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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#3 FPMA نشرة خاصة

 GIEWS - النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لألغذية والزراعة

وتحليلها األغذية  أسعار   لرصد 

األساسية ئل  لرسا  ا
خالل  ↖ خليطة  اتجاهات  الدولي  المستوى  على  القمح  تصدير  أسعار  شهدت 

مارس/آذار اعتمادًا على بلد المنشأ. فقد سجل سعر القمح األمريكي المرجعي 
تراجعًا عقب الزيادة التي شهدها خالل الشهرين السابقين، ما يعكس بشكل 
رئيس تحسن ظروف الطقس في المناطق الرئيسية لزراعة المنتج. بالمقابل، 
سجلت األسعار ارتفاعًا في األرجنتين بفعل الطلب القوي. أما أسعار تصدير 
الذرة فتراجعت عمومًا بفعل ضغط التوقعات بإنتاج مؤاٍت في بلدان النصف 
مستقرة  الدولي  المستوى  على  األرز  أسعار  بقيت  بينما  لألرض.  الجنوبي 
بلدان  من  عديد  في  عام  قبل  نظيرتها  مستويات  من  أدنى  وكانت  نسبيًا 

المنشأ الرئيسية. 

وفي شرق أفريقيا، واصلت أسعار الحبوب ارتفاعها بوتيرة سريعة خالل مارس/ ↖
البلد  جّل  في  قياسية  شبه  أو  قياسية  مرتفعة  مستويات  إلى  لتصل  آذار 
بفعل محدودية اإلمداد بصفة عامة وضبابية التوقعات حيال حصاد الموسم 
الرئيسي القادم لعام 2017. وسجلت األسعار المرتفعة للحبوب وتدني أسعار 
الحيوانات مزيدًا من تدهور معدالت التبادل التجاري لدى الرعاة، ما تسبب في 

صعوبة الوصول إلى األغذية بدرجة كبيرة.

دون  ↖ المستوى  على  الرئيسي  والمصدر  المنتج  البلد  أفريقيا،  جنوب   وفي 
المائة خالل  30 في  بنسبة حوالي  البيضاء  الذرة  أسعار  تراجعت  اإلقليمي، 
الشهرين  خالل  شهدته  الذي  المتراجع  االتجاه  بذلك  لتواصل  مارس/آذار، 

السابقين، وتصل إلى دون نصف مستويات نظيرتها قبل عام. 

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 

أسعار القمح تشهد اتجاهات خليطة، وتراجع عام في أسعار الذرة 

مارس/ خالل  خليطة  اتجاهات  القمح  تصدير  أسعار  شهدت 
،2 )رقم  المرجعي  األمريكي  القمح  سعر  تراجع  فقد   آذار. 
الزيادة عقب  السفينة(  ظهر  تسليم  شتوي،  أحمر   قاسي، 

إلى معدله  ليصل  السابقين،  الشهرين  خالل  سجلها   التي 
المائة في  ستة  بنسبة  أدنى  أي  للطن،  أمريكيًا  دوالرًا   198 

في أربعة  بنسبة  وأدنى  فبراير/شباط  مع  مقارنة   تقريبًا 
المسبب الضغط  هذا  وجاء  عام.  قبل  نظيره  مع  مقارنة   المائة 

النظرة وتحسن  الوفيرة  اإلمدادات  نتيجة  األسعار   لتراجع 
األمطار عقب   2017 عام  حصاد  بخصوص   االستشرافية 

مناطق في  الشهر  من  الثاني  النصف  شهدها  التي   النافعة 
الناجم األسعار  دعم  عاوض  الذي  األمر  المنتج،  لزراعة   رئيسية 

وفي األمريكي.  الدوالر  سعر  وتراجع  الصادرات  ارتفاع   عن 
وزنه الطلب  وتراجع  المؤاتي  للطقس  كان  األوروبي،   االتحاد 

منطقة في  القوي  الطلب  عمل  بالمقابل،  لكن  األسعار.   على 
األسعار. دعم  على  واألرجنتين  األسود   البحر 

عامة بصفة  الدولي  المستوى  على  الذرة  أسعار   تراجعت 
األمريكية الذرة  سعر  معدل  وصل  حيث  مارس/آذار،   خالل 

إلى السفينة(  ظهر  تسليم  صفراء،   ،2 )رقم   المرجعية 
في ثالثة  بنسبة  أدنى  أي  للطن،  أمريكيًا  دوالرًا   159 

الشهر مستوى  وعند  فبراير/شباط  مع  مقارنة  تقريبًا   المائة 
ضغط بفعل  األسعار  وتراجعت   .2016 لعام  تقريبًا   عينه 

بلدان في  وفير  بمحصول  والتوقعات  الوفيرة   اإلمدادات 
مؤاتية بزارعة  للتوقعات  كان  كما  لألرض.  الجنوبي   النصف 
أن إال  األسعار.  على  وزنًا  األمريكية  المتحدة  الواليات   في 

األسعار. تلك  تراجع  من  الحد  على  عملت  الطلب   استمرارية 
مع ملحوظ  بشكل  التصدير  أسعار  تراجعت  األرجنتين،   وفي 
يتجاوز أن  المتوقع  من  والذي  مؤخرًا  بدأ  الذي   2017  حصاد 

البحر منطقة  وفي  المنصرم.  للعام  القياسي   المستوى 
تغيير دون  األسعار  على  القوي  الطلب  حافظ   األسود، 

. ضيًا ا فتر   ا
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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 
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أسعار لعموم  والزراعة  األغذية  منظمة  مؤشر  معدل   وصل 
مارس/آذار، خالل  نقطة   194 إلى   )100=04-2002(  األرز 

تراجع مع  فبراير/شباط،  مع  مقارنة  تغييرًا  شهدت  بالكاد   أي 
الزيادات يعاوض  ما  األعلى  النوعية  ذي  إنديكا  أرز  في   طفيف 

األدنى األرز  صنفي  أسعار  أما  بسمتي.  أسعار  عروض   في 
عروض أما   . عمومًا مستقرة  فكانت  وجابونيكا  إنديكا   نوعية 

رغم والهند  تايلند  في  نسبيًا  مستقرة  فبقيت  التصدير   أسعار 
بطء نتيجة  وذلك  العملتين،  قيمة  تحسن  عن  الناجم   الدعم 

مخزون تحرير  عمل  تايلند،  وفي  عامة.  بصفة  المبيعات   وتيرة 
األسعار على  الضغط  من  مزيد  في  التسبب  على   الحكومة 
%100 ب  األبيض  األرز  سعر  معدل  وصل  حيث   النخفاضها 

على الطلب  لتباطؤ  وكان  للطن.  أمريكيًا  دوالرًا   385 إلى   تاي 
باكستان في  األسعار  عروض  على  وزنه  إنديكا  أسعار   عروض 

الصادرات تراجع  ارتبط  حين  في  األمريكية،  المتحدة   والواليات 
الحصاد. بتطور  أورغواي،  السيما  الجنوبية،  ألمريكا   الرئيسية 

األسعار في  ارتفاعات  سجلت  بسمتي،  أرز  صعيد   فعلى 
جانب من  المنتج  بهذا  الكبير  االهتمام  بسبب  باكستان   في 

األمريكية، المتحدة  الواليات  وفي  األدنى.  الشرق   بلدان 
أسعار دعم  على  األقصى  الشرق  بلدان  إلى  المبيعات   عملت 

في األسعار  عروض  شهدت  حين  في  المتوسطة،   الحبوب 
الموسم حصاد  في  التأخير  عقب  التحسن  من  مزيدًا  نام   فيت 

. بيعي لر ا / ي لشتو   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 

الذرة الصفراء تسجل مزيدًا من االرتفاع خالل مارس/آذار  أسعار 
رئيسية أسواق  قياسية في  إلى مستويات  لتصل 

 واصلت أسعار الذرة الصفراء خالل مارس/آذار اتجاهها الصاعد الذي شهدته
 خالل األشهر السابقة لتصل إلى مستويات قياسية في األسواق الرئيسية

 لغوياكيل وكيتو. وسجلت االتجاهات الموسمية قبيل حصاد الموسم الشتوي
 الرئيسي لعام 2017 الذي سيبدأ في أبريل/مارس ارتفاعًا بفعل محدودية

 اإلمدادات جراء التراجع الحاد في إنتاج 2016 وعدم اليقين حيال الحصاد القادم.
 وأدت األمطار الغزيرة التي هطلت خالل يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط إلى

 ظروف رطوبة مرتفعة ما أدى إلى خلق ظروف مؤاتية لإلصابات باآلفات
 والفطريات في مناطق زراعة رئيسية السيما في محافظات غواياس ولوس
 ريوس وسانتا إلينا وبقاع من مانابي، حيث أعلنت الحكومة في تلك المناطق

 حالة طوارئ خاصة بالذرة في منتصف مارس/آذار لفترة ستة أشهر لتوفير الموارد
 والمساعدات للمزارعين المتضررين. إال أنه ال تتوافر بعد تقديرات رسمية نهائية
 لألضرار، لكن في حال تضرر اإلنتاج بدرجة كبيرة، فسيكون هذا العام الثاني الذي

 يسجل فيه تراجع في إنتاج الذرة.

مارس/آذار  خالل  ارتفاعها  تواصل  الذرة  أسعار 
 سجلت أسعار الذرة ارتفاعًا وصل حتى 30 في المائة خالل مارس/آذار عقب

 الزيادة الموسمية األكثر تواضعًا التي شهدتها األسعار خالل فبراير/شباط. وازداد
 الضغط على األسعار مسببًا ارتفاعها بفعل مخاوف مرتبطة بإنتاجية الموسم

 الثانوي belg لعام 2017، بفعل الجفاف في بداية الموسم. وارتفعت األسعار
 خالل مارس/آذار بنسبة وصلت حتى 43 في المائة مقارنة بنظيرتها قبل عام. وفي
 المناطق الرعوية الجنوبية الشرقية، أدى تدهور الحالة الصحية  للحيوانات وانخفاض

 عدد رؤوسها بفعل الجفاف لدى المزارعين إلى تراجع أسعار الحيوانات وتواصل
 ارتفاع أسعار منتجات الحيوانات. وفي المنطقة الصومالية المتأثرة بالجفاف، ارتفع
 متوسط أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 50 في المائة منذ يونيو/حزيران من
 العام الفائت. وأدت الزيادات في أسعار مبيع الوقود بالتجزئة مؤخرًا إلى مزيد من

 دعم األسعار. كما أسهم ارتفاع أسعار الوقود واألغذية في زيادة التضخم السنوي
    بنسبة 8.5 خالل مارس/آذار.

أسعار الذرة والفاصولياء تواصل ارتفاعها خالل مارس/آذار  
واصلت أسعار الذرة ارتفاعها الحاد خالل مارس/آذار لتصل إلى مستويات شبه قياسية 
في جل األسواق الخاضعة للرصد، حيث سجل حصاد موسم األمطار القصير لعام 
2016 الذي استكمل مؤخرًا تراجعًا حادًا بفعل تدني األمطار. وارتفعت األسعار بنسبة 
تراوحت من 45 إلى 65 في المائة مقارنة مع نظيرتها قبل عام، ما يعكس المخاوف حيال 
حصاد موسم األمطار الطويل القادم لعام 2017 بفعل الجفاف في بداية الموسم. 
ولعل الكميات المستوردة األكثر تكلفة والتي شهدت تراجعًا من البلدين المجاورين 
أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة، ذات محدودية اإلمداد هي األخرى، تسببت في 
مزيد دعم األسعار. وفي المقاطعات الجنوبية الشرقية الزراعية الهامشية المتضررة 
بالجفاف، والتي تعتمد بشكل رئيس على محصول موسم األمطار القصير، سجلت 
زيادات أكثر حدة في األسعار مقارنة مع نظيرتها قبل عام. كذلك، وفي مقاطعات 
ثاراكا ونيثي وميرو وكيتوي وميكويني وإيبمو، شهدت أسعار الذرة ارتفاعًا خالل فبراير/
شباط تجاوز ضعفي مستويات نظيره قبل عام. وكانت أسعار الفاصولياء مرتفعة هي 
األخرى، حيث قفزت إلى نسبة فاقت 80 في المائة مقارنة مع قيم مارس/آذار من 
عام 2016. ولعل الزيادة في أسعار األغذية دفعت معدل التضخم السنوي إلى أعلى 
مستوى له خالل خمس سنوات في مارس/آذار. وسعيًا لخفض أسعار محصول الذرة 
األساسي، أقدمت الحكومة على إعفاء الواردات من الضرائب )السياسات المتعلقة 
باألغذية، رصد أسعار األغذية وتحليلها( كما أعلنت عن مبيع مليون كيس بوزن 90 كغ 
من الذرة إلى المطاحن بسعر أدنى من أسعار األسواق. وفي جل المناطق الرعوية 
المتأثرة بالجفاف، تراجعت أسعار الحيوانات خالل األشهر األخيرة حيث تدهورة الظروف 
الصحية للحيوانات ما دفع الرعاة إلى خفض حجم القطعان. وفي مقاطعات مارسابيت 
غاريسا ونهر تانا، تراجعت أسعار الماعز خالل مارس/آذار بنسبة تراوحت بين 25 و55 

في المائة مقارنة مع نظيرتها قبل عام. 
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Ethiopia, Addis Ababa, Wholesale, Maize 

نسبة النمّو

حتى 03/17 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

المرجع هو:

6.3

1.4

2.3

     5.8
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نسبة النمّو

حتى 03/17 معّدل هذه الفترة

0.0

0.1

Kenya, Mobasa, Wholesale, Maize 

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 3.5

      9.1

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

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة تواصل تراجعها خالل مارس/آذار 
مع بقائها مرتفعة

سجلت أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة المنتجة محليًا تراجعًا خالل مارس/آذار 
وللشهر الثاني على التوالي في عديد من أسواق وسط وجنوب الصومال، وذلك 
يعود بشكل رئيس إلى تحسن اإلمدادات عقب توزيع المساعدات الغذائية الطارئة. 
ورغم التراجع في أسعار الحبوب الخشنة مؤخرًا إال أنها بقيت أعلى بأكثر من ضعفي 
مستويات نظيرتها قبل عام عقب الزيادات الحادة في أواخر العام الفائت ومطلع هذا 
العام بفعل تدني إنتاج الحبوب لعام 2016 إثر الجفاف. وكان إنتاج 2016 هو األدنى 
السنوات  المائة عن معدل  45 في  بنسبة  1988 وأدنى  عام  الصراع  اندالع  منذ 
الخمسة األخيرة. وفي المناطق الرعوية، تسبب الجفاف الشديد في نقص الموارد 
المائية والرعوية، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية للحيوانات. وعليه، تراجعت أسعار 
الحيوانات بصورة حادة خالل األشهر األخيرة، السيما في الجنوب، حيث انخفضت 
في مارس/آذار عن مستويات نظيرتها قبل عام بنسبة 70 في المائة. ولعل ارتفاع 
أسعار الحبوب، إلى جانب انخفاض أسعار الحيوانات، أدى إلى تدهور ملحوظ في 
معدالت التبادل التجاري لدى الرعاة. ففي سوق »بوالي«، انخفض المكافئ من 
الذرة للماعز متوسط الحجم من 123 كغ قبل عام إلى 28 كغ في مارس/آذار 2017. 
كما تسبب الجفاف الشديد أيضًا في تراجع إنتاج الحليب بشكل حاد وموجة ارتفاع 

في األسعار وصلت حتى 80 في المائة مقارنة مع نظيرتها قبل عام. 

أسعار األغذية تشهد مزيدًا من االرتفاع خالل مارس/آذار  
ارتفاعها خالل  الرفيعة  والذرة  الصفراء  الذرة  أسعار  جوبا، واصلت  العاصمة  في 
مارس/آذار، لكن بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع فبراير/شباط، حيث خفف التراجع في أسعار 
الوقود وانخفاض تكاليف النقل من الضغط على األسعار الناجم عن محدودية توافر 
اإلنتاج وضعف قيمة العملة. كما شهدت أسعار منتجات أساسية أخرى األنماط عينها، 
بما في ذلك دقيق القمح والكسافا والفول السوداني. ففي األسواق الواقعة 
في وسط وشمال مناطق الهطوالت المطرية أحادية النموذج، واصلت أسعار الذرة 
الرفيعة اتجاهها الصاعد الذي بدأ في ديسمبر/كانون األول من العام الفائت، لتزداد 
بنسبة تراوحت من ثمانية إلى 29 في المائة خالل مارس/آذار. وبصفة عامة، كانت 
أسعار األغذية، بالقيمة االسمية، أعلى بنحو ضعفي إلى خمسة أضعاف مستويات 
نظيرتها في مارس/آذار من العام الفائت بفعل انعدام األمن ومحدودية اإلمداد، 
ناهيك عن التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية. وكانت تكلفة المعيشة خالل 
األسبوع الثاني من مارس/آذار أعلى بثالثة أضعاف نظيرتها خالل الفترة عينها من 

السنة الماضية وأعلى بمقدار 15 ضعفًا مقارنة بمستويات مارس/آذار عام 2014. 

الصومال  |  الحبوب الخشنة 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
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حتى 03/17 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Somalia, Mogadishu, Retail, Maize (white)المرجع هو:
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حتى 03/17 معّدل هذه الفترة

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

1.-2.5 7

-5.7

   5.76.9

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األغذية تحافظ على ارتفاعها رغم تراجع مستوى زيادتها خالل 
فبراير/شباط 

سجلت أسعار الذرة والدخن والذرة الرفيعة والغاري األبيض )غذاء أساسي مصنوع 
من الكسافا( زيادة في جل األسواق خالل فبراير/شباط، لكن بوتيرة أبطأ من األشهر 
السابقة. ولعل التحسن الطفيف في قيمة العملة المحلية، عقب تدابير الحكومة لتعزيز 
طرح الدوالر األمريكي، واصل الحد من زيادة األسعار. وازداد مؤشر أسعار المستهلك، 
والذي من خالله يتم قياس معدالت التضخم، بنسبة 17.8 في المائة خالل فبراير/شباط 
مقارنة مع العام السابق، لكنه بقي أدنى بنسبة خمسة في المائة مقارنة مع مستوى 
يناير/كانون الثاني الذي سجل 18.7 في المائة. وكان هذا االنخفاض هو االنخفاض 
الشهري األول في معدل التضخم السنوي خالل فترة 15 شهرًا، وذلك يعود إلى 
عوامل شتى منها تباطؤ ارتفاع أسعار األغذية. إال أن ارتفاع تكاليف النقل، وتدني كميات 
الواردات وزيادة الصادرات إلى البلدان المجاورة، بفعل انخفاض سعر العملة بصفة 
عامة، واصل دعم أسعار األغذية التي بقيت أعلى من قيم نظيرتها في فبراير/شباط 
من العام السابق. وفي المنطقة الشمالية من البلد، تسبب استمرار الصراع في اتساع 
رقعة اضطرابات األنشطة الزراعية والتسويقية، ما تسبب في مزيد من الضغط على 
األسعار وبالتالي ارتفاعها والتسبب في تدهور ظروف األمن الغذائي. وسعيًا لتعزيز 
اإلنتاج المحلي وخفض أسعار األغذية، أقدمت الحكومة على منع صادرات الذرة في 
سبتمبر/أيلول 2016، فضاًل عن اعتمادها مجموعة تدابير خالل فبراير/شباط اشتملت 

على تمويل المستلزمات الزراعية وتحسين فعالية توزيع األغذية عبر البلد.  

نيجيريا  |  الغذائية األساسية
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شهرا 3
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نسبة النمّو

حتى 02/17 معّدل هذه الفترة

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

7.6

4.6

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 

أعلى من  تنخفض بشكل حاد خالل مارس/آذار وتبقى  األرز  أسعار 
مستويات نظيرتها قبل عام  

سجلت أسعار األرز األبيض تراجعًا حادًا خالل مارس/آذار مع بداية حصاد الموسم 
الرئيسي الجديد ماها لعام 2017. كما تعرضت األسعار لضغط مسبب تراجعها 
الضريبة  من  اإلعفاء  فترة  المالية  وزارة  مددت  حيث  مؤخرًا،  الواردات  بفعل 
مارس/  31 نهاية  حتى  باألساس  ُحددت  )والتي  مايو/أيار   31 حتى  األرز  على 

جانب  إلى  وتحليلها(.  األغذية  أسعار  رصد  باألغذية،  المتعلقة  آذار،)السياسات 
على  القصوى  األسعار  ذلك فرض  بما في  أخرى،  حكومية  تدابير  عملت  ذلك، 
على ضبط  وتحليلها(  األغذية  أسعار  رصد  باألغذية،  المتعلقة  )السياسات  األرز 
20 في المائة مقارنة مع نظيرتها  الزيادات. إال أن األسعار بقيت أعلى بنسبة 
قبل عام بفعل تراجع إنتاج محصول الموسم الثانوي ياال لعام 2016، والذي تم 
حصاده خالل سبتمبر/أيلول، عقب الجفاف غير الموسمي وما تاله من فيضانات. 
أما الدعم اإلضافي لألسعار فجاء حصيلة التوقعات غير المؤاتية حيال محصول 
ماها، والذي تضرر بانخفاض الهطوالت المطرية عن معدلها منذ بداية الموسم 
المخصصة  المياه  توافر  تدني  جانب  إلى  أسفر،  ما  األول،  أكتوبر/تشرين  في 

للري، عن انخفاض كبير في الزراعات وتراجع الغالل.  

أسعار الذرة ترتفع إلى مستويات قياسية خالل مارس/آذار 
شهدت أسعار الذرة ارتفاعًا كبيرًا في كافة األسواق الخاضعة للرصد خالل مارس/
بفعل  سوءًا  الموسمية  األنماط  وازدادت  قياسية.  مستويات  إلى  لتصل  آذار 
المخاوف المرتبطة بإنتاجية محاصيل الموسم األول لعام 2017، والذي سيبدأ 
حصاده اعتبارًا من يونيو/حزيران، وذلك بفعل الجفاف في مطلع الموسم الذي 
ضرب المناطق الجنوبية الغربية واإلصابات بدودة الجيش ما أثر في المحاصيل 
الذي أدى  الوسطى والغربية، األمر  المناطق  20 مقاطعة في  الباكورية ضمن 
إلى التنبؤ بخسائر في المحاصيل تصل حتى 11 في المائة. وكان لتراجع إنتاج 
الحبوب عام 2016 واستمرارية الطلب من البلدان المجاورة، السيما كينيا وجنوب 
نحٍو حاد حيث وصلت حتى ضعفي  زيادة األسعار على  السودان، إسهام في 
أساسية  منتجات  أسعار  سجلت  كمباال،  العاصمة  وفي  عام.  قبل  مستوياتها 
مهمة، بما فيها ماتوكة )الموز المخصص للطبخ( والفاصولياء ودقيق الكسافا 
زيادة أيضًا خالل مارس/آذار، لكن بمعدالت أبطأ مقارنة مع زيادات أسعار الذرة.  

سري النكا  |  األرز  

أوغندا  |  الذرة 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)المرجع هو:
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Uganda, Busia, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

شهرا 3

شهرا 12

0.3

0.0      4.8

113.8.8

2 -5.4.9

0.7

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة تواصل ارتفاعها خالل مارس/آذار 
قياسية  مستويات  إلى  لتصل  مارس/آذار  خالل  ارتفاعها  الذرة  أسعار  واصلت 
الحاد  التراجع  بفعل  األسعار  ارتفعت  فقد  للرصد.  الخاضعة  األسواق  جل  في 
في حصاد موسم vuli لعام 2016، والذي اختتم خالل فبراير/شباط الفائت في 
وذلك  النموذج،  ثنائية  المطرية  الهطوالت  ذات  والشرقية  الشمالية  المناطق 
نتيجة الجفاف الشديد. وتفاقم الضغط على األسعار المسبب الرتفاعها نتيجة 
المخاوف المرتبطة بإنتاجية الموسم msimu لعام 2017، والمتوقع حصاده بدءًا 
من مايو/أيار في المناطق الوسطى والجنوبية ذات الهطوالت المطرية أحادية 
النموذج، لم تكن الهطوالت المطرية  النموذج. وفي المناطق الوسطى ثنائية 
خالل فبراير/شباط ومارس/آذار كافية لتغطي حاالت النقص في الرطوبة الناجمة 
السابقين والجفاف في مطلع  الشهرين  الجفاف االستثنائية خالل  عن ظروف 
في  األثر  بالغ  له  كان  والذي  ودودوما  وسينجيدا  تابورا  مناطق  في  الموسم 
على  قيودًا  الحكومة  فرضت  األسعار،  لخفض  محاولة  وفي  الزراعية.  الظروف 

استيراد السلع األساسية، من قبيل الذرة والفاصولياء والذرة. 

جمهورية تنزانيا المتحدة  |  الذرة 
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1.9

0.4

United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, Wholesale, Maize

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 52.9.8

      13.5

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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/470428/
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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 أبريل/نيسان 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. 
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