
12 فرباير/شباط 2019

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#1 AR
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار   لرصد 

سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا

يناير/ ↖ خالل  الدولي  المستوى  عىل  ارتفاعها  عىل  القمح  أسعار  حافظت 
والطلب للتصدير  المخصصة  مدادات  الإ محدودية  بفعل  ي

الثا�ن كانون 
الطقس ات  بتأث�ي المتعلقة  المخاوف  تسببت  بينما  عالمياً،  القوي 
أسعار عروض  دعم  ي 

�ن الجنوبية  أمريكا  محاصيل  تطال  ي 
ال�ت المناوئ 

وذلك الدولي  المستوى  عىل  رز  الأ أسعار  ارتفعت  كذلك  التصدير. 
رئيسية.  بصفة  جابونيكا  أرز  عىل  الآسيوي  الطلب  انتعاش  بفعل 

أسفر ↖ السودان،  وجنوب  السودان  ي
�ن وتحديداً أفريقيا،  ق  �ش ي

و�ن
وبقائها  أساسية  أغذية  أسعار  ارتفاع  عن  الوطنية  العملة  قيمة  ضعف 
أسهم كما  عام.  قبل  تها  بنظ�ي قياساً بأشواط  أعىل  مستويات  عند 

أيضاً.   الأسعار  مستويات  ارتفاع  ي 
�ن والنقل  نتاج  الإ تكاليف  ارتفاع 

تفاقماً ↖ الأسعار  ي 
�ن الموسمية  الزيادات  شهدت  فريقي،  الأ الجنوب  ي 

و�ن
ي
�ن بينما   ،2018 إنتاج  ي 

تد�ن إثر  البلدان  من  عديد  ي 
�ن تسجيله  تم 

بمثابة ي  الأجن�ب القطع  ونقص  البلد  عملة  قيمة  تراجع  كان  زمبابوي 
العام أواخر  ي 

�ن غذية  الأ أسعار  ارتفاع  موجة  وراء  ن  أساسي�ي ن عامل�ي
المنرصم.  

مستوى النذار بالأسعار:          مرتفع         معتدل ]اعتماداً عىل تحليل"النظام العالمي للمعلومات والنذار المبكر"]

قائمة المحتويات
ية( ز ي انجل�ي

)هو التقرير الكامل متوفر فقط �ز

2 ................................... أسعار الحبوب عىل المستوى الدولي

4 .................................. تحذيرات بخصوص الأسعار المحلية 

ن | الحبوب   الأرجنت�ي

ازيل | الحبوب   ال�ب

شيلي | الحبوب 

جورجيا | دقيق القمح 

جنوب أفريقيا | الذرة

جنوب السودان | الأغذية الأساسية

السودان | الأغذية الأساسية

زامبيا | الذرة 

زمبابوي | الأغذية الأساسية   

المحىلي  المستوى  عىل  الأسعار  تحذير 

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

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


ة خاصة2 12 فرباير/شباط FPMA GIEWS2019 ن�ش

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

الأسعار الدولية للحبوب 

ي      
أسعار الحبوب تسجل مزيداً من الرتفاع خالل يناير/كانون الثا�ن

/ ير ينا خالل  مة  عا بصفة  لقمح  ا ير  تصد ر  سعا أ رتفعت  ا
ففي  . ول لأ ا نون  كا / يسم�ب د بشهر  ساً  قيا ي 

�ز لثا ا نون   كا
ير لتصد ا ر  سعا أ عروض  رتفعت  ا  ، سود لأ ا لبحر  ا  منطقة 
صل لمتوا ا لطلب  ا بل  مقا لمنتج  ا فر  توا ية  ود محد  وسط 

ر سعا أ رتفعت  ا  ، ثل مما نحو  وعىل   . رجية لخا ا ت  لجها ا  من 

ي
ل�ت ا يرة  لغز ا ر  مطا لأ با عومة  مد ز  رجنت�ي لأ ا ي 

�ز ير  لتصد  ا
لقمح ا سعر  معدل  ن  أ غ�ي   . د لحصا ا موعد  مع  منت   تزا

تسليم  ، شتوي  ، حمر أ  ، سي قا  ،2 قم  ر ( لمرجعي  ا يكي  مر لأ  ا
جعاً ا م�ت  ، للطن يكياً  مر أ ولراً  د  238 سجل   ) لسفينة ا  ظهر 

، ول لأ ا نون  كا / يسم�ب د خالل  ه  مستوا عن  طفيف   بشكل 
لشهر با ساً  قيا ئة  لما ا ي 

�ز ربعة  أ بنسبة  عىل  أ يبقى   لكنه 
ن كا ت  لمبيعا ا ة  وت�ي طؤ  تبا ولعل   . ئت لفا ا م  لعا ا من   عينه 

ة لمتحد ا ت  لوليا ا ي 
�ز ر  سعا لأ ا جع  ترا وراء  لرئيس  ا لسبب   ا

فقه يرا وما  ة  ود ل�ب ا يد  لشد ا لطقس  ا ن  أ رغم   ، يكية مر لأ  ا

من حّد   ، عة لزرا ا ظروف  ي 
�ز محتملة  وئة  منا ت  ا ث�ي تأ  من 

. ر سعا لأ ا جع  ا ل�ت لمسبب  ا لضغط   ا

ش�ت من  لذرة  ا تصدير  ر  أسعا شهدت  ثل،  مما نحو   وعىل 
لبلدان ا فوسط   . ي

�ز لثا ا نون  كا ير/ ينا خالل  دة  زيا لمنشأ  ا ن   بلدا
عروض دفع  ي 

�ز لقوي  ا لطلب  ا تسبب  لرئيسية،  ا رة  لمصّد  ا
محدودية عملت  ز  ح�ي ي 

�ز  ، نيا وكرا أ ي 
�ز لرتفاع  ا نحو  ر  سعا لأ  ا

وئ لمنا ا لطقس  ا ات  ث�ي بتأ لمتعلقة  ا وف  لمخا وا د  مدا لإ  ا
رفع عىل   2019 بمحاصيل  لمتعلقة  ا عية  لزرا ا نشطة  لأ ا ي 

 �ز
سجل ز  ح�ي ي 

�ز زيل.  ا ل�ب وا ز  رجنت�ي لأ ا من  لتصدير  ا ر   أسعا
تسليم صفراء،   ،2 )رقم  لمرجعية  ا يكية  مر لأ ا لذرة  ا  سعر 
طن سعر  معدل  ليصل  اجع،  ل�ت ا من  شيئاً  لسفينة(  ا  ظهر 

بنسبة أعىل  ئه  بقا مع   ، يكياً مر أ دولراً   166 ل  إ لمحصول   ا
.2018 ي 

�ز لثا ا نون  كا ير/ ينا بشهر  ساً  قيا ئة  لما ا ي 
�ز  سبعة 
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر          
) ي

)19يناير/كانون الثا�ز
 نسبة التغي�ي

 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

المصدر: المجلس الدولي للحبوب

 أمريكا )الخليج(، القمح )أمريكي رقم 2
، أحمر، شتوي( قاسي

البحر الأسود، القمح )مخصص للطحن(

، قمح طري، أعىل ز ، القمح )الأرجنت�ي ز الأرجنت�ي

ي )فرنسا(، قمح )نخب أول( التحاد الأورو�ب

النهر، تسليم ظهر السفينة(

أسعار الذرة عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن  نسبة التغي�ي
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

 APK-Inform المصدر: المجلس الدولي للحبوب، الوكالة الستشارية

أمريكا )الخليج(، الذرة )أمريكية رقم 2، صفراء(

البحر الأسود، الذرة )علف(

ظهر السفينة(
، أعىل النهر، تسليم ز ، الذرة )الأرجنت�ي ز  الأرجنت�ي

البحر الأسود، الذرة )علف(

آخر سعر          
) ي

)19 يناير/كانون الثا�ز

17يوليو
/تموز

18يوليو
/تموز

17يناير
      /كانون

ي
الثا�ز

18يناير
      /كانون   

ي
الثا�ز

19يناير
      /كانون   

ي
الثا�ز

17أبريل
/نيسان

  

18أبريل
/نيسان

  

أكتوبر18
ين  /ت�ش

الأول

أكتوبر17
ين  /ت�ش

الأول

17يوليو
/تموز

18يوليو
/تموز

17يناير
      /كانون

ي
الثا�ز

18يناير
      /كانون   

ي
الثا�ز

19يناير
      /كانون   

ي
الثا�ز

17أبريل
/نيسان

  

18أبريل
/نيسان

  

أكتوبر18
ين  /ت�ش

الأول

أكتوبر17
ين  /ت�ش

الأول

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


123 فرباير/شباط 2019 ة خاصة FPMA GIEWS ن�ش

ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت
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رز الأ أسعار  لعموم  لزراعة  وا غذية  الأ منظمة  مؤ�ش   ارتفع 
، ي

لثا�ز ا ير/كانون  ينا خالل  نقطة   220 إل   )100=04-2002( 
ول الأ /كانون  ديسم�ب بشهر  قياساً  لمائة  ا ي 

�ز  1.8 بنسبة  أعىل   أي 
ثر إ جابونيكا  أرز  أسعار  ارتفاع  إل  رئيس  بشكل  يعود   وهذا 

أرز أصناف  تصدير  أسعار  شهدت  كذلك  عليه.  الطلب  نتعاش   ا
استمرار بفعل  وذلك  يلند،  تا ي 

�ز أيضاً  زيادة  تجارة  وسع  الأ  إنديكا 
إل لمبيعات  ا بفعل  باكستان  ي 

و�ز لبات،  ا رصف  سعر  ي 
�ز  التحسن 

المحلية يات  المش�ت ة  وت�ي ل�عة  كان  لهند،  ا ي 
و�ز أفريقيا.  ق   �ش

لربيعي ا الموسم  زراعات  تقدم  وبطء  العام  القطاع  جانب   من 
مة الم�ب الصفقات  شأن  شأنها  إنديكا،  أسعار  دعم  ي 

�ز ثراً   أ
الالتينية. أمريكا  بلدان  مع  مريكية  الأ المتحدة  الوليات  ي 

 �ز
تية لمؤا ا لتوقعات  وا الجديدة  لمبيعات  ا لغياب  كان   بالمقابل، 

ثراً أ  2019 لعام  لربيعي  وا الشتوي  الموسم  حصاد   حيال 
عىل الطلب  بطء  أبقى  بينما  نام،  فيت  ي 

�ز الأسعار  تراجع  ي 
 �ز

إل أدى  ز  ح�ي ي 
�ز وأورغواي،  ازيل  ال�ب ي 

�ز الأسعار  قيم   استقرار 
. ز رجنت�ي الأ ي 

�ز طفيف  نحو  عىل  خفضها 

الأسعار الدولية للحبوب - واصل

أسعار الأرز عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن  نسبة التغي�ي
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

 المصدر: جمعية مصدري الأرز التايلندي؛ تحديث منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز

تايلند )بانكوك(، أرز )تاي %100 ب(

ي المائة(
فيت نام، أرز )مك� بنسبة 25 �ز

 الوليات المتحدة، أرز )حبة طويلة أمريكي

ي المائة(
الهند، أرز )مك� بنسبة 25 �ز

ي المائة 2.4 (
�ز

آخر سعر          
) ي

)19 يناير/كانون الثا�ز

17يوليو
/تموز

18يوليو
/تموز

17يناير
      /كانون

ي
الثا�ز

18يناير
      /كانون   

ي
الثا�ز

19يناير
      /كانون   

ي
الثا�ز

17أبريل
/نيسان

  

18أبريل
/نيسان

  

أكتوبر18
ين  /ت�ش

الأول

أكتوبر17
ين  /ت�ش

الأول

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   الحبوب تصل إل نحو ضعفي قيم نظ�ي أسعار 

ي 
الثا�ز يناير/كانون  خالل  زيادة  القمح  حبوب  لمنتجات  بالجملة  المبيع  أسعار  سجلت 

ي 2018 مع 
ين الثا�ز /ت�ش ي نوفم�ب

ي عىل التوالي عقب تراجعها الحاد �ز
وذلك للشهر الثا�ز

ة،  بداية الحصاد الجديد. وتقول التقديرات بوصول محصول 2019 إل مستويات وف�ي
ومع  لكن،  الحصاد.  ة  ف�ت خالل  الغزيرة  الأمطار  نتيجة  النوعية  حيال  المخاوف  رغم 
، من المرتقب  ي

يات الحبوب المعدة للتصدير خالل يناير/كانون الثا�ز ة لمش�ت الكمية الكب�ي
أن تنخفض أسعار الكمية المتبقية لالستخدام المحىلي عن معدلها، رغم ما يتسبب به 
هذا التصدير من ضغط عىل الأسعار المحلية باتجاه ارتفاعها. بالمقابل، تراجعت أسعار 
محصول  حيال  المؤاتية  التوقعات  يعكس  ما  ي 

الثا�ز يناير/كانون  خالل  الصفراء  الذرة 
ي أعمال الزراعة، والذي 

2019، رغم المخاوف المحلية حيال تأث�ي الأمطار الغزيرة �ز
رغم ذلك من المرتقب أن يكون أوفر من الموسم السابق. إل أن أسعار القمح والذرة 
ي قياساً بالعام الفائت، وذلك يعود 

كانت أعىل بنحو ضعفي قيمها خالل يناير/كانون الثا�ز
بصفة رئيسية إل ضعف قيمة العملة المحلية، الأمر الذي عزز بدوره الطلب الخارجي 

خالل الأشهر العديدة الماضية.     

ن  |  الحبوب   الأرجنت�ي

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

نسبة النمّو

ح�ت 01/19 ة معّدل هذه الف�ت

-1.1

0.4

Argentina, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

المائة            ي 
�ن  20 بنسبة  تها قبل عام  المستورد تفوق نظ�ي القمح  أسعار دقيق 

الذي  الجيد  الحصاد  رغم  القمح  حبوب  لمنتجات  بالجملة  المبيع  أسعار  ارتفعت 
ه قبل عام بنسبة تزيد عىل  /كانون الأول 2018 والذي تجاوز نظ�ي ي ديسم�ب

استكمل �ز
ز  ي المائة من احتياجاته الستهالكية من الأرجنت�ي

ي المائة. ويستورد البلد نحو 60 �ز
30 �ز

بصفة خاصة. نتيجة لذلك، كان ارتفاع أسعار التصدير من البلد المورّد الرئيس وضعف 
ز وراء الضغط المسبب لرتفاع الأسعار. والأمر سيان  ز رئيس�ي قيمة العملة المحلية سبب�ي
ي بنسبة 

بالنسبة لمحصول الذرة الصفراء، حيث ارتفعت الأسعار خالل يناير/كانون الثا�ز
. أما المخاوف حيال تأث�ي  ي

ي المائة قياساً بالشهر عينه من العام الما�ز
تجاوزت 20 �ز

ي الوقت الراهن، 
ي يتم حصادها �ز

ي غالل المحاصيل الثانوية الأول، ال�ت
الجفاف المحىلي �ز

ي الضغط عىل 
ي تجري أعمال زراعتها اليوم، فقد تسببت �ز

، ال�ت ي
ومحاصيل الموسم الثا�ز

الأسعار المسبب لرتفاعها. أضف إل ذلك أن زيادة الصادرات أسفرت كذلك عن دعم 
آخر لالأسعار.            

ازيل  |  الحبوب   ال�ب

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 -1.1

-0.2

Brazil, National Average, Wholesale, Wheat

نسبة النمّو

ح�ت 01/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

1 0.2.4

2.1

 4.1

    4. -5.75

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

العام  من  ي 
الثا�ن يناير/كانون  خالل  تها  بنظ�ي قياساً  بأشواط  أعىل  الحبوب  أسعار 

الفائت           

يناير/ خالل  موسمية  زيادة  الصفراء  الذرة  لمحصول  بالجملة  المبيع  أسعار  سجلت 
اير/شباط، متجاوزة بذلك  ، وذلك مع الحصاد الجديد الذي يبدأ خالل ف�ب ي

كانون الثا�ز
بتقلص  التوقعات  ولعل  المائة.  ي 

�ز  30 تزيد عىل  بنسبة  عام  قبل  تها  نظ�ي مستويات 
المساحة المزروعة بشكل طفيف قياساً بمساحة العام الفائت المحدودة أصالً، وعىل 
، بفعل تراجع قيمة  ، المورّد الرئيسي ز اد من الأرجنت�ي وجه الخصوص ارتفاع تكاليف الست�ي
بقاء عىل الأسعار  العملة المحلية أيضاً، قد أسفر عن تفاقم التجاهات الموسمية والإ
المحىلي  المستوى  عىل  الكافية  مدادات  الإ رغم  ذلك  ي 

يأ�ت عام.  قبل  تها  نظ�ي من  أعىل 
من الحصاد الجيد وزيادة كميات الواردات خالل 2018 قياساً بالعام السابق. كذلك 
ي المائة قياساً 

ي بأك�ش من 20 �ز
بقيت أسعار حبوب القمح مرتفعة خالل يناير/كانون الثا�ز

مدادات  تها قبل عام، رغم ما شهدته من تراجع طفيف خالل الشهر مع تحسن الإ بنظ�ي
نتاج  الإ المرتقب أن يشهد  . ومن  ز أو أد�ز من الحصاد الذي بات استكماله قاب قوس�ي
الزراعات  نطاق  اتساع  نتيجة  وذلك  السابق،  بالعام  قياساً   2019 عام  زيادة طفيفة 
ي الأسعار، حيث 

مدعومة بتحسن الأسعار. غ�ي أن الواردات الأعىل تكلفة أحدثت ارتفاعاً �ز
مداد.             تشكل الواردات قرابة نصف إجمالي الإ

شيىلي  |  الحبوب  
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نسبة النمّو

ح�ت 01/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:
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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 

تها قبل عام       لتتجاوز نظ�ي الرتفاع  تتجه نحو  الذرة  أسعار 

 ، ي
ي عىل التوالي خالل يناير/كانون الثا�ز

سجلت أسعار الذرة ارتفاعاً ملحوظاً للشهر الثا�ز
2019 بفعل الطقس الجاف منذ بداية  إنتاج  التوقعات حيال  اجع  مدفوعة بذلك ب�ت
الغربية عىل وجه  المحافظات  ي 

�ز أثر  2018، والذي  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش ي 
�ز الموسم 

ي الأسعار مؤخراً فقد عززت المكاسب قياساً بالعام الفائت، 
الخصوص. أما الزيادات �ز

ي المائة 
ي المائة و40 �ز

حيث سجلت أسعار الذرة البيضاء والصفراء زيادة بنحو 55 �ز
اد الذرة  اللجوء إل است�ي نتاج فقد دفعت نحو  الإ اجع  التوقعات ب�ت تيب. وأما  ال�ت عىل 
مداد. أما  ي الإ

الصفراء، رغم ضآلة كمية المادة المستوردة، لتغطية العجز المحتمل �ز
، حيث من المتوقع أن  ي الكب�ي فقد حّد من زيادة الأسعار بشكل أك�ب

المخزون الوط�ز
قيمة  ي 

�ز الطفيف  التحسن  أسهم  2019. كذلك  نتاج خالل  الإ تراجع  تأث�ي  يخفف من 
ي الأسعار.       

ي كبح حدة الزيادة �ز
العملة المحلية �ز

جنوب أفريقيا  |  الذرة     
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نسبة النمّو

ح�ت 01/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

9 7.9 3

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

ي   
الثا�ن يناير/كانون  ن تصل إل ذروتها خالل  القمح والخ�ب أسعار دقيق 

يناير/كانون  ملحوظة خالل  زيادة  القمح  دقيق  لمنتج  بالمفرق  المبيع  أسعار  سجلت 
ي المائة، لتصل بذلك إل أعىل 

تها قبل عام بأك�ش من 10 �ز ، متجاوزة قيم نظ�ي ي
الثا�ز

ارتفعت  حيث   ، ن الخ�ب لأسعار  بالنسبة  سيان  والأمر  السمية.  بالقيمة  لها  مستوى 
ي إل مستويات 

ي عىل التوالي خالل يناير/كانون الثا�ز
بصورة حادة، ووصلت للشهر الثا�ز

ي شهدتها منتجات القمح مؤخراً تعكس بصفة 
قياسية. ولعل موجة ارتفاع الأسعار ال�ت

لها  أعىل مستوى  إل  ي وصلت 
ال�ت  ، الروسي التحاد  من  التصدير  أسعار  ارتفاع  رئيسة 

ي المائة من 
. وتشكل واردات القمح نحو 90 �ز ي

ي يناير/كانون الثا�ز
خالل أربع سنوات �ز

رغم  للقمح،  الرئيس  المورّد  الروسي  التحاد  يعت�ب  حيث  للبلد،  المحىلي  الستهالك 
 19/2018 ترقب زيادة حصة واردات القمح من كازاخستان خالل السنة التسويقية 
أسهم  كذلك  مؤخراً.  التصدير  أسعار  ي 

�ز الزيادة  عقب  )يوليو/تموز-يونيو/حزيران( 
المسبب  الضغط  ي 

�ز  2018 من  ي 
الثا�ز النصف  خالل  المحلية  العملة  قيمة  تراجع 

لرتفاع الأسعار.  

جورجيا  |  دقيق القمح     
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نسبة النمّو

ح�ت 01/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Georgia, National Average, Retail, Wheat (flour)المرجع هو:

1.3

0.7

الرئيسية تسجل زيادة حادة لتصل إل مستويات مرتفعة  الغذائية  المواد  أسعار 
ي      

الثا�ن يناير/كانون  خالل  نسبياً 

سجلت أسعار الحبوب: الذرة والذرة الرفيعة ودقيق القمح زيادة حادة خالل يناير/
ي تراجع قيمة 

ي العاصمة جوبا، وذلك يعود بصفة رئيسية إل الستمرار �ز
ي �ز

كانون الثا�ز
بصورة  أيضاً  الكسافا  أسعار  ارتفعت  كما  الموازية.  السوق  ي 

�ز مؤخراً  المحلية  العملة 
ي طفيفاً. وكانت الأسعار خالل يناير/

ز كان ارتفاع أسعار الفول السواد�ن ي ح�ي
ملحوظة، �ز

حيث  نسبياً،  مرتفعة  تبقى  لكنها  الفائت،  العام  مع  بالقياس  عموماً  أد�ز  ي 
الثا�ز كانون 

ي المائة قياساً بالمستويات 
كانت أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة أعىل بنحو 50 �ز

الكسافا والفول  بينما كانت أسعار   ، ز المرتفعة الستثنائية خالل الشهر عينه قبل عام�ي
أسعار  وارتفعت   .2017 ي 

الثا�ز يناير/كانون  خالل  مستوياتها  بضعفي  أعىل  ي 
السودا�ز

الفائت،  ي من العام 
الثا�ز يناير/كانون  بشهر  المائة قياساً  ي 

30 �ز دقيق القمح بأك�ش من 
ارتفاع  ي 

ويأ�ت  . ز عام�ي قبل  عينه  الشهر  خالل  أصالً  المرتفعة  قيمها  ضعفي  من  وبأك�ش 
مستويات الأسعار نتيجة انتشار ظاهرة انعدام الأمن الذي يعيق الأنشطة التسويقية 
النقل وضعف قيمة  تكاليف  ارتفاع  الزراعية، إضافة إل  التجارية والأنشطة  والتدفقات 
أسعار  عىل  الضغط  ي 

�ز مداد  الإ محدودية  تسببت  ذلك،  جانب  إل  المحلية.  العملة 
والزراعة  الأغذية  منظمة  ز  ب�ي كة  المش�ت للبعثة  الأولية  للنتائج  وتبعاً  وارتفاعها.  الأغذية 
ي عام 2018، يقدر 

وبرنامج الأغذية العالمي المعنية بتقييم المحاصيل والأمن الغذا�أ
إجمالي نتاج الحبوب عام 2018 بنحو 000 745 طن، وهو أد�ز إنتاج مسجل منذ 
بعام  ي المساحة المزروعة قياساً 

2013. أما الزيادة الطفيفة �ز اندلع الرصاعات عام 
ي 

اجع الملحوظ �ز ي مناطق محلية فقد عاوضها ال�ت
2017 بفعل تحسن مستوى الأمن �ز

الغالل إثر انحباس الأمطار وتقلباتها.        

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية     
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نسبة النمّو

ح�ت 01/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)المرجع هو:

    0.5.0
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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 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

الزيادة وتصل إل مستويات مرتفعة    تتجه نحو  الذرة  أسعار 

إل  ووصلت  ي 
الثا�ز يناير/كانون  خالل  ارتفاعها  المجروشة  الذرة  أسعار  واصلت 

ي 
�ز و44  المائة  ي 

�ز  36 ز  ب�ي تراوحت  بنسبة  عام  قبل  تها  نظ�ي تجاوزت  مستويات 
ي شهدتها منذ أغسطس/آب 2018. ولعل اتجاه 

المائة عقب الزيادة المتواصلة ال�ت
عقب  عموماً  مداد  الإ محدودية  بفعل  جاء  مؤخراً  الموسمية  الأنماط  وتفاقم  الزيادة 
ي 

�ز  23 بنسبة  نتاج  الإ وانخفاض  بالطقس،  متأثراً   2018 لعام  الذرة  حصاد  تراجع 
الحكومة  فرضت  مدادات،  الإ اجع  ل�ت واستجابة  سنوات.  لخمس  معدله  عن  المائة 
المنتج  توافر  لدعم   2018 الأول  ين  أكتوبر/ت�ش خالل  التصدير  عىل  مؤقتة  قيوداً 
نتيجة  جاء  فقد  وارتفاعها  الأسعار  عىل  ي 

ضا�ز الإ الضغط  أما   . ي
الوط�ز المستوى  عىل 

النظرة  تراجع  بفعل  أقل  وبنسبة   ،2018 أواخر  ي 
�ز المحلية  العملة  قيمة  تراجع 

الحبوب.              2019 من محاصيل  إنتاج  افية حيال  الست�ش

زامبيا  |  الذرة      
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نسبة النمّو

ح�ت 01/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zambia, National Average, Retail, White roller maize mealالمرجع هو:

2.5

     5.4

مع  ي 
الثا�ن يناير/كانون  خالل  تراجعها  أو  الأساسية  الأغذية  أسعار  ي 

�ن استقرار 
قياسية        شبه  مستويات  عند  بقائها 

أو  الستقرار  من  حالة  محلياً  ز  المزروع�ي والدخن  الرفيعة  الذرة  أسعار  سجلت 
ي أواخر 2018 

ي عقب زياداتها الحادة �ز
شهدت تراجعاً طفيفاً خالل يناير/كانون الثا�ز

بفعل تراجع قيمة العملة المحلية. وعىل نحو مماثل، سجلت أسعار حبوب القمح، 
تراجعاً  ية،  الحرصز المناطق  ي 

�ز أساسية  بصورة  والمستهلكة  بمعظمها  المستوردة 
ي العاصمة الخرطوم، بعد أن وصلت إل مستويات 

ي �ز
طفيفاً خالل يناير/كانون الثا�ز

/كانون الأول. وبصفة عامة، كانت أسعار الحبوب خالل يناير/ قياسية خالل ديسم�ب
ثالثة  إل  ضعفي  بنحو  وأعىل  قياسية  شبه  أو  قياسية  مستويات  عند  ي 

الثا�ز كانون 
المحلية.  العملة  قيمة  ي 

�ز الملحوظ  اجع  بال�ت مدفوعة  عام،  قبل  قيمها  أضعاف 
النقل  تكاليف  ي 

�ز تضخماً  أحدث  الزراعية  والمستلزمات  الوقود  أسعار  ارتفاع  ولعل 
نتاج  ي مزيد من الضغط عىل أسعار الأغذية وارتفاعها، رغم الإ

نتاج، ما تسبب �ز والإ
تقييم  بعثة  عن  الصادرة  الأولية  للنتائج  ووفقاً   .2018 الزراعي  للموسم  الجيد 
من  ي 

ف�ز وبدعم  الحكومة  بقيادة   ،2018 لعام  بالأغذية  مداد  والإ المحاصيل 
منظمة الأغذية والزراعة، يقدر إجمالي إنتاج الحبوب عام 2018 بنحو 8.2 مليون 
ي المائة قياساً بمعدل 

ي المائة قياساً بعام 2017 و47 �ز
طن، أي أعىل بنسبة 57 �ز

جلبت  ي 
ال�ت المؤاتية  الأمطار  نتيجة  الوف�ي  الحصاد  ي 

ويأ�ت ة.  الأخ�ي الخمس  السنوات 
زراعة  لسيما  الزراعية،  الأنشطة  ي 

�ز زيادة  وأحدثت  المحاصيل  لغالل  الفائدة  معها 
       . ي

التحسن الذي شهده الوضع الأم�ز ي منطقة دارفور، عقب 
الدخن �ز

السودان  |  الأغذية الأساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 01/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)المرجع هو:

6.0
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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

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

الأول                     ين  أكتوبر/ت�ش قياسية خالل  إل مستويات  تحلق  الحبوب  أسعار 

ي 
الثا�ز /كانون  2018، ففي ديسم�ب أواخر  ي 

ارتفاعاً ملحوظاً �ز الأغذية  سجلت أسعار 
البلد  فيها  شهد  مرة  آخر  منذ  لها  مستوى  أعىل  إل  والأرز  ن  الخ�ب أسعار  وصلت 
الذرة  أسعار  ارتفعت  كما   .2008 عام  انتهى  والذي  الفائق  التضخم  من  حالة 
قياساً  المائة  ي 

�ز و40  المائة  ي 
�ز  20 ز  ب�ي بنسبة  وذلك  ملحوظ،  بشكل  المجروشة 

نقص  نتيجة  رئيسة  بصفة  جاءت  المفاجئة  الزيادات  هذه  ولعل  السابق.  بالعام 
الديون  سندات  أدخلت  حيث  لقيمتها،  المحلية  العملة  وخسارة  ي  الأجن�ب القطع 
ائب  الرصز أما   . الأمريكي الدولر  مقابل  السيولة  توافر  معوقات  لتخفيف  ز  عام�ي قبل 
نطاق  عىل  البلد  ي 

�ز المستخدمة  ونية،  اللك�ت المالية  المعامالت  عىل  المفروضة 
. وسعياً لكبح تضخم أسعار الأغذية،  واسع، فقد دعمت ارتفاع الأسعار بصورة أك�ب
أواخر  ي 

�ز أساسية  سلع  اد  است�ي عىل  المفروضة  القيود  بتعليق  الحكومة  استجابت 
وتحليلها(.  الأغذية  أسعار  الغذائية، رصد  )السياسات   2018 الأول  ين  أكتوبر/ت�ش
يناير/كانون  منتصف  خالل  المائة  ي 

�ز  150 من  بأك�ش  الوقود  أسعار  ارتفاع  أن  غ�ي 
بارتفاع  ن  اق�ت والذي  وتحليلها(،  الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  ي 

الثا�ز
يسفر  قد  المفرق،  وبائعي  المطاحن  لأصحاب  بالنسبة  والتوزيع  التشغيل  تكاليف 
إنتاج  حيال  التوقعات  أن  ذلك  إل  أضف  الأغذية.  أسعار  ي 

�ز الرتفاع  من  مزيد  عن 
يبدأ  أن  المرتقب  من  حيث  الحبوب،  إنتاج  ي 

�ز محتمل  تراجع  إل  تش�ي   2019
إل  تضيف  قد  المحلية  مدادات  الإ ي 

�ز محدودية  وأي  أبريل/نيسان،  خالل  الحصاد 
الأسعار.  لرتفاع  المسبب  الضغط 

زمبابوي  |  الأغذية الأساسية      

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

0.9

0.1

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 12/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Bulawayo, Retail, Riceالمرجع هو:

22.5

 5.3
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http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1180893/


 

ي 
�ز والزراعة  بالأغذية  ي 

المع�ز المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  للنظام  التابع  الأغذية وتحليلها  رصد أسعار  فريق  قبل  ة من  الن�ش أعدت هذه 
ة عىل آخر المعلومات والتحليالت المتعلقة بالأسعار عىل المستوى المحىلي  قسم التجارة والأسواق لمنظمة الأغذية والزراعة. وتشتمل هذه الن�ش
ي البلدان النامية لتستكمل بذلك تحليل منظمة الأغذية والزراعة لالأسواق الدولية. كما توفر تحذيراً مبكراً بارتفاع أسعار 

لالأغذية الأساسية، لسيما �ز
 . ي

ي الأمن الغذا�أ
ي قد تؤثر سلباً �ز

الأغذية عىل المستوى القطري ال�ت

يستند هذا التقرير إل المعلومات المتوافرة ح�ت شهر فرباير/شباط 2019. 

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

يدية بغرض ن�ش تقاريره. نذار المبكر لمنظمة الأغذية والزراعة قائمة بالعناوين ال�ب أعد النظام العالمي للمعلومات والإ

اك يرجى تقديم استمارة التسجيل من خالل الرابط التالي : لالش�ت
http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world  

- 12 فرباير/شباط 2019 ة خاصة © الفاو، FPMA GIEWS2019 ن�ش
CA3585AR/1/03.19

عالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ل تع�ب عن أي رأي كان خاص بمنظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة ي هذا المنتج الإ
 المسميات المستخدمة �ز

ي
ز حدودها وتخومها. ول تع�ز ي لأي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعي�ي

نما�أ ي أو الإ
 )المنظمة( بشأن الوضع القانو�ز

اع أم ل، أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيال لها عىل أخرى اءات الخ�ت ، سواء كانت مشمولة ب�ب ز كات أو منتجات محددة لمصنع�ي شارة إل �ش  الإ
  ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها.

ورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها. ( ول تعكس بالرصز ز عالمي تخص المؤلف )المؤلف�ي ي هذا المنتج الإ
إن وجهات النظر الُمع�ب عنها �ز

بداعي نسب المصنف - غ�ي تجاري - المشاركة بالمثل 03.0 لفائدة  خيص العام للمشاع الإ وط ال�ت بعض الحقوق محفوظة. هذا الُمصنَّف متاح وفقا ل�ش
)CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar( المنظمات الحكومية الدولية

ط التنويه بمصدر العمل عىل نحو مناسب. خيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه لأغراض غ�ي تجارية، ب�ش  بموجب أحكام هذا ال�ت
اح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. ول يسمح باستخدام ي أي استخدام لهذا العمل، ل ينبغي أن يكون هناك أي اق�ت

 و�ز
بداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا  شعار المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع الإ
جمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة ضافة إل التنويه المطلوب: »لم يتم إنشاء هذه ال�ت  العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخالء المسؤولية التالي بالإ

جمة. وسوف تكون الطبعة ]طبعة اللغة[ الأصلية هي الطبعة المعتمدة«.  لالأمم المتحدة. والمنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه ال�ت

خيص، ي المادة 8 من ال�ت
ي ل يمكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق الوساطة والتحكيم كما هو وارد �ز

خيص ال�ت اعات الناشئة بموجب ال�ت ز  تتم تسوية ال�ز
ي قواعد الوساطة الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية

خيص. وتتمثل قواعد الوساطة المعمول بها �ز ي هذا ال�ت
 باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك �ز

 الفكرية http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules، وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة
.)UNCITRAL( للقانون التجاري الدولي

ي إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إل طرف ثالث، مثل الجداول، والأشكال،
 مواد الطرف الثالث. يتحمل المستخدمون الراغبون �ز

. وتقع تبعة عادة الستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق التأليف والن�ش  والصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن لإ
ي العمل عىل عاتق المستخدم وحده.

 المطالبات الناشئة عن التعدي عىل أي مكون مملوك لطرف ثالث �ز
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