصل إىل ثالثة أضعاف قيم نظريتها املرتفعة أصالً 
قبل عام. أما أسعار القمح املستورد واملستهلك بصفة رئيسة يف املناطق الحرضية، فقد تجاوزت يف 

العاصمة مقديشو قيم نظريتها قبل عام بنسبة 53 يف املائة متأثرة بارتفاع األسعار عاملياً. 

الخشنة           الحبوب   | الصومال 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
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الصومال, بيدوا, البيع بالتجزئة, الذرة الرفيعة )أحمر(.

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
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14 سبتمرب/أيلول 82022

ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

مرتفعة  مستويات  حاجز  وتطرق  حاداً  ارتفاعاً  تشهد  الخشنة  الحبوب  أسعار 
قياسية جديدة                                            

واصلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن املزروعة محلياً ارتفاعها خالل أغسطس/آب يف جل األسواق 
الخاضعة للرصد، مرتفعة بنسبة 10‑35 يف املائة لتطرق بذلك حاجز مستويات قياسية حديدة. وقد 
اجتمعت هذه األمناط املوسمية مع استنزاف املخزونات مبعدالت أرسع من املعتاد جراء انخفاض 
من  املرتقب جمعه بدءاً   2022 إنتاجية حصاد  2021 واملخاوف حيال  املعدل خالل  الحصاد عن 
تأثرت   2022 عام  تم جمعها خالل  التي  والغالل  املحصودة  املساحة  ولعل  الثاين.  نوفمرب/ترشين 
إضافة  اإلنبات،  أعاق  الذي  األمر  املوسم،  مطلع  يف  املعدل  عن  املطرية  الهطوالت  بانخفاض  سلباً 
الزراعية بشكل حاد مبا يف ذلك  املستلزمات  أسعار  الفيضانات وارتفاع  بفعل  املحلية  الخسائر  إىل 
أسعار الوقود. إىل ذلك، تسببت زيادة الرسوم الجمركية، التي أدت بدورها إىل تضخم أسعار الوقود 
وتكاليف النقل بشكل أكرب، يف ضغط إضايف عىل األسعار أدى إىل زيادتها. وارتفعت أسعار القمح 
– املستهلك يف املناطق الحرضية بالدرجة األوىل واملستورد مبعظمه – بنسبة تراوحت بني خمسة 
و20 يف املائة، بينام كانت أسعار القمح يف العاصمة الخرطوم خالل يوليو/متوز أعىل بضعفي قيمها 
املسجلة قبل عام. أما االحتياجات من القمح املستورد للسنة التسويقية 2022 )يناير/كانون الثاين 
– ديسمرب/كانون األول( فتصل بحسب التوقعات الرسمية إىل نحو مليوين طن. ولعل االعتامد الكبري 
عىل االسترياد من االتحاد الرويس وأوكرانيا )بنسبة تزيد عىل 50 يف املائة( وارتفاع أسعار القمح الذي 
يسود األسواق الدولية، إىل جانب انخفاض احتياطي النقد األجنبي واستمرار انخفاض قيمة العملة 
الوطنية يثري مخاوف حقيقية بشأن قدرة البلد عىل اإليفاء مبتطلبات استرياد القمح. ويذكر أن أسعار 
الحبوب بدأت تشهد اتجاهاً تصاعدياً مطرداً يف أواخر 2017 بسبب الحالة الصعبة التي يعيشها 
االقتصاد الشامل، إىل جانب ارتفاع أسعار الوقود واملستلزمات الزراعية التي تؤدي إىل تضخم تكاليف 
اإلنتاج والنقل. كام تسبب ارتفاع حدة انعدام االستقرار السيايس والنزاعات الطائفية يف ضغط إضايف 

زاد من ارتفاع األسعار. 

| األغذية األساسية          السودان 
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املرجع هو:
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السودان، القضارف، البيع بالجملة، ذرة رفيعة )فرتيتة(. 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل  

خالل  جديدة  قياسية  مستويات  حاجز  تطرق  القمح  ودقيق  األرز  أسعار 
الضغط  يف  الحاد  االرتفاع  استمرار  األوىل  بالدرجة  لتعكس  أغسطس/آب 

التضخمي وارتفاع تكاليف النقل                                     
تراجعت أسعار األرز عىل املستوى املحيل ألول مرة منذ أكتوبر/ترشين األول 2021 وذلك مع بدء 
حصاد موسم »ياال« لعام 2022. وكانت األسعار أعىل بنسبة 115 يف املائة قياساً بنظريتها املسجلة 
خلفية  عىل   2021 لعام  الرابع  الربع  منذ  تشهدها  التي  املطردة  الزيادات  أعقاب  يف  عام  قبل 
استخدام  تراجع  بعد  »ماها«  الرئييس  املوسم  حصاد  يف  امللحوظ  باالنخفاض  املرتبطة  املخاوف 
الكيامويات الزراعية، حيث انخفض إنتاج محصول املوسم »ماها« لعام 2022 الذي تم حصاده 
املؤاتية بشأن  املائة. ولعل اآلفاق غري  40 يف  خالل شهر مارس/آذار عن مستويات املعدل بنحو 
كذلك  األخرية.  األشهر  خالل  األسعار  عىل  آخر  ضغطاً  أضافت   2022 لعام  »ياال«  موسم  حصاد 
تسبب الضغط التضخمي واضطرابات األسواق بفعل النقص الحاد يف الوقود يف ضغط آخر عىل 
زيادة  فتشهد  أخرى  مستوردة  غذائية  ومواد  القمح  دقيق  أسعار  أما  ارتفاعها.  إىل  أدى  األسعار 
مطردة منذ الربع األخري لعام 2021 ما أوصلها إىل مستويات شبه قياسية خالل يوليو/متوز حيث 

يقدر معدل التضخم السنوي يف أسعار األغذية بنسبة 90 يف املائة.

رسي النكا | األرز ودقيق القمح         
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حتى 08/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

2,1

رسي النكا، كولومبو، املبيع بالتجزئة، القمح )دقيق(.

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  

 FPMA نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة 

              

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

تباطؤ التضخم يف أسعار األغذية                                                 
بعد  أغسطس/آب  املائة خالل  يف   14 إىل  األغذية  أسعار  لتضخم  الرسمي  الشهري  املعدل  تباطأ 
السنوي، كانت األسعار أعىل من  الذي سبقه. فعىل املستوى  الشهر  املائة خالل  29 يف  أن سجل 
التضخم  معدالت  يف  زيادة  البلد  يشهد  حيث  املائة،  يف   353 بنسبة  عام  قبل  املسجلة  نظريتها 
بثالث خانات منذ أبريل/نيسان 2022. ويأيت هذا التباطؤ األخري وسط عدد من اإلجراءات التي 
املرجعية  الفائدة  معدالت  يف  الحادة  الزيادة  منها  التضخمي،  الضغط  لكبح  الحكومة  تطبقها 
الطبخ  زيت  فيها  مبا  الغذائية،  السلع  من  العديد  استرياد  عند  الجمركية  الرسوم  استيفاء  ووقف 
الخسارة  أن  إال  مايو/أيار.  من  اعتباراً  أشهر  ستة  لفرتة  السلع،  من  وغريها  واألرز  الذرة  وكسبة 
اليزال  العاملية  األسعار  وارتفاع   2022 عام  محلياً  الحبوب  حصاد  وتدين  العملة  قيمة  يف  الحادة 

يحافظ عىل الضغط املؤدي إىل ارتفاع األسعار. 

الغذائية         املواد   | زمبابوي 
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ال ينطبق

ال ينطبق

أشهر 3

أشهر 12

نسبة النمّو

حتى 08/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

ال ينطبق

ال ينطبق

زمبابوي، هراري، املبيع بالتجزئة، مواد غذائية.

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط
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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 سبتمرب/أيلول 2022، 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

نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA            |  14 سبتمرب/أيلول 2022
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