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غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#5
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار   لرصد 

سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا
مايو/أيار، حيث سجلت  ↖ اتجاهات خليطة خالل  الدولي  المستوى  القمح عىل  أسعار  اتبعت 

ن  ي ح�ي
�ن المؤاتية،  الطقس غ�ي  نتيجة تطورات  ي  ورو�ب الأ الشمايلة والتحاد  أمريكا  ي 

�ن ارتفاعاً 
الذرة  تصدير  أسعار  وحافظت   . ن رجنت�ي والأ الأسود  البحر  منطقة  ي 

�ن طفيف  بشكل  تراجعت 
القوي. الطلب  بفعل  رز  الأ أسعار  ن تحسنت عروض  ي ح�ي

�ن يذكر،  تغي�ي  عىل وضعها دونما 

ي بنغالديش،  ↖
رز ارتفاعاً حاداً لتصل بذلك إل مستويات قياسية �ن ي آسيا، سجلت أسعار الأ

و�ن
جانب  إل   ،2016 عام  اد  والست�ي نتاج  الإ تراجع  نتيجة  مدادات  الإ محدودية  يعكس  ما 
أما   .2017 لعام  الرئيسي  الموسم  محصول  أصابت  ي 

ال�ت الفيضان  عن  الناجمة  ار  الأ�ن
ي 

�ن نسبياً  مستقرة  بقيت  بنما  الرئيسية،  المصدرة  البلدان  ي 
�ن زيادة  فشهدت  رز  الأ أسعار 

أخرى. مناطق 

مايو/ ↖ خالل  البلدان  من  عديد  ي 
�ن ارتفاعها  الحبوب  أسعار  واصلت  قية،  ال�ش أفريقيا  ي 

و�ن
بفعل  الموسمية  نماط  الأ تفاقمت  كما  قياسية.  شبه  أو  قياسية  مستويات  إل  لتصل  أيار، 
بالجفاف، وكذلك بفعل  المتأثر   2016 الثانوي لعام  الموسم  إنتاج  مدادات من  الإ تراجع 
ي 

ال�ت فات  والآ الأمطار  ضعف  بفعل  القادم   2017 عام  حصاد  حيال  المبهمة  التوقعات 
المحصول.  أصابت 

مايو/أيار  ↖ خالل  موسمياً  ارتفاعاً  الخشنة  الحبوب  أسعار  فسجلت  أفريقيا،  غرب  ي 
�ن أما 

نتاج  الإ ي 
�ن العجز  بفعل  النيجر،  ي 

�ن عام، لسيما  قبل  تها  نظ�ي من  أعىل  مستويات  إل  لتصل 
تراجع  واصل  فقد  يا،  نيج�ي ي 

�ن أما  الواردات.  وتراجع  الفائت  العام  المحىلي  المستوى  عىل 
ارتفاع  نتيجة  الأسعار  دعم  عن  ناهيك  غذية،  الأ أسعار  رفع  ي 

�ن كب�ي  بشكل  العملة  قيمة 
الأمن.  وانعدام  النقل  تكاليف 

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  |  الذرة

كينيا  |  الذرة 

النيجر  |  الحبوب الخشنة 

يا  |  الأغذية الأساسية نيج�ي

و  |  الأرز  ب�ي

رواندا  | الذرة

الصومال | الحبوب الخشنة 

جنوب السودان  | الأغذية الأساسية

أوغندا  | الذرة

انيا المتحدة  | الذرة ز جمهورية ت�ز

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 الذرة بصفة عامة 
أسعار القمح تسجل اتجاهات خليطة خالل مايو/أيار، واستقرار �ن

القمح الأمريكي ، سجل سعر  ز  بعد تراجعه خالل الشهرين الماضي�ي
، أحمر، شتوي، تسليم ظهر السفينة( ارتفاعاً  المرجعي )رقم2 قاسي
، أي  خالل مايو/أيار ليصل متوسط سعر الطن إل 200 دولر أمريكي
ي المائة

ي المائة قياساً مع أبريل/نيسان، وأربعة �ز
 أعىل بنسبة خمسة �ز

. وتعكس هذه الزيادة المخاوف ي
ة عينها من العام الما�ز  قياساً مع الف�ت

ز تسبب الطلب ي ح�ي
 حيال الظروف الزراعية ونوعية محاصيل 2017، �ز

، سجلت عروض ي ي كندا والتحاد الأورو�ب
ي دعم الأسعار. و�ز

 القوي �ز

ي
 الأسعار ارتفاعاً أيضاً يعود بمعظمه إل الطقس المناوئ الذي أثر �ز

للتوقعات كان  الأسود،  البحر  ي منطقة 
بالمقابل، و�ز المحتملة.   الغلة 

ي الأسعار، حيث تراجعت بصفة
 بإنتاج جيد وتباطؤ النشاط التجاري أثره �ز

ء من الضغط المسبب لرتفاعها من جانب عمالت أقوى. ي
 عامة رغم سش

ي عىل
، تراجعت عروض الأسعار بشكل طفيف للشهر الثا�ز ز ي الأرجنت�ي

 و�ز
نتاج. لالإ يجابية  الإ افية  الست�ش بالنظرة  متأثرة   ،    التوالي

 سجل سعر الذرة الأمريكية المرجعية )رقم 2 صفراء، تسليم ظهر
 السفية( ارتفاعاً هامشياً خالل مايو/أيار، حيث وصل متوسط سعر الطن
ي المائة مقارنة مع الشهر

 إل 158 دولراً أمريكياً، أي أد�ز بنسبة سبعة �ز
 عينه من عام 2016. وجاءت المخاوف المرتبطة بالأمطار الغزيرة وتأخر
 الأنشطة الزراعية لتعمل عىل رفع الأسعار. غ�ي أن الضغط عىل الأسعار

ي مبيعات التصدير. كما
ة وضعف �ز  المسبب لرتفاعها قابلته إمدادات كب�ي

ي الضغط عىل الأسعار، بينما
ي أمريكا الجنوبية �ز

 تسبب الحصاد الوف�ي �ز
  حافظت عروض أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود عىل استقرارها.
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الأسعار الدولية للقمح
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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

 وصل معدل مؤ�ش منظمة الأغذية والزراعة لعموم أسعار الأرز
ز  )2002‑04=100( إل 202 نقطة خالل مايو/أيار، أي أعىل بنحو اثن�ي

ين ي المائة مقارنة مع أبريل/نيسان، وإل أعىل قيمة له منذ أكتوبر/ت�ش
 �ز

 الأول 2015. وإذا ما استثنينا أمريكا الجنوبية، نجد أن عروض الأسعار
ي كافة البلدان الرئيسية المصدرة لالأرز. وسجلت

 قد سجلت ارتفاعاً �ز
ي تايلند، حيث وصل سعر الأرز التايلندي الأبيض

 أعىل زيادة حادة �ز
 100%ب إل أعىل مستوى له خالل تسعة أشهر ووصل إل 430 دولراً

ي المائة مع
البالغة تسعة �ز الزيادة الشهرية   أمريكياً للطن. وتتصادف 

ي
ي الوقت الذي ينشغل فيه الموردون �ز

 عودة بنغالديش إل السوق �ز
يات الواردة بخصوص المش�ت  تنفيذ الطلبات قبيل رمضان. ولعل الأخبار 

ي تايلند، ما
ز أضافت إل الشعور بالتفاؤل �ز  المرتقبة من جانب الفلب�ي

ي
ي كل من الهند وباكستان وفيت نام. و�ز

ي رفع الأسعار �ز
 أسهم أيضاً �ز

ز الحكومات لمداد بنغالديش إل  فيت نام، أدى تجديد التفاق ب�ي
ي الوليات المتحدة الأمريكية، فقد وصلت

 مزيد من دعم الأسعار. أما �ز
 الأسعار إل أعىل مستوى لها خالل ثمانية أشهر، وذلك عقب النتكاسات

ازيل. ز وال�ب ي أصابت الزراعة. كل من الأرجنت�ي
   ال�ت

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 تسجل مزيداً من الرتفاع لتصل إل مستويات قياسية

سجلت أسعار الأرز مزيداً من الرتفاع لتصل إل مستويات قياسية خالل مايو/أيار، ما 
ار  نتاج والواردات عام 2016، إل جانب الأ�ز مدادات جراء تراجع الإ يعكس محدودية الإ
ي محصول الموسم boro الرئيسي لعام 2017. كما 

ي أثرت �ز
الناجمة عن الفيضانات ال�ت

إل  واستجابة   . أك�ب بدرجة  الأسعار  ارتفاع  إل  رمضان  شهر  قبيل  ايد  ز الم�ت الطلب  أدى 
طن   600 000 كمية  اد  است�ي عزمها  عن  الحكومة  أعلنت  الأسعار،  ي 

�ز الراهن  الرتفاع 
اد المفروضة عىل الأرز سعياً منها  يبة الست�ي من الأرز، رغم قرارها بعدم تخفيض �ز

   . ز ز المحلي�ي لحماية المزارع�ي

أسعار الذرة ترتفع خالل مايو/أيار 

ي المائة 
سجلت أسعار الذرة ارتفاعاً موسمياً خالل مايو/أيار عقب تراجعها بنسبة 18 �ز

اير/شباط وأبريل/نيسان مع وصول حصاد 2017A. غ�ي أن  ز ف�ب ة الممتدة ب�ي ضمن الف�ت
ز  انيا المتحدة المجاورت�ي ز نتاج وانخفاض كمية الواردات من رواندا وجمهورية ت�ز تراجع الإ
أدى  كما  عام.  قبل  مستوياتها  بنحو ضعف  أعىل  بذلك  لتبقى  الأسعار  دعم  إل  أدى 
ي 

، والذي تسبب �ز ي تراجع قيمة العملة الوطنية وانخفاض الحتياطي من القطع الأجن�ب
نقص الوقود وارتفاع تكاليف النقل، إل مزيد من الضغط عىل الأسعار مسبباً ارتفاعها. 
إل أن الحصاد المرتقب لمحصول الموسم 2017B قد يعمل عىل تخفيف الضغط عىل 

الأسعار المسبب لرتفاعها خالل الأشهر القادمة.      

أسعار الذرة إل مزيداً من الرتفاع خالل مايو/أيار   

الشهرين  مع  قياساً  أبطأ  ة  بوت�ي لكن  مايو/أيار،  خالل  ارتفاعها  الذرة  أسعار  واصلت 
المرتقب   belg الثانوي  الموسم  حصاد  حيال  التوقعات  تحسنت  حيث   ، ز الماضي�ي
ي عديد من المناطق الزراعية. 

ة مؤخراً لعجز الرطوبة �ز عقب تعويض الهطولت الوف�ي
، وذلك إثر  ي

ي المائة مقارنة مع العام الما�ز
وازدادت الأسعار بنسبة وصلت ح�ت 60 �ز

ي اجتمعت مع 
ة مع الأنماط الموسمية ال�ت الرتفاع الحاد الذي شهدته خالل الأشهر الأخ�ي

صابة  ي بداية الموسم والإ
المخاوف حيال إنتاجية حصاد الموسم belg نتيجة الجفاف �ز

 teff ي المناطق الجنوبية الغربية. وعىل نحٍو مماثل، ارتفعت أسعار منتج
بدودة الجيش �ز

ي عديد من الأسواق الخاضعة للرصد خالل مايو/أيار، حيث سجلت مستوى أعىل بنسبة 
�ز

القمح  الفائت. كذلك، سجلت أسعار  العام  المائة مقارنة مع الشهر عينه من  ي 
30 �ز

ي محيط مستوياتها قبل 
المستورد جزئياً زيادة أيضاً خالل مايو/أيار، لكنها بقيت عموماً �ز

نتاج الجيد لعام 2016.    عام أو دون ما يعكس الكميات الكافية من الواردات والإ
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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

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

أسعار الحبوب الخشنة تسجل زيادة حادة وتصل إل مستويات مرتفعة  

ي جّل الأسواق خالل مايو/أيار، لتواصل بذلك 
شهدت أسعار الحبوب الخشنة ارتفاعاً �ز

ي المناطق 
ي مطلع 2017. وارتفعت الأسعار عىل نحو خاص �ز

التجاه الصاعد الذي بدأ �ز
تها قبل عام، حيث  الشمالية والغربية للبلد، ووصلت إل مستويات أعىل بكث�ي من نظ�ي
ز ودوسو. ورغم الحصاد  ي كل من أداغ�ي

بلغت أسعار الذرة الرفيعة مستويات قياسية �ز
يات  ة لمش�ت ي بعض البقاع، والكميات الكب�ي

نتاج �ز الوف�ي لعام 2016، إل أن عجز الإ
عوامل  يا شكلت جميعاً  نيج�ي الحبوب من  المفروضة عىل واردات  المؤسسات والقيود 
ي دفع الأسعار نحو الرتفاع خالل الأشهر السابقة، لتفاقم بذلك التجاهات 

أسهمت �ز
ي 

ي أواخر مايو/أيار وانعدام الأمن �ز
الموسمية. ولعل استمرار الطلب قبيل شهر رمضان �ز

بعض المناطق أضاف مزيداً من الضغط عىل الأسعار المسبب لرتفاعها.   

أسعار الأغذية عند مستويات مرتفعة خالل أبريل/نيسان   

ي جّل الأسواق خالل 
شهدت أسعار الذرة والدخن والذرة الرفيعة مزيداً من الرتفاع �ز

الماضية.  الأشهر  خالل  أصالً  المرتفعة  تلك  فاقت  مستويات  إل  تفع  ل�ت أبريل/نيسان، 
ي عديد من الأسواق. ولعل بداية 

فقد وصلت أسعار الذرة والدخن إل مستويات قياسية �ز
تفاقم  قبيل شهر رمضان، عمل عىل  محلياً  الطلب  ازدياد  جانب  إل  الجاف،  الموسم 
الضغط عىل الأسعار المسبب لرتفاعها والناجم عن تراجع قيمة العملة المحلية بدرجة 
ة. كما واصلت أسعار الغاري الأبيض المنتج محلياً )وهو غذاء رئيسي مصنوع من  كب�ي
وأك�ش  أبريل/نيسان،  لها خالل  مستوى  أعىل  إل  لتصل  عامة،  بصفة  ارتفاعها  الكسافا( 
ي ارتفاع 

تها قبل عام. كذلك، أسهم ارتفاع تكاليف الوقود والنقل �ز من ضعف قيم نظ�ي
ي جّل الأسواق 

أسعار الأغذية بشكل عام. بالمقابل، تراجع معدل سعر الأرز المستورد �ز
الرصف، رغم  ي سعر 

�ز الستقرار  من  رئيس شيئاً  بشكل  يعكس  ما  أبريل/نيسان،  خالل 
ي 

�ز نسبياً  أعىل  الأغذية  أسعار  وكانت  عام.  قبل  ه  نظ�ي مستويات  من  بكث�ي  أعىل  بقائه 
النطاق  واسع  اضطراب  ي 

�ز الرصاع  استمرار  تسبب  حيث  البلد،  من  الشمالية  المنطقة 
ورغم   . ي

الغذا�أ الأمن  ظروف  تدهور  إل  أدى  ما  والتسويقية  الزراعية  الأنشطة  أصاب 
ي سعر الرصف أسهم 

ي �ز ي تضخم أسعار الأغذية، إل أن الستقرار النس�ب
موجة الزيادة �ز

ي تباطؤ التضخم العام.   
�ز

النيجر  |  الحبوب الخشنة  

يا  |  الأغذية الساسية نيج�ي
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ح�ت 05/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Niger, Niamey, Wholesale, Sorghum (local)المرجع هو:
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نسبة النمّو

ح�ت 04/17 ة معّدل هذه الف�ت

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

5.3

7.3

9.7

أسعار الذرة والفاصولياء تواصل ارتفاعها خالل مايو/أيار  

واصلت أسعار الذرة ارتفاعها خالل مايو/أيار لتصل بذلك إل مستويات قياسية تتفوق 
ي التجاه الصاعد يعكس تراجع 

تها قبل عام بمقدار الضعف. ولعل الستمرار �ز عىل نظ�ي
الجفاف،  بفعل  ي 

والمتد�ز  2016 لعام  القص�ي  الأمطار  موسم  حصاد  من  مدادات  الإ
وكذلك المخاوف حيال حصاد موسم الأمطار الطويل لعام2017 القادم نتيجة الجفاف 
صابات بدودة الجيش. وأسفر انخفاض الواردات وارتفاع أسعارها  ي بداية الموسم والإ

�ز
ز عن دعم أك�ب لالأسعار رغم الإجراءات  انيا المتحدة المجاورت�ي ز من أوغندا وجمهورية ت�ز
مدادات  ي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتعزيز الواردات سعياً منها لتخفيف الضغط عىل الإ

ال�ت
ي الأسعار )السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها(. وعىل 

واحتواء الرتفاع �ز
مايو/أيار  المائة خالل  ي 

�ز  10‑5 بنسبة  ارتفاعاً  الفاصولياء  نحٍو مشابه، سجلت أسعار 
ي أسعار الذرة ومواد 

لتصل إل ضعف قيمة مستوياتها قبل عام. وعقب الرتفاع مؤخراً �ز
ة عينها من  غذائية أخرى، ارتفع تضخم أسعار الأغذية خالل مايو/أيار مقارنة مع الف�ت

ي المائة، وبذلك يكون المعدل الأ�ع منذ 2012.    
ي بنسبة 21.5 �ز

العام الما�ز

كينيا  |  الذرة 
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نسبة النمّو

ح�ت 05/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Kenya, Mombasa, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

8.9

4.5

 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/


ة خاصة6 12 يونيو/حزيران FPMA GIEWS2017 ن�ش

ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

أسعار الأرز تحافظ عىل ارتفاعها رغم تراجعها مؤخراً   

سجلت أسعار المبيع بالجملة لمنتج الأرز تراجعاً طفيفاً خالل مايو/أيار ما يعكس الكمية 
اجع بقي هامشياً،  ة من الواردات والبدء بحصاد محصول 2017. إل أن هذا ال�ت الكب�ي
حيث حافظت الأسعار عىل مستوياتها القريبة من القياسية إثر الزيادات المستمرة منذ 
أعقبه  الذي  الجاف  الطقس  بفعل  وذلك  الجديد  المحصول  زراعة  عند   2016 أواخر 
ي وح�ت مارس/آذار. وقد 

فيضانات ارتبطت بظاهرة النينيو الساحلية من يناير/كانون الثا�ز
الشمالي  الساحل  ي 

�ز الأرضية، لسيما  والفيضانات والنزلقات  الغزيرة  الأمطار  تسببت 
ولعل  زراعي.  ـِج  منت  7  000 منهم  مليون شخص،  يربو عىل  ما  أصابت  ار  بأ�ز للبلد 
اضطراب الأنشطة التسويقية بفعل الطقس المناوئ كانت عامالً آخر وراء زيادة أسعار 
ة.  وات والبقوليات الطازجة، خالل الأشهر الأخ�ي ه من الأغذية، لسيما الخرصز الأرز وغ�ي
ومما ساعد عىل دعم الأسعار أيضاً الطلب المرتفع عىل المستوى المحىلي والتصدير إل 
اجع الأسعار خالل الأسابيع القادمة مع وصول  أسواق إقليمية، إل أن التوقعات تقول ب�ت

الحصاد إل ذروته.    

أسعار الذرة تستقر عند مستويات مرتفعة قياسية 

العاصمة كينجالي عند مستويات مرتفعة قياسية خالل مايو/ ي 
الذرة �ز استقرت أسعار 

ي هذا المستوى المرتفع 
ي المائة.  ويأ�ت

تها قبل عام بزهاء 50 �ز أيار، حيث فاقت قيم نظ�ي
ي حصاد 

نتاج عىل مستويات محلية �ز ي الإ
لالأسعار ليعكس بشكل رئيس حالت العجز �ز

ي الواردات وارتفاع 
اير/شباط، إل جانب تد�ز الموسم 2017A، والذي استكمل خالل ف�ب

البلدان حالة  يشهد  ، حيث  ز المجاورت�ي المتحدة  انيا  ز ت�ز أوغندا وجمهورية  أسعارها من 
من محدودية المداد فيهما أيضاً. ولعل الحصاد القادم لمحصول موسم 2017B قد 

اجعها خالل الأشهر القادمة.    ء من الضغط عىل الأسعار ل�ت ي
ي سش

يتسبب �ز

و  |  الأرز   ب�ي

رواندا  |  الذرة 

4.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 -2.1

 0.1

شهرا 3

شهرا 12
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ح�ت 05/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Peru, Lima, Wholesale, Rice (milled, corriente)المرجع هو:
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ح�ت 05/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

Rwanda, Kigali, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

شهرا 3

شهرا 12

1.1

0.0      2.7

 0.8

1.2

 0.97

ي بعض  الأسواق خالل مايو/أيار  
ارتفاع أسعار الذرة والذرة الرفيعة �ن

ي بعض الأسواق الرئيسية 
سجلت أسعار الذرة والذرة الرفيعة ارتفاعاً خالل مايو/أيار �ز

تقديم  عمليات  استمرار  رغم  مقديشو،  العاصمة  فيها  بما  الجنوب،  ي 
�ز الواقعة 

ي مايو/أيار إل ضعف 
ي وصلت �ز

المساعدات الغذائية. ويعود ارتفاع أسعار الحبوب، ال�ت
المتأثر   2016 لعام  الحبوب  إنتاج  من  مدادات  الإ تراجع  إل  عام،  قبل  تها  نظ�ي قيمة 
بالجفاف، وكذلك بفعل التوقعات غ�ي المؤاتية نتيجة نقص الأمطار حيال حصاد موسم 
ي الأسعار 

gu الرئيس لعام 2017 والمرتقب خالل أغسطس/آب. وسجل أك�ب ارتفاع �ز
حيث  السفىل،  شبيىلي  منطقة  ي 

�ز الواقعة  »ماركا«  ي 
�ز الذرة  لمحصول  مايو/أيار  خالل 

ي تعد 
ي هذه المنطقة ال�ت

ي المائة خالل الشهر المنرصم. و�ز
ارتفعت الأسعار بنسبة 25 �ز

المنتجة الرئيسية للذرة، يش�ي مؤ�ش منظمة الأغذية والزراعة لالإجهاد الزراعي أنه اعتباراً 
من أواخر مايو/أيار، ورغم تحسن الهطولت المطرية مؤخراً، إل أن نسبة تصل ح�ت 85 

ي الزراعية ل تزال متأثرة بظروف الجفاف.   
ي المائة من الأرا�ز

�ز

الصومال  |  الحبوب الخشنة  
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نسبة النمّو

ح�ت 05/17 ة معّدل هذه الف�ت

3.4

0.0

Somalia, Baidoa, Retail, Sorghum (red)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 5.4

      12.9.5

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/earthobservation/asis/data/country/SOM/MAP_ASI/HR/ot1715h_aC1_s1_g2.png
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

أسعار الذرة تسجل مزيداً من الرتفاع وتصل إل مستويات قياسية خالل أيار/مايو

الفائت،  بالشهر  قياساً  أبطأ  ة  بوت�ي لكن  مايو/أيار  ارتفاعها خالل  الذرة  أسعار  واصلت 
تها  للرصد، متجاوزة قيم نظ�ي الخاضعة  الأسواق  كافة  ي 

�ز قياسية  إل مستويات  لتصل 
مدادات جراء تراجع  قبل عام بمقدار الضعف. وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة محدودية الإ
لعام  الأول  الموسم  محاصيل  إنتاجية  حيال  والمخاوف   2016 لعام  الحبوب  إنتاج 
2017 المرتقب حصاده بدءاً من يونيو/حزيران. وتأثرت المحاصيل بتقلبات الهطولت 
ي 

ي دودة الجيش المتوقع أن تسفر عن تد�ز
ي لم تصل إل معدلها وكذلك نتيجة تفسش

ال�ت
ي مزيد من 

ي المائة. كما تسبب استمرار الطلب من البلدان المجاورة �ز
الغلة بنسبة 10 �ز

ي العاصمة كمبال، ارتفعت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتجي الفاصولياء 
دعم الأسعار. و�ز

  . ي
ي الوجبات المحلية، بنسبة الثلث منذ يناير/كانون الثا�ز

ز �ز ودقيق الكسافا الأساسي�ي

نحو  عىل  مرتفعة  مستويات  عند  بقائها  مع  مايو/أيار  خالل  الذرة  أسعار  ي 
�ن تراجع 

ي    
استثنا�أ

زيادة  نتيجة  مايو/أيار  خالل  للرصد  الخاضعة  الأسواق  جّل  ي 
�ز الذرة  أسعار  تراجعت 

عند  تزال  ل  الأسعار  أن  إل   .2017 لعام   msimu موسم  بحصاد  الأسواق  إمدادات 
الزيادة  إثر  وذلك  عام،  قبل  قيمها  ضعف  إل  وصلت  استثنائية،  مرتفعة  مستويات 
تراجع  الذي يعكس  الأمر  أواخر2016.  من  بدءاً  الأسعار  تلك  ي شهدتها 

ال�ت المتواصلة 
ي بفعل الجفاف، والذي استكمل 

مدادات من حصاد موسم vuli لعام 2016 المتد�ز الإ
قية ذات الهطولت المطرية ثنائية  ي المناطق الشمالية وال�ش

اير/شباط الفائت �ز خالل ف�ب
النموذج، وكذلك المخاوف المرتبطة بتقلبات الهطولت المطرية حيال إنتاجية محاصيل 
القادمة.  الأشهر  المرتقب حصادها خالل   2017 لعام   masikaو msimu ز  الموسم�ي
ي مزيد من دعم 

كما تسبب استمرار الطلب من البلدان المجاورة وارتفاع أسعار الوقود �ز
الأسعار.  

أوغندا  |  الذرة 

انيا المتحدة  |  الذرة  ن جمهورية ت�ن
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ح�ت 05/17 ة معّدل هذه الف�ت

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

ح�ت 05/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

4.5

14.2.7

9. 11.3 0

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الأغذية ترتفع باطراد وتصل إل مستويات قياسية 

ي العاصمة جوبا وبمعدل أك�ب مقارنة 
واصلت أسعار الأغذية ارتفاعها خالل مايو/أيار �ز

ي المائة 
بالأشهر السابقة، حيث ازدادت أسعار الذرة والذرة الرفيعة بنسبة 44 و55 �ز

القمح  دقيق  فيها  بما  أخرى  مهمة  أساسية  محاصيل  أسعار  كما سجلت   . التوالي عىل 
نتيجة  الأغذية  أسعار  ي 

�ز الرتفاع  حاداً. وجاء هذا  ارتفاعاً  والكسافا  ي 
السودا�ن والفول 

ي السوق الموازية 
اجع قيمة العملة المحلية كسبب رئيس، حيث وصل سعر الرصف �ز ل�ت

ي أواخر أبريل/نيسان. ورغم معادوة اكتساب سعر الرصف شيئاً من 
إل أد�ز مستوى له �ز

ة، إل أن الضغط التضخمي عىل أسعار الأغذية تواصل، ما دفع  قيمته منذ تلك الف�ت
العديد من بائعي التجزئة إل إغالق متاجرهم. إضافة إل ذلك، عادت أسعار الوقود 
ي دعم أك�ب لأسعار 

تفع مجدداً بعد تراجعها الطفيف خالل الأشهر السابقة، متسببة �ز ل�ت
تها خالل  أربعة إل ستة أضعاف نظ�ي بمقدار  ي وصلت إل مستويات أعىل 

ال�ت الأغذية 
مايو/أيار من العام المنرصم وفق القيمة السمية. ولعل حصاد 2016 الذي لم يبلغ 
ي أعاقت الأنشطة التسويقية شكلت عوامل رئيسة 

ي انعدام الأمن ال�ت
المعدل وحالة تفسش

أخرى وراء ارتفاع أسعار الأغذية.  

جنوب السودان  |  الأغذية الساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 05/17 ة معّدل هذه الف�ت

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

12.0

4.2.7 6

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 يونيو/حزيران 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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