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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#2 FPMA نشرة خاصة

 GIEWS - النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لألغذية والزراعة

وتحليلها األغذية  أسعار   لرصد 

األساسية ئل  لرسا  ا
شهدت األسعار الدولية لصادرات الحبوب مزيدًا من التراجع في فبراير/شباط.  ↖

وأدى الطلب القوي على القمح والذرة إلى دعم عروض أسعارها بصفة عامة، 
إال أن وفرة اإلمدادات العالمية والتنبؤات بمحصول مبكر ومؤات في 2017 
الدولي، ما  ارتفاعًا على المستوى  الدعم. وشهدت أسعار األرز  حدَّ من هذا 
لألرز  أقوى  بمبيعات  بتوقعات  مقرونة  العمالت،  حركة  رئيس  بشكل  يعكس 

من صنف »بسمتي«. 

بشكل  ↖ المرتفع  مستواها  على  أفريقيا  شرق  في  الحبوب  أسعار  حافظت 
الذي  الحاد  قياسي أو شبه قياسي في فبراير/شباط، مدعومة باالنخفاض 
أصاب محصول عام 17/2016 بفعل ظروف الجفاف القاسية. كما أدى انخفاض 
منسوب المياه وقلة توافر المراعي اللذين سببا تدهور الحالة الجسدية للثروة 
الحيوانية وأديا إلى استنزاف المزارعين لمخزوناتهم منها، إلى هبوط حاد في 

أسعار الثروة الحيوانية.

في نيجيريا، شهدت أسعار المواد الغذائية األساسية، بما فيها أسعار الحبوب  ↖
أو  الثاني وبلغت مستويات قياسية  يناير/كانون  ارتفاعًا حادًا في  والدرنيات، 
شبه قياسية. كبح التدهور المستمر للعملة المحلية والمقرون باالرتفاع الحاد 
سببه  الذي  األسعار  انخفاض  المدني  األمن  وانعدام  المواصالت  بتكاليف 

ارتفاع محصول 2016 عن معدله العام.

مستوى التحذير باألسعار:          رتفع         متوسط
اعتمادًا على تحليل النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المب 
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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. 
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

األسعار الدولية للحبوب 

مزيد من االرتفاع في أسعار الحبوب في فبراير/شباط

لثاني ا للشهر  عها  تفا ر ا لقمح  ا تصدير  ر  أسعا  واصلت 
سعر معدل  ووصل  /شباط.  ير ا فبر في  لي  لتوا ا  على 

شتوي، حمر  أ قاسي   ،2 رقم  ( لمرجعي  ا يكي  األمر لقمح   ا
للطن، يكي   مر أ دوالر   210 لى  إ  ) لسفينة ا ظهر   تسليم 

/ ير ينا مع  نة  ر مقا ئة  لما ا في  خمسة  بنسبة  على  أ ي  أ
تها نظير مع  نة  ر مقا طفيفة  بنسبة  على  وأ ني،  لثا ا نون   كا

نتيجة ئيس  ر بشكل  ر  األسعا ع  تفا ر ا ء  جا وقد  م.  عا  قبل 
ثير تأ ء  ا ز إ لقلق  ا ر  ا واستمر ية  ر لتجا ا لنشاطات  ا ع  تفا ر  ا
في ئيسة  ر عية  ا ر ز مناطق  في  لجاف  ا لطقس  ا  ظروف 

األسود، لبحر  ا منطقة  في  يكية.  األمر لمتحدة  ا لواليات   ا
لعملة ا ع  تفا الر نتيجة  ر  األسعا في  لطفيف  ا ع  تفا الر ا ء   جا

لقوي ا لطلب  ا تسبب  حين  في  ئيس،  ر بشكل  لمحلية   ا
ن أ ال  إ  . ر األسعا عروض  ع  تفا ر ا في  جنتين  األر  في 

لتوقعات وا لدولي،  ا لصعيد  ا على  ة  لوفير ا دات   اإلمدا

في  2017 محاصيل  لمعظم  عد  ووا مبكر   بمحصول 
من حّدت  قد  م،  عا بشكل  ة  لكر ا من  لي  لشما ا لقسم   ا

. ع تفا الر ا  هذا 

في رها  ا استقر على  ة  للذر لدولية  ا ر  األسعا  حافظت 
يكية األمر ة  لذر ا سعر  معدل  ووصل  /شباط.  ير ا  فبر

لى إ  ) لسفينة ا ظهر  تسليم   ، ء ا صفر  2 رقم  ( لمرجعية   ا
سعر من  بقليل  على  أ ي  أ للطن،  يكيًا  مر أ ًا  دوالر  163 

يبًا تقر ئة  لما ا في   2 بنسبة  على  وأ ني  لثا ا نون  كا / ير  ينا
أسهم ولقد  لماضي.  ا م  لعا ا من  عينه  لشهر  ا مع  نة  ر  مقا

في ر  األسعا عروض  دعم  في  لطلب  ا ع  تفا ر ا ر  ا  استمر
ال إ األسود؛  لبحر  ا ومنطقة  يكية  األمر لمتحدة  ا لواليات   ا
لي لشما ا ة  لكر ا نصف  ن  بلدا في  عد  وا ج  نتا بإ لتنبؤات   ا

في تسبب  لذي  ا لضغط  ا ثر  أ من  نسبيًا  لت  عّد  قد 
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األسعار الدولية للقمح
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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

تصدير ر  أسعا اجعت  تر جنتين،  األر في  ما  أ  . عها تفا ر  ا
2017 محصول  د  حصا بدء  مع  /شباط  ير ا فبر في  ة  لذر  ا
لقياسي ا لمستوى  ا وز  تتجا ن  أ لها  لمتوقع  وا  ، لمبكر  ا

ئت. لفا ا م  لعا ا حققته  لذي         ا

ز ألر ا ر  أسعا لعموم  عة  ا ر لز وا األغذية  منظمة  مؤشر   سجل 
لي لتوا ا على  لث  لثا ا للشهر  عًا  تفا ر ا  )100=04 -2002 ( 

نقطة،  194 لى  إ بذلك  معدله  ليصل  ط  /شبا ير ا فبر  خالل 
نون كا / ير ينا من  ئة  لما ا في  ثنين  ا بنسبة  على  أ ي   أ

ز ر أ ر  أسعا ع  تفا ر ا لى  إ دة  يا لز ا هذه  جّل  ويعود  ني.  لثا  ا
في لتوقعات  ا بعت  تا ن  كستا وبا لهند  ا في   »بسمتي«. 

ر أسعا لعروض  دعمها  اإلسالمية  ن  ا ير إ ية  لجمهور لمبيع   ا
في لعطري  ا غير  ز  ألر ا ر  أسعا شهدت  كما  »بسمتي«.  ز  ر  أ

لعملة ا قيمة  ع  تفا ر ا بسبب  ع  تفا الر ا من  ًا  يد مز لهند   ا
فيت وفي  لحكومية.  ا يات  لمشتر ا ة  وتير عة  وسر لمحلية   ا
محدودية بفعل  معتدل  بشكل  ز  ألر ا ر  أسعا تفعت  ر ا م،   نا

من د  ا ز لذي  وا طفيف  بشكل  لموسمية  ا دات   اإلمدا
. ر األمطا هطول  ة  ر ا غز خلفته  لذي  ا اب  االضطر  حدتها 
ز ألر ا تصدير  ر  أسعا شهدت  ذلك،  من  لنقيض  ا  وعلى 

ز ألر ا سعر  معدل  وصل  حيث  طفيفًا  عًا  تفا ر ا يلند  تا  في 
يكي مر أ دوالر   384 لى  إ 100%ب  ي  تا األبيض  لمرجعي   ا

مما ئة   لما ا في  ثنين  ا بنسبة  أقل  ي  أ حد،  لوا ا  للطن 
جع ا لتر ا ا  هذ عكس  ني.  لثا ا نون  كا / ير ينا في  عليه  نت   كا

عقب أفضل  دات  مدا بإ لتوقعات  وا لمتباطئ  ا لطلب   ا
يكا مر أ ن  بلدا وفي   . ونها مخز إطالق  لحكومة  ا ودة   معا

نسبي. ر  ا استقر على  لتصدير  ا ر  أسعا حافظت  لجنوبية،      ا

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 

الصفراء في فبراير/شباط الذرة  المزيد من االرتفاع في أسعار 
 واصلت أسعار الذرة الصفراء االتجاه المتزايد سجلته في األشهر السابقة

 ووصلت مستوى قياسيًا أو شبه قياسي في فبراير/شباط. ومن المتوقع أن
تشهد االتجاهات الموسمية لموسم شتاء 2017 المزيد من االرتفاع في أبريل/

 نيسان بفعل محدودية اإلمدادات الناتجة عن الهبوط الحاد الذي شهده إنتاج 2016.
 وكان انخفاض المزروعات وشح الغالل الذي خّلفته اإلصابات الفطرية والفيروسية
 بشكل رئيس المحرك الرئيس وراء التراجع الذي شهده العام الماضي والذي تقول

 التوقعات أنه قد بلغ 20 في المائة عن إنتاج العام الفائت. كما تبدو التوقعات
 المبكرة حيال محصول الذرة لعام 2017 جيدة، ما يعكس أمطارًا مؤاتية ومحدودية
 في اإلصابات باآلفات، ناهيك عن اإلجراءات التي وضعتها الحكومة على شكل
 المدخالت. ومحاولة منها في تخفيف األسعار وكبح المزيد من ارتفاعها، رفعت

 الحكومة بشكل طفيف استيراد الذرة الصفراء في األشهر األخيرة، وبشكل خاص
  تلك المستخدمة في األعالف.

  ً فبراير/شباط  في  ارتفاعها  والفاصولياء  الذرة  أسعار  تتابع 
 سجلت أسعار الذرة مزيدًا من االرتفاع خالل فبراير/شباط في كافة األسواق

 الخاضعة للرصد وذلك بنسبة فاقت 23 في المائة بسبب إنتاج حصاد موسم
كمل مؤخرًا في األراضي المنخفضة الشرقية  األمطار القصير، الذي استـُ

 والساحلية، حيث تراجع المخزون بشكل حاد إثر الهطوالت المطرية غير الكافية.
 وشهدت أسعار الذرة خالل فبراير/شباط ارتفاعًا بنسبة 30-40 في المائة مقارنة

 مع نظيرتها قبل عام، وذلك يعود أيضًا إلى حصاد موسم األمطار الطويل الذي لم
 يبلغ معدله، والذي اسُتكمل خالل يناير/كانون الثاني في مناطق زراعية أساسية من

 »الوادي المتصدع«. وفي المقاطعات الساحلية المتأثرة بالجفاف، ُسجلت زيادات
 في األسعار مقارنة مع نظيرتها قبل عام في كل من كوالي وكيليفي والمو
 وتاراكا ونيثي وإمبو، حيث ارتفعت أسعار الذرة خالل يناير/كانون الثاني بنسبة

 تجاوزت 64 في المائة مقارنة مع العام الفائت. كذلك وصلت أسعار الفاصولياء
 إلى مستويات مرتفعة، حيث تجاوزت مستويات نظيرتها خالل فبراير/شباط من

 العام المنصرم بنسبة 60 في المائة. إلى جانب ذلك، تأثرت جّل المناطق الرعوية
 بالجفاف، ما تسبب في تراجع أسعار الحيوانات خالل األشهر األخيرة نتيجة تدهور
 حالة أجسام الحيوانات ما دفع الرعاة إلى خفض أعداد القطعان. وفي مقاطعات
 مارسابيت ومانديرا وغاريسا، انخفضت أسعار الماعز بنسبة تراوحت من 55-20

  في المائة مقارنة مع نظيرتها قبل عام.

أسعار الذرة والفاصولياء تسجل ارتفاعًا خالل يناير/كانون الثاني 
غذائية مصنوعة من  )مادة  والغاري  الرفيعة  والذرة  والدخن  الذرة  أسعار  ارتفعت 
الكسافا( المنتجة محليًا، ارتفاعًا حادًا في عدد من األسواق في يناير/كانون الثاني 
الذي  للمحصول  المعدل  عن  الزائدة  الجيدة  اإلمدادات  الذي وضعته  الضغط  بعد 
الماضي.  العام  نهايات  األدنى في  نحو  2016 على األسعار  عام  انتهى مؤخرًا 
كما ارتفعت عروض أسعار األرز المحلي والمستورد، كالهما، وإن كان هذا االرتفاع 
المستمرين  المدني  األمن  وانعدام  المحلية  العملة  تراجع  وواصل  أبطأ.  بخطى 
في بعض المناطق تأثيرهما في نشاطات األسواق مسببان المزيد من االرتفاع 
يناير/كانون  في  قياسية  شبه  أو  قياسية  مستويات  سجلت  التي  األسعار  في 
الثاني. وَتسبب ضعف العملة المحلية في ارتفاع الصادرات إلى البلدان المجاورة 
ما سبب بدوره ضغطًا على اإلمدادات الغذائية المحلية وأسعارها. وعالوة على 
ذلك، تسبب ضعف العملة المحلية وإزالة الدعم بزيادة أسعار الوقود، ما رفع بدوره 
تكاليف النقل بنسبة تفوق المعدل بنسبة 200-300 في المائة، مؤديًا إلى ارتفاع 
تكاليف الواردات والحد من كمياتها. وفي القسم الشمالي من البلد، سبب الصراع 
أدى  الزراعية والتسويقية، ما  النشاطات  النطاق في  المستمر اضطرابات واسع 
إلى زيادة األسعار وتدهور ظروف انعدام األمن الغذائي. ومحاولة منها في تعزيز 
الناتج المحلي وخفض أسعار السلع الغذائية، منعت الحكومة تصدير الذرة في نهاية 
سبتمبر/أيلول 2016 وصادقت مؤخرًا على مجموعة من التدابير التي تشمل تمويل 

المدخالت الزراعية وتحسين فعالية توزيع األغذية عبر البالد.
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المرجع هو:

المرجع هو:

8.1

2.3

1.1

     5.6
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نسبة النمّو

حتى 01/17 معّدل هذه الفترة

-0.1

-0.1

Nigeria, Kaura Namonda, Wholesale, Maize (white)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 5.9

      11.7

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 - واصل 

أسعار المواد الغذائية تحلق في فبراير/شباط
في العاصمة جوبا، حّلقت أسعار الذرة والذرة الرفيعة بنسبة بلغت حوالي 2017 
التي لحقت بمحصول  التراجعات  المائة في شهر فبراير/شباط عقب بعض  في 
الموسم الثاني في يناير/كانون الثاني 2016 في مناطق هطول األمطار ثنائية 
النسق. وكان اإلنتاج المنخفض المقرون بمزيد من تراجع العملة المحلية في فبراير/
الفترة األخيرة نحو  شباط، المحرك األساسي الذي دفع األسعار بشكل حاد في 
األعلى. وتبعت أسعار المواد الغذائية األساسية من قبيل دقيق القمح والكسافا 
والفول السوداني اتجاهات مماثلة. وفي مناطق هطول األمطار أحادية النسق، 
الواقعة في وسط البالد وشمالها، تواصل أسعار الذرة الرفيعة ارتفاعها الذي بدأ 
في ديسمبر/كانون األول بعد االنتهاء من حصاد 2016 بنسبة تتراوح بين 6 و 20 
في المائة في فبراير/شباط. عمومًا، بلغت أسعار األغذية بالقيمة االسمية أعلى 
من اثنين إلى أربع مرات من مستويات فبراير/شباط العام الماضي بفعل انعدام 
األمن الغذائي وحالة محدودية اإلمدادات وفرط التضخم واالنخفاض الملحوظ في 

قيمة العملة المحلية. 

مستويات شبه  عند  بقائها  مع  بشكل طفيف  األرز  أسعار  تراجعت 
قياسية  

انخفضت أسعار األرز األبيض بشكل طفيف في فبراير/شباط ما يعكس تحسنًا في 
اإلمدادات بفعل زيادة الواردات التي شهدت ارتفاعًا في اآلونة األخيرة وبدء حصاد 
محصول ماها الرئيسي لعام 2017، الذي، مع ذلك، يتوقع له أن يشهد انخفاضًا 
حادًا. كما أسهمت تدخالت الحكومة الرامية إلى كبح األسعار والتي تشمل فرض الحد 
األعلى ألسعار األرز )السياسات الغذائية لرصد أسعار األغذية وتحليلها( وتخفيض 
الغذائية لرصد أسعار األغذية  )السياسات  الضرائب المفروضة على واردات األرز 
وتحليلها( في الضغط األخير الذي تسبب بدفع األسعار نحو األعلى. وعلى الرغم 
من ذلك، حافظت األسعار على مستويات مرتفعة شبه قياسية عقب االرتفاع الحاد 
الذي طرأ خالل األشهر الماضية بسبب محصول ياال الثانوي المنخفض عام 2016 
الذي جرى حصاده في سبتمبر/أيلول جراء الجفاف الموسمي والفيضانات التي تلته. 
ووفرت التوقعات المناوئة لمحصول ماها المتأثر بهطوالت أقل من المعدل منذ 
بدء الموسم في أكتوبر/تشرين األول الذي ترافق مع شح في مياه الري، مزيدًا من 
الدعم، ما أسفر عن تخفيضات ال يستهان بها في المساحة المزروعة وفي الغالل.

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 

سري النكا  |  األرز  
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نسبة النمّو

حتى 02/17 معّدل هذه الفترة

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

حتى 02/17 معّدل هذه الفترة

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

1.7

4.3

6.9

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

تراجعت أسعار الذرة والذرة الرفيعة في فبراير/شباط ولكنها ما زالت 
مرتفعة 

شهدت أسعار الذرة والذرة الرفيعة المنتجة محليًا، بعد االرتفاع الحاد الذي طرأ في 
األشهر األخيرة، تراجعًا في شهر فبراير/شباط بنسبة 5 إلى 10 في المائة في عدد 
من األسواق في وسط وجنوب الصومال، ومن ضمنها العاصمة مقديشو وذلك 
بسبب ارتفاع غلة موسم deyr المنتهي مؤخرًا، رغم انخفاضها عن المعدل الوسطي 
بشكل كبير. وأسهم توزيع المعونات الغذائية الطارئة في الضغط على األسعار 
مسببًا هبوطها. إال أنه على الرغم من التراجعات األخيرة، وصلت أسعار الحبوب 
الخشنة في شهر فبراير/شباط إلى أكثر من ضعفي مستواها في العام الماضي 
بسبب االنخفاض الحاد الذي طرأ على ناتج الحبوب الخشنة عام 2016 متأثرًا إلى حد 
بعيد بالجفاف. وسجل إنتاج العام الماضي أخفض مستوى له منذ بداية الصراع في 
1988 حيث انخفض بنسبة 54 في المائة عن معدله على مدى السنوات الخمس 
المنصرمة. وتسبب الجفاف في المناطق الرعوية شحًا في الموارد الرعوية مسببُا 
تراجعًا حادًا في الحالة الجسدية للثروة الحيوانية. وتراجعت أسعار الثروة الحيوانية 
انخفضت في شهر  كما  الجنوب،  الماضية وخاصة في  األشهر  حاد في  بشكل 
فبراير/شباط بنسبة تزيد عن 60 في المائة مقارنة مع نظيرتها للعام الفائت. ونتيجة 
لتراجع أسعار الثروة الحيوانية وازدياد أسعار الحبوب تدهورت شروط التجارة بالنسبة 
ألصحاب المراعي بشكل حاد على مدى األشهر الـ 12 الماضية. وتراجع مكافئ الذرة 
بالنسبة للماعز من الحجم المتوسط في سوق Buale من 110 كيلو غرام في فبراير/
شباط 2016 إلى 30 كيلو غرام فقط في فبراير/شباط 2017. كما سبب الجفاف 

الحاد تراجعًا شديدًا في إنتاج اللبن الحليب وارتفاعًا كبيرًا في متوسط أسعاره. 

الصومال  |  الحبوب الخشنة 
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نسبة النمّو

حتى 02/17 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Somalia, Mogadishu, Retail, Maize (white)المرجع هو:

1 8.9.5

2.4

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/470428/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/470429/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/470429/
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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 تستقر عند مستويات قياسية أو شبه قياسية  
استقرت أسعار الذرة في فبراير/شباط بعد أن أسفر االنتهاء من حصاد الموسم 
المعدل.  بقائها دون  الرغم من  إمدادات األسواق، على  ارتفاع في  الثاني عن 
للعام  نظيرتها  عن  المائة  في   60 بنسبة  فبراير/شباط  في  األسعار  وارتفعت 
الماضي مسجلة مستويات قياسية أو شبه قياسية. ولقد شهد الضغط نحو 
بانخفاض  المتأثر  الثاني  الموسم  حصاد  محصول  انخفاض  خّلفه  الذي  األعلى 
بحيرة  الواقعة على حدود  الجنوب-شرقية  معدالت هطول األمطار في األجزاء 
جرى  الذي  األول  الحصاد  انخفاض محصول  بفعل  التدهور  مزيدًا من  فيكتوريا، 
جمعه في يونيو/حزيران الماضي الذي ترافق مع استمرار الطلب من قبل البلدان 
المجاورة. وكانت أسعار المواد الغذائية الرئيسة في كمباال، من قبيل الفاصولياء 
ودقيق الكسافا أعلى بنحو 25 في المائة من معدالت العام الماضي من شهر 

فبراير/شباط. 

تتابع أسعار الذرة ارتفاعها في فبراير/شباط وتبقى عند مستويات 
مرتفعة 

أو  قياسية  مستويات  مسجلة  فبراير/شباط  في  ارتفاعها  الذرة  أسعار  واصلت 
الحاد  االنخفاض  وتسبب  للرصد.  الخاضعة  األسواق  جميع  في  قياسية  شبه 
الذي سببه الجفاف الشديد في حصاد موسم vuli المنتهي للتو في المناطق 
الشمالية والشرقية ذات األمطار ثنائية النسق بارتفاع األسعار. وترافق الضغط 
لعام  أداء محصول موسم   حيال  القلق  رفع األسعار مع بعض  المتسبب في 
الوسطى  المواقع  مايو/أيار في  من  بدءًا  جمعه  الذي سيجري   ،2017  msimu
في  المبكر  الموسمي  الجفاف  بفعل  النسق  أحادية  األمطار  ذات  والجنوبية 
كاتافي وتابورا وسينغيدا ودودوما التي ُتبلغ التقارير عن انخفاض في مستوى 

هطول األمطار فيها بأكثر من نصف معدل المدى البعيد. 

أوغندا  |  الذرة 

جمهورية تنزانيا المتحدة  |  الذرة 
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حتى 02/17 معّدل هذه الفترة

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

2.1

0.0 2.1

10.7 شهرا 3
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نسبة النمّو

حتى 02/17 معّدل هذه الفترة

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

شهرا 3

شهرا 12
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

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 

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 مارس/آذار 2017. 

 تجدون كافة البيانات المستخدمة في هذا التحليل في أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابط:
www.fao.org/giews/food-price/tool/public/index.html#/home

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. 

© منظمة األغذية والزراعة، 2017 
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