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غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#7
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار   لرصد 

سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا

يوليو/ ↖ خالل  الرتفاع  من  مزيداً  الدولي  المستوى  عىل  القمح  أسعار  سجلت 
مرتفع  للقمح  بالنسبة  لسيما  بالجودة،  المرتبطة  المخاوف  بفعل  تموز 
بفعل  محدوداً  كان  الأسعار  لرتفاع  المسبب  الضغط  أن  رغم   ، ن وت�ي ال�ب
الذرة  تصدير  أسعار  أما  العالمي.  المستوى  عىل  ة  وف�ي بإمدادات  التوقعات 
الحّد  عىل  الطلب  تباطؤ  عمل  ن  ح�ي ي 

�ن عامة،  بصفة  يذكر  تغي�ي  دونما  فبقيت 
رز. الأ أسعار  عروض  ي 

�ن الزيادات  من 

تراجعاً  ↖ المنطقة  بلدان  جّل  ي 
�ن الحبوب  أسعار  شهدت  أفريقيا،  ق  �ش ي 

و�ن
إل  الجديد،  الحصاد  بعد  التوالي  عىل  ي 

الثا�ن للشهر  يوليو/تموز  خالل  ملحوظاً 
الذرة  أسعار  سجلت  بالمقابل،  عام.  قبل  تها  نظ�ي من  أعىل  عموماً  بقيت  أنها 
حيال  التوقعات  بضعف  مدعومة  قياسية،  مستويات  إل  أوصلها  اً  كب�ي ارتفاعاً 

.2017 محاصيل 

الأساسي  ↖ البطاطا  محصول  أسعار  سجلت  المستقلة  الكومنويلث  دول  ي 
و�ن

يونيو/حزيران  خالل  بلغته  الذي  القياسي  شبه  أو  القياسي  المستوى  عن  تراجعاً 
أن  إل  الجديد.  الحصاد  بداية  مع  تزامناً  قليمية  الإ دون  المنطقة  بلدان  جّل  ي 

�ن
عقب  السابق  العام  من  يوليو/تموز  خالل  تها  نظ�ي من  أعىل  بقيت  الأسعار 

السابقة. الأشهر  خالل  سجلتها  ي 
ال�ت الحادة  الزيادات 

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 
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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. 



ة خاصة2 10 أغسطس/آب FPMA GIEWS2017 ن�ش

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

الأسعار الدولية للحبوب 

ي أسعار الذرة 
أسعار تصدير القمح إل مزيد من الرتفاع خالل يوليو/تموز، واستقرار �ن

القمح عىل المستوى الدولي ارتفاعها خالل يوليو/تموز،  واصلت أسعار 
، أحمر،  حيث سجل سعر القمح الأمريكي المرجعي )رقم 2، قاسي
 شتوي، تسليم ظهر السفينة( مزيداً من الرتفاع للشهر الثالث عىل

 التوالي ليصل معدل سعر الطن إل 240 دولراً أمريكياً، أي أعىل بنسبة
ه قبل ي المائة قياساً بشهر يونيو/حزيران، متجاوزاً مستوى نظ�ي

 ستة �ز
ي المائة. وأسفر استمرار المخاوف حيال تراجع توافر

 عام بنسبة 28 �ز
 الحبوب عالية الجودة بفعل الطقس الجاف والحار عن استمرار رفع

افية ي مطلع هذا الشهر. غ�ي أن ضغط الحصاد والنظرة الست�ش
 الأسعار �ز

اجع خالل النصف مداد العالمي دفعت الأسعار نحو ال�ت  المؤاتية حيال الإ

ي
ي من يوليو/تموز، لتحد بذلك الزيادات قياساً بالشهر الفائت. أما �ز

 الثا�ز
المرتبطة بنوعية البحر الأسود، فكانت المخاوف  ي ومنطقة   التحاد الأورو�ب

ي شهدتها الأسعار، حيث
ي الحصاد وراء الزيادة ال�ت

 المحصول والتأخر �ز
ي يوليو/تموز من العام الفائت.

ه �ز  ازداد معدلها عن مستويات نظ�ي

الدولي حالة من الستقرار بصفة المستوى  الذرة عىل   سجلت أسعار 
الأمريكية الذرة  يوليو/تموز، حيث وصل معدل سعر   عامة خالل 

159 دولراً 2، صفراء، تسليم ظهر السفينة( إل   المرجعية )رقم 
يونيو/حزيران بشهر  قياساً  عملياً  يذكر  تغي�ي  أي دون  للطن،   أمريكياً 

أما الضغط  .2016  وأقل بشكل طفيف مقارنة مع الشهر عينه من عام 
الحرارة الناجمة عن ظروف  المخاوف  بفعل  الأسعار   المسبب لرتفاع 
انقلب قد  المنتج  القوي عىل  والطلب  يوليو/تموز  ي مطلع 

�ز  والجفاف 
ي بعض

�ز الطقس  نتيجة تحسن  الشهر  ي من 
الثا�ز النصف   بمجمله خالل 

كما سجلت  .18/2017 للموسم  ي 
النها�أ المخزون  وارتفاع   المناطق 

المخاوف بفعل  ارتفاعاً متوسطاً  الأسود  البحر  ي منطقة 
�ز الذرة   أسعار 

أمريكا ي 
ز تراجعت عروض الأسعار �ز ي ح�ي

 المرتبطة بظروف الطقس، �ز
أن تصل لها  والمتوقع   2017 لمحاصيل  الراهن  الحصاد   الجنوبية مع 

ة.    إل مستويات وف�ي

Latest Price
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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

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

رز الأ الأغذية والزراعة لعموم أسعار   سجل مؤ�ش منظمة 
يوليو/تموز ليصل المائة خالل  ي 

0.7 �ز بنسبة  ارتفاعاً   )100=04‑2002( 
. ولعل هذه الزيادة ز  إل 210 نقاط وهو المستوى الأعىل خالل سنت�ي

جابونيكا لأرز  الموسمي  التوافر  محدودية  تعكس  الطفيفة   الشهرية 
ي الضغط عىل عروض

ز تسبب تباطؤ الطلب �ز ي ح�ي
 والأرز العطري، �ز

المرجعي الأبيض  الأرز  تايلند، وصل معدل سعر  إنديكا. ففي   أسعار أرز 
432 دولراً أمريكياً للطن، محققاً تراجعاً بنسبة 100% ب إل   تاي 

اء، بال�ش الهتمام  غياب  نتيجة  الفائت  بالشهر  قياساً  المائة  ي 
�ز  ثمانية 

المبذولة لستقطاب الجهود  تسببت  كما  المنتج.  توافر  زيادة  عن   ناهيك 
ي باكستان وفيت نام،

ي تراجع عروض الأسعار �ز
ائية �ز  الجهات ال�ش

ي باكستان بفعل انخفاض توافر
 مع أن تراجع الأسعار كان محدوداً �ز

المرتقبة المبيعات  بفعل  نام  فيت  ي 
و�ز الموسمي،  المستوى   المنتج عىل 

الأمريكية، القارة  ي 
أك�ش استقراراً نسبياً �ز السوق فكانت  أما   . ز الفلب�ي  إل 

الطلبات ز  بتأم�ي ي مشغولن 
والأورغوا�ز ي 

الأرجنتي�ز الموّردان  بقي   حيث 
ازيل مع تحسن عملة ال�ب ي 

ارتفاعاً �ز القيمة  ز شهدت  ي ح�ي
قليمية، �ز  الإ

نتاج الإ اجع  ب�ت التوقعات  الأمريكية، عملت  المتحدة  الوليات  ي 
و�ز  البلد. 

ز تسببت ي ح�ي
 بصورة حادة عىل دعم عروض أسعار الأرز الطويل، �ز

المدورة الكميات  إل جانب ضآلة  كاليفورنيا  ي 
�ز الحصاد  بتأخر   التوقعات 

للشهر المتوسط نحو الرتفاع  الأرز  ي دفع أسعار 
 من محصول جابونيكا �ز

. التوالي ي عىل 
 الثا�ز

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

تها قبل عام ي أسعار الأرز خالل يوليو/تموز مع بقائها أعىل من نظ�ي
تراجع �ن

بذلك  لتعكس  يوليو/تموز،  خالل  ملحوظ  بشكل  الخشن  الأرز  أسعار  تراجعت 
ي توافر المنتج داخل السوق مع بداية حصاد الموسم الفرعي aus لعام 

التحسن �ز
اد  ز الست�ي ي قوان�ي

ي أفادت من التسهيالت �ز
مدادات المستوردة ال�ت 2017، وزيادة الإ

أعىل  بقيت  الأسعار  أن  إل  وتحليلها(.  الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات 
ي المائة بعد أن ارتفعت بشكل كب�ي إثر 

تها قبل عام بنسبة 40 �ز من مستويات نظ�ي
عن  والناجمة   2017 لعام  الرئيسي   boroالموسم محصول  أصابت  ي 

ال�ت الخسائر 
فضالً  وأبريل/نيسان،  مارس/آذار  شهري  خالل  المحصول  بت  �ز ي 

ال�ت الفيضانات 
صابات المحلية بالآفات، الأمر الذي فاقم من محدودية توافر المنتج  عن بعض الإ

 .2016 نتاج والواردات عام  عىل المستوى المحىلي عقب تراجع الإ

أسعار الذرة تحافظ عىل ارتفاعها رغم تراجعها مؤخراً

ي المائة خالل يوليو/تموز مع حصاد الموسم 
شهدت أسعار الذرة تراجعاً بنسبة خمسة �ز

الرئيسي 2017ب الذي وصل إل مراحل متقدمة والتوقعات بمستويات طبيعية له. إل 
تها قبل عام ما يعكس حالة  ي المائة قياساً مع نظ�ي

أن الأسعار بقيت أعىل بنسبة 71 �ز
جنيه  تم  الذي  2017أ،  الموسم  حصاد  تراجع  بفعل  عامة  بصفة  مداد  الإ محدودية 
انيا  ز مطلع هذا العام، وانخفاض كميات الواردات من البلدين المجاورين جمهورية ت�ز
ي ارتفاع الأسعار كان ضعف قيمة العملة وانخفاض 

المتحدة ورواندا. ولعل ما أسهم �ز
به من  الوقود وما لحق  التجارة، إل جانب نقص  إعاق  الذي  ي  الأجن�ب القطع  احتياطي 

ي تكاليف النقل. 
ارتفاع �ز

أسعار الذرة إل مزيد من الرتفاع خالل يوليو/تموز ووصولها إل مستويات قياسية 

سجلت أسعار الذرة مزيداً من الرتفاع خالل يوليو/تموز لتصل إل مستويات قياسية، 
ز يناير/ ي المائة ب�ي

ي كافة الأسواق الخاضعة للرصد بنسبة 70 �ز
حيث ازدادت الأسعار �ز

بالنظرة  المرتبطة  المخاوف  الحادة عقب  الزيادة  ي هذه 
وتأ�ت ويوليو/تموز.  ي 

الثا�ز كانون 
ي حصاد 

ي أثرت سلباً �ز
نتاج الحبوب لعام 2017، والأمطار المتقلبة ال�ت افية لإ الست�ش

المحصول الثانوي belg الذي بدأ متأخراً بنحو شهرين، ناهيك عن المخاوف المرتبطة 
بتأث�ي إصابة محصول الموسمmeher  الرئيسي بدودة الجيش. أما ذروة الأسعار فقد 
ي سوق ديريداوا، وهي منطقة تعتمد عىل الموسم belg. أما أسعار القمح، 

ُسجلت �ز
ي العاصمة أديس أبابا رغم 

المستورد جزئياً، فبقيت قريبة من قيم مستوياتها قبل عام �ز
ة، ما يعكس الكميات الكافية من الواردات وإنتاج  ارتفاعها الطفيف خالل الأشهر الأخ�ي
ي منطقة صومالي الجنوبية، أسفرت ظروف الجفاف المديدة عن 

جيد لعام 2016. و�ز
ي سوق 

ي إنتاج الحليب. أما �ز
اجع حاد �ز نت ب�ت حالة هزال شديد أصابت الحيوانات واق�ت

ي أسعار الأغنام والماعز خالل 
، فقد شهدت انخفاضاً �ز ي ولية شبيىلي

غودي الواقعة �ز
نتيجة  عام  قبل  تها  نظ�ي بمستويات  قياساً  المائة  ي 

�ز  60‑50 ز  ب�ي بنسبة  يونيو/حزيران 
ضعف حالتها الجسدية والمبيعات الخجولة. بالمقابل، سجلت اسعار الحليب ارتفاعاً 
نتاج  ي الإ

اجع الحاد �ز ة عينها من العام الفائت نتيجة ال�ت ي المائة قياساً بالف�ت
بنسبة 60 �ز

)الموجز القطري للنظام العالمي للمعلومات والنذار المبكر(
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نسبة النمّو

ح�ت 07/17 ة معّدل هذه الف�ت
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Ethiopia, Addis Ababa, Wholesale, Maize 
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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/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=ETH&lang=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 

ي تشهده أسعار الحبوب الخشنة خالل يوليو/تموز لكن عند مستويات  استقرار نس�ب
مرتفعة قياسية أو شبه قياسية

ي جّل الأسواق خالل يوليو/تموز، مع بقائها 
شهدت أسعار الحبوب الخشنة استقراراً �ز

تها قبل عام.  بنظ�ي قياساً  بكث�ي  قياسية، وأعىل  أو شبه  قياسية  مرتفعة عند مستويات 
ولعل مبيعات الحبوب المدعومة، إل جانب تراجع الطلب تزامناً مع نهاية شهر رمضان، 
التطور  كما قد أسهم  يوليو/تموز.  الأسعار خالل  استقرار  الرئيسة وراء  الأسباب  كانت 
ي الحفاظ 

ة �ز ي أفادت من الأمطار الوف�ي
الجيد الذي شهدته زراعة محاصيل 2017 ال�ت

عىل استقرار الأسعار. إل أن تلك الأسعار بقيت عند مستويات أعىل بكث�ي بالمقارنة مع 
تها قبل عام عقب زياداتها المتواصلة خالل الأشهر السابقة مدفوعة بنقص إنتاج  نظ�ي
ة وانخفاض الواردات من  يات المؤسسات بكميات كب�ي ي بعض الأقسام ومش�ت

2016 �ز
ي بعض المناطق واصلت إعاقتها لعمل 

يا. أضف إل ذلك أن حالة انعدام الأمن �ز نيج�ي
السوق بالشكل الطبيعي. 

تباطؤ زيادة أسعار الأغذية خالل يوليو/تموز مع بقائها عند مستويات مرتفعة قياسية 
أو شبه قياسية 

ي ذلك الغاري الأبيض 
حافظت أسعار الحبوب الخشنة ومحاصيل أساسية أخرى، بما �ز

)غذاء أساسي مصنوع من الكسافا( عىل استقرارها نسبياً خالل يونيو/حزيران، أو سجلت 
الزيادة أيضاً عىل  بالأشهر السابقة. كما انعكس تباطؤ معدل  ة أبطأ قياساً  بوت�ي ارتفاعاً 
الفائت( خالل  العام  مع  )مقارنة  المائة  ي 

�ز  19.91 بنسبة  ارتفع  الذي  الأغذية،  مؤ�ش 
ي المائة(. 

يونيو/حزيران، وكان أد�ز بنحو 0.64 نقطة قياساً بشهر مايو/أيار )19.27 �ز
ي قيمة العملة المحلية وتراجع الطلب 

ي الأسعار تحسناً �ز
ي �ز وتعكس حالة الستقرار النس�ب

ي أعقاب رحيل شهر رمضان. أما البداية المنتظمة للموسم الماطر والهطولت المطرية 
�ز

ي أفادت بداية الموسم الزراعي الرئيسي لعام 2017 
ي معظم أرجاء البلد وال�ت

الكافية �ز
ي إبقاء الأسعار عند مستوى مستقر نسبياً. لكن رغم تباطؤ التجاه الصاعد 

فقد أسهمت �ز
لالأسعار مؤخراً، ل تزال أسعار الأغذية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية عقب ارتفاعها 
ي قيمة العملة المحلية خالل السنة 

اجع الكب�ي �ز المستمر خالل الأشهر السابقة بفعل ال�ت
، ناهيك عن ارتفاع تكاليف النقل. أضف إل ذلك أن تقييد  ي

الماضية وانعدام الأمن المد�ز
ي رفع الأسعار أيضاً. 

اد محاصيل غذائية أساسية ومن بينها الأرز أسهم �ز است�ي

النيجر  |  الحبوب الخشنة  

يا  |  الأغذية الساسية نيج�ي
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Niger, Niamey, Wholesale, Millet (local)المرجع هو:
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ح�ت 06/17 ة معّدل هذه الف�ت

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

2.0

7.32.4

2  2.5.9.5

أسعار الذرة تبقى مرتفعة رغم تراجعها مؤخراً 

ي عىل التوالي خالل يوليو/تموز لكن بمعدل أك�ب قياساً 
تراجعت أسعار الذرة للشهر الثا�ز

بشهر يونيو/حزيران، وذلك لسبب رئيس يعود إل زيادة الواردات من أوغندا المجاورة، 
ي  و�ب ي العاصمة ن�ي

ي اختتم فيها الحصاد الأول مؤخراً. غ�ي أن استمرار الطلب المحىلي �ز
وال�ت

حافظ عىل استقرار الأسعار. ورغم تراجع الأسعار مؤخراً إل أنها ل تزال خالل يوليو/تموز 
تها قبل عام نتيجة تراجع إمداد حصاد موسم الأمطار القص�ي  أعىل من مستويات نظ�ي
لعام 2016 بفعل الجفاف والمخاوف المرتبطة بحصاد موسم الأمطار الطويل القادم 
صابة بدودة الجيش. وسعياً منها لكبح  ي بداية الموسم والإ

لعام 2017 بفعل الجفاف �ز
ي اشتملت عىل 

ال�ت زيادة الأسعار، نفذت الحكومة خالل مايو/أيار عدداً من الإجراءات 
الذرة )السياسات الغذائية، رصد أسعار  الذرة ودعم عمليات بيع دقيق  دعم واردات 
الأغذية وتحليلها(. وبالمثل، واصلت أسعار الفاصولياء تراجعها بفعل الواردات كسبب 
تها خالل يوليو/تموز  ي المائة قياساً بمستويات نظ�ي

رئيس، لكنها بقيت أعىل بنسبة 50 �ز
من العام الفائت. 

كينيا  |  الذرة 
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نسبة النمّو

ح�ت 07/17 ة معّدل هذه الف�ت

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

  -1.7.9
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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/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

تها قبل عام  أسعار الحبوب الخشنة ل تزال أعىل بكث�ي من مستويات نظ�ي

ي عديد من أسواق 
تراجعت أسعار الذرة الرفيعة والذرة الصفراء خالل يوليو/تموز �ز

مدادات الجديدة من محصول gu لعام 2017، والذي  حزام الذرة الرفيعة نتيجة الإ
ي المائة عن المعدل تبعاً للتقديرات نتيجة قلة الأمطار. غ�ي 

قد ينخفض بنسبة 50 �ز
ي »ماركا« وهي المنطقة 

أنه خالفاً لالتجاهات الموسمية الطبيعية، ارتفعت الأسعار �ز
أضعف  إنتاجاً  المنطقة  تنتظر  حيث  السفىل،  شبيىلي  منطقة  ي 

�ز الذرة  نتاج  لإ الرئيسة 
ي فيها. وعموماً 

الأرا�ز المائة من  ي 
85 �ز الجفاف قرابة  ب  للتوقعات بعد أن �ز تبعاً 

العام  من  تموز/يوليو  ي 
�ز تها  نظ�ي بمقدار ضعف  أعىل  الخشنة  الحبوب  أسعار  كانت 

 2016 لعام  بالجفاف  المتأثر  الحبوب  إنتاج  من  مدادات  الإ تراجع  بفعل  ي 
الما�ز

وهذا   .2017 لعام  الرئيس   gu الموسم  حصاد  حيال  المؤاتية  غ�ي  والتوقعات 
ي أنه الثالث من نوعه الذي يصيب إنتاج الحبوب عىل 

ي إنتاج المحصول يع�ز
اجع �ز ال�ت

ي 
ي مطلع هذا العام وتد�ز

التوالي عقب حصاد موسم deyr  الضعيف الذي تم جنيه �ز
إنتاج محصول gu لعام 2016. أما أسعار الحيوانات خالل يوليو/تموز فكانت أد�ز 
ي جّل الأسواق نتيجة هزال الحيوانات الناجم عن 

بشكل ملحوظ قياساً بالعام الفائت �ز
ي غالكايو، إحدى 

الجفاف. بالمقابل، ارتفعت أسعار الحليب نتيجة تقلص توافرها. و�ز
انخفضت  مودجو،  منطقة  داخل  الأفريقي  القرن  ي 

�ز للحيوانات  الرئيسية  الأسواق 
ي المائة قياساً بالعام الفائت، 

45 �ز والجمال خالل يوليو/تموز بنسبة  الماعز  أسعار 
ي المائة. 

بل بنسبة 25 �ز ز ارتفعت أسعار حليب الإ ي ح�ي
�ز

الصومال  |  الحبوب الخشنة  
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نسبة النمّو

ح�ت 07/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

Somalia, Marka, Retail, Maize (white)المرجع هو:
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شهرا 12
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ي 
ي أسعار الأغذية خالل يوليو/تموز مع بقائها مرتفعة عىل نحٍو استثنا�أ

تراجع �ن

ي 
ي العاصمة جوبا، سجلت أسعار  الذرة الصفراء والذرة الرفيعة والفول السودا�ن

�ز
ز حافظت أسعار دقيق القمح والكسافا عىل  ي ح�ي

تراجعاً ملحوظاً خالل يوليو/تموز، �ز
الأسعار  ي 

اجعات �ز ال�ت ي يونيو/حزيران. ولعل هذه 
ي عقب تراجعها �ز النس�ب استقرارها 

المناطق  ي 
�ز استكمل مؤخراً  الذي  الأول  الموسم  مدادات من حصاد  الإ زيادة  تعكس 

ي 
الجنوبية ثنائية النموذج إل جانب المبيعات المدعومة للسلع الأغذية الأساسية. و�ز

)السكر  اد خمسة مواد غذائية أساسية  كة تجارية لست�ي الحكومة �ش مايو/أيار أسست 
ي جوبا. 

ي 35 متجراً �ز
( وبيعها �ز ي

ودقيق القمح ودقيق الذرة والفاصولياء والزيت النبا�ت
ي 

�ز  45‑25 ز  ب�ي تراوحت  بنسبة  أد�ز  المدعومة  الغذائية  المواد  هذه  أسعار  وكانت 
الأساسية  الغذائية  السلع  إعفاء  تم  ذلك،  إل  إضافة  السوق.  بأسعار  قياساً  المائة 
يبة لمدة ثالثة أشهر. إل أن أسعار الأغذية بقيت مرتفع ح�ت ثالثة أضعاف  من ال�ز
عينها  ة  بالف�ت قياساً  ضعفاً   17 وح�ت  الفائت،  العام  من  يوليو/تموز  ي 

�ز مستوياتها 
ومحدودية  المحلية  العملة  قيمة  تراجع  نتيجة  وذلك  السمية،  بالقيمة   ، ز عام�ي قبل 
الناجمة  الأسواق  ي تشهدها 

ال�ت المحىلي وحالت الضطراب  المستوى  مدادات عىل  الإ
عن انعدام الأمن.

جنوب السودان  |  الأغذية الساسية
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South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
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تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

 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

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تها قبل عام  أسعار الأرز ترتفع خالل يونيو/حزيران وتصل إل مستويات أعىل من نظ�ي

أعىل  مستويات  إل  لتصل  يوليو/تموز  خالل  الرتفاع  من  مزيداً  الأرز  أسعار  سجلت 
بفعل  الموسمية  التجاهات  وارتفعت  عام.  قبل  تها  بنظ�ي قياساً  المائة  ي 

�ز  20 بنسبة 
المرتقب   2017 لعام   yala الثانوي  الموسم  محصول  ي 

�ز حاد  اجع  ب�ت التوقعات 
مدادات  الإ شّح  استمرارية  نتيجة  وذلك  /أيلول،  وسبتم�ب أغسطس/أب  خالل  حصاده 
اجع كب�ي  بالمياه ونقص البذور. ولعل ارتفاع مستويات الأسعار يعكس التوقعات ب�ت
قياساً  المائة  ي 

�ز  40 نسبة  إل  يصل  قد  والذي   ،2017 لعام  الأرز  إنتاج  إجمالي  ي 
�ز

بفعل  ة،  الأخ�ي الخمس  السنوات  بمعدل  قياساً  المائة  ي 
�ز و35  ي 

الما�ز العام  بإنتاج 
الجفاف الشديد عام 2016 ومطلع 2017 )تقرير خاص للنظام العالمي للمعلومات 
والنذار المبكر حول �ي لنكا(. وسعياً لتعزيز إمدادات الأسواق، زادت الحكومة من 
اد المفروضة عىل الأرز )السياسات  ائب الست�ي اد كما خفضت أك�ش من �ز كمية الست�ي

الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها(.

�ي لنكا  |  الأرز
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ح�ت 07/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)المرجع هو:
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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
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1029306/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1029306/


 

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 أغسطس/آب 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 أغسطس/آب 2017 ة خاصة FPMA GIEWSI7668/AR/1/08.17 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/

