
10 أبريل/نيسان 2019

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#3 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

مارس/ ↖ خالل  الدولي  المستوى  عىل  تراجعاً  والذرة  القمح  أسعار  سجلت 
ة. أما أسعار الأرز  ك�ب بإمدادات الصادرات الوف�ي آذار، متأثرة بالدرجة الأ
ضعف  تسبب  حيث  طفيفاً،  ارتفاعاً  شهدت  فقد  الدولي  المستوى  عىل 
ي 

�ف الأسعار  لرتفاع  سقف  وضع  ي 
�ف البلدان  من  عدد  جانب  من  الطلب 

ي أسواق إنديكا الأد�ف نوعية.  
أسواق جابونيكا وكذلك �ف

ي  ↖
الأرا�ف أصاب  الذي  الكب�ي  ر  ال�ف يُحدث  قد  الأفريقي،  الجنوب  ي 

و�ف
ي أسعار الأغذية 

الزراعية والب�ف التحتية إثر إعصار إيداي ارتفاعاً مؤقتاً �ف
استقرار  انعدام  تسبب  ي 

وال�ت وزمبابوي،  وموزامبيق  مالوي  من  كل  ي 
�ف

محصول  إنتاج  حيال  المؤاتية  غ�ي  والتوقعات  فيها  القتصادية  الحالة 
الأول  ين  أكتوبر/ت�ش ف  ب�ي الأسعار  أصابت  أصالً  حادة  زيادات  ي 

�ف  2018
اير/شباط من هذا العام.     2019 وف�ب

ي السودان وجنوب السودان، سجلت أسعار  ↖
ق أفريقيا، وتحديداً �ف ي �ش

�ف
قياسية  مستويات  إل  لتصل  مارس/آذار  خالل  ارتفاعاً  الخشنة  الحبوب 
ن  اق�ت الموازية،  السوق  ي 

�ف البلدين  عملة  قيمة  ي 
�ف أك�ب  اجع  ب�ت مدعومة 

نتاج والنقل.    ي تكاليف الإ
بارتفاع �ف

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 | القمح   ال�ب

جورجيا | دقيق القمح  

ي | الحبوب 
هاي�ت

مالوي | الذرة

موزامبيق | الذرة

جنوب أفريقيا | الذرة

جنوب السودان | الأغذية الأساسية

السودان | الأغذية الأساسية  

أورغواي | القمح    

زامبيا | الذرة   

زمبابوي | الحبوب

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/
http://www.fao.org/3/ca4215en/ca4215en.pdf
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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 والذرة خالل مارس/آذار مقابل ارتفاع أسعار الأرز 
تراجع �ف

حيث ر،  ذا آ مارس/ خالل  تراجعاً  لقمح  ا تصدير  ر  أسعا  سجلت 
،2 )رقم  لمرجعي  ا مريكي  لأ ا لقمح  ا طن  سعر  معدل   وصل 

دولراً  224 ل  إ لسفينة(  ا ظهر  تسليم  شتوي،  أحمر،   ،  قاسي
لمسجل ا ه  مستوا عن  ئة  لما ا ي 

�ز خمسة  بنحو  د�ز  أ أي   ، مريكياً  أ
من عينه  لشهر  با قياساً  ئة  لما ا ي 

�ز وتسعة  ير/شباط  ا ف�ب  خالل 
أسعار عروض  ي 

�ز لعام  ا النخفاض  هذا  ي 
�ت ويأ ئت.  لفا ا لعام   ا

ج نتا بإ لتوقعات  وا ة  لوف�ي ا دات  مدا لإ ا نتيجة  لقمح  ا  تصدير 
لوليات ا ي 

و�ز  . لم لعا ا مستوى  عىل   2019 خالل  عموماً   جيد 
وزنه لصادرات  ا عىل  لطلب  ا اجع  ل�ت كان  مريكية،  لأ ا لمتحدة   ا

لرتفاعها لمسبب  ا لضغط  ا عاوض  حيث  ر،  سعا لأ ا ي 
�ز يضاً   أ

لمحصول ا لزراعة  لية  لمثا ا دون  لطقس  ا ظروف   نتيجة 
. د�ز أ و  أ ز  قوس�ي قاب  تت  با ي 

ل�ت ا لربيعي   ا

عقب ذار  آ مارس/ خالل  لذرة  ا تصدير  أسعار  تراجعت   كذلك 
سعر معدل  وصل  إذ  ير/شباط.  ا ف�ب خالل  شهدته  لذي  ا  الرتفاع 

ظهر تسليم  صفراء،   ،2 )رقم  لمرجعية  ا مريكية  لأ ا لذرة  ا  طن 
بنحو أد�ز  أي  لواحد،  ا للطن  مريكياً  أ دولراً   167 إل  لسفينة(   ا

ي
�ز ثالثة  بة  بقرا وأد�ز   ، لفائت ا لشهر  با قياساً  ئة  لما ا ي 

�ز ز  ثن�ي  ا
تراجع وجاء  لفائت.  ا لعام  ا من  ذار  آ مارس/ بشهر  قياساً  ئة  لما  ا

عن ناجم  ضغط  ثر  إ مريكية  لأ ا لمتحدة  ا لوليات  ا ي 
�ز ر  لأسعا  ا

ن اق�ت مسبقاً  لمتوقعة  ا من  ك�ب  أ لمخزون  ا من  كميات  فر   توا
لزراعات ا تأخر  حيال  لمخاوف  ا أن  غ�ي  لمبيعات.  ا  بضعف 

للوجستية ا لمعوقات  ا جانب  إل  تراجعها،  ح�ت  و  أ لربيعية   ا
لحّد ا عىل  عملت  قد  ي  لغر�ب ا لوسط  ا ي 

�ز نات  لفيضا ا فرضتها  ي 
ل�ت  ا

لتصدير ا ر  أسعا انخفضت  نيا،  وكرا أ ي 
و�ز لأسعار.  ا تراجع   من 
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر          
مارس/آذار( 19(

 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          
)19 مارس/آذار(

17سبتم�ب
/أيلول

18سبتم�ب
/أيلول

17مارس
      /آذار

18مارس
      /آذار   

19مارس
      /آذار   

17حزيرا
/يونيو

  

18حزيرا
/يونيو

  

ديسم�ب18
 /كانون
الأول

ديسم�ب17
 /كانون
الأول

17سبتم�ب
/أيلول

18سبتم�ب
/أيلول

17مارس
      /آذار

18مارس
      /آذار   

19مارس
      /آذار   

17حزيرا
/يونيو

  

18حزيرا
/يونيو

  

ديسم�ب18
 /كانون
الأول

ديسم�ب17
 /كانون
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
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تراجع ي 
�ت يأ ز  ح�ي ي 

�ز لتصدير،  ا عىل  لقوي  ا لتنافس  ا  وسط 
لتوقعات ا ك�ب  لأ ا لدرجة  با ليعكس  لجنوبية  ا مريكا  أ ي 

�ز لأسعار   ا
جيد. نتاج      بإ

ر أسعا لعموم  لزراعة  وا غذية  لأ ا منظمة  مؤ�ش  معدل   سجل 
ر، ذا آ مارس/ خالل  نقطة   221.7  )100=04 -2002 ( رز  لأ  ا

بفعل ير/شباط،  ا ف�ب شهر  عن  ئة  لما ا ي 
�ز  0.5 بذلك   مرتفعاً 

آسيا، ففي  نوعية.  د�ز  لأ ا بونيكا  وجا نديكا  إ رز  أ ر  أسعا رتفاع   ا
بنجالديش مثل  بلدان  من  ة  لكب�ي ا كميات  طلبات  غياب   عمل 

عىل لمحافظة  ا عىل  ندونيسيا  إ و  ) لرئيسي ا ل�ب  ا ( ز  لص�ي  وا
لهند، ا ي 

و�ز يلند.  تا ي 
�ز ل  لحا ا هي  كما  خفضها  ح�ت  و  أ ر  سعا لأ  ا

لها مستوى  أعىل  إل  ر  سعا لأ ا رفع  إل  لروبية  ا قيمة  تراجع   أدى 
لمشجعة ا لحكومية  ا لجهود  ا وأدت   .2018 أغسطس/آب   منذ 

– لشتوي  »ا مؤخراً  لمحصودة  ا رز  لالأ لمحلية  ا يات   للمش�ت
عروض ي 

�ز ما  حد  إل  ر  سعا لأ ا رتفاع  ا دعم  إل  لربيعي«   ا
إل لمبيعات  ا عملت  بينما   ، نام فيت  قدمتها  ي 

ل�ت ا ر  سعا لأ  ا
إل فريقيا  أ ق  �ش ي 

�ز مية  لنظا ا فذ  لمنا وا  ) لرئيسي ا ل�ب  ا ( ز  لص�ي  ا
مريكية، لأ ا لمتحدة  ا لوليات  ا ي 

و�ز نية.  كستا لبا ا ر  سعا لأ ا  دعم 
ز ح�ي ي 

�ز  ، طفيفاً اً  تغ�ي لطويلة  ا لحبوب  ا ر  أسعا عروض   شهدت 
توليفة بفعل  ورغواي  وأ زيل  ا ل�ب وا ز  رجنت�ي لأ ا ي 

�ز قيمها   تراجعت 
ومحدودية لعملة  ا قيمة  تراجع  رأسها  عىل  لعوامل،  ا  من 

ئية. ا ل�ش ا لطلب.   ا

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          
)19 مارس/آذار(

17سبتم�ب
/أيلول

18سبتم�ب
/أيلول

17مارس
      /آذار

18مارس
      /آذار   

19مارس
      /آذار   

17حزيرا
/يونيو

  

18حزيرا
/يونيو

  

ديسم�ب18
 /كانون
الأول

ديسم�ب17
 /كانون
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

بأشواط  الحبوب خالل مارس/آذار ووصولها إل مستويات أعىل  ي أسعار 
ارتفاع �ف

عام   قبل  بقيمها  قياساً 

سجلت أسعار المبيع بالجملة لمنتجات حبوب القمح ارتفاعاً خالل مارس/آذار لتصل 
إل أك�ش من ضعف قيمها قبل عام بالقيمة السمية، وذلك يعود بالدرجة الرئيسية إل 
ي انخفض 

ي قيمة عملة البلد ال�ت
اجع ملحوظ �ز الطلب القوي عىل الصادرات المدعومة ب�ت

مارس/آذار.  خالل  الأمريكي  للدولر  و  ز ب�ي  41.36 مسجلة  قياسي  مستوى  إل  معدلها 
السوق  ي 

�ز الأرجنتينية  المنتجات  التنافسية  القدرة  زيادة  ي 
�ز العملة  ضعف  تسبب  إذ 

/كانون الأول 2018، وصل  الدولية، محفزاً بذلك أنشطة تصدير القمح. ومنذ ديسم�ب
حجم صادرات القمح إل 7.6 مليون طن، وهي كمية تنخفض بشكل طفيف عن الكمية 
، لكنه يبقى أعىل بأشواط من  ي

ة عينها من العام الما�ز ي جرى تصديرها خالل الف�ت
ال�ت

. كما انعكس ارتفاع مستوى أسعار حبوب  المعدل وقريباً من حاجز المستوى القياسي
ي منطقة 

ي أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح، الذي واصلت ارتفاعها �ز
القمح �ز

المائة  ي 
�ز  150 من  بأك�ش  أعىل  وكانت  اير/شباط  ف�ب خالل  ى  الك�ب أيرس  بوينس  مدينة 

قياساً بالعام الفائت. كذلك ارتفعت أسعار المبيع بالجملة لمنتج الذرة الصفراء خالل 
اير/شباط، وذلك يعود بالدرجة الرئيسية إل مبيعات  مارس/آذار عقب تراجعها خالل ف�ب
قياساً  المائة  ي 

�ز  60 من  بأك�ش  ارتفاعاً  مسجلة  التصدير  لصالح  أك�ب  كميات  ز  المزارع�ي
. بالعام الفائت رغم استمرار الحصاد المرتقب أن يصل إل مستوى قياسي

ف  |  الحبوب   الأرجنت�ي

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

3.6

0.6

Argentina, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

عام   قبل  تها  نظ�ي متجاوزة  الحبوب  أسعار  تشهده  تحسن 

شهدت أسعار المبيع بالجملة لمنتجات حبوب القمح تحسناً موسمياً خالل مارس/آذار 
ي المائة عن مستوياتها قبل عام متأثرة بذلك بشكل رئيس بارتفاع 

تفع بذلك نحو 30 �ز ل�ت
ي المائة من احتياجاته 

. فالبلد يستورد البلد قرابة 60 �ز ز أسعار تصدير القمح من الأرجنت�ي
. وجاء الضغط الآخر المسبب لرتفاع الأسعار  ز الستهالكية من القمح لسيما من الأرجنت�ي
اد وزيادة تكاليف النقل، فضالً  ي رفع تكاليف الست�ي

نتيجة ضعف قيمة العملة ما تسبب �ز
نتاج  . واستجابة لرتفاع تكاليف الإ عن تراجع توافر القمح عالي النوعية عىل المستوى المحىلي
بصفة عامة، أقرت الحكومة بتاريخ 12 مارس/آذار الحد الأد�ز الجديد لالأسعار المضمونة 
لكافة أصناف حبوب القمح وبذوره للموسم الزراعي 20/2019 )السياسات الغذائية، 
الوليات  مع  اتفاق  إل  التوصل  تم  ذلك،  إل  إضافة  وتحليلها(.  الأغذية  أسعار  رصد 
ي أواخر مارس/آذار عىل حصة 000 750 طن معفاة من الرسوم 

المتحدة الأمريكية �ز
الجمركية )السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها(، كمية تمثل نحو نصف 
ة  معدل الواردات السنوية من الوليات المتحدة الأمريكية خالل السنوات الخمس الأخ�ي

ي العام.
ي المائة من معدل إجمالي واردات القمح �ز

وقرابة 10 �ز

ازيل  |  القمح   ال�ب
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Brazil, National Average, Wholesale, Wheat

نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

    1.33.3

2.2

 2.4

    4. -1.25

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار دقيق القمح ترتفع إل أعىل مستوى لها خالل مارس/آذار            

عقب  مارس/آذار  خالل  ارتفاعاً  القمح  دقيق  لمنتج  بالجملة  المبيع  أسعار  سجلت 
اير/شباط، لتصل إل مستويات قياسية بالقيمة السمية. كذلك بقيت  استقرارها خالل ف�ب
رغم  ز  السابق�ي الشهرين  المسجلة خالل  القياسية  المستويات  من  قريبة  ف  الخ�ب أسعار 
تراجعها الطفيف. ولعل هذا الرتفاع الذي شهدته أسعار منتجات القمح مؤخراً يعكس 
اير/ ف�ب ي وصلت خالل 

وال�ت روسيا،  من  المرتفعة  التصدير  أسعار  رئيس عروض  بشكل 
ة عىل  ة. ويعتمد البلد بدرجة كب�ي شباط إل أعىل مستوى لها خالل السنوات الأربع الأخ�ي
واردات القمح لتلبية احتياجاته الستهالكية، حيث تشكل الشحنات الواردة من التحاد 
ي المائة من إجمالي الواردات. ولعل تراجع قيمة العملة بدءاً 

الروسي ما يربو عىل 90 �ز
ي الضغط المسبب 

نتاج عموماً أسهم أيضاً �ز من أغسطس/آب 2018 وارتفاع تكاليف الإ
ي ارتفاع معدل التضخم 

ز ودقيق القمح �ز لرتفاع الأسعار. كما أسهم ارتفاع أسعار الخ�ب
يناير/كانون  المائة خالل مارس/آذار، وهو أعىل معدل منذ  ي 

�ز  3.7 بلغ  الذي  السنوي 
ي المائة.             

ي 2018، الذي سجل 4.3 �ز
الثا�ز

جورجيا  |  دقيق القمح     

4.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

-0.4

 0.0

Georgia, National Average, Retail, Wheat (flour) 

نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

1.2

   0.4.5

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1185440/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1185440/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1186830/
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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 

ار إعصار إيداي       أسعار الذرة إل ارتفاع، واحتمال وصولها إل الذروة بفعل أ�ف

واصلت أسعار حبوب الذرة ارتفاعها خالل مارس/آذار لتصل إل أك�ش من ضعف مستويات 
اجع  ال�ت إل  الزيادات  هذه  جل  وتعود  الشمالية.  الأسواق  بعض  ي 

�ز عام  قبل  قيمها 
التوقعات  2018، إل جانب ضبابية  الوطنية منذ منتصف  العملة  ي قيمة 

المتواصل �ز
ي جنوب 

حيال محصول 2019 بفعل الطقس المناوئ. كما أدى ارتفاع أسعار الحبوب �ز
ي المحافظات الجنوبية، إل ضغط عىل الأسعار مسبباً 

الرئيسي للذرة �ز الُمورّد  أفريقيا، 
ي 

ي منتصف مارس/آذار، الذي أثر بشكل رئيس �ز
ارتفاعها. أما وصول إعصار إيداي إل ال�ب �ز

ي 
اراً هائلة أصابت الأرا�ز ي المنطقة الوسطى، فقد أحدث أ�ز

ي سوفال ومانيكا �ز
محافظ�ت

الزراعية والب�ز التحتية )النظام العالمي للمعلومات والنذار المبكر، موجز قطري(. ولعل 
مداد  ي الإ

ي الأسواق ما قد يؤدي إل عجز �ز
ار من شأنها إعاقة الحركة الطبيعية �ز هذه الأ�ز

لها  الأغذية إل أعىل مستوى موسمي  الذي تصل فيها أسعار  الوقت  ي 
الأسعار �ز ورفع 

خالل السنة.      

موزامبيق  |  الذرة     
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شهرا 3
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نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Mozambique, Maputo, Retail, Maize (white)المرجع هو:

9.0

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

بمستويات  قياساً  بأشواط  أعىل  تبقى  المستورد  رز  والأ المجروشة  الذرة  أسعار 
عام     قبل  تها  نظ�ي

المنتجة محلياً عىل استقرارها  الذرة المجروشة  المبيع بالجملة لمنتج  حافظت أسعار 
ي وصلت إليها خالل يناير/كانون 

عموماً خالل مارس/آذار، وذلك عقب الزيادات الحادة ال�ت
ي 

تها قبل عام. ويأ�ت اير/شباط، لتصل إل مستويات أعىل بأشواط قياساً بنظ�ي ي وف�ب
الثا�ز

ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض إنتاج 2018 عن معدله متأثراً بظروف الطقس الجاف 
أدى ضعف  كما  نتاج.  والإ الوقود  تكاليف  ارتفاع  مع  تزامن  الذي  العملة  قيمة  وضعف 
اد الأغذية ودفع أسعار الأرز نحو مستويات أعىل  قيمة العملة أيضاً إل رفع تكاليف است�ي
الواردات  تمثل  إذ  2018 معدله،  إنتاج  تها قبل عام رغم تجاوز  بنظ�ي بأشواط قياساً 
ي البلد. إل أن الأسعار سجلت تراجعاً طفيفاً 

ي المائة من المنتجات المتوافرة �ز
حوالي 70 �ز

ائب  اير/شباط بتعليق ال�ز خالل الشهر المن�م عقب قرار اتخذته الحكومة خالل ف�ب
الأغذية وتحليلها(  الغذائية، رصد أسعار  المفروضة عىل الأرز المستورد )السياسات 
ي أشعل فتيلها ضعف 

ي شهدها البلد وال�ت
وسط الضطرابات الجتماعية والسياسية ال�ت

ي الوقت الراهن أعمال زراعة محاصيل الحبوب 
ظروف القتصاد الشامل عموماً. وتجري �ز

ي المناطق الزراعية 
للموسم الرئيسي لعام 2019 حيث الظروف الزراعية تفوق الوسط �ز

ي بعض المناطق.   
ي الموسم �ز

الرئيسية. إل أن ظاهرة النينيو من شأنها التأث�ي �ز

ي  |  الحبوب     
هاي�ت
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نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Haiti, Port-au-Prince, Retail, Rice (imported)المرجع هو:

-1. -1.330.8

1.0

البلد       امتداد  الذرة عىل  ارتفاع أسعار  استمرار 

ي 
مداد ال�ت اير/شباط متأثرة بمحدودية الإ شهدت أسعار الذرة مزيداً من الرتفاع خالل ف�ب

فاقت المستوى الطبيعي، حيث تعود هذه المحدودية بمعظمها إل تراجع الحصاد الناجم 
الشمالية  ي مزوزو 

بلد�ت ي 
�ز الأسعار  كانت  المثال،  2018. عىل سبيل  الطقس خالل  عن 

بالعام  تيب قياساً  ال�ت المائة عىل  ي 
المائة و40 �ز ي 

60 �ز بنحو  الجنوبية أعىل  ونسانجي 
ي سجلتها خالل 

الفائت، رغم بقائها أد�ز بأشواط قياساً بالمستويات المرتفعة القياسية ال�ت
ي تأثرت بإعصار 

ي بعض الأسواق الجنوبية ال�ت
2016. كما تقول التوقعات بارتفاع الأسعار �ز

ي أصابت عمل الأسواق بشكل طبيعي. غ�ي 
إيداي خالل مارس/آذار بفعل الضطرابات ال�ت

افية المؤاتية عموماً حيال إنتاج محصول الذرة لعام 2019 قد تحدث  أن النظرة الست�ش
أواخر  الرئيسي مع  الحصاد  ببدء  توقعات  القادمة مع  الأشهر  الأسعار خالل  ي 

�ز تراجعاً 
أبريل/نيسان )النظام العالمي للمعلومات والنذار المبكر، موجز قطري(.        

مالوي  |  الذرة     
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 02/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Malawi, Nsanje, Retail, Maizeالمرجع هو:

9.9

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MOZ&lang=ar
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1181870/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&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 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

القياسية        أو شبه  القياسية  عند مستوياتها  تقف  الأساسية  الأغذية  أسعار 

ي 
�ز مارس/آذار،  الأسواق خالل  ي جل 

�ز ارتفاعاً  الرفيعة والدخن  الذرة  أسعار  شهدت 
رئيسية  بصفة  والمستهلكة  بمعظمها  المستوردة  القمح،  حبوب  أسعار  سجلت  ز  ح�ي
أسعار  وصلت  عموماً  الخرطوم.  العاصمة  ي 

�ز طفيفاً  تراجعاً  ية،  الح�ز المناطق  ي 
�ز

الحبوب إل مستوى قياسي أو شبه قياسي خالل مارس/آذار رغم الحصاد الذي تجاوز 
معدله خالل 2018، والذي تقدر كميته بنحو 8.2 مليون طن، أي أعىل بنسبة 57 
ي المائة عن معدل السنوات الخمس 

ي المائة قياساً بعام 2017 وأعىل بنسبة 47 �ز
�ز

ارتفاع  ي 
ويأ�ت خاص(.  تقرير  المبكر،  والنذار  للمعلومات  العالمي  )النظام  ة  الأخ�ي

ي قيمة العملة المحلية، 
اجع الملحوظ �ز ي نتيجة ال�ت

مستوى الأسعار عىل نحو استثنا�أ
ي السوق الموازية، فضالً عن نقص الوقود وارتفاع أسعار 

ي تواصل فقدان قيمتها �ز
ال�ت

ذلك  إل  أضف  والنقل.  نتاج  الإ أسعار  تضخم  عن  أسفر  ما  الزراعية،  المستلزمات 
، حيث  ي

نتاج الجيد العام الما�ز ي الأسواق رغم الإ
ي توافر المنتجات �ز

استمرارية تد�ز
وا هذه الخطوة الشكل الأك�ش  تحدث التجار عن تخزين إنتاجهم الزراعي، حيث اعت�ب

ي قيمة العملة.       
اجع ال�يع �ز ضماناً للتوف�ي لمواجهة ال�ت

السودان  |  الأغذية الأساسية

4.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

2.3

0.1 2.2.9 8

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

9.5

نسبياً        مرتفعة  إل مستويات  الزيادة وتصل  نحو  تتجه  الحبوب  أسعار 

موسمياً  ارتفاعاً  الرفيعة  والذرة  الصفراء  الذرة  أسعار  سجلت  جوبا،  العاصمة  ي 
�ز

بشكل  القمح  دقيق  أسعار  ارتفعت  ز  ي ح�ي
�ز المائة خالل مارس/آذار،  ي 

�ز بنحو سبعة 
فقد  ي 

السودا�ف والفول  الكسافا  أسعار  أما   ، التوالي عىل  الثالث  للشهر  ملحوظ 
تها قبل عام إل أنها ل  حافظت عىل ارتفاعها. بصفة عامة كانت الأسعار أد�ز من نظ�ي
تزال مرتفعة نسبياً، حيث كانت أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة أعىل بنحو 20 
 ، ز عام�ي قبل  عينه  الشهر  ي خالل 

استثنا�أ المرتفعة بشكل  بالمستويات  قياساً  المائة  ي 
�ز

المائة  ي 
المائة و55 �ز ي 

70 �ز ي والكسافا أعىل بنحو 
الفول السودا�ز بينما كانت أسعار 

أعىل  فكانت  القمح  دقيق  أسعار  أما   .2017 مارس/آذار  بشهر  قياساً  تيب  ال�ت عىل 
خالل  المرتفعة  قيمها  بضعفي  وأعىل  الفائت  بالعام  قياساً  المائة  ي 

�ز  30 من  بأك�ش 
الأمن،  انعدام  ظاهرة  انتشار  نتيجة  الأسعار  زيادة  ي 

وتأ�ت  . ز عام�ي قبل  عينه  الشهر 
تكاليف  ارتفاع  عن  ناهيك  الزراعية،  والأنشطة  التسويقية  الأنشطة  يعيق  الذي  الأمر 
ي قيمة العملة المحلية. إل جانب ذلك، تسببت محدودية 

اجع �ز النقل واستمرارية ال�ت
مدادات العامل  ي الضغط عىل أسعار الأغذية وارتفاعها. وكانت محدودية الإ

مداد �ز الإ
 2019 عام  الحبوب  إنتاج  إجمالي  يقدر  حيث  الأغذية،  أسعار  ارتفاع  وراء  الرئيس 
 2013 عام  ال�اعات  اندلع  منذ  إنتاج مسجل  أد�ز  وهو  000 745 طن،  بنحو 

تقرير خاص(.          المبكر،  للمعلومات والنذار  العالمي  )النظام 

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية     
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نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

-4.8

تها قبل عام     الذرة متجاوزة نظ�ي ارتفاع أسعار 

الذي  اجع  ال�ت مارس/آذار عقب  ارتفاعاً خالل  والصفراء  البيضاء  الذرة  أسعار  سجلت 
قيمة  تراجع  إل  بمعظمه  مؤخراً  الرتفاع  هذا  ويعود  المن�م.  الشهر  شهدته خالل 
الرتفاع  نحو  الأسعار  دفع  وبالتالي   ، أ المكا�ز التصدير  سعر  رفع  ي 

�ز تسبب  ما  العملة 
ي التوقعات 

محلياً. عىل النطاق السنوي، كانت الأسعار أعىل بشكل ملحوظ بفعل تد�ز
ي المحافظات 

ي أثرت عىل نحو جىلي �ز
حيال إنتاج هذا العام عقب ظروف الجفاف ال�ت

الغربية. أما إنتاج الذرة لعام 2019 فقد يصل تبعاً للتوقعات إل 11 مليون طن، 
ي المائة قياساً بإنتاج العام المن�م القريب من المعدل. 

أي أد�ز بنحو 12 �ز

جنوب أفريقيا  |  الذرة  
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نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

-1.0

-0.2

South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 3.2

    4. 0.95

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/3/ca3660en/ca3660en.pdf
http://www.fao.org/3/ca3643en/ca3643en.pdf
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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 

ارتفاعها                      تواصل  الحبوب  أسعار 

اير/شباط، مقابل تراجع شهدته أسعار  واصلت أسعار الحبوب ارتفاعها الحاد خالل ف�ب
غياب  إل  تعزى  عامة  بصفة  الأسعار  زيادة  ولعل  الأسواق.  بعض  ي 

�ز القمح  دقيق 
العملة وتراجع قيمتها عىل نحو حاد  تقلبات سعر  ي ذلك 

الستقرار القتصادي، بما �ز
نتاج والنقل. وسعياً للحد من الضغط المسبب لرتفاع  الإ تكاليف  ارتفاع  ي 

ما تسبب �ز
بعد  وذلك  الوقود،  يبة  إلغاء �ز عىل  اير/شباط  ف�ب الحكومة خالل  أقدمت  الأسعار، 
القمح  ودقيق  الأرز  اير/شباط، وصلت أسعار  شهر من بدء تطبيقها. واعتباراً من ف�ب
ي 

إل أك�ش من ضعفي قيمتها قبل عام. وسجلت أسعار منتجات الذرة المجروشة، ال�ت
ولعل  المائة.  ي 

�ز  50 بنحو  سنوية  زيادة  اير/شباط،  ف�ب خالل  حادة  بصورة  ارتفعت 
محدودية  وحالة   2019 لعام  الحبوب  محاصيل  حيال  ي 

مؤا�ت غ�ي  بإنتاج  التوقعات 
مداد المرتقبة من شأنها الحفاظ عىل الضغط المسبب لرتفاع الأسعار خالل الأشهر  الإ
يحمل  قد  قية  ال�ش المناطق  ب  الذي �ز إيداي  إعصار  أن  ذلك،  إل  أضف  القادمة. 
الأسواق  لعمل  إعاقته  بفعل  إل مستويات قصوى  الأسعار  نحو وصول  تقود  تبعات 

بصورة طبيعية.

زمبابوي  |  الحبوب       
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نسبة النمّو

ح�ت 02/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Mat south, Retail, Wheat (flour)المرجع هو:

4.5

 3.4

ي أسعار الذرة خالل مارس/آذار    
ارتفاع حاد �ف

محدودية  ولعل  مارس/آذار.  خالل  حاد  بمعدل  ارتفاعها  الذرة  أسعار  واصلت 
بفعل  العام  لهذا  الذرة  إنتاج  ي 

بتد�ز والتوقعات  المحىلي  المستوى  عىل  مدادات  الإ
الزيادات  والغربية واصل تضخيم  الجنوبية  المناطق  ي 

�ز المطرية  الهطولت  انحباس 
مارس/ بشهر  قياساً  المائة  ي 

�ز  60 زيادة  نحو  الذرة  حبوب  أسعار  دافعاً  الموسمية 
آذار العام المن�م. كما ارتفعت أسعار منتجات الذرة المجروشة خالل مارس/آذار 
ي 

ال�ت العملة،  تراجع  أما  المائة.  ي 
�ز و40   30 ز  ب�ي بنسبة  عام  قبل  تها  نظ�ي متجاوزة 

دعم  ي 
�ز تسبب  فقد  الفائت،  بالعام  قياساً  قيمتها  من  المائة  ي 

�ز  25 نسبة  خ�ت 
الأسعار واتجاهها نحو مزيد من الرتفاع.            

زامبيا  |  الذرة      
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نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zambia, National Average, Retail, Maize (white)المرجع هو:

3.4

     5.6

العام  من  مارس/آذار  بشهر  قياساً  المائة  ي 
�ف  45 من  بأك�ش  أعىل  القمح  أسعار 

الفائت    

عىل  الرابع  للشهر  ارتفاعاً  القمح  حبوب  لمنتجات  بالجملة  المبيع  أسعار  سجلت 
 45 بنسبة  الفائت  العام  المسجلة  قيمتها  بذلك  متجاوزة  مارس/آذار  خالل  التوالي 
ي 

�ز الحاد  اجع  وال�ت القوية  اد  الست�ي حركة  الأسعار  ارتفاع  دعم  ما  ولعل  المائة.  ي 
�ز

الأمريكي  الدولر  مقابل  قيمتها  من  المائة  ي 
�ز  17 نحو  فقدت  ي 

ال�ت البلد،  عملة  قيمة 
اير/شباط  وف�ب  2018 الأول  /كانون  ديسم�ب ز  ب�ي الصادرات  أما  الفائت.  العام  خالل 
ة  الف�ت خالل  الصادرات  حجم  معدل  من  المائة  ي 

�ز  56 بنسبة  أعىل  فكانت   2019
ة. إل أن الحجم الكب�ي للصادرات وضعف قيمة  عينها خالل السنوات الخمس الأخ�ي
الجيدة  مدادات  الإ نتيجة  الأسعار  اجع  المسبب ل�ت العملة يعاوض بل وأك�ش الضغط 
نتاج  . وتبعاً للتقديرات يزيد الإ ي

لحصاد 2018 الذي استكمل خالل يناير/كانون الثا�ز
ي المائة قياساً بكمية المحاصيل المتدنية للعام الفائت، ما يعكس زيادة 

بنسبة 65 �ز
قياساً  مستوى  نتاج  الإ يسجل  أن  المرتقب  من  حيث  والغالل،  المزروعة  المساحات 

مستفيداً من ظروف الطقس المؤاتية. 

أورغواي  |  القمح      
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نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Uruguay, National Average, Wholesale, Wheatالمرجع هو:

3.8

2.5

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


 

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 أبريل/نيسان 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 

- 10 أبريل/نيسان 2019 ة خاصة FPMA GIEWSCA4480AR/1/05.19 ن�ش

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

كات أو شارة إل �ش ي الإ
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
 بشأن الوضع القانو�ز

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

ورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها. ( ول تعكس بال�ز ز عالمي تخص المؤلف )المؤلف�ي ي هذا المنتج الإ
إن وجهات النظر الُمع�ب عنها �ز
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خيص، ال�ت المادة 8 من  ي 
الوساطة والتحكيم كما هو وارد �ز ي ل يمكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق 

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

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