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غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#6
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار   لرصد 

سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا

وسط  ↖ يونيو/حزيران  خالل  عامة  بصفة  ارتفاعاً  الدولي  المستوى  عىل  القمح  أسعار  سجلت 
ي 

�ف  2017 عام  لمحاصيل  المؤاتية  غ�ي  الزراعية  والظروف  بالنوعية  المرتبط  المخاوف 
استقرارها  عىل  فحافظت  الذرة  تصدير  أسعار  أما  الرئيسية.  المنتجة  البلدان  بعض 
المنتج  عىل  القوي  الطلب  نتيجة  ارتفاعها  رز  الأ أسعار  عروض  واصلت  ف  ح�ي ي 

�ف عموماً، 
رئيس. بشكل 

يونيو/ ↖ خالل  تراجعاً  سجلت  أو  استقرارها  عىل  الحبوب  أسعار  حافظت  أفريقيا،  ق  �ش ي 
�ف

المستويات  من  قريبة  بقيت  أنها  إل   ،2017 لعام  الجديد  الموسم  حصاد  مع  حزيران 
بفعل  ة  الأخ�ي الأشهر  حاداً خالل  ارتفاعاً  الأسعار  البلدان. وشهدت  من  عديد  ي 

�ف القياسية 
 2016 لعام  الثانوي  الموسم  محاصيل  إنتاج  تراجع  عن  الناجمة  مداد  الإ محدودية 
قلة  إثر  عامة  بصفة  العام  هذا  حصاد  بإنتاجية  المرتبطة  والمخاوف  الجفاف  بسبب 

المحاصيل.  أصابت  ي 
ال�ت فات  والآ الأمطار 

البلدان  ↖ ي 
�ف رز  لالأ المحلية  الأسعار  دعم  من  مزيد  ي 

�ف الطلب  استمرار  تسبب  آسيا،  ي 
و�ف

شهدت  قليمية،  الإ دون  المنطقة  من  أخرى  بلدان  ي 
و�ف يونيو/حزيران.  خالل  المصدرة 

يعكس  ما  بنغالديش  ي 
�ف قياسية  مستويات  إل  لتصل  الرتفاع  من  مزيداً  رز  الأ أسعار 

نتاج  الإ تراجع  جانب  إل   2017 لعام  الرئيسي  الموسم  بمحصول  لحقت  ي 
ال�ت الخسائر 

ي مواصلة 
2017 أثره �ف ي �ي لنكا، كان لتوقع انخفاض إنتاج 

2016. و�ف والواردات خالل 
رز. الأ أسعار  دعم 

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

رواندا  | الذرة

الصومال | الحبوب الخشنة 

جنوب السودان  | الأغذية الأساسية

رسي النكا  |  الأرز 

أوغندا  | الذرة

انيا المتحدة  | الذرة ز جمهورية ت�ز

المحىلي  المستوى  عىل  الأسعار  تحذير 

ي حال كانت بيانات الأسعار المتاحة ليست أقدم من شهرين.
ل يتم إدراج تحذيرات إل �ز

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 القمح والأرز خالل يونيو/حزيران، ول تغي�ي يطرأ عىل أسعار الذرة 
ارتفاع �ف

سجلت أسعار القمح عىل المستوى الدولي ارتفاعاً بصفة عامة خالل يونيو/
، أحمر،  حزيران. فقد شهد سعر القمح المرجعي الأمريكي )رقم 2، قاسي

، ليصل ي عىل التوالي
 شتوي، تسليم ظهر السفينة( ارتفاعاً حاداً للشهر الثا�ز

ي المائة
 معدل سعر الطن إل 226 دولراً أمريكياً، أي أعىل بنسبة 13 �ز

ي المائة مقارنة مع مستواه خالل الشهر
 مقارنة مع مايو/أيار وبنحو 14 �ز

 عينه من العام المنرصم. وأدى الضغط الموسمي الناجم عن حصاد القمح
 الشتوي لعام 2017 إل أك�ث من معاوضة هذه الزيادة بفعل التقارير

ي توافر القمح
 بانخفاض نوعية الحبوب هذا العام، ما ينطوي عىل تراجع �ز

 المخصص للطحن ذي النوعية الممتازة، ناهيك عن تراجع ظروف القمح
ي لم

 الربيعي بفعل ارتفاع الحرارة والطقس الجاف. كما أدت الظروف ال�ت

ي النصف الشمالي
ي بلدان رئيسة أخرى تزرع المحصول �ز

 تصل إل المثالية �ز

، ز ي الأرجنت�ي
اليا إل دعم الأسعار أيضاً. و�ز ي أجزاء من أس�ت

 من الأرض و�ز

ي
ي أعاقت عمليات زراعة المحصول الجديد �ز

 أسهمت الظروف الرطبة ال�ت
   ارتفاع الأسعار خالل يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر الفائت.

 بقيت أسعار الذرة عىل المستوى الدولي مستقرة عموماً خالل يونيو/حزيران،
 حيث سجل معدل سعر الذرة الأمريكية المرجعية )رقم 2 صفراء، تسليم
 ظهر السفينة( 158 دولراً أمريكياً للطن، أي دونما تغي�ي عملياً مقارنة مع

ي المائة مقارنة مع الشهر عينه من عام 2016.
 مايو/أيار، وأد�ز بزهاء 13 �ز

ي مطلع الشهر نتيجة مخاوف مرتبطة بظروف الحرارة
 وعقب ارتفاعها �ز

ي الزراعة
ي مناطق زراعية رئيسية، وعقب بعض حالت التأخ�ي �ز

 المرتفعة �ز

ي
 خالل شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، تراجعت الأسعار خالل النصف الثا�ز
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الأسعار الدولية للقمح

Latest Price
(Jun-17) 1M 3M 1Y
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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

Latest Price
(Jun-17) 1M 3M 1Y
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الأسعار الدولية لالأرز

ي منطقة البحر الأسود، بقي
 من يونيو/حزيران بفعل تحسن الطقس. و�ز

ز تراجعت ي ح�ي
 منحى أسعار الذرة أك�ث استقراراً بفعل استمرار الطلب، �ز

ي
ي أمريكا الجنوبية مع تواصل حصاد محاصيل 2017 وال�ت

 عروض الأسعار �ز
ة تبعاً للتوقعات.  قد تنتج كمية وف�ي

  
 سجل مؤ�ث منظمة الأغذية والزراعة لعموم أسعار الأرز

 )2002‑04=100( ارتفاعاً للشهر السابع عىل التوالي خالل يونيو/حزيران
ي المائة مقارنة مع قيمته قبل

 ليصل إل 209 نقاط، أي أعىل بنسبة أربعة �ز
ي كافة بلدان المنشأ

 شهر. وسجلت أسعار التصدير مزيداً من الرتفاع �ز
 الآسيوية الرئيسية خالل يونيو/حزيران، حيث بقي الموردون مشغولون
ة من جانب بلدان ش�ت من  بتلبية موجة الطلبات خالل الأسابيع الأخ�ي

يرانية وبنغالديش. ولعل التوقعات سالمية الإ  قبيل العراق والجمهورية الإ
ز و�ي لنكا وبنغالديش أدت إل يات من جانب الفلب�ي  بمزيد من المش�ت

اب  زيادة المكاسب. ولم تبدأ الأسعار بتسجيل تراجع طفيف سوى مع اق�ت
مدادات ز الإ  الشهر من نهايته، وذلك وسط تخفيف الضغط عىل تأم�ي
ي أمريكا، أدت المبيعات المتجهة إل العراق إل

 وغياب الهتمام. و�ز
ي الوليات المتحدة الأمريكية،

ي عروض أسعار الحبوب �ز
 ارتفاع أك�ب �ز

ي وجدت لها دعماً وسط استمرار المخاوف حيال الخسائر الناجمة
 وال�ت

ة المبيعات ة الجيدة للصادرات. كما عمل ارتفاع وت�ي  عن الفيضان والوت�ي
ز اتجهت ي ح�ي

ز وأورغواي، �ز ي كل من الأرجنت�ي
 عىل دعم عروض الأسعار �ز

يات ازيل وسط محدودية الهتمام بالمش�ت ي ال�ب
 الأسعار إل النخفاض �ز

العملة.     وتقلبات 

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�ث عىل نحو غ�ي طبيعي ما يؤثر سلباً �ز

ي البلدان ال�ت
�ز

أسعار الأرز تشهد مزيداً من الرتفاع لتصل إل مستويات قياسية 

خالل  قياسية  مستويات  إل  لتصل  الرتفاع  من  مزيداً  الخشن  الأرز  أسعار  سجلت 
ي 

م�ز ي 
ال�ت الخسائر  عقب  الأسواق  ي 

�ز المنتج  توافر  تراجع  يعكس  ما  يونيو/حزيران 
نتاج  الإ تراجع  جانب  إل  الفيضانات،  إثر   2017 لعام  الرئيسي    boro محصول  بها 
مؤخراً عىل  أقدمت  الأسعار،  لرتفاع  الحكومة  من  واستجابة   .2016 عام  والواردات 
اد  يبة الست�ي اء كميات أك�ب من الأرز من البلدان المجاورة كما أعلنت عن خفض �ز �ث
ز أوقف البنك  ي ح�ي

ي المائة، �ز
ي المائة بعد أن كانت 25 �ز

المفروضة عىل الأرز إل 10 �ز
/كانون  ديسم�ب  31 لغاية  الأرز  واردات  عىل  العتماد  كتاب  بهامش  العمل  المركزي 

الأول 2017 )السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها(.   

أسعار الذرة تستقر عند مستويات مرتفعة خالل يونيو/حزيران 

إل  وصل  والذي  يونيو/حزيران،  خالل  المرتفع  مستواها  عىل  الذرة  أسعار  حافظت 
ه قبل عام رغم حصاد الموسم 2017ب. ولعل هذا المستوى  ضعف مستويات نظ�ي
مداد بفعل تراجع حصاد 2017أ،  ي الإ

المرتفع لالأسعار يعكس حالة المحدودية العامة �ز
ي الواردات من جمهورية 

الذي جمع خالل وقت مبكر من هذا العام، والنخفاض الأك�ب �ز
. كما أدى ضعف قيمة العملة وانخفاض الحتياطي  ز انيا المتحدة ورواندا المجاورت�ي ز ت�ز
ي إل إعاقة التجارة، ناهيك عن نقص الوقود الذي أدى إل ارتفاع أك�ب  من القطع الأجن�ب
بالمقابل،  لرتفاعها.  المسبب  الأسعار  عىل  أك�ب  ضغط  ي 

�ز تسبب  ما  النقل  تكاليف  ي 
�ز

استمرار  مع  السابقة  الأسابيع  خالل  الأساسي  الفاصولياء  محصول  أسعار  تراجعت 
الحصاد. وتم إعفاء بذور ودقيق الذرة، والكسافا ودقيق الكسافا والأرز والفاصولياء من 

ي منتصف مايو/أيار.       
الرسوم الجمركية �ز

ي يونيو/حزيران   
ي أسعار الذرة يسجل �ف

ارتفاع أك�ب �ف

واصلت أسعار الذرة ارتفاعها الملحوظ خالل يونيو/حزيران لتصل إل مستويات أعىل 
ة  الأخ�ي الأشهر  الحادة خالل  الزيادة  ي هذه 

وتأ�ت عام.  قبل  تها  نظ�ي مقارنة مع  بأشواط 
بشكل عام لحصاد  نتاجية  الإ المخاوف حيال  إل جانب  الموسمية  التجاهات  لتعكس 
صابات  ب مطلع الموسم والإ موسم belg الذي بدأ للتو، وذلك بفعل الجفاف الذي �ز
بالمقابل،  المحتملة.  الغلة  ي 

أثرت �ز ي 
الغربية وال�ت الجنوبية  المناطق  ي 

بدودة الجيش �ز
ي بعض الأسواق خالل يونيو/حزيران، لكنها ل 

استقرت أسعار موسم teff وتراجعت �ز
المستورد جزئياً  القمح  أسعار  السابق. وسجلت  العام  عينها من  ة  الف�ت أعىل من  تزال 
ي 

�ز يونيو/حزيران  خالل  طفيفة  زيادة  ية  الحرصز المراكز  ي 
�ز رئيس  بشكل  والمستهلك 

الكميات  يعكس  ما  عام  قبل  مستوياتها  من  قريبة  بقيت  لكنها  أبابا،  أديس  العاصمة 
نتاج الجيد لعام 2016.    الكافية من الواردات والإ

بنغالديش  |  الأرز  
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ح�ت 06/17 ة معّدل هذه الف�ت
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 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/897431/
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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 مزيداً من الرتفاع وتصل إل مستويات قياسية خالل 
يونيو/حزيران  

ي جل الأسواق خالل يونيو/حزيران، لتواصل 
�ز ارتفاعاً  الحبوب الخشنة  سجلت أسعار 

ي مطلع 2017 ولتصل بذلك إل مستويات قياسية أو 
بذلك التجاه الصاعد الذي بدأ �ز

تها قبل عام. وارتفعت التجاهات الموسمية  شبه قياسية تجاوزت بكث�ي مستويات نظ�ي
بفعل الطلب المتواصل خالل شهر رمضان. إضافة إل ذلك، أسهمت عوامل من قبيل 
يات من المؤسسات خالل  ي بعض الأقسام، وارتفاع كميات المش�ت

نقص إنتاج 2016 �ز
بقاء عىل الأسعار عند مستويات  ي الإ

يا �ز الواردات من نيج�ي الأشهر السابقة وانخفاض 
الأرز  أسعار  استقرار  عىل  بقاء  الإ إل  الواردات  دفق  تواصل  أدى  بالمقابل،  مرتفعة. 
. وقد بدأت زراعة  ي

ي يونيو/حزيران من العام الما�ز
تها �ز ي انخفضت عن قيم نظ�ي

وال�ت
محاصيل الحبوب لعام 2017 ضمن ظروف طقس مؤاتية عموماً، حيث من المرتقب 

/أيلول.    ي سبتم�ب
حصادها �ز

أسعار الأغذية تحافظ عىل ارتفاعها خالل مايو/أيار   

الكسافا(  )غذاء أساسي مصنوع من  الأبيض  والغاري  الحبوب الخشنة  سجلت أسعار 
مزيداً من الرتفاع خالل مايو/أيار لتصل إل مستويات قياسية أو شبه قياسية. وجاءت 
شهر  خالل  المحىلي  المستوى  عىل  الأقوى  الطلب  إل  لتضاف  الموسمية  التجاهات 
ي قيمة العملة المحلية 

اجع الكب�ي �ز ي ارتفاع مستوى أسعار الأغذية نتيجة ال�ت
رمضان. ويأ�ت

، فضالً عن محدودية إمدادات الأسواق  ي
، وانعدام الأمن المد�ز ي

مقارنة مع العام الما�ز
والأسماك  الألبان  ومنتجات  واللحوم  الحبوب  أسعار  ارتفاع  أما  النقل.  تكاليف  وارتفاع 
عند  وإبقائها  الأغذية  أسعار  تضخم  عىل  المحافظة  إل  فأدى  وات  والخرصز والبطاطا 
ي المائة مقارنة مع الشهر عينه من 

مستويات مرتفعة خالل مايو/أيار أعىل بنسبة 19 �ز
خالل  المسجل  المعدل  من  قريباً  بقي  الأغذية  أسعار  تضخم  أن  إل  الفائت.  العام 
ما  مايو/أيار،  خالل  فقط  طفيف  بشكل  الأغذية  أسعار  ارتفعت  حيث  أبريل/نيسان، 
السوق  ي 

�ز لسيما   ‑ المحلية  العملة  قيمة  ي 
�ز التحسن  من  شيئاً  أساسية  بصفة  يعكس 

. ورغم  ي
�ت ي الشمال ال�ث

ي أعمال الأسواق �ز
الموازية ‑ وعقب التحسن الطفيف نوعاً ما �ز

ارتفاع أسعار الأغذية، إل أن معدل التضخم العام تراجع للشهر الرابع عىل التوالي خالل 
ي مطلع يوليو/تموز، 

ي فئات سلع أخرى. و�ز
مايو/أيار، ما يعكس تراجع معدل التضخم �ز

أعلنت الحكومة أيضاً عن عزمها كبح أسعار مواد غذائية خالل الأسابيع القليلة القادمة.   

النيجر  |  الحبوب الخشنة  

يا  |  الأغذية الساسية نيج�ي
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نسبة النمّو

ح�ت 06/17 ة معّدل هذه الف�ت

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

ح�ت 05/17 ة معّدل هذه الف�ت

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

2.0

7.3-1.9

9.5

أسعار الذرة تبقى مرتفعة رغم تراجعها مؤخراً 

المرتفع  المستوى  مع  مقارنة  يونيو/حزيران  خالل  طفيفاً  تراجعاً  الذرة  أسعار  سجلت 
القياسي الذي وصلت إليه خالل الشهر الفائت وذلك بفعل الواردات من أوغندا وجمهورية 
ي المائة مقارنة مع 

. غ�ي أن الأسعار بقيت أعىل بنسبة 80 �ز ز انيا المتحدة المجاورت�ي ز ت�ز
موسم  حصاد  ي 

تد�ز عن  الناجم  مدادات  الإ تراجع  نتيجة  عام  قبل  تها  نظ�ي مستويات 
الأمطار  الجفاف والمخاوف حيال حصاد موسم  2016 بفعل  لعام  ر  القصي الأمطار 
صابة بدودة الجيش.  ي مطلع الموسم والإ

الطويل القادم لعام 2017 نتيجة الجفاف �ز
انخفضت  ي 

وال�ت المتحدة،  انيا  ز ت�ز وجمهورية  أوغندا  من  الواردات  أسعار  ارتفاع  وجاء 
ي حصاد 2016، ليدعم 

فيهما الكميات الفائضة المعدة للتصدير عن المعدل بفعل تد�ز
. وعليه اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات سعياً منها لكبح الأسعار  الأسعار بدرجة أك�ب
ي ذلك تقديم دعم لأسعار واردات الذرة وبيع دقيق الذرة )السياسات الغذائية، 

بما �ز
رصد أسعار الأغذية وتحليلها(. وتراجعت أسعار محصول الفاصولياء الأساسي بشكل 
ي المائة وذلك يعود بصفة أساسية 

حاد خالل يونيو/حزيران بنسبة وصلت إل قرابة 20 �ز
انيا المتحدة.  ز إل زيادة الواردات من أوغندا وجمهورية ت�ز

كينيا  |  الذرة 
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نسبة النمّو

ح�ت 06/17 ة معّدل هذه الف�ت

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

  6.2.9

4.3

 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/888032/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/888032/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

أسعار الذرة تستقر عند مستويات قياسية    

يونيو/ خالل  قياسية  شبه  مستويات  عند  كيجالي  العاصمة  ي 
�ز الذرة  أسعار  استقرت 

حصاد  وجاء  السابق.  العام  ي 
�ز قيمها  مع  مقارنة  المائة  ي 

�ز  40 بنحو  وأعىل  حزيران، 
محاصيل الموسم 2017ب ليكبح التجاه الصاعد الذي شهدته الأشهر السابقة، إل أن 
ي حصاد 2017أ أعاق تراجع الأسعار. وتسبب ارتفاع 

نتاج عىل نطاق محىلي وتد�ز نقص الإ
دعم  من  مزيد  ي 

�ز ز  المجاورت�ي المتحدة  انيا  ز ت�ز وجمهورية  أوغندا  من  الواردات  أسعار 
اجع خالل الأسابيع القادمة  الأسعار. غ�ي أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار شيئاً من ال�ت
ق أفريقيا عىل  مع الحصاد الجديد الوف�ي وتحسن تدفق الواردات. وأقدمت جماعة �ث
الغذائية  المنتجات  كة عىل بعض  الخارجية المش�ت التعرفة الجمركية  إلغاء أو تخفيض 
مداد وكبح تضخم  المستوردة إل رواندا، وذلك سعياً منها إل تخفيف الضغط عىل الإ

أسعار الأغذية )السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها(.     

أسعار الحبوب الخشنة تبقى عند مستويات مرتفعة  

ي حينا لذرة بقيت 
سجلت أسعار الذرة الرفيعة زيادة بصفة عامة خالل يونيو/حزيران، �ز

ي بعض الأسواق نتيجة تواصل عمليات تقديم المساعدات 
مستقرة أو سجلت تراجعاً �ز

اجع  الغذائية. إل أن الأسعار بقيت أعىل بنحو ضعف مستوياتها قبل عام، مدعومة ب�ت
مدادات الناجم عن تراجع إنتاج الحبوب لعام 2016 بفعل الجفاف والتوقعات غ�ي  الإ
المؤاتية حيال حصاد موسم gu  لعام 2017 المرتقب خالل أغسطس/آب، والناجمة 
ي أصابت المحاصيل بعد إنباتها. الأمر 

عن ضعف الأمطار وتراجع الزراعات والآفات ال�ت
  deyr ي إنتاج الحبوب عقب حصاد موسم

اجع الثالث عىل التوالي �ز الذي قد يقود إل ال�ت
ي محصول gu لعام 2016.    

الضعيف الذي تم جنيه مؤخراً هذا العام وتد�ز

رواندا  |  الذرة 

الصومال  |  الحبوب الخشنة  
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نسبة النمّو

ح�ت 06/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Rwanda, Kigali, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

2.1
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نسبة النمّو

ح�ت 06/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

Somalia, Mogadishu, Retail, Sorghum (red)المرجع هو:

شهرا 3

شهرا 12

 2.8

-0.3     3.4

 2.2

1 0.5.2

2.3

أسعار الأغذية تبقى عند مستويات مرتفعة رغم تراجعها الطفيف    

ي استقراراً خالل 
ي العاصمة جوبا، شهدت أسعار الذرة والذرة الرفيعة والفول السودا�ف

�ز
دقيق  فيها  بما  أخرى  مهمة  أساسية  محاصيل  أسعار  تراجعت  ز  ي ح�ي

�ز يونيو/حزيران، 
ة تعكس  . ولعل التجاهات الأخ�ي ي المائة عىل التوالي

القمح والكسافا بنسبة 13 و26 �ز
ي المناطق الجنوبية ثنائية 

مدادات من حصاد الموسم الأول، والذي بدأ جنيه �ز زيادة الإ
أسست  مايو/أيار،  ي 

و�ز المدعومة.  الأساسية  الغذائية  السلع  مبيعات  وكذلك  النموذج 
اد وبيع خمسة مواد غذائية )السكر ودقيق القمح ودقيق  كة تجارية لست�ي الحكومة �ث
ي جوبا. وكانت أسعار هذه المواد الغذائية 

ي 35 متجراً �ز
الذرة والفاصولياء وزيت الطبخ( �ز

ي المائة مقارنة مع أسعار السوق. إضافة إل 
المدعومة أد�ز بنسبة تراوحت من 25‑45 �ز

إل  أشهر.  ثالثة  لمدة  الأساسية  الغذائية  السلع  اد عىل  الست�ي يبة  إلغاء �ز تم  ذلك، 
ي يونيو/حزيران بقيت أعىل بمقدار ثالثة إل خمسة أضعاف مقارنة 

أن أسعار الأغذية �ز
اجع قيمة العملة المحلية  مع مستوياتها قبل عام بالقيمة السمية، مدعومة بذلك ب�ت

مدادات المحلية، ناهيك عن اضطرابات الأسواق بفعل انعدام الأمن.    ومحدودية الإ

جنوب السودان  |  الأغذية الساسية
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1.0

-0.1

South Sudan, Juba, Retail, Groundnuts

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 5 -1.1.4

      1.2

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/food-prices/food-policies/detail/ar/c/897428/
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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 خالل مايو/أيار وتصل إل مستويات قياسية 

ي جّل الأسواق الخاضعة للرصد تراجعاً خالل يونيو/حزيران بأك�ث 
سجلت أسعار الذرة �ز

مايو/أيار  إليها خالل  ي وصلت 
ال�ت القياسية  المرتفعة  المستويات  المائة عن  ي 

�ز  10 من 
ي الوقت الراهن. 

وذلك مع بدء إمداد الأسواق بحصاد الموسم الأول الذي يتم جنيه �ز
بفعل  عام  قبل  تها  نظ�ي مع  مقارنة  المائة  ي 

�ز  50 بنسبة  أعىل  بقيت  الأسعار  أن  غ�ي 
ي 

مدادات نتيجة تراجع إنتاج الحبوب لعام 2016 والمخاوف المرتبطة بتد�ز محدودية الإ
ي لم تصل إل معدلها 

الأمطار وال�ت تقلبات  الغالل بفعل  تأثرت  الراهن. وقد  الحصاد 
ي المقاطعات الجنوبية الغربية وتلك الشمالية وكذلك نتيجة إصابة المحصول بدودة 

�ز
ي البلد تبعاً للتقارير. وأدى استمرار الطلب من 

ي 60 من أصل 111 مقاطعة �ز
الجيش �ز

البلدان المجاورة إل مزيد من دعم الأسعار. ففي العاصمة كمبال، سجلت أسعار المبيع 
ي 

بالتجزئة لمنتجات الفاصولياء والماتوكة )الموز المخصص للطبخ( ودقيق الكسافا ال�ت
ي الوجبات المحلية تراجعاً أيضاً خالل يونيو/حزيران.   

تعد أساسية �ز

ي يونيو/حزيران    
أسعار الذرة تبقى مرتفعة رغم تراجعها أيضاً �ف

مدادات  ي عىل التوالي خالل يونيو/حزيران نتيجة زيادة الإ
تراجعت أسعار الذرة للشهر الثا�ز

ي المناطق الوسطى والجنوبية ذات الهطولت 
من حصاد msimu  الذي اختتم مؤخراً �ز

ي تم جنيها بدءاً 
المطرية أحادية النموذج ومن الحصاد الأخرصز لمحاصيل masika  ال�ت

ثنائية  المطرية  الهطولت  ذات  قية  وال�ث الشمالية  المناطق  ي 
�ز يوليو/تموز  مطلع  من 

ي الأسعار مؤخراً إل أنها بقيت أعىل بأشواط مقارنة مع مستويات 
اجع �ز النموذج. ورغم ال�ت

ي 
الثا�ز إنتاج محصول الموسم  الفائت بفعل تراجع  العام  ي يونيو/حزيران من 

تها �ز نظ�ي
ي المناطق الوسطى والشمالية بفعل 

لعام 2016 نتيجة الجفاف وتراجع حصاد 2017 �ز
ي 

�ز كما   ، الأك�ب ي  الحرصز المركز  السالم،  دار  ي 
الجيش. و�ز بدودة  صابة  الأمطار والإ قلة 

ي المائة عىل التوالي مقارنة مع يونيو/حزيران 
إرينجا، ارتفعت الأسعار بنسبة 38 و32 �ز

ي مناطق شمالية ذات 
الواقعة �ز ي أروشة، 

ز سجلت الأسعار �ز ي ح�ي
الفائت. �ز من العام 

هطولت مطرية ثنائية النموذج تأثرت بالجفاف، ارتفاعاً بأك�ث من الضعف خالل يونيو/
حزيران.   

أوغندا  |  الذرة 

انيا المتحدة  |  الذرة  ف جمهورية ت�ف
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نسبة النمّو

ح�ت 06/17 ة معّدل هذه الف�ت

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

ح�ت 06/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
United Republic of Tanzania, Arusha, Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تها قبل عام  أسعار الأرز ترتفع خالل يونيو/حزيران وأعىل من نظ�ي

مستويات  بذلك  لتتجاوز  يونيو/حزيران  خالل  الرتفاع  من  مزيداً  الأرز  أسعار  سجلت 
ي المائة. وارتفعت التجاهات الموسمية بفعل التوقعات 

تها قبل عام بنسبة 17 �ز نظ�ي
ي محصول الموسم الثانوي yala  لعام 2017، المرتقب حصاده خالل 

اجع حاد �ز ب�ت
مدادات بالمياه ونقص البذور.  /أيلول نتيجة استمرار محدودية الإ أغسطس/آب وسبتم�ب
ي إجمالي إنتاج الأرز 

اجع ملحوظ �ز ولعل المستوى المرتفع لالأسعار يعكس التوقعات ب�ت
ي المائة عن إنتاج العام الفائت 

اجعه بنسبة 40 �ز لعام 2017، والذي تقول التنبؤات ب�ت
ي أواخر 

ي المائة مقارنة مع معدل السنوات الخمس السابقة بفعل الجفاف �ز
وبنسبة 35 �ز

لنكا،  )�ي   17/2016 الرئيسي    maha محصول  ي 
�ز أثر  ما   ،2017 ومطلع   2016

ي مسعى 
المبكر(. و�ز نذار  العالمي للمعلومات والإ النظام  التقرير الخاص الصادر عن 

الأول  الأشهر  خالل  الواردات  زيادة  عىل  الحكومة  أقدمت  الأسواق،  إمدادات  لتعزيز 
يبية عىل الأرز المستورد ح�ت أغسطس/آب  عفاءات الرصز ة الإ لعام 2017 وتمديد ف�ت

2017 )كانت ستنتهي بتاريخ 31 مايو/أيار(.   

�ي لنكا  |  الأرز
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نسبة النمّو

ح�ت 06/17 ة معّدل هذه الف�ت

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

2.0

4.0.9 6

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/3/a-i7450e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7450e.pdf


ي 
المع�ز المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  للنظام  التابع  الأغذية وتحليلها  أسعار  رصد  فريق  قبل  من  ة  الن�ث أعدت هذه 

المعلومات والتحليالت ة عىل آخر  الن�ث 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

© منظمة الأغذية والزراعة، 2017

- 10 يونيو/حزيران  2017 ة خاصة FPMA GIEWSI7536AR/1/07.17 ن�ش

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/

