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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#1 FPMA نشرة خاصة

 GIEWS - النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لألغذية والزراعة

وتحليلها األغذية  أسعار   لرصد 

األساسية ئل  لرسا  ا
تراجع  ↖ عمل  وقد  الثاني.  يناير/كانون  خالل  استقرارًا  الحبوب  تصدير  أسعار  شهدت 

الزراعات والمخاوف حيال تأثير الطقس غير المؤاتي في المحاصيل الشتوية لعام 2017 
في الواليات المتحدة األمريكية على دعم قيم القمح، في حين أدى الطلب القوي على 
الذرة  لعام 2017 في الواليات المتحدة األمريكية على دعم أسعارها. وشهدت أسعار 
األرز ارتفاعًا على المستوى الدولي، ما يعكس بشكل رئيس الطلب القوي والمحدودية 

األكبر في توافر صنف األرز »بسمتي«.  

في شرق أفريقيا، واصلت أسعار الحبوب ارتفاعها خالل يناير/كانون الثاني لتصل إلى  ↖
مستويات قياسية أو شبه قياسية، نتيجة التراجع الحاد في الحصاد الراهن بفعل ضعف 
الموسم الماطر الممتد من أكتوبر/تشرين األول – ديسمبر/كانون األول. ويعمد الرعاة 
إلى تخفيض عدد رؤوس القطعان نتيجة تدني توافر المياه والمرعى، وذلك للحّد من 
ارتفاع  ولعل  المتبقية.  الحيوانات  لدعم  الموارد  تلك  توافر  وزيادة  المحتملة  الخسائر 
اإلمداد بالحيوانات ذات النوعية المتدنية في السوق قد أسفر عن تراجع حاد في أسعار 

الحيوانات. 

وفي الجنوب األفريقي، أدت النظرة االستشرافية بإنتاج مؤات لمحصول 2017، السيما  ↖
في جنوب أفريقيا، البلد المصّدر والمنتج الرئيس في المنطقة دون اإلقليمية، إلى 
تراجع طفيف في األسعار خالل يناير/كانون الثاني. إال أن األسعار تبقى عند مستويات 
مرتفعة نسبيًا بصفة عامة مدعومة بتراجع اإلنتاج الناجم عن الجفاف خالل عام 2016. 

يناير/كانون  ↖ خالل  عامة  بصفة  الخشنة  الحبوب  أسعار  انخفضت  أفريقيا،  غرب  وفي 
زيادة  يعكس  ما  أدنى  أو  عام  قبل  نظيرتها  من  تقترب  مستويات  إلى  لتصل  الثاني 
إمدادات األسواق من الحصاد الجيد مؤخرًا عام 2016. بيد أن استمرار التراجع الحاد في 
قيمة العملة الوطنية في نيجيريا وانعدام األمن المدني أبقى األسعار عند مستويات 

أعلى من نظيرتها قبل عام رغم اإلنتاج الذي تجاوز المعدل. 

مستوى التحذير باألسعار:          رتفع         متوسط
اعتمادًا على تحليل النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المب 

قائمة المحتويات
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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
أداة تحليل  تتضمن 

 ورصد أسعار األغذية
للنظام  التابعة 

للمعلومات  العالمي 
المبكر  واإلنذار 

 اليوم، بيانات حول 1 420 سلسلة أسعار
 محلية تغطي 93 بلدًا، فضاًل عن أسعار 77

عالمية غذائية قياسية  .سلعة 

 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 الحبوب تسجل ارتفاعًا بصفة عامة خالل يناير/كانون الثاني

 شهدت أسعار تصدير القمح ارتفاعًا بصفة عامة خالل يناير/كانون
 الثاني. ووصل معدل سعر القمح األمريكي المرجعي )رقم 2،

 قاسي أحمر شتوي، تسليم ظهر السفينة( إلى 201 دوالرًا أمريكيًا
للطن، أي أعلى بنسبة سبعة في المائة مقارنة مع ديسمبر/

 كانون األول، مع بقائه أدنى بنسبة ستة في المائة مقارنة مع
 نظيره قبل عام. وقد جاء ارتفاع األسعار بشكل رئيس نتيجة تراجع

 الزراعات إلى أدنى مستوى لها في الواليات المتحدة منذ عام
 2009 والمخاوف حيال تأثير ظروف الطقس البارد والجاف في

 المناطق الزراعية الرئيسة في الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد
 األوروبي، أضف إلى ذلك إسهام تراجع قيمة الدوالر في زيادة

 األسعار. وفي األرجنتين التي استكمل فيها الحصاد عمليًا،
 شهدت عروض األسعار تحسنًا بفعل الطلب الكبير، في حين

 شهدت عروض أسعار التصدير في منطقة البحر األسود تغييرًا
 طفيفًا عن الشهر المنصرم بفعل انحسار النشاط التجاري.

الذرة على المستوى الدولي استقرارًا بصفة  حققت أسعار 
 عامة خالل يناير/كانون الثاني. ووصل معدل سعر الذرة

2 صفراء، تسليم ظهر السفينة( إلى  األمريكية المرجعية )رقم 
 159 دوالرًا أمريكيًا للطن، أي أعلى بقرابة أربعة في المائة

 مقارنة مع ديسمبر/كانون األول وأدنى بنسبة واحد في المائة
 مقارنة مع الشهر عينه من العام الماضي. ولعل ارتفاع مبيعات

 التصدير، التي نشطت جزئيًا بفعل تراجع الدوالر، قد أسهم
 في استقرار أسعار الذرة التي تعود بمنشئها إلى الواليات

أمريكا بالطقس في  المرتبطة  المخاوف   المتحدة. وجاءت 
ارتفاعها. وضربت  الجنوبية لتضيف ضغطًا على األسعار مسببًا 

الرئيسية في األرجنتين، الزراعية  المناطق   أمطار غزيرة بعض 
 في حين واجهت مناطق أخرى ظروفًا قاحلة. غير أنه كان

 للتوقعات بإنتاج مؤاٍت بصفة عامة تأثير في كبح ارتفاع األسعار
أكبر.       بدرجة 
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األسعار الدولية للقمح
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األسعار الدولية للذرة

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

Latest Price
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األسعار الدولية لألرز

 سجل مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
)2002‑04=001( ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي خالل يناير/

 كانون الثاني ليصل معدله بذلك إلى 190 نقطة، أي أعلى
 بنسبة اثنين في المائة من ديسمبر/كانون األول. ويعود جّل
 هذه الزيادة إلى استقرار أسعار أرز »بسمتي« في باكستان

 والهند، ما يعكس تراجع حصاد األرز العطري والتوقعات بتحسن
 الطلب. كما ارتفعت عروض أسعار أرز »إنديكا« في كال البلدين،
 فقد ارتفعت في باكستان على حساب تراجع توافر المنتج في

 الهند بسبب سرعة وتيرة المشتريات الحكومية. وفي تايلند،
 ارتفع سعر األرز المرجعي األبيض تاي 100%ب بشكل طفيف

 خالل يناير/كانون الثاني بفعل تحسن قيمة العملة، في حين
 أدى تباطؤ وتيرة المبيعات في فيت نام إلى الحّد من تقلبات

 األسعار. وفي األرجنتين وأورغواي، ارتفعت عروض األسعار ما
 يعكس محدودية التوافر على المستوى الموسمي، في حين

 كان لضعف المشتريات وزن على األسعار في كّل من الواليات
   المتحدة األمريكية والبرازيل.

األسعار الدولية للحبوب - واصل

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

أسعار الذرة الصفراء تسجل ارتفاعًا لتصل إلى مستويات شبه قياسية
 سجلت أسعار الذرة الصفراء مزيدًا من االرتفاع خالل يناير/كانون الثاني

ووصلت إلى مستويات أدنى هامشيًا من تلك القياسية المسجلة في يوليو/
 تموز من العام الفائت بالقيمة االسمية. ورغم اإلنتاج القياسي من محصول

 الذرة عام 2016، إال أن الزيادات الموسمية ُأججت خالل يناير/كانون الثاني بفعل
 الصادرات القوية المدعومة بضعف العملة المحلية، والتي تراجعت بدرجة أكبر

 عقب خسارة قرابة 16 في المائة من قيمتها العام الماضي عقب تحريرها. ولعل
 ضعف العملة إلى جانب رفع القيود على التصدير والتوافر الكبير للمنتج العام
 الفائت أفضى إلى زيادة كمية تصدير الذرة المتوقعة خالل العام التسويقي
 الراهن )مارس/آذار – فبراير/شباط( إلى مستوى قياسي يبلغ 24 مليون طن.
 وقد استكملت زراعة محصول 2017 عمليًا، حيث من المتوقع حصاده بدءًا من

 مارس/آذار، بزيادة في المساحة المزروعة تبعًا للتقديرات األولية تصل إلى نحو
 خمسة في المائة عن مستويات العام الفائت. أما بالنسبة ألسعار حبوب القمح،
 فجاء الطلب القوي ليقابل الضغط المسبب النخفاض األسعار بفعل المحصول

الوفير لعام 2016، وارتفعت األسعار بنسبة قرابة 13 في المائة خالل يناير/
 كانون األول، لتصل إلى مستوى أعلى بنحو 35 في المائة عن مستويات
 نظيرتها قبل عام، في حين كانت أسعار دقيق القمح أعلى بنسبة الثلثين.

أسعار الذرة الصفراء تسجل مزيدًا من االرتفاع خالل يناير/كانون الثاني ً  
 سجلت أسعار الذرة الصفراء زيادة ملحوظة للشهر الثالث على التوالي

 خالل يناير/كانون الثاني، حيث ارتفعت االتجاهات الموسمية بفعل محدودية
 اإلمداد الناجمة عن التراجع الحاد في إنتاج 2016 ما أفضى إلى تدني

 الزراعة والغالل إثر اإلصابات الفطرية والفيروسية. وفي األسواق الرئيسية،
ارتفعت األسعار بمعدل وصل إلى نحو 10 في المائة عن قيمها في يناير/

 كانون الثاني من العام الماضي. وسعيًا لخفض األسعار وكبح مزيد من
 ارتفاعها، عملت الحكومة على زيادة واردات الذرة الصفراء بشكل ملحوظ،

 السيما لالستخدام العلفي لها. وهنالك توقعات جيدة حيال محصول الذرة
 لعام 2017 المرتقب حصاده في أواخر مارس/آذار، حيث كانت ظروف الطقس

 مؤاتية مع مستويات منخفضة من اإلصابة باآلفات، إلى جانب الدعم
 الحكومي الذي جاء على شكل توفير المستلزمات.

أسعار الذرة والفاصولياء تسجل ارتفاعًا خالل يناير/كانون الثاني 
سجلت أسعار الذرة ارتفاعًا خالل يناير/كانون الثاني بنسبة تراوحت من 9‑14 
في المائة في جّل األسواق التي خضعت للرصد، إذ تراجع الحصاد بشكل حاد 
خالل الموسم الماطر القصير، والذي ال يزال قائمًا في المناطق المنخفضة 
الشرقية والساحلية بفعل تدني الهطوالت المطرية. وكانت أسعار الذرة خالل 
يناير/كانون الثاني أعلى بنسبة من 30‑20 في المائة مقارنة مع الفترة قبل 
إثني عشر شهرًا في عديد من األسواق، ناهيك عن تدني الحصاد عن المعدل 
خالل الموسم المطري الطويل، والذي استكمل مؤخرًا في المناطق الغربية 
ذات االمكانية المرتفعة في الوادي المتصدع. وجاء استمرار الواردات من أوغندا 
المقاطعات الساحلية  الذرة. وفي  ارتفاع أسعار  الزيادة في  ليحتوي  المجاورة 
المتأثرة بالجفاف، ثمة زيادات حادة شهدتها األسعار مقارنة مع نظيرتها قبل عام، 
حيث ارتفعت أسعار الذرة في ديسمبر/كانون األول 2016 في مقاطعات كوالي 
وكيليفي والمو وتاراكا نيثي وإيمبو حتى 40 في المائة مقارنة مع نظيرتها 
قبل عام. كما وصلت أسعار الفاصولياء إلى مستويات مرتفعة هي األخرى 
خالل يناير/كانون الثاني، حيث ارتفعت حتى 40 في المائة مقارنة مع مستويات 
نظيرتها قبل عام. وتأثرت جّل المناطق الرعوية بالجفاف، كما تراجعت أسعار 
الحيوانات خالل األشهر السابقة إثر تدهور حاالت أجسامها. ففي مقاطعات 
مارسابيت ومانديرا وغاريسا ونهر تانا، انخفضت أسعار الماعز خالل ديسمبر/
كانون األول 2016 بنسبة 15‑30 في المائة عن الفترة قبل إثني عشر شهرًا.     

األرجنتين   |  الذرة  
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 1.3

      3.8
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الذرة تواصل ارتفاعها خالل ديسمبر/كانون األول  
سجل المعدل الوطني ألسعار الذرة ارتفاعًا خالل ديسمبر/كانون األول ليصل 
إلى مستويات قياسية، وذلك بفعل استمرار محدودية اإلمداد عقب الجفاف 
المديد الذي حمل تأثيرًا بالغًا في إنتاج 2016، والمقدر بقرابة 2.4 مليون طن، 
أي أدنى بنحو 15 في المائة عن الحصاد المنخفض خالل 2015 وأدنى بشكل 
ملحوظ عن معدل السنوات الخمس األخيرة. ولعل ضعف قيمة العملة وزيادة 
أسعار الوقود تسبب في إحداث ضغط أسفر عن دفع عجلة التضخم أيضًا. 
غير أن معدل الزيادة مقارنة مع الشهر الفائت كان محدودًا بفعل تنفيذ برامج 
مطرية  بهطوالت  التنبؤات  حال صدق  وفي  االستيراد.  وزيادة  المساعدات 
تتجاوز المعدل فإنها ستفيد محصول 2017 خالل مرحلة نموه، وستفضي 
إلى تحسين مرحب به في اإلنتاج وتخفف من الضغط على األسعار بفعل 

نقص اإلمداد.       

أسعار الذرة إلى ارتفاع لتصل إلى مستويات أعلى من نظيرتها 
قبل عام بشكل محلوظ 

سجلت أسعار الذرة ارتفاعًا خالل ديسمبر/كانون األول، السيما في المناطق 
الجنوبية التي كان نصيبها األكبر من الجفاف الذي ضرب 2016، وذلك في 
استجابة لحالة محدودية اإلمداد بشكل رئيس. وفي العاصمة مابوتو، تجاوزت 
السوق  في  األسعار  ارتفعت  حين  في  عام،  قبل  قيمتها  ضعف  األسعار 
مع  مقارنة  العملة  قيمة  تراجع  ولعل  الضعف.  بمقدار  لنامبوال  الشمالية 
مطلع عام 2016 وتفاقم حالة محدودية اإلمداد بفعل تدني اإلنتاج الناجم عن 
الجفاف في البقاع الشمالية، شكلت عوامل رئيسية وراء ارتفاع األسعار. إال 
أن ثمة توقعات مؤاتية حيال إنتاج الذرة هذا العام، حيث من المتوقع أن يشهد 

اإلنتاج تحسنًا يخفف من الضغط على األسعار بفعل اإلمداد.      

مالوي  |  الذرة 

موزامبيق  |  الذرة 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Malawi, National Average, Retail, Maizeالمرجع هو:
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Mozambique, Angonia, Retail, Maize (white)المرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الحبوب تحافظ على مستوياتها المرتفعة 
أظهرت أسعار الحبوب اتجاهات خليطة خالل ديسمبر/كانون األول وبقيت 
أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام رغم اإلمدادات الجديدة من حصاد 

2016 الذي ُجمع مؤخرًا بكمية تجاوزت المعدل. أما أسعار الذرة الرفيعة فقد 
سجلت تراجعًا موسميًا في عديد من األسواق، في حين ارتفعت أسعار الذرة 

واألرز المستورد. ولعل استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وانعدام األمن 
المدني ال يزال يحمل تأثيرًا في أنشطة األسواق ويتسبب في رفع األسعار. 

أما ضعف العملة المحلية فدعم الطلب اإلقليمي على استيراد الحبوب 
النيجيرية، ما أسفر عن زيادة التصدير إلى البلدان المجاورة وبالتالي الضغط 

بشكل ملحوظ على إمدادات األغذية واألسعار على المستوى المحلي. 
أضف إلى ذلك، عمل ضعف العملة على زيادة تكاليف الوقود والنقل، 

كما أسفر عن واردات بتكلفة أعلى، ناهيك عن تراجع االستيراد من البلدان 
المجاورة. وفي الجزء الشمالي من البلد، أسفر استمرار الصراع عن اتساع 

مدى االضطراب الذي طال األنشطة الزراعية والتسويقية، األمر الذي تسبب 
في ضغط على األسعار أدى إلى ارتفاعها وتردي ظروف األمن الغذائي 

على نحٍو مخيف. وسعيًا لتعزيز اإلنتاج المحلي وخفض أسعار األغذية، أقرت 
الحكومة مؤخرًا مجموعة إجراءات، اشتملت على تمويل المستلزمات الزراعية 

وتحسين كفاءة توزيع األغذية في أصقاع البلد. 

نيجيريا  |  الحبوب
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Kano, Wholesale, Milletالمرجع هو:
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

من  قريبة  بقائها  مع  الثاني  يناير/كانون  خالل  األغذية  أسعار  تراجع 
المستويات القياسية 

في العاصمة جوبا، سجلت أسعار الذرة الرفيعة والذرة تراجعًا خالل يناير/كانون 
الثاني بنسبة ستة و 10 في المائة على التوالي، وذلك يعود جزئيًا إلى حصاد 
محاصيل الموسم الثانوي لعام 2016 في المناطق الجنوبية ذات الهطوالت 
المطرية ثنائية النموذج، األمر الذي حسن حالة اإلمداد على المستوى المحلي. 
واألمر سيان بالنسبة ألسعار منتجات أساسية أخرى، من قبيل دقيق القمح 
والكسافا والفول السوداني. وفي األسواق الواقعة في المناطق الوسطى 
والشمالية ذات الهطوالت المطرية أحادية النموذج، فقد سجلت أسعار الذرة 
 2016 األول  ديسمبر/كانون  خالل  المائة  في   20‑15 بنسبة  زيادة  الرفيعة 
ويناير/كانون الثاني 2017، وذلك بعد تراجعها خالل األشهر السابقة مع حصاد 
محاصيل 2016. وفي يناير/كانون الثاني، كانت أسعار األغذية بالقيمة االسمية 
أعلى بمقدار ضعفين وأربعة أضعاف مستوياتها في يناير/كانون الثاني من 
العام الفائت بفعل انعدام األمن ومحدودية اإلمداد، فضاًل عن التضخم المفرط 

والتراجع الملحوظ في قيمة العملة المحلية. 

أسعار األرز إلى ارتفاع لتصل إلى مستويات قياسية  
سجلت أسعار األرز زيادة حادة للشهر الرابع على التوالي خالل يناير/كانون الثاني 
لتصل بذلك إلى مستويات قياسية. ويعود هذا االرتفاع القياسي في األسعار 
إلى تراجع إنتاج محصول »ياال« الثانوي لعام 2016 الذي تم حصاده خالل سبتمبر/
أيلول، والذي تأثر بجفاف غير موسمي أعقبه فيضانات. كما ارتفعت األسعار 
أيضًا بفعل التوقعات غير المؤاتية حيال محصول الموسم الرئيسي »ماها« 
لعام 2017، بفعل تدني الهطوالت المطرية عن معدالتها منذ بدء الموسم في 
أكتوبر/تشرين األول، إلى جانب انخفاض توافر المياه المخصصة للري، ما أسفر 
عن تراجع ملحوظ في المساحة المزروعة وانخفاض الغالل المتوقعة. وسعيًا 
من الحكومة لخفض أسعار األرز، بدأت بتحرير األرز غير المقشور من المخازن 
للضرائب  جانب خفضها  إلى  األول،  ديسمبر/كانون  أواخر  المطاحن في  إلى 
المفروضة على استيراد األرز، ناهيك عن تحديدها مؤخرًا لألسعار القصوى لبيع 

األرز بالتجزئة )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(. 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 

سري النكا  |  األرز  
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)المرجع هو:
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نسبة النمّو

حتى 01/17 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)المرجع هو:

1.7
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة والذرة الرفيعة تواصل ارتفاعها خالل يناير/كانون الثاني 
لتصل إلى مستويات جّد مرتفعة 

يناير/كانون  ارتفاعها خالل  المنتجة محليًا  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار  واصلت 
deyr بالجفاف الشديد، حيث  الثانوي  إنتاج حصاد الموسم  تأثر  الثاني، بفعل 
ال تزيد نسبته تبعًا للتقديرات عن 25 في المائة من معدل السنوات الخمس 
األخيرة. ففي مقديشو، ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بنسبة وصلت حتى 35 
في المائة. وفي جّل أسواق منطقة شبيلي السفلى المنتجة للذرة بشكل 
تراوحت  بنسبة  الثاني  يناير/كانون  خالل  المحصول  أسعار  ارتفعت  رئيسي، 
من 32‑41 في المائة. وبصفة عامة، كانت أسعار الحبوب الخشنة خالل يناير/
الثاني في أسواق رئيسية من وسط وجنوب الصومال أعلى بمقدار  كانون 
ضعفي مستويات نظيرتها قبل 12 شهرًا. وتقول التوقعات بارتفاع أكبر في 
األسعار خالل األشهر القادمة، وذلك بفعل استنزاف المخزون خالل فترة أبكر 
من المعتاد إلى جانب المخاوف حيال إنتاجية حصاد موسم gu لعام 2017. وفي 
المناطق الرعوية، تسبب الجفاف في نقص الموارد الرعوية وتدهور حالة أجسام 
الحيوانات. كما تراجعت أسعار الحيوانات بشكل حاد خالل األشهر األخيرة، السيما 
في الجنوب، لتصل إلى مستويات متدنية جدًا، بلغت دون 60 في المائة مقارنة 
مع نظيرتها قبل 12 شهرًا. ونتيجة لتراجع أسعار الحيوانات وزيادة أسعار الحبوب، 
تدهورت أحوال التجارة لدى الرعاة بشكل حاد خالل فترة اإلثني عشر شهرًا األخيرة. 
أما المكافئ من الذرة لحيوان الماعز متوسط الحجم فتراجع في سوق بوالي 
من 114 كغ في يناير/كانون الثاني 2016 إلى 30 كغ فقط في يناير 2017. كما 
تسبب الجفاف الشديد أيضًا في تراجع إنتاج الحليب بشكل حاد وارتفاع أسعاره. 

الصومال  |  الحبوب الخشنة 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Somalia, Mogadishu, Retail, Maize (white)المرجع هو:
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الذرة أعلى بقرابة ثلث مستويات نظيرتها قبل عام رغم تراجعها 
مؤخرًا  

تراجعت أسعار الذرة المجروشة خالل ديسمبر/كانون األول ما يعكس االتجاه 
اآلخذ باالنخفاض بصفة عامة في جنوب أفريقيا، البلد الذي يمثل المصدر 
الرئيس للواردات في سوازيلند، والذي أمد بكمية 000 100 طن من المنتج 
منذ مايو/أيار 2016. وبقيت األسعار أعلى بكثير من مستويات نظيرتها قبل 
عام، مدعومة بمحدودية اإلمدادات على المستوى الوطني عقب االنخفاض 
الحاد في حصاد عام 2016. لكن، واعتمادًا على النظرة االستشرافية للطقس 
الراهن، هنالك توقعات مبكرة مؤاتية بخصوص إنتاج محصول 2017، حيث 
من الممكن للتحسن المتوقع في إنتاج المحصول أن يخفض الضغط على 

األسعار الناجم عن محدودية اإلمداد. 

أسعار الذرة ترتفع إلى مستويات قياسية وشبه قياسية 
تواصل االتجاه الصاعد ألسعار الذرة خالل األشهر األخيرة، حيث ارتفعت في 
كافة األسواق الخاضعة للرصد بنسبة من 33‑58 في المائة بين أغسطس/

آب وديسمبر/كانون األول 2016. وعليه، سجلت األسعار اتجاهات خليطة خالل 
يناير/كانون الثاني، إذ انخفضت في العاصمة كمباال وذلك مع زيادة اإلمداد 
جراء حصاد الموسم الثاني، في حين استقرت في سوق ليرا، الواقع في 
منطقة رئيسية إلنتاج الحبوب، بينما واصلت ارتفاعها في بوسيا، التي تمثل 
يناير/كانون  الذرة خالل  ارتفعت أسعار  كينيا. وبصفة عامة،  مركزًا حدوديًا مع 
الثاني حتى 75 في المائة مقارنة مع نظيرها قبل عام لتصل إلى مستويات 
قياسية أو شبه قياسية، حيث أن الضغط المسبب لزيادة األسعار والناجم عن 
تراجع حصاد الموسم الثاني، الذي تأثر بضعف الهطوالت المطرية في البقاع 
الموسم  تراجع حصاد  مع  ترافق  فيكتوريا  لبحيرة  المحاذية  الشرقية  الجنوبية 
األول الذي ُجمع خالل يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام الماضي وكذلك 
مع استمرارية الطلب على التصدير من البلدان المجاورة، السيما كينيا وجنوب 
السودان. وفي كمباال، وصلت أسعار الفاصولياء ودقيق الكسافا، المنتجين 
األساسيين المهمين، إلى مستويات مرتفعة، حيث بلغت نسبة الزيادة قرابة 

52 في المائة مقارنة مع الفترة قبل اثني عشر شهرًا. 

سوازيلند  |  الذرة 

أوغندا  |  الذرة 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Swaziland, National Average, Retail, Maize mealالمرجع هو:
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Uganda, Kampala, Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة تواصل ارتفاعها خالل يناير/كانون الثاني لتصل إلى 
مستويات جّد مرتفعة 

واصلت أسعار الذرة ارتفاعها خالل يناير/كانون الثاني في كافة األسواق 
الخاضعة للرصد، وذلك مع التوقعات غير المؤاتية حيال حصاد موسم 

»فولي« الذي يجمع في الوقت الراهن في المناطق الشمالية والشرقية 
ذات الهطوالت المطرية ثنائية النموذج بفعل الهطوالت المطرية المتدنية 

والمتقلبة. ومما تسبب في رفع األسعار أيضًا المخاوف حيال إنتاجية حصاد 
موسم »مسيمو«، الذي سُيجمع بدءًا من مايو/أيار في المناطق الوسطى 

والجنوبية ذات الهطوالت المطرية أحادية النموذج، حيث أثر الجفاف عند 
مطلع الموسم في عمليات الزراعة وتأسيس المحصول. كذلك كانت أسعار 
الذرة خالل يناير/كانون الثاني قرابة ضعف مستويات نظيرتها قبل عام في 

أروشا الواقعة في الشمال الشرقي، في حين سجلت األسعار ارتفاعًا 
بنسبة 25 في المائة مقارنة مع يناير/كانون الثاني 2016 في دار السالم، 

أكبر مركز حضري. 

جمهورية تنزانيا المتحدة  |  الذرة 
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United Republic of Tanzania, Arusha, Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/


 

أعدت هذه النشرة من قبل فريق رصد أسعار األغذية وتحليلها التابع للنظام العالمي للمعلومات 
والزراعة.  األغذية  لمنظمة  واألسواق  التجارة  قسم  في  والزراعة  باألغذية  المعني  المبكر  واإلنذار 
وتشتمل هذه النشرة على آخر المعلومات والتحليالت المتعلقة باألسعار على المستوى المحلي 
والزراعة  األغذية  منظمة  تحليل  بذلك  لتستكمل  النامية  البلدان  في  السيما  األساسية،  لألغذية 
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 فبراير/شباط 2017. 

 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: 

GIEWS 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. 
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