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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#11 FPMA نشرة خاصة

 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

األساسية ئل  لرسا  ا
أظهرت أسعار القمح على المستوى الدولي اتجاهات خليطة خالل نوفمبر/ ↖

تشرين الثاني، إال أنها بقيت أدنى من مستويات نظيرتها قبل عام بفعل 
مع  نسبيًا  استقرارًا  فشهدت  الذرة  أسعار  أما  عالميًا.  الوفيرة  اإلمدادات 
طلب  يقابله  وفيرة  بمحاصيل  التوقعات  نتيجة  النخفاضها  مسبب  ضغط 
الطلب  وتباطؤ  الجديدة  المحاصيل  وصول  ولعل  االستيراد.  على  قوي 

أبقى على الضغط بصفة عامة على عروض أسعار األرز. 

وكانت  ↖ البلدان،  جّل  في  زيادة  الحبوب  أسعار  سجلت  أفريقيا،  شرق  في 
عند مستويات أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام بفعل نقص اإلنتاج محليًا 
المناطق.  بعض  في  الراهنة  بالمحاصيل  المتعلقة  التوقعات  وضبابية 
أكبر  بدرجة  المحلية  العملة  قيمة  في  التراجع  أدى  السودان،  جنوب  وفي 
نوفمبر/تشرين  خالل  ارتفعت  والتي  األساسية،  األغذية  أسعار  دعم  إلى 

الثاني عقب التراجع  الطفيف الذي شهدته خالل األشهر السابقة.

الجيد  ↖ الحصاد  من  كافية  بكميات  اإلمدادات  عملت  أفريقيا،  غرب  وفي 
تراجع  الفائت على مزيد من  العام  إنتاج  المدّور من  2016 والمخزون  لعام 
قيمة  انخفاض  أن  إال  اإلقليمية.  دون  المنطقة  بلدان  جّل  في  األسعار 
حّد  المدني  األمن  انعدام  استمرار  جانب  إلى  نيجيريا  المحلية في  العملة 
من تراجع األسعار وأبقاها عند مستويات مرتفعة قياسية أو شبه قياسية.

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

بوليفيا  |  الذرة

إكوادور  |  الذرة

مالوي  |  الذرة

نيجيريا  |  الحبوب 

جنوب السودان  |  األغذية الرئيسية

سوازيالند  |  الذرة 

أوغندا  |  الذرة 

زامبيا  |  الذرة

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. 

أخبار
 يسرنا أن نعلن عن
 إطالق نسخة جديدة

 محسنة من أداة
 رصد أسعار  األغذية
.(FPMA)     وتحليلها

 تلك األداة تسهل رصد وتحليل بيانات أسعار
العالمي النظام  التي يقدمها  العالمية   الغذاء 

المبكر والتي يمكن  للمعلومات واإلنذار 
البلدان تنصيبها على مستوى 

 جرب األداة الجديدة اآلن على الرابط التالي:
   fao.org/giews/food-prices/tool
اإلنجليزية) باللغة  يبقى  (الرابط 

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

األسعار الدولية للحبوب 

أسعار القمح تظهر اتجاهات خليطة مع بقائها متدنية، وأسعار الذرة إلى استقرار بصفة عامة

 أظهرت أسعار تصدير القمح اتجاهات خليطة خالل نوفمبر/تشرين
 الثاني، لكنها بقيت أدنى من مستويات نظيرتها قبل عام. ووصل

 معدل سعر القمح األمريكي المرجعي )رقم 2، قاسي أحمر
 شتوي، تسليم ظهر السفينة( إلى 191 دوالرًا أمريكيًا للطن،
 أي أدنى بشكل طفيف مقارنة مع شهر أكتوبر/تشرين األول

 وأدنى بنحو 10 في المائة من الشهر عينه في العام الماضي.
 وكان للتوقعات بزيادة اإلنتاج العالمي لعام 2016 وتقديرات جرد

 نهاية الموسم أثره في األسعار. كما خضعت عروض األسعار
 لضغط تحسن سعر صرف الدوالر األمركي. إال أن االنخفاض
 كان محدودًا بفعل المخاوف حيال محدودية توافر القمح عالي

 النوعية، والطلب القوي على االستيراد إلى جانب الطقس غير
 المؤاتي لمحاصيل عام 2017 في بعض البلدان المنتجة. وفي

 األرجنتين، التي يتواصل الحصاد فيها، استمرت أسعار القمح
 في التراجع بشكل ملحوظ خالل نوفمبر/تشرين الثاني. بالمقابل،
 زادت عروض األسعار في منطقة البحر األسود، مدعومة بالطلب

 المستمر على االستيراد والمخاوف حيال نوعية الحبوب.

 حافظت أسعار الذرة على استقرارها نسبيًا على المستوى
 الدولي خالل نوفمبر/تشرين الثاني. ووصل معدل سعر الذرة

2 صفراء، تسليم ظهر السفينة(  األمريكية المرجعية )رقم 
 إلى 152 دوالرًا أمريكيًا للطن، أي أنها لم تشهد تغيرًا عمليًا

أكتوبر/تشرين األول، لكنها انخفضت بنسبة ثمانية  مقارنة مع 
 في المائة بالمقارنة مع الشهر عينه من السنة الماضية. وكان

 لضغط الحصاد والتوقعات بزيادة إنتاج الذرة لعام 2016 إلى
 مستوى قياسي في الواليات المتحدة األمريكية، التي تمثل

 أكبر مصّدر على مستوى العالم، تأثير في األسعار أيضًا.
 غير أن الضغط المسبب النخفاض األسعار قابله مبيعات

 التصدير القوية رغم التحسن الذي شهده سعر صرف الدوالر
 األمريكي. كما أدى استمرار الطلب على االستيراد إلى توفير

 دعم طفيف لألسعار في منطقة البحر األسود، في حين
 تراجعت عروض األسعار في البرازيل، ما يعكس بشكل رئيس

الموسم األول المبكرة لمحصول   النظرة االستشرافية اإليجابية 
     لعام 2017.
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األسعار الدولية للقمح
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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 185 نقطة خالل نوفمبر/تشرين الثاني

 2016، متراجعًا بذلك بشكل طفيف عن نظيره في أكتوبر/تشرين
 األول نتجية انخفاض عروض أسعار األرز العطري بشكل رئيس.

 وفي تايلند، وصل معدل سعر األرز المرجعي األبيض تاي
 100%ب إلى 369 دوالرًا أمريكيًا للطن، أي أدنى بنحو اثنين في

 المائة مقارنة مع أكتوبر/تشرين األول. وواصل بطء حركة المبيعات
 ووصول محاصيل جديدة الضغط على األسعار النخفاضها، رغم

 الدعم الذي تقدمه الحكومة من خالل نظام الرهن على مستوى
 المزرعة، إلى جانب المبيعات إلى جهات شرائية تابعة للقطاع

 الخاص في الفلبين. وعلى نحو مماثل، كان ضغط الحصاد وراء
 انخفاض أسعار األرز غير العطري. بالمقابل، سجلت عروض

 األسعار ارتفاعًا في باكستان، ما يعكس التحول نحو االرتفاع في
 مبيعات التصدير، وكذلك في فيت نام بفعل تأخر الحصاد الناجم

 عن أسباب مرتبطة باألمطار. وفي أمريكا الجنوبية، أدى تراجع
  الطلب على االستيراد إلى انخفاض أكبر في األسعار.

األسعار الدولية للحبوب - واصل

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


 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط
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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 

زيادة أكبر في أسعار الذرة الصفراء ووصولها إلى مستويات 
مرتفعة      

زادت أسعار الذرة الصفراء للشهر الثاني على التوالي خالل نوفمبر/
تشرين الثاني، لتقترب ثانية من مستواها القياسي الذي سجلته في يوليو/
 تموز وتصل إلى ضعف قيمها مقارنة مع العام السابق. وحققت االتجاهات
 الموسمية ارتفاعًا بفعل الصادرات القوية مدعومة بضعف العملة المحلية،

 التي شهدت مزيدًا في التراجع في قيمتها خالل نوفمبر/تشرين الثاني.
وتقول التوقعات بوصول صادرات السنة التسويقية الراهنة )مارس/آذار-

 فبراير/شباط( إلى مستوى قياسي يبلغ 24 مليون طن، وذلك في أعقاب
 رفع القيود عن التصدير وتوافر كميات كبيرة من محصول الذرة القياسي لهذا

 العام. وقد حققت زراعة محصول 2017 تقدمًا جيدًا، لكن رغم معوقات عمليات
 الزراعة التي فرضها الطقس غير المؤاتي، من المتوقع أن تشهد المساحة
 المزروعة زيادة إلى مستوى قياسي بفعل استمرارية ارتفاع األسعار محليًا

 والطلب القوي على التصدير. أما على صعيد حبوب القمح ودقيق القمح،
 يأتي الطلب القوي على التصدير ليوازن الضغط على األسعار المسبب
 النخفاضها من حصاد القمح الراهن لعام 2016، والمتوقع أن يصل إلى

 مستوى وفير يبلغ 14.9مليون طن، مع بقاء األسعار أعلى بنسبة 50 في
 المائة و 70 في المائة على التوالي مقارنة مع قيم العام السابق. كما أدى

ضعف قيمة العملة المحلية إلى إبقاء األسعار عند هذه المستويات المرتفعة.

أسعار الذرة تحافظ على ارتفاعها رغم تراجعها مؤخرًا  
 سجلت أسعار الذرة الصفراء مزيدًا من التراجع خالل نوفمبر/تشرين الثاني

 مع حصاد الموسم الثانوي لعام 2016 واالستيراد، لكنها بقيت أعلى بكثير من
 مستويات نظيرتها خالل الشهر عينه من السنة الماضية، ما يعكس محدودية

 أكبر في اإلمدادات بفعل تدني إجمالي محصول 2016 الناجم عن الجفاف.
 وبتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ إثر الجفاف الذي
 أحدث أضرارًا أصابت  000 162 أسرة و000 607 هكتار من األراضي المخصصة

 للمحاصيل وحوالي 000 600 رأس بقر.  وعملت ضبابية التوقعات بخصوص
 زراعات محصول الذرة الصيفي عام 2017، بفعل استمرارية الطقس الجاف
 في المناطق المنتجة الرئيسية، على دعم األسعار أيضًا. وتساعد الحكومة

 المزارعين على توفير المستلزمات، بما في ذلك البذور واألسمدة، فضاًل عن
 مساعدتهم في تحسين البنى التحتية للري من قبيل اآلبار. وتراجعت أسعار

 دقيق القمح بصفة عامة خالل نوفمبر/تشرين الثاني مع إمداد األسواق
 بالمواد المستوردة. غير أن األسعار في سانتا كروز، المنطقة المنتجة الرئيسية،
 بقيت أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام مدعومة بمحدودية اإلمداد بفعل

 انخفاض محصول 2016. وعلى نحو مماثل، أبقى تدني إنتاج محصول البطاطا
األساسي األسعار عند مستويات مرتفعة خالل نوفمبر/تشرين الثاني.

من  بكثير  أعلى  قيم  إلى  لتصل  ارتفاع  إلى  الصفراء  الذرة  أسعار 
نظيرتها قبل عام

سجلت أسعار الذرة الصفراء ارتفاعًا ملحوظًا خالل نوفمبر/تشرين الثاني، مع 
زيادة في االتجاهات الموسمية بفعل محدودية اإلمدادات جراء تدني اإلنتاج 
هذا العام الناجم عن تراجع الزراعة وانخفاض الغالل إثر إصابات فطرية وفيروسية 
ضربت المحصول. وارتفعت األسعار حتى 20 في المائة مقارنة مع مستويات 
القادمة بفعل  السنة  المرتبطة بمحصول  المخاوف  نظيرتها قبل عام. ولعل 
استمرارية الطقس الجاف قبل موعد زراعة الموسم الرئيسي لعام 2017 في 
مناطق زراعية ساحلية رئيسية تسببت في مزيد الضغط على األسعار الرتفاعها. 
إال أن استمرارية دعم الحكومة المقدم على شكل مستلزمات، إلى جانب ارتفاع 
العام السابق.  الزراعة مقارنة مع مستويات  األسعار محليًا، قد تزيد عمليات 
بالمقابل، تراجعت أسعار محصول األرز الرئيسي نتيجة توافر المنتج بكميات 

كافية على المستوى المحلي.    

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 

تراجع في أسعار الذرة مع بقائها أعلى من مستويات نظيرتها قبل 
عام  بفعل محدودية اإلمدادات 

تراجع معدل أسعار الذرة على المستوى الوطني خالل أكتوبر/تشرين األول 
بفعل تأثير برامج المساعدات الغذائية وزيادة الواردات. وسعت الحكومة إلى 
تأمين كمية 000 100 طن من زامبيا، حيث سيصار إلى بيعها عن طريق الهيئة 
الحكومية للتنمية الزراعية والتسويق بأسعار مدعومة. غير أن األسعار بقيت 
أعلى بنسبة حوالي 50 في المائة مقارنة مع قيمها قبل عام، وهذا يعود 
بدرجة كبيرة إلى محدودية اإلمداد على المستوى المحلي عقب تراجع إنتاج الذرة 
عام 2016 بفعل الجفاف وانخفاض المخزون المدور. وكانت المناطق الجنوبية 
من البلد األكثر تأثرًا بظروف الجفاف ما تسبب في ارتفاع نسبي في أسعار 
حبوب الذرة. وعمل ضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود )السياسات 
الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها( على إضافة ضغط تضخمي أيضًا. 
الجوية إلى تحسن ظروف  التنبؤات  2017 حيث تشير  زرع محصول  يـُ واليوم 

الهطوالت المطرية التي تفوق المعدل.      

أسعار الحبوب ترتفع إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية
سجلت أسعار الحبوب تراجعًا أو استقرارًا نسبيًا خالل أكتوبر/تشرين األول بفعل 
اإلمدادات الجديدة من حصاد 2016. بالمقابل، واصلت أسعار األرز المستورد 
2016 بصفة عامة، إال أن  ارتفاعها. ورغم التوقعات المؤاتية حيال محصول 
إحداث إضطرابات طالت  المدني استمر في  العملة وانعدام األمن  ضعف 
أنشطة السوق ودعم األسعار، ما أبقاها عند مستوى مرتفع قياسي أو شبه 
قياسي خالل أكتوبر/تشرين األول. وواصل تراجع العملة المحلية تأثيره في 
دفق التجارة، ما دعم الطلب إقليميًا على استيراد الحبوب النيجيرية، األمر الذي 
المجاورة وبالتالي تسبب في ضغط  البلدان  إلى  الصادرات  زيادة  أسفر عن 
تراجع قيمة  المحلي. كما أدى  ملحوظ في إمدادات األغذية على المستوى 
العملة المحلية إلى زيادة في تكاليف الوقود والمستلزمات، وأسفر عن تراجع 
الواردات من البلدان المجاورة. وفي الجزء الشمالي من البلد، أسفر استمرار 
الصراعات عن  اتساع نطاق االضطرابات في األنشطة الزراعية والتسويقية ما 

أدى إلى مستويات أسعار مرتفعة.     

مالوي  |  الذرة 

مالوي  |  الذرة 

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 1.4

0.7

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو
حتى 10/16 معّدل هذه الفترة

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

حتى 10/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Kano, Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

ارتفاع في أسعار األغذية خالل نوفمبر/تشرين الثاني لتبلغ 
استثنائية  مستويات 

سجلت أسعار أغذية أساسية ارتفاعًا خالل نوفمبر/تشرين الثاني عقب 
تراجعها خالل األشهر الثالثة األخيرة وذلك يعود بشكل أساسي إلى التراجع 

الحاد في قيمة العملة المحلية. وقد أسهمت التوقعات بإنتاج حبوب دون 
المعدل في تجدد الضغط على األسعار الرتفاعها. وفي العاصمة جوبا، 

شهدت أسعار الذرة الرفيعة والذرة ارتفاعًا خالل نوفمبر/تشرين الثاني 
بنسبة 20 و 12 في المائة على التوالي. واتبعت أسعار محاصيل أساسية 
أخرى النمط عينه، حيث ارتفعت أسعار الكسافا ودقيق القمح بنسبة 24 و 
38 في المائة على التوالي. ووصلت أسعار األغذية خالل نوفمبر/تشرين 

الثاني إلى ثالثة أضعاف مستويات نظيرتها قبل عام بالقيمة االسمية 
بفعل انعدام األمن بفعل اضطراب أنشطة األسواق ودفق التجارة 

ومحدودية اإلمداد فضاًل عن ضعف العملة ونقص الوقود وكذلك ارتفاع 
تكاليف النقل.

جنوب السودا  |  األغذية األساسية 
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نسبة النمّو

حتى 11/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

South Sudan, Juba, Retail, Sorghum (Feterita)المرجع هو:

شهرا 3

شهرا 12
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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/455359/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/455359/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

إلى  ووصولها  الثاني  نوفمبر/تشرين  خالل  الذرة  أسعار  ارتفاع 
مستويات قياسية 

تفاقمت  حيث  الثاني  نوفمبر/تشرين  خالل  حادًا  ارتفاعًا  الذرة  أسعار  سجلت 
األنماط الموسمية الطبيعية بفعل نقص إنتاج محصول الموسم األول محليًا، 
والذي تم حصاده خالل يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وذلك إثر المخاوف المرتبطة 
ديسمبر/كانون  من  بدءًا  حصاده  المتوقع  الثاني،  الموسم  حصاد  بإنتاجية 
األول، حيث أثرت ظروف الطقس الشديد الجفاف خالل أكتوبر/تشرين األول 
المناطق  في  المبكر  وتطوره  المحصول  زراعة  في  الثاني  ونوفمبر/تشرين 
الزراعية الشرقية والجنوبية الغربية. ولعل استمرار الطلب على االستيراد من 
البلدان المجاورة دعم األسعار بشكل أكبر. ففي العاصمة كمباال وفي سوق 
المبيع  الشمال، سجلت أسعار  رئيسية في  الواقع في منطقة منتجة  ليرا، 
بالجملة للذرة خالل نوفمبر/تشرين الثاني ارتفاعًا بنسبة حوالي 20 في المائة، 
في حين ارتفعت في سوق بوسيا، المركز التجاري الحدودي المهم مع كينيا 
بنسبة 12 في المائة. وجاء االرتفاع الحاد مؤخرًا في أسعار الذرة ليضعها عند 

مستويات قياسية وشبه قياسية في األسواق آنفة الذكر.

ارتفاع أسعار الذرة خالل أكتوبر/تشرين األول وأعلى بنسبة 03 في 
المائة مقارنة مع نظيرتها قبل عام 

ارتفعت أسعار حبوب الذرة والذرة المجروشة خالل أكتوبر/تشرين األول حيث 
أسعار  بذلك  لتصل  عام،  قبل  نظيرتها  مع  مقارنة  قيمتها  ربع  بنحو  ازدادت 
منتجات الذرة المجروشة إلى مستويات قياسية. ورغم االرتفاع الطفيف في 
اإلنتاج عام 2016، تبقى إمدادات الذرة أكثر محدودية هذا العام عقب كميات 
إنتاج محصول العام السابق ما أسفر عن انخفاض  الكبيرة وتدني  الصادرات 
بالتجزئة  الوقود  أسعار  في  الحادة  الزيادة  وأسهمت  المدور.  المخزون  كمية 
خالل منتصف أكتوبر/تشرين األول أيضًا في دعم زيادة األسعار )السياسات 
الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(. وجاء االرتفاع في أسعار حبوب الذرة 
0.5 في  و   0.6 بنسبة  لالرتفاع  رئيس  كدافع  أكتوبر  خالل  المجروشة  والذرة 
المائة في معدل التضخم الشهري خالل أكتوبر/تشرين األول على الترتيب، ما 
يمثل أعلى معدالت خالل األشهر العديدة السابقة. وكإجراء لضمان اإلمدادات 
الكافية على المستوى المحلي وتخفيض األسعار، ألغت الحكومة في منتصف 
أكتوبر/تشرين األول كافة إجازات تصدير الذرة ما عدا تلك المخصصة ألغراض 
انسانية )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(، كما هي الحال 
بالنسبة لكمية 000 160 طن من الذرة التي تم تصديرها إلى مالوي وزمبابوي.      

أوغندا  |  الذرة

زامبيا  |  الذرة 

4.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

4.2

0.3 2.6 2.05.5

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Uganda, Kampala, Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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حتى 10/16 معّدل هذه الفترة

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

 -1.05.5

3.3

12.6

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

مستوياتها  من  أعلى  بقائها  مع  الذرة  أسعار  في  طفيف  تراجع 
قبل عام 

أكتوبر/تشرين  خالل  األسواق  بعض  في  المجروشة  الذرة  أسعار  تراجعت 
األول بسبب االنخفاض في أسعارها خالل فترة سابقة في جنوب أفريقيا، 
البلد الذي يمثل مصدرًا أساسيًا للواردات. وتشير التنبؤات إلى احتمال أكبر 
بتلقي هطوالت مطرية تبلغ المعدل أو تفوقه للموسم الزراعي 17/2016. 
ارتفاع  بسبب  عام  قبل  نظيرتها  أعلى من مستويات  بقيت  األسعار  أن  إال 
تكاليف االستيراد بصفة عامة مقارنة مع العام السابق. وتسبب تأثير الجفاف 
المرتبط بالنينيو، والذي أدى إلى تراجع حاد بنسبة 60 في المائة في حصاد 
السابق.  العام  مع مستويات  مقارنة  األسعار  دعم  في   ،2016 لعام  الذرة 
اإلمداد،  محدودية  حالة  وتخفيف  السوق  أسعار  لتخفيض  مسعى  وفي 
أقدمت الحكومة في سبتمبر/أيلول على رفع الحظر على االستيراد، الذي كان 
قد فرض سابقًا على منتجات الذرة المجروشة من جنوب أفريقيا )السياسات 

الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(.          

سوازيالند  |  الذرة
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Swaziland, National Average, Retail, Maize mealالمرجع 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/455359/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/455359/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/449230/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/449233/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/449233/
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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 ديسمبر/كانون 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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