
10 مايو/أيار 2017

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#4
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار   لرصد 

سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا
بفعل  ↖ أبريل/نيسان  خالل  عامة  بصفة  تراجعاً  الدولي  المستوى  عىل  القمح  أسعار  سجلت 

 .2016 حصاد  بخصوص  عام  بشكل  المؤاتية  افية  الست�ش والنظرة  ة  الوف�ي مدادات  الإ
بشكل  يعكس  ما  اجعها،  ل�ت المسبب  الضغط  تحت  فبقيت  الذرة  تصدير  أسعار  أما 
بالمقابل،  رضية.  الأ للكرة  ي  الجنو�ب النصف  بلدان  ي 

�ف ة  وف�ي بمحاصيل  التوقعات  رئيس 
التجاري،  النشاط  بتحسن  مدعومة  ارتفاعاً،  الدولي  المستوى  عىل  رز  الأ أسعار  سجلت 

 . الأد�ف ق  ال�ش بلدان  إل  المبيعات  تسارع  بفعل  لسيما 

لتصل  ↖ أبريل/نيسان  خالل  الرتفاع  من  مزيداً  الحبوب  أسعار  سجلت  أفريقيا،  ق  �ش ي 
و�ف

محدودية  بفعل  الأسعار  وتحسنت  البلدان.  جل  ي 
�ف قياسية  شبه  أو  قياسية  مستويات  إل 

إل  الجفاف،  عن  الناجم   2016 لعام  ي 
الثا�ف الموسم  إنتاج  تراجع  عقب  مدادات  الإ

الجفاف  ظروف  بفعل  القادم   2017 موسم  حصاد  حيال  التوقعات  ضبابية  جانب 
الرئيسة  الزراعة  مناطق  ي 

�ف أثرت  ي 
ال�ت الجيش  بدودة  صابة  والإ المعدل  فاق  الذي 

 . للمحصول

الذرة  ↖ إنتاج  حيال  المؤاتية  التوقعات  أبقت  رضية،  الأ للكرة  ي  الجنو�ب النصف  بلدان  ي 
و�ف

من  وأد�ف  أبريل/نيسان،  خالل  اجعها  ل�ت المسبب  الضغط  تحت  المحلية  الأسعار  عىل 
ول،  الأ الموسم  اً من  ي تسجل حصاداً وف�ي

ال�ت ازيل،  ال�ب قبل عام. ففي  تها  نظ�ي مستويات 
بمعدل  الأسعار  انخضفت  حيث  أبريل/نيسان،  خالل  حاداً  تراجعاً  الذرة  أسعار  شهدت 
التوقعات  دفعت  فريقي،  الأ الجنوب  ي 

�ف أما  عام.  قبل  تها  نظ�ي مع  مقارنة  المائة  ي 
�ف  40

للشهر  البيضاء  الذرة  أسعار  انخفاض  إل  القياسي  المستوى  من  قريب  محصول  ي 
بج�ف

عام.   قبل  تها  نظ�ي مستويات  نصف  إل  التوالي  عىل  الرابع 

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 
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المحىلي  المستوى  عىل  الأسعار  تحذير 

ي 
ي الخريطة ل تع�ب عن أي رأي مهما يكن لمنظمة الأغذية والزراعة بخصوص الوضع القانو�ز

إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة �ز
أو الدستوري لأي بلد أو قطاع أو منطقة بحرية أو بخصوص رسم الحدود. 
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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 أسعار الأرز 
اجعها، مقابل تحسن �ف أسعار القمح والذرة تبقى تحت الضغط المسبب ل�ت

 سجلت أسعار تصدير القمح تراجعاً بصفة عامة خالل أبريل/نيسان
 مقارنة مع الشهر السابق، حيث تراجع سعر القمح الأمريكي المرجعي
، ليصل معدل ي عىل التوالي

، أحمر، شتوي( للشهر الثا�ز  )رقم 2 قاسي
ي المائة مقارنة

 سعر الطن إل 191 دولراً أمريكياً، أي أد�ز بنسبة أربعة �ز
ي المائة مقارنة مع العام السابق.

 مع مارس/آذار وأد�ز بنسبة خمسة �ز
افية ة والنظرة الست�ش مدادات الوف�ي اجع يعود إل الإ  ولعل هذا ال�ت

ء من المخاوف المرتبطة ي
 المؤاتية عموماً حيال حصاد 2017، رغم سش

ي بعض
ي من الشهر �ز

 بظروف طقس أقل من المثالية خالل النصف الثا�ز
ي التحاد

ي النصف الشمالي من الكرة الأرضية. و�ز
 البلدان المنتجة �ز

ي
ي الأسعار. أما �ز

اجع مبيعات التصدير مزيداً من التأث�ي �ز ، كان ل�ت ي  الأور�ب
، فقد تراجعت عروض أسعار التصدير للمرة الأول منذ يناير/ ز الأرجنت�ي

ي ما يعكس التوقعات الزراعية المؤاتية حيال محصول 2017
 كانون الثا�ز

ب موعد زراعته.   الذي اق�ت

 وصل معدل سعر الذرة الأمريكية )رقم 2، صفراء، تسليم ظهر السفينة(
ي المائة مقارنة مع

 إل 157 دولراً أمريكياً للطن، اي أد�ز بنسبة واحد �ز
ي المائة مقارنة مع الشهر عينه من عام 2016.

 مارس/آذار وأربعة �ز
ة مدادات الوف�ي اجعها نتيجة الإ  وجاء الضغط عىل الأسعار المسبب ل�ت

ي  والتوقعات بتنافس قوي عىل التصدير من جانب بلدان النصف الجنو�ب
ة فيها. إل أن ي تقول التوقعات بإنتاج محاصيل وف�ي

 للكرة الأرضية، وال�ت
ي بعض بلدان النصف الشمالي للكرة الأرضية بفعل

ي الزراعات �ز
 التأخ�ي �ز

 الأمطار الغزيرة خالل النصف الأول من أبريل/نيسان كبح من تراجع
اً يذكر. ففي ي مناطق أخرى تغي�ي

 الأسعار. بالمقابل، لم تشهد الأسعار �ز
، ارتفعت الأسعار نتيجة تأخ�ي الحصاد الناجم عن الأمطار ز  الأرجنت�ي

ي منطقة البحر
. أما �ز ز لتزال التنبؤات تقول بإنتاج قياسي ي ح�ي

 الغزيرة، �ز
 الأسود، عمل تحسن قيمة العمالت عىل استقرار عروض أسعار التصدير

 عملياً رغم تباطؤ الصادرات.
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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
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الأسعار الدولية لالأرز

رز الأ الأغذية والزراعة لعموم أسعار   سجل مؤ�ش منظمة 
أبريل/نيسان المائة خالل  ي 

1.8 �ز بنسبة   )2002‑2004=100( ارتفاعاً 
198 نقطة. وارتفعت ي تسعة أشهر ويسجل 

 ليصل إل أعىل مستوى له �ز
الأقوى، الطلب  الآسيوية وسط  المنشأ  بلدان  ي جل 

التصدير �ز  أسعار 
ي تستعد لرمضان، ويستث�ز من ذلك

ق الأد�ز ال�ت ي بلدان ال�ش
 لسيما �ز

البلد بفعل ضغط الحصاد ي هذا 
 فيت نام، حيث تراجعت الأسعار �ز

الأرز تايلند، فارتفع سعر  ي 
أما �ز الحكومات.  ز  الصفقات ب�ي تنفيذ   وعدم 

ي المائة ليصل إل 394 دولراً أمريكياً
 الأبيض ب1001% بنحو ثالثة �ز

يرانية. الإ سالمية  الإ الجمهورية  إل  الضخمة  بالمبيعات  مدعوماً   للطن، 

مداد قبيل حصاد الإ العملة ومحدودية  الهند، أدى تحسن قيمة  ي 
 و�ز

ز عمل تراجع ي ح�ي
، �ز  موسم »ربيع« إل دعم عروض الأسعار بدرجة أك�ب

الأسعار أفريقية عىل دفع  بلدان  إل  المبيعات  المنتج واستقرار   توافر 
بانخفاض التوقعات  أدت  الأمريكية،  المتحدة  الوليات  ي 

و�ز  ارتفاعاً. 
 الزراعات بصورة حادة خالل 2017، إل جانب مستويات مخزون دون

ي
 التوقعات عىل رفع أسعار أرز إنديكا. كذلك، ارتفعت الأسعار �ز

ز أدى ي ح�ي
المبيعات إل العراق وبلدان أمريكا الالتينية، �ز  أورغواي عقب 

ي
 وصول المحصول الجديد وتباطؤ الطلب إل تراجع عروض الأسعار �ز

ازيل. ز وال�ب الأرجنت�ي    كل من 

الأسعار الدولية للحبوب - واصل

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

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

أسعار الأرز تشهد مزيداً من الرتفاع خالل أبريل/نيسان لتصل إل مستويات قياسية

ة أ�ع من  أبريل/نيسان، وبوت�ي التوالي خالل  الثالث عىل  للشهر  الأرز  ارتفعت أسعار 
عن  الناجمة  الفيضانات  بفعل  ارتفاعاً  الموسمية  التجاهات  السابقة. وسجلت  الأشهر 
ي التوقعات 

ي أواخر مارس/آذار ومطلع أبريل/نيسان، ما أثر سلباً �ز
العواصف المطرية �ز

قرابة  يشكل  الذي   ،2017 لعام   boro المقشور  غ�ي  لالأرز  الرئيسي  المحصول  حيال 
حادة  زيادات  وكانت  حصاده.  موعد  ب  اق�ت والذي  السنوي،  نتاج  الإ من  المائة  ي 

�ز  55
ي من عام 2016 بفعل تراجع الواردات 

ي أسعار الأرز خالل النصف الثا�ز
قد سجلت �ز

إنتاج  ي 
وتد�ز ي 

الما�ز العام  من  يونيو/حزيران  الأرز خالل  عىل  أعىل  ائب  فرض �ز إثر 
المزروعة،  المساحة  تقلص  نتيجة   aus الثانوي  والمحصول   boro الرئيسي  المحصول 
ي 

ين الثا�ز /ت�ش ي التجاه الصاعد خالل حصاد aman الممتد من نوفم�ب
وتوقف مؤقت �ز

ي الأسعار منذ يونيو/
. ونتيجة للزيادة عىل نحو شبه متواصل �ز ي

وح�ت يناير/كانون الثا�ز
حزيران من العام المنرصم، وصلت الأسعار إل مستويات قياسية خالل أبريل/نيسان، 
ي المائة 

حيث سجلت أسعار المبيع بالتجزئة لالأرز متوسط النوعية ارتفاعاً بأك�ش من 20 �ز
ز سجلت أسعار الأرز الخشن زيادة  ي ح�ي

، �ز ي
مقارنة مع أبريل/نيسان من العام الما�ز

ي أصابت محصول boro لعام 2017 
ار ال�ت ي المائة. ولحقاً لالأ�ز

وصلت إل نحو 50 �ز
اد الأرز من  ائب عىل است�ي وارتفاع أسعار السوق، وضعت الحكومة خططاً لخفض الرصز

ي المائة.  
يبة المفروضة إل 10 �ز ي المائة الرصز

25 �ز

أسعار الذرة ل تزال مرتفعة رغم تراجعها مؤخراً 

ي عىل التوالي خالل أبريل/نيسان مع حصاد الموسم 
تراجعت أسعار الذرة للشهر الثا�ز

نتاج بفعل انخفاض الهطولت المطرية عن  ي ضوء تراجع الإ
2017A مؤخراً. لكن، و�ز

الواردات، بقيت  ة  قية والشمالية، وبطء وت�ي الزراعية ال�ش المناطق  ي 
معدلها، لسيما �ز

 . ي
تها خالل أبريل/نيسان من العام الما�ز الأسعار عند مستويات أعىل بكث�ي من نظ�ي

انيا المتحدة إل خفض توافر عديد من  ز ي جمهورية ت�ز
وأدت القيود عىل تجارة الأغذية �ز

الأسعار  ارتفاع  ي 
�ز تسبب  إل ضغط  أدى  ما  البلد،  امتداد  الأسواق عىل  ي جّل 

�ز السلع 
 . أك�ش الأسعار  دعم  إل  العملة  ضعف  أدى  ذلك،  جانب  إل   . المحىلي المستوى  عىل 
من جهة أخرى، أدى تحسن الهطولت المطرية خالل الأشهر القليلة السابقة إل نفع 
بدءاً من  المتوقع حصاده   2017B الرئيس  الزراعي  للموسم  المبكر  الزراعات والتطور 
اض استمرار الظروف الزراعية الطبيعية والتوقعات ببقاء هذه  أواخر مايو/أيار. ومع اف�ت
ز توافر الأغذية  المحاصيل ضمن إطار مؤاٍت، سيؤدي هذا الحصاد الجديد إل تحس�ي

     . وتراجع الأسعار بدرجة أك�ب

ارتفاع أسعار الذرة الصفراء ووصولها إل مستويات شبه قياسية  

بقيت أسعار الذرة الصفراء مرتفعة خالل أبريل/نيسان عند مستويات قياسية أو شبه 
تها قبل عام. وجاء ارتفاع الأسعار بفعل محدودية  قياسية، وأعىل بكث�ي مقارنة مع نظ�ي
ي إنتاج 2016 والمخاوف المرتبطة بإنتاج هذا العام بفعل 

ي الحاد �ز
مداد جراء التد�ز الإ

ي مناطق زراعية أساسية 
صابات بالآفات والأمراض الفطرية �ز انخفاض الزراعات وتطور الإ

ي 
ي مطلع الموسم. وعقب إعالن الحكومة حالة الطوارئ �ز

نتيجة ظروف الطقس الرطب �ز
ز تجنباً للخسائر الجسيمة  منتصف مارس/آذار، قـُّدمت المساعدات والموارد إل المزارع�ي
ي المحاصيل. وبدأ حصاد محصول 2017، دون أن تتوافر بعد التوقعات الرسمية به، 

�ز
ي عىل التوالي الذي 

، فسيكون هذا العام هو الثا�ز نتاج بشكل كب�ي ر الإ ي حال ترصز
لكن �ز

اجع فيه إنتاج الذرة.   ي�ت

بنغالديش  |  الأرز  
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ح�ت 04/17 ة معّدل هذه الف�ت
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شهرا 12

المرجع هو:

 1.5

      91.9 1

 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

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

أسعار الذرة والفاصولياء تواصل ارتفاعها خالل أبريل/نيسان

واصلت أسعار الذرة ارتفاعها الحاد خالل أبريل/نيسان لتصل إل مستويات قياسية أو 
ي كافة الأسواق الخاضعة للرصد. 

تها قبل عام �ز شبه قياسية، حيث تجاوزت بأشواط نظ�ي
مداد من حصاد موسم الأمطار القص�ي لعام 2016  ولعل هذا الرتفاع يعكس تراجع الإ
الذرة  ارتفعت أسعار  الماطر. كما  الموسم  والذي استكمل مؤخراً وذلك بفعل إخفاق 
 2017 لعام  القادم  الطويل  الأمطار  موسم  بحصاد  المرتبطة  المخاوف  بفعل  أيضاً 
صابات بدودة الجيش. وجاء تراجع الواردات من  ي مطلع الموسم والإ

بفعل الجفاف �ز
بدرجة  الأسعار  ليدعم  أسعارها  وارتفاع  ز  المجاورت�ي المتحدة  انيا  ز ت�ز أوغندا وجمهورية 
اد مؤخراً )السياسات المتعلقة بالأغذية، رصد أسعار  ائب الست�ي أك�ب رغم إعفائها من �ز
الأغذية وتحليلها(. وارتفع متوسط أسعار كيس الفاصولياء بوزن 90 كغ خالل أبريل/

ي المائة مقارنة بمستويات 
ي المائة شهرياً، وسجل زيادة بنحو 30 �ز

نيسان بأك�ش من 10 �ز
توافر  تراجع  وراء  أيضاً  كانت  الجفاف  الشديد  الطقس  قبل عام. ولعل ظروف  ه  نظ�ي
ي التقارير أن الأسعار سجلت 

ي الأسواق وارتفاع متوسط أسعاره، حيث جاء �ز
الحليب �ز

ي 
تها �ز ي المائة مقارنة مع مستويات نظ�ي

ي المائة مقارنة مع مارس/آذار و13 �ز
زيادة ستة �ز

 . ي
أبريل/نيسان من العام الما�ز

ي مارس/آذار  
أسعار الحبوب الخشنة تحافظ عىل ارتفاعها رغم تراجعها الطفيف �ف

ي جّل الأسواق خالل 
شهدت أسعار الذرة والدخن والذرة الرفيعة استقراراً أو تراجعاً �ز

مارس/آذار، مع بقائها عند مستويات مرتفعة. وسجل معدل سعر الأرز المستورد عالي 
النوعية )الذي يباع بكميات قليلة( ارتفاعاً طفيفاً فقط خالل مارس/آذار وكان أعىل بنسبة 
الأبيض  الغاري  أسعار  واصلت  بالمقابل،  عام.  قبل  ه  نظ�ي مع  مقارنة  المائة  ي 

�ز  55
الصاعد  التجاه  الكسافا(  من  أساسيان  غذائيان  )منتجان  محلياً  ز  المنتج�ي والأصفر 
لتعزيز  حكومية  تداب�ي  اتخاذ  عقب  المحلية،  العملة  استقرار  وجاء  عموماً.  بقوة  لهما 
ي ش�ت 

ي الحّد من ارتفاع أسعار الحبوب �ز
، ليسهم بشكل رئيس �ز طرح الدولر الأمريكي

الأسواق. إل جانب ذلك، أسهم الحصاد المتواصل خارج الموسم، والذي يعطي نتائج 
ي لالأسعار إل حّد ما. ونتيجة لالستقرار  ي الستقرار النس�ب

ي جّل المناطق، �ز
مؤاتية عموماً �ز

ي عىل 
الثا�ز 0.52، وهو تراجع للشهر  التضخم السنوي بنسبة  ي سعر الرصف، تراجع 

�ز
اد وارتفاع الصادرات إل البلدان  ي كميات الست�ي

. إل أن ارتفاع تكاليف النقل، وتد�ز التوالي
ي دعم أسعار الأغذية 

المجاورة، بفعل انخفاض قيمة العملة بصفة عامة فيها، استمر �ز
. وكانت أسعار  ي

ي مارس/آذار من العام الما�ز
تها �ز ي بقيت أعىل بكث�ي من قيم نظ�ي

ال�ت
ي المنطقة الشمالية من البلد، حيث أسفر استمرار الرصاع فيها عن 

الأغذية أعىل نسبياً �ز
عىل  ضغط  ي 

�ز تسبب  ما  والتسويقية،  الزراعية  الأنشطة  طال  النطاق  واسع  اضطراب 
نتاج  . وسعياً لتعزيز الإ ي

ي ارتفاعها وأدى إل تدهور ظروف الأمن الغذا�أ
الأسعار تسبب �ز

/أيلول  ي سبتم�ب
المحىلي وخفض أسعار الأغذية، أقدمت الحكومة عىل منع تصدير الذرة �ز

اير/شباط اشتملت عىل تمويل مستلزمات الزراعة  2016 وتنفيذ مجموعة تداب�ي خالل ف�ب
ز كفاءة توزيع الأغذية ع�ب البلد.   وتحس�ي

كينيا  |  الذرة 

يا  |  الغذائية الأساسية نيج�ي
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ح�ت 04/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Kenya, Nairobi, Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 03/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Kano, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

4.1

3.47

10.4

أسعار الذرة تسجل مزيداً من الرتفاع خالل أبريل/نيسان 

للرصد  الخاضعة  الأسواق  جّل  ي 
�ز أبريل/نيسان  خالل  ارتفاعها  الذرة  أسعار  واصلت 

مداد  ي المائة. ورغم كفاية الإ
تها قبل عام بنسبة 48 �ز لتصل إل مستويات أعىل من نظ�ي

تراكم  نتيجة  جاءت  الموسمية  الزيادات  أن  إل  معدله،  بلغ  الذي   2016 إنتاج  من 
ي 

الجفاف �ز 2017 بفعل  belg لعام  الثانوي  الموسم  إنتاجية حصاد  المخاوف حيال 
ي الغربية. وسجلت أعىل زيادة  ي المناطق الجنو�ب

صابة بدودة الجيش �ز مطلع الموسم والإ
ذلك،  جانب  إل   .belg موسم  عىل  المعتمدة  ديريداوا  منطقة  ي 

�ز الأسعار  ي 
�ز شهرية 

، والمستورد جزئياً، زيادة خالل أبريل/نيسان، لكن بنسبة  سجلت أسعار القمح الأساسي
تها قبل عام ما يعكس الكميات الكافية من  أقل، لتبقى عموماً أد�ز من مستويات نظ�ي
ي البلد، 

الواردات وإنتاج 2016 الجيد. ويعد محصول تيف غذاءاً أساسياً بالغ الأهمية �ز
ية، حيث سجلت أسعاره ارتفاعاً مّطرداً منذ  ي المناطق الحرصز

تستهلك الكمية الأك�ب منه �ز
تها قبل عام.    ي أبريل/نيسان أعىل من نظ�ي

، وكانت �ز ي
يناير/كانون الثا�ز

إثيوبيا  |  الذرة 
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نسبة النمّو

ح�ت 04/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Ethiopia, Addis Ababa, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

7.3

1.6

 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/878357/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/878357/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

ي أبريل/نيسان  
أسعار المبيع بالجملة لالأرز عند مستويات قياسية �ف

ي عىل التوالي خالل أبريل/
ارتفعت أسعار المبيع بالجملة لالأرز بشكل ملحوظ للشهر الثا�ز

 15 بنسبة  عام  قبل  تها  نظ�ي مستويات  تجاوزت  قياسية،  مستويات  إل  لتصل  نيسان 
مقارنة  العام  إنتاج هذا  ي 

�ز المتوقع  النخفاض  نتيجة  الأسعار  ارتفاع  وجاء  المائة.  ي 
�ز

. وتأثر الموسم  نتاج القياسي لعام 2016 والطلب القوي عىل المستوى المحىلي مع الإ
ي أواخر 2016 مع بداية الزراعة وبالأمطار 

الزراعي لالأرز عام 2017 بظروف الجفاف �ز
اير/شباط ومارس/آذار.  الغزيرة والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو الساحلية خالل ف�ب
نتاج.  ي الإ

اجع المرتقب �ز وتبعاً للتوقعات قد تشهد الواردات عام 2017 زيادة بفعل ال�ت
نتاج الرئيسية، إل أن أنشطة التسويق  ي بعض مناطق الإ

وع بأعمال الحصاد �ز ورغم ال�ش
ي 

ي الب�ز التحتية الرئيسية، بما �ز
ار أحدثتها الفيضانات �ز تواجه معوقات ناجمة عن أ�ز

ذلك الطرقات والآليات، ما أدى إل مزيد من دعم الأسعار.   

أسعار الذرة ترتفع لتصل إل مستويات قياسية 

واصلت أسعار الذرة ارتفاعها خالل أبريل/نيسان لتصل إل مستويات قياسية رغم حصاد 
ي ارتفاعها بشكل أساسي 

ي الضغط عىل الأسعار ليتسبب �ز
الموسم 2017A مؤخراً. ويأ�ت

المرتفعة  الواردات  انخفاض  جانب  إل   2017A لموسم  المحىلي  نتاج  الإ تراجع  نتيجة 
من  حالة  تشهدان  ز  واللت�ي  ، ز المجاورت�ي المتحدة  انيا  ز ت�ز وجمهورية  أوغندا  من  الأسعار 
قية، حيث  ي المناطق ال�ش

ي الأسعار �ز
مداد. كما سجلت ارتفاعات أك�ش حدة �ز محدودية الإ

ي 
كانت كمية الحصاد أد�ز من المعدل. واستكملت زراعة محاصيل الموسم 2017B �ز

مارس/آذار، والذي سيبدأ حصاده اعتباراً من مايو/أيار. وكان لتأخر الهطولت المطرية 
أن  إل  النباتية،  والظروف  المحصول  تأسيس  ي 

�ز سلبياً  اً  تأث�ي المعدل  عن  وانخفاضها 
التنبؤات الرسمية بالطقس تش�ي إل تحسن الهطولت المطرية ما قد يخفض من العجز 

ي ويحسن من الظروف النباتية.   الرطو�ب

و  |  الأرز   ب�ي

رواندا  |  الذرة 
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ح�ت 04/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Peru, Lima, Wholesale, Rice (milled, corriente)المرجع هو:

2.1
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ح�ت 04/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

Rwanda, Kigali, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

شهرا 3

شهرا 12

-3.2

0.2      2.6

2.7

1.2

 1.07

أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة تشهد استقراراً عاماً خالل أبريل/نيسان  

أسواق  من  العديد  ي 
�ز استقرارها  عىل  الرفيعة  والذرة  الصفراء  الذرة  أسعار  حافظت 

الصومال الوسطى والجنوبية، كما سجلت ترجعاً خالل أبريل/نيسان، وذلك يعود بشكل 
رئيس إل عمليات توزيع المساعدات الغذائية الطارئة. غ�ي أن ذروة ارتفاع أسعار الذرة 
منطقة  ي 

�ز الرفيعة  الذرة  لحزام  الرئيسية  السوق  بايدوا،  ي 
�ز ُسجلت  والرفيعة  الصفراء 

ي تأثرت بشدة بظروف الطقس الجاف.  بصفة عامة، بقيت أسعار 
الخليج الجنوبية، وال�ت

ي 
�ز الحادة  الزيادة  عقب  عام  قبل  تها  نظ�ي مستويات  من  بكث�ي  أعىل  الخشنة  الحبوب 

ي إنتاج الحبوب الموسم deyr عام 
ي ومطلع هذا العام بفعل تد�ز

أواخر العام الما�ز
2016 بفعل الجفاف. وكان إنتاج 2016 هو الأد�ز منذ اندلع الرصاعات عام 1988، 
ي المائة عن معدل السنوات الخمس السابقة. كما سجل ارتفاع 

حيث انخفض بنسبة 45 �ز
ي الوجبة الغذائية 

ي أسعار حليب الأبقار والماعز، والذي يشكل مكوناً مهماً �ز
ملحوظ �ز

ي الخليج وجوبا الوسطى بفعل 
ي بعض الأسواق �ز

ي المناطق الرعوية، وذلك �ز
المحلية �ز

أعىل  بقيت  لكنها  السفىل،  ي غيدو وجوبا 
�ز انخفضت  ز  ي ح�ي

�ز المنتج،  توافر  محدودية 
ي ذلك 

تها قبل عام بصفة عامة. أما أسعار الحيوانات، بما �ز بالمقارنة مع مستويات نظ�ي
الماعز والجمال والأبقار، فأظهرت اتجاهات خليطة ع�ب البلد، لكنها بقيت أد�ز بكث�ي 
وغيدو وجوبا  الخليج  ي 

�ز ، لسيما  ي
الما�ز العام  من  أبريل/نيسان  ي 

�ز تها  نظ�ي قيم  من 
الوسطى، بفعل تدهور الظروف الصحية للحيوانات.  

الصومال  |  الحبوب الخشنة  
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-1.0

-0.7

Somalia, Baidoa, Retail, Sorghum (red)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 6.2

      11.7.5

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

 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

أسعار الذرة تشهد مزيداً من الرتفاع خالل أبريل/نيسان وتصل إل مستويات قياسية 

ة ارتفاعها عن الشهر  واصلت أسعار الذرة ارتفاعها خالل أبريل/نيسان رغم تباطؤ وت�ي
من  وأك�ش  للرصد،  الخاضعة  الأسواق  كافة  ي 

�ز قياسية  مستويات  إل  لتصل  المنرصم، 
ضعفي مستوياتها مقارنة مع أبريل/نيسان من العام الفائت. وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة 
مداد جراء تراجع إنتاج الحبوب عام 2016 والمخاوف المرتبطة بإنتاجية  محدودية الإ
يونيو/حزيران.  من  اعتباراً  سيبدأ حصادها  ي 

ال�ت  2017 لعام  الأول  الموسم  محاصيل 
الجنوبية  المناطق  شهدته  الذي  الموسم  مطلع  ي 

�ز الجفاف  بفعل  المحاصيل  وتأثرت 
ي المناطق الوسطى والغربية، 

ي 20 مقاطعة �ز
صابة بدودة الجيش �ز الغربية فضالً عن الإ

ي المائة من المحصول. ولعل استمرار الطلب من 
حيث تقول التوقعات بخسارة 10 �ز

فع  ل�ي الذرة  أسعار  ارتفاع  وجاء  الأسعار.  دعم  من  مزيد  عن  أسفر  المجاورة  البلدان 
ي الدجاج 

ي سعر المستهلك لماد�ت
من تكاليف أعالف الدواجن ما أسفر عن ارتفاع أك�ب �ز

والبيض. إل جانب ذلك، كان ارتفاع الطلب خالل أعياد الفصح عامالً آخر وراء الزيادة 
ي سوق 

ي أبريل/نيسان. و�ز
ي أسعار الدجاج الغريبة والأبقار لحوم المستوردة �ز

الحادة �ز
الكسافا  الفاصولياء ودقيق  لمنتجي  بالجملة  المبيع  ارتفعت أسعار  العاصمة كمبال، 

ة.  ي المائة خالل الأشهر الثالثة الأخ�ي
بزهاء 40 �ز

أسعار الذرة تواصل ارتفاعها خالل أبريل/نيسان    

شهدت أسعار الذرة مزيداً من الرتفاع خالل أبريل/نيسان لتصل إل مستويات قياسية 
ي حصاد موسم 

�ز الحاد  اجع  ال�ت الذي يعكس  الأمر  للرصد.  الخاضعة  الأسواق  كافة  ي 
�ز

قية ذات  ي المناطق الشمالية وال�ش
اير/شباط �ز ي ف�ب

vuli لعام 2016، والذي استكمل �ز
الضغط  وتفاقم  الشديد.  الجفاف  بفعل  وذلك  النموذج،  ثنائية  المطرية  الهطولت 
 msimu محاصيل  بإنتاجية  المرتبطة  المخاوف  بفعل  لرتفاعها  المسبب  الأسعار  عىل 
ي 

و masika لعام 2017 والمتوقع حصادهما خالل الأشهر القادمة بفعل التقلبات �ز
الهطولت المطرية بصفة عامة. كما أدى استمرار طلب البلدان المجاورة وارتفاع أسعار 
النهائية  السوق  السالم،  دار  ي 

�ز الأرز  أسعار  أما  أيضاً.  الذرة  أسعار  دعم  إل  الوقود 
، فسجلت  ي

الوط�ز المستوى  الأرز عىل  كمية  يربو عىل نصف  ما  تستهلك  ي 
ال�ت الرئيسية 

تها قبل عام، ما  تراجعاً خالل الأشهر السابقة ووصلت إل مستوى أد�ز بكث�ي من نظ�ي
الفاصولياء  أسعار  تراجعت  كما   . الوف�ي  2016 حصاد  من  الجيدة  مدادات  الإ يعكس 

تها قبل عام.  خالل أبريل/نيسان وكانت أد�ز من نظ�ي

أوغندا  |  الذرة 

انيا المتحدة  |  الذرة  ف جمهورية ت�ف
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نسبة النمّو

ح�ت 04/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Uganda, Busia, Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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نسبة النمّو

ح�ت 04/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
United Republic of Tanzania, Arusha, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

7.1

11.7

9.0

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

ي أسعار الأغذية ووصولها إل مستويات قياسية 
ارتفاع مطّرد �ف

اجع  ي العاصمة جوبا، مدفوعة بال�ت
واصلت أسعار الأغذية ارتفاعها خالل أبريل/نيسان �ز

انعدام  ناهيك عن حالة   ، المحىلي نتاج  الإ المحلية، وبمحدودية  العملة  ي قيمة 
الحاد �ز

إليها خالل  ي وصلت 
ال�ت القياسية  المستويات  عن  الوقود  أسعار  تراجع  أن  غ�ي  الأمن. 

أسعار  وبقيت  الزيادة.  تلك  من  حّد  الرئيسية  البلدات  ي 
�ز توافره  وتحسن  اير/شباط  ف�ب

سمية. ففي  الأغذية أعىل بنحو ثالثة إل أربعة أضعاف مستوياتها قبل عام بالقيمة الإ
عىل  المائة  ي 

�ز و20   15 بنسبة  القمح  ودقيق  الذرة  أسعار  ارتفعت  جوبا،  العاصمة 
بمعدل   ، ز الأساسي�ي ز  المنتج�ي والكسافا،  ي 

السودا�ف الفول  أسعار  ارتفعت  كما   . التوالي
ي 

ي فقدت فيها 18 �ز
ي السوق الموازية ال�ت

. ولعل ضعف العملة المحلية، لسيما �ز أك�ب
المائة من قيمتها مقابل الدولر الأمريكي خالل أبريل/نيسان، أدى إل رفع الأسعار. ومن 
ي أدت إل ارتفاع الأسعار كان تراجع الحصاد عن المعدل 

العوامل الرئيسية الأخرى ال�ت
عام 2016 وانعدام الأمن الذي أعاق أنشطة التسويق. 

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية 
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نسبة النمّو

ح�ت 04/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)المرجع هو:

-3.8
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تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

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

يعتمد هذا التقرير عىل المعلومات المتوافرة ح�ت أبريل/نيسان 2017. 

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
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