
10 يوليو/متوز 2019

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#6 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
من  ↖ التصدير  أسعار  دفع  إىل  بالطقس  المرتبطة  العوامل  أدت 

خمس  خالل  لها  مستوى  أعىل  إىل  الأمريكية  المتحدة  الوليات 
ي يونيو/حزيران. كما ارتفعت أسعار القمح عىل المستوى 

سنوات �ف
ف حافظت أسعار الأرز عىل استقرارها عموماً.     ي ح�ي

، �ف الدوىلي

ي نهاية  ↖
ق أفريقيا، أدى الحصاد المتواصل والأمطار المفيدة �ف ي �ش

و�ف
ف التوقعات حيال المحصول، إىل كبح  ي أدت إىل تحس�ي

الموسم، ال�ت
ي أسعار الذرة المسجل منذ العديد من الأشهر. إل 

التجاه الصاعد �ف
تها قبل عام.     أن الأسعار بقيت عموماً أعىل بكث�ي من نظ�ي

ي زمبابوي خالل  ↖
ي الجنوب الأفريقي، ارتفعت أسعار الحبوب �ف

و�ف
نتيجة  الوقود  أسعار  عىل  طرأت  ي 

ال�ت الزيادة  عقب  مايو/أيار، 
ي حصاد 2019.

اجع الحاد �ف تراجع قيمة العملة، فضالً عن ال�ت

زيادة  ↖ الصفراء  الذرة  أسعار  سجلت  الجنوبية،  أمريكا  ي 
و�ف

المنتجان  البلدان  ازيل،  وال�ب ف  الأرجنت�ي ي 
�ف يونيو/حزيران  خالل 

والمصدران بشكل رئيسي للذرة، بفعل الطلب غ�ي العادي دولياً 
ة تبعاً  المتواصل الذي قد يصل إىل مستويات وف�ي رغم الحصاد 

للتوقعات. 

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

ي | الحبوب 
هاي�ت

كينيا | الذرة

مالوي | الذرة

موزامبيق | الذرة

جنوب أفريقيا | الذرة

جنوب السودان | الأغذية الأساسية

السودان | الأغذية الأساسية  

أوغندا | الذرة 

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/ca5067en/ca5067en.pdf


ة خاصة2 10 يوليو/متوز  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 يونيو/حزيران بينما تحافظ عىل استقرارها بالنسبة لالأرز     
أسعار القمح والذرة ترتفع �ف

، قاسي  ،2 )رقم  لمرجعي  ا مريكي  الأ القمح  سعر  معدل   سجل 
للطن أمريكياً  دولراً   228 لسفينة(  ا ظهر  تسليم  شتوي،   أحمر، 

قياساً ئة  لما ا ي 
�ز سبعة  بنسبة  أعىل  أي  يونيو/حزيران،   خالل 

مقارنة ئة  لما ا ي 
�ز ستة  بنحو  أد�ز  ئه  بقا مع  يار،  أ يو/ ما  بشهر 

ي
ل�ت ا ات  ث�ي لتأ ا جانب  وإل  لفائت.  ا لعام  ا من  عينه  الشهر   مع 

بفعل لقمح  ا أسعار  عروض  ُدعمت  لذرة،  ا أسعار  ارتفاع   أحدثها 
محاصيل حصاد  تأخ�ي  إل  أدى  لذي  وا لرطوبة،  ا شديد   الطقس 

التحاد ي 
�ز لقمح  ا تصدير  أسعار  ارتفعت  كما  الشتوي.  لقمح   ا

مطار الأ أدت  بينما  لحار،  ا الطقس  ظروف  بفعل  ي  ورو�ب  الأ
دعم إل  لزراعة  ا عمليات  أعاقت  ي 

ل�ت وا ز  رجنت�ي الأ ي 
�ز لغزيرة   ا

بمنشئه يعود  الذي  لقمح  ا أسعار  بقيت  لمقابل،  با  الأسعار. 
وذلك اجعها  ل�ت مسبب  ضغط  تحت  الأسود  لبحر  ا منطقة   إل 

حيال عموماً  تية  لمؤا ا فية  ا الست�ش لنظرة  ا إل  ة  كب�ي بدرجة   يعود 

بالطقس لمتعلقة  ا لمخاوف  ا بعض  عن  لنظر  ا بغض  نتاج،  لإ  ا
والجاف. لحار   ا

حيث يونيو/حزيران،  خالل  ارتفاعاً  الذرة  تصدير  أسعار   شهدت 
صفراء،  ،2 )رقم  المرجعية  الأمريكية  الذرة  أسعار  عروض   واصلت 

ليصل  ، التوالي عىل  ي 
الثا�ز للشهر  ارتفاعها  السفينة(  ظهر   تسليم 

ي
�ز  14 بنسبة  أعىل  أي  للطن،  أمريكياً  دولراً   196 إل   معدلها 

السنوات خالل  الأعىل  المستوى  وهو  مايو/أيار،  بشهر  قياساً   المائة 
نتيجة بمعظمها  فجاءت  الحادة  الزيادة  أما  ة.  الأخ�ي  الخمس 

قياساً الأمريكية  المتحدة  الوليات  إنتاج  ي 
�ز أك�ب  اجع  ب�ت  التوقعات 

ة ف�ت خالل  الرطوبة  شديد  الطقس  ظروف  بفعل  الفائت،   بالعام 
أدى وأوكرانيا،  الجنوبية  أمريكا  ي 

و�ز الحرجة.  الربيعية   الزراعة 
الرتفاع. نحو  التصدير  أسعار  عروض  دفع  إل  الرائج  الدولي    الطلب 
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أسعار القمح عىل المستوى الدوىلي

دولر أمريكي للطن آخر سعر          
يونيو/حزيران( 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 الدوىلي

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 يونيو/حزيران(    

17ديسم�ب
/كانون

18ديسم�ب
/كانون

17يونيو
      /حزيران

18يونيو
      /حزيران   

19يونيو
      /حزيران   

17سبتم�ب
/أيلول

  

18سبتم�ب
/أيلول

  

مارس19
 /آذار

مارس18
 /آذار

الأول

17ديسم�ب
/كانون

18ديسم�ب
/كانون

17يونيو
      /حزيران

18يونيو
      /حزيران   

19يونيو
      /حزيران   

17سبتم�ب
/أيلول

  

18سبتم�ب
/أيلول

  

مارس19
 /آذار

مارس18
 /آذار

الأول

الأول 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

ر أسعا لعموم  لزراعة  وا غذية  لأ ا منظمة  مؤ�ش  معدل   سجل 
يونيو/حزيران، خالل  نقطة   222  )100=04 -2002 ( رز  لأ  ا

ورغم  . لي لتوا ا عىل  بع  لرا ا للشهر  استقراره  عىل  بذلك   ليحافظ 
أن ل  إ يونيو/حزيران،  خالل  آسيا  ي 

�ز عموماً  لطلب  ا  تراجع 
لمنشأ ا بلدان  ي 

�ز خليطة  تجاهات  ا شهدت  نديكا  إ أرز  ر   أسعا

ي
تراد�ز نحو  عىل  يلند  تا ي 

�ز لأسعار  ا ارتفعت  ذ  إ لرئيسية.    ا
عىل لهند  ا ي 

�ز استقرت  بينما  لبلد،  ا عملة  أسعار  تقلبات   مع 
لمستوى ا عىل  لعام  ا لقطاع  ا يات  لمش�ت لقوية  ا ة  لوت�ي ا  خلفية 

بل، لمقا با لموسمية.  ا ر  مطا لالأ لبطيئة  ا ية  لبدا وا لمحىلي   ا
استقطاب جهود  وسط  كستان،  با ي 

�ز ر  لأسعا ا عروض   تراجعت 
مع وذلك  نام،  فيت  ي 

�ز انخفضت  كما  ئية،  ا ال�ش لجهات   ا
مؤخراً حصد  لذي  ا لخريفي«  ا  – لصيفي  »ا لموسم  ا أرز   وصول 
من شيئاً  و  أ راً  استقرا فشهد  لتصدير  ا ر  أسعا ما  أ لأسواق.  ا  إل 

أورغواي ي 
و�ز  ، لمحىلي ا لطلب  ا اجع  ب�ت ثراً  متأ ازيل  ل�ب ا ي 

�ز اجع  ل�ت  ا
مريكية لأ ا لمتحدة  ا لوليات  ا ي 

و�ز  ، لصادرات ا ة  وت�ي بطء   بسبب 
لمخزون. ا من  ة  لكب�ي ا لكميات  ا  نتيجة 

الأسعار الدولية للحبوب - واصل
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أسعار الأرز عىل المستوى الدوىلي

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  يونيو/حزيران(  

17ديسم�ب
/كانون

18ديسم�ب
/كانون

17يونيو
      /حزيران

18يونيو
      /حزيران   

19يونيو
      /حزيران   

17سبتم�ب
/أيلول

  

18سبتم�ب
/أيلول

مارس19
 /آذار

مارس18
 /آذار

الأول 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

أعىل  مستويات  إىل  لتصل  يونيو/حزيران  خالل  ارتفاعها  تواصل  الحبوب  أسعار 
عام   قبل  بمستوياتها  قياساً  بأشواط 

يونيو/حزيران  ارتفاعها خالل  القمح  حبوب  لمنتجات  بالجملة  المبيع  أسعار  واصلت 
الوقت  ي 

2019 �ز اتجاهات موسمية مع استمرار أعمال زراعة محصول  متبعة بذلك 
ي 

ال�ت الغزيرة  الأمطار  بفعل  الأسعار  لرتفاع  المسبب  الضغط  تفاقم  وقد  الراهن. 
زيادة  المرتقب  أنه من  البذور. غ�ي  إعاقة زراعة  إل  أدى  ما  المناطق،  شهدتها بعض 
ي المائة قياساً بمستوى العام الفائت المرتفع أصالً، 

المساحة المزروعة بنسبة ثالثة �ز
ي 

�ز  50 بنحو  أعىل  الأسعار  وكانت  المحصول.  حيال  عموماً  مؤاتية  التوقعات  لتبقى 
اجع  بال�ت مدعوماً  الصادرات  عىل  القوي  الطلب  بفعل  عام  قبل  قيمها  عن  المائة 
ي 

�ز الأرجنتينية  المنتجات  تنافسية  زيادة  إل  أدى  ما  البلد،  عملة  قيمة  ي 
�ز الملحوظ 

التسويقية  السنة  خالل  القمح  صادرات  تصل  أن  المتوقع  ومن  الدولية.  السوق 
قياسي  شبه  مستوى  إل   ) ي

الثا�ز ين  /ت�ش نوفم�ب الأول-  /كانون  )ديسم�ب  19/2018
ي زيادة أك�ب 

بكمية 13.5 مليون طن. وقد أسهمت الأسعار المرتفعة لحبوب القمح �ز
إل  وصلت  حيث   ، ف والخ�ب القمح  دقيق  لمنتجات  بالجملة  المبيع  أسعار  عىل  طرأت 
تيب. كما ارتفعت  ي المائة عىل ال�ت

تها قبل عام بنحو 100 و070 �ز نسبة تجاوزت نظ�ي
تها قبل  أسعار المبيع بالجملة لمنتج الذرة الصفراء خالل يونيو/حزيران متجاوزة نظ�ي
أن  والمتوقع   ،2019 المتواصل لمحصول  الحصاد  المائة، رغم  ي 

�ز  50 بنسبة  عام 
التصدير  لصالح  ة  كب�ي بكميات  المبيعات  يعكس  الذي  الأمر   . وف�ي مستوى  إل  يصل 
ي من عام 2019 تسجل ذروتها بكمية 15.4 مليون طن. 

مع شحنات خالل الربع الثا�ز

ف  |  الحبوب   الأرجنت�ي

4.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

نسبة النمّو

ح�ت 06/19 ة معّدل هذه الف�ت

0.4

0.8

Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

أسعار الحبوب تتجه نحو الزيادة وتصل إىل مستويات مرتفعة   

الرتفاع  من  مزيداً  محلياً  المنتجة  المجروشة  للذرة  بالتجزئة  المبيع  أسعار  سجلت 
ي العام 

تها �ز خالل مايو/أيار لتصل إل مستويات أعىل بأشواط قياساً بمستويات نظ�ي
الحصاد  بداية  أعاق  والذي  لرتفاعها،  المسبب  الموسمي  الضغط  ولعل   . ي

الما�ز
الجفاف  ظروف  تأث�ي  حيال  المخاوف  مع  ترافق  قد  يونيو/حزيران،  خالل  الرئيسي 
وبالمثل،  الرئيسية.  الزراعية  المناطق  ضمن  للمحصول  المحتملة  الغلة  ي 

�ز المديد 
زيادة  البلد،  ي 

�ز الآخر  الأساسي  المحصول  السوداء،  الفاصولياء  أسعار  سجلت 
قيمة  ي 

�ز الكب�ي  اجع  وال�ت والسياسية  الجتماعية  الضطرابات  ولعل  أيضاً.  ملحوظة 
 ، ي

الما�ز العام  عن  قيمتها  ثلث  من  بأك�ش  مايو/أيار  ي 
�ز انخفضت  ي 

ال�ت البلد،  عملة 
بقاء عىل المستويات المرتفعة لالأسعار. أما ضعف قيمة العملة فقد  ي الإ

قد أسهم �ز
الرتفاع  نحو  بمعظمه  المستورد  رز  الأ أسعار  ودفع  الأغذية  واردات  تكلفة  من  زاد 
 2019 وبتاريخ  عام.  قبل  بمستوياتها  قياساً  ملحوظ  نحو  عىل  أعىل  مستويات  إل 
ي سيتخذها سعياً للحد من 

جراءات ال�ت مايو/أيار أعلن البنك المركزي عن عدد من الإ
ي وزيادة معدلت الفائدة عىل  ي ذلك ضخ القطع الأجن�ب

انخفاض قيمة العملة، بما �ز
المالية.   المؤسسات  اف بشكل أقوى عىل  �ش المركزي، إل جانب الإ البنك  سندات 

ي  |  الحبوب     
هاي�ت

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 -1.5

-0.3

Haiti, Port-au-Prince, Retail, Rice (imported) 

نسبة النمّو

ح�ت 05/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

-6.9.4

-0.3

 0.0.3

    2.5

 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

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

مرتفعة        عند مستويات  لكن  تستقر  الذرة  أسعار 

ي أبريل/
حافظت أسعار الذرة عىل استقرارها نسبياً خالل يونيو/حزيران عقب تراجعها �ز

مدادات الجيدة من محصول 2019 الذي جرى حصاده  نيسان ومايو/أيار، نتيجة الإ
 . ي

الما�ز للعام  المنخفض  نتاج  الإ تفوق  بكمية  معدله  يتجاوز  أن  والمرتقب  مؤخراً، 
تها قبل  بقيم نظ�ي قياساً  بكث�ي  أعىل  البلد  ي 

�ز الأسعار  كانت  السنوي،  المستوى  وعىل 
ي سجلتها خالل الأشهر العديدة الماضية، والناجمة 

عام عقب الرتفاعات الحادة ال�ت
مداد المحدودة أك�ش من المعتاد بفعل تراجع إنتاج عام 2018. وكانت  عن حالة الإ
المناوئ  تأث�ي ظروف الطقس  ي الأسواق الجنوبية، حيث تسبب 

الأسعار أعىل نسبياً �ز
ي الأسواق. 

نتاج عام 2019 وأسفر بالتالي عن تراجع توافره �ز ي عجز محىلي أصاب الإ
�ز

مالوي  |  الذرة     
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 -5.3

-0.4  3.3

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 06/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Malawi, National Average, Retail, Maizeالمرجع هو:

-1.86

تها  نظ�ي من  بأشواط  أعىل  بقائها  مع  يونيو/حزيران  خالل  تستقر  الذرة  أسعار 
عام                         قبل 

سجلت أسعار الذرة استقراراً أو تراجعاً خالل يونيو/حزيران، إثر ارتفاعها خالل شهري 
حيال حصاد  التوقعات  تحسن  نتيجة  الأخ�ي  اجع  ال�ت ي 

ويأ�ت ومايو/أيار.  أبريل/نيسان 
معدلتها  تجاوزت  ي 

ال�ت الأمطار  بعد   2019 لعام  الرئيسي  الطويل  الأمطار  موسم 
ي الهطولت المطرية 

خالل مايو/أيار ويونيو/حزيران لتعاوض جزئياً العجز الشديد �ز
المحاصيل  إنبات  ي 

�ز وأثرت  الزراعات  أخرت  ي 
وال�ت وأبريل/نيسان،  مارس/آذار  خالل 

اجع الأسعار فكان نتيجة تحسن إمدادات  ي المسبب ل�ت
ضا�ز وتطورها. أما الضغط الإ

المجاورة، حيث  المتحدة  انيا  ز ت�ز واردات من جمهورية  تدفق  استمرار  الأسواق عقب 
من المتوقع أن يصل الحصاد الرئيسي الذي يجري الآن إل مستويات تفوق المعدل، 
الأسعار  ي 

�ز اجع  ال�ت رغم  لكن  الحكومة.  قبل  من  المخزون  تحرير  بسبب  وكذلك 
تها قبل عام،  بأشواط من نظ�ي يونيو/حزيران أعىل  الذرة خالل  بقيت أسعار  مؤخراً، 
أسعار  شهدت  وبالمثل،  فيها.  أد�ز  الأسعار  كانت  حيث   ، ي و�ب ن�ي العاصمة  باستثناء 
ي وجبات البلد، تراجعاً خالل يونيو/حزيران 

الفاصولياء، المحصول الأساسي الآخر �ز
بمستوياتها  قياساً  عموماً  بكث�ي  أعىل  بقائها  مع  ة،  الأخ�ي الأشهر  خالل  ارتفاعها  عقب 

قبل عام.               

كينيا  |  الذرة     
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 2.3

-0.8

Kenya, Nakuru, Wholesale, Maize 

نسبة النمّو

ح�ت 06/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

20.0

3.1

مرتفعة         عند مستويات  تبقى  الذرة  أسعار 

أظهرت أسعار الذرة اتجاهات خليطة خالل يونيو/حزيران، بعد تراجعها بصفة عامة 
مرتفعة  بقيت  أنها  إل  الجديد،  الحصاد  وصول  مع  ومايو/أيار  أبريل/نيسان  خالل 
الذي  التأث�ي  رئيسية  بصفة  المرتفعة  الأسعار  وتعكس  الفائت.  بالعام  قياساً  عموماً 
خسائر  عن  وأسفرا  والشمالية،  الوسطى  المحافظات  با  �ز اللذان  عصاران  الإ أحدثه 
اجع إنتاج الذرة لعام 2019  ي المحاصيل. نتيجة لذلك من المرتقب أن ي�ت

واسعة �ز
بشكل حاد قياساً بالعام الفائت الذي فاق إنتاجه المعدل، ويؤدي إل محدودية أك�ب 
من  الحبوب  أسعار  ارتفاع  تسبب  ذلك،  إل  إضافة   . المحىلي المستوى  عىل  توافره  ي 

�ز
ي المحافظات الجنوبية، وضعف قيمة العملة، 

جنوب أفريقيا، المّورد الرئيس للذرة �ز
الزيادة  بالعتبار  أخذنا  ما  وإذا  ارتفاعها.  وبالتالي  الأسعار  عىل  الضغط  من  مزيد  ي 

�ز
ي نسبة الواردات من إجمالي إمدادات البلد هذا العام، وذلك سعياً من البلد 

المرتقبة �ز
الأسعار  ي 

أك�ب �ز اً  تأث�ي الواردات ستحمل  نتاج، لوجدنا أن أسعار  الإ ي 
العجز �ز لتغطية 

المحلية.      

موزامبيق  |  الذرة     
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 06/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

-6.7.0

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 - واصل 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

قياسية        أو شبه  قياسية  عند مستويات  الأساسية  الأغذية  أسعار 

شهدت أسعار الذرة الرفيعة والدخن زيادة موسمية أو حافظت عىل استقرارها خالل 
خليطة.  اتجاهات  بمعظمه،  المستورد  القمح،  أسعار  سجلت  بينما  يونيو/حزيران، 
عموماً، وصلت أسعار الحبوب خالل يونيو/حزيران إل مستويات قياسية أو شبه قياسية 
أعىل  أي  طن،  مليون   8.2 بنحو  يقدر  والذي  للمعدل،   2018 حصاد  تجاوز  رغم 
ي المائة قياساً بمعدل السنوات 

ي المائة قياساً بعام 2017 وبنسبة 47 �ز
بنسبة 57 �ز

ي 
ويأ�ت خاص(.  تقرير  المبكر،  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  )النظام  ة  الأخ�ي الخمس 

ي قيمة عملة البلد، 
اجع الكب�ي �ز ي نتيجة ال�ت

المستوى المرتفع لالأسعار عىل نحو استثنا�أ
والضطرابات الجتماعية، ونقص الوقود وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، الأمر الذي 
نتاج الجيد العام  نتاج والنقل. أضف إل ذلك، أنه رغم الإ ي تضخم تكاليف الإ

تسبب �ز
، حيث تحدث التجار  ي

ي الأسواق بالشكل الكا�ز
، ل تزال المنتجات غ�ي متوافرة �ز ي

الما�ز
عن تخزين منتجاتهم الزراعية، ما يعد شكالً مضموناً لالدخار بدلً من الحتفاظ بالعملة 
يونيو/ ز  ب�ي الأمطار  لموسم  المبكرة  المراحل  بشكل �يع. ووصفت  قيمتها  وانخفاض 
النصف  خالل  الموسمية  لالأمطار  مبكرة  ببداية   2019 لعام  /أيلول  وسبتم�ب حزيران 
ي من مايو/أيار وبهطولت أعىل من المعدل خالل يونيو/حزيران. غ�ي أن المساحة 

الثا�ز
المزروعة وغالل محاصيل الموسم 20/2019 قد تشهد تأثراً للسنة الثانية عىل التوالي 

بفعل انخفاض توافر المستلزمات الزراعية وارتفاع أسعارها.        

السودان  |  الأغذية الأساسية
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  0.3 1.7

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 06/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

1   0.5 5.9

ارتفاعها          تحافظ عىل  الأغذية  أسعار 

بينما  الذرة والذرة الرفيعة خالل يونيو/حزيران،  العاصمة جوبا، تراجعت أسعار  ي 
�ز

ي قيمة عملة البلد. 
اجع الآخر �ز سجلت أسعار دقيق القمح المستورد زيادة عقب ال�ت

أسعار  أما  يونيو/حزيران.  خالل  ي 
السودا�ف والفستق  الكسافا  أسعار  ارتفعت  كما 

نحو  عىل  مرتفعة  تزال  ل  لكنها  المنرصم،  بالعام  قياساً  عموماً  أد�ز  فكانت  الأغذية 
ة  ع�ش بنحو   2015 يوليو/تموز  خالل  تها  نظ�ي مستويات  تجاوزت  حيث   ، ي

استثنا�أ
حالة  انتشار  نتيجة  الأسعار  مستويات  ارتفاع  ي 

ويأ�ت بالرتفاع.  تبدأ  أن  قبل  أضعاف 
ي تعيق أنشطة التسويق والأنشطة الزراعية، ناهيك عن ارتفاع تكاليف 

انعدام الأمن ال�ت
محدودية  وتعت�ب  ملحوظ.  نحو  عىل  المحلية  العملة  قيمة  وضعف  والنقل،  نتاج  الإ
إنتاج عام  إجمالي  يقدر  الأغذية، حيث  أسعار  ارتفاع  الرئيس وراء  الدافع  مدادات  الإ
000 745 طن، وهو أد�ز إنتاج منذ اندلع الرصاع عام  2018 من الحبوب بنحو 
التأخ�ي  وبعد  خاص(.  تقرير  المبكر،  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  )النظام   2013
جاءت  الأمطار،  بداية  تأخر  بفعل   2019 لعام  الأول  الموسم  محاصيل  زراعة  ي 

�ز
النباتية  والظروف  المحصول  إنبات  لتفيد  ويونيو/حزيران  مايو/أيار  خالل  الهطولت 
بكث�ي  أد�ز  بقيت  المزروعة  المساحة  أن  إل  الرئيسية.  الجنوبية  الزراعية  المناطق  ي 

�ز
إعاقة  ي 

�ز يتسبب  الذي  الأمن  انعدام  بفعل  ما قبل الرصاع  المسجلة  المستويات  من 
الوصول إل الحقول.         

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية     
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نسبة النمّو

ح�ت 06/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

-4.3

ي     
الما�ف بالعام  قياساً  لالأسعار  الأعىل  المستويات  يعزز  الذرة  أسعار  ارتفاع 

ارتفاعاً  الخصوص،  وجه  عىل  منها  والصفراء  البيضاء،  الذرة  أصناف  أسعار  سجلت 
خالل يونيو/حزيران معززة بذلك المستويات الأعىل لالأسعار قياساً بالعام المنرصم، 
الأسعار  ي 

المائة. وجاء هذا الرتفاع �ز ي 
30 �ز تزيد عن  بنسبة  ارتفعت  وذلك بعد أن 

ات الناجمة عن السوق الدولية، حيث واصلت أسعار  خالل يونيو/حزيران نتيجة التأث�ي
الرطبة عىل نحو  الظروف  لتأث�ي  الحاد استجابة  ارتفاعها  الأمريكية  الوليات  الذرة من 
اجع  ال�ت أدى  كما  العام.  لهذا  نتاج  الإ حيال  افية  الست�ش النظرة  قوضت  ي 

وال�ت مفرط 
. إل أن إعادة النظر  ي قيمة عملة البلد إل دعم الأسعار بدرجة أك�ب

بمستوى معتدل �ز
لرتفاع  المسبب  الضغط  بعض  عاوض  بزيادته  والتوقعات  للذرة  ي 

الوط�ز نتاج  بالإ
يزال  2019 فال  أما حصاد   . ي

الما�ز بالشهر  قياساً  الأسعار  ارتفاع  الأسعار وحّد من 
، ما يشكل الدافع  ه عام 2018 والمعدل الخمسي تبعاً للتقديرات أد�ز من إنتاج نظ�ي

الرئيس لزيادة الأسعار.  

جنوب أفريقيا  |  الذرة  
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ح�ت 06/19 ة معّدل هذه الف�ت

-1.8

-0.1

South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (yellow)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 1.9

    4.1.45

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 

مرتفعة   عند مستويات  لكن  يونيو/حزيران  تستقر خالل  الذرة  أسعار 

ي طرأت عليها خالل 
استقرت أسعار الذرة خالل يونيو/حزيران بعد الزيادات الحادة ال�ت

ي المائة قياساً بمستويات العام الفائت. 
ة، لكنها بقيت أعىل بنحو 60 �ز الأشهر الأخ�ي

ي المائة 
وعىل نحو مماثل، تراجعت أسعار الفاصولياء لكنها بقيت أعىل بأك�ش من 70 �ز

أواخر  الأمطار خالل  أدى تحسن  الفائت. وقد  العام  يونيو/حزيران  تها خالل  من نظ�ي
الأول  الموسم  محاصيل  حيال  التوقعات  رفع  إل  يونيو/حزيران  ومطلع  أبريل/نيسان 
ي البداية بفعل الظروف الجافة عىل نحو 

الراهن ما عاوض الضغط المسبب لرتفاعها �ز
ي 

ي خالل مارس/آذار ومعظم شهر أبريل/نيسان، ما أدى إل تأخ�ي الزراعات وأثر �ز
استثنا�أ

ي عديد من المناطق، حيث من 
تأسيس النبات. غ�ي أن الظروف النباتية بقيت ضعيفة �ز

ي المائة عن المعدل. 
ز 50-35 �ز المتوقع أن يتأخر الحصاد ويشهد انخفاضاً بنسبة ب�ي

ورغم تباطؤ الشحنات إل كينيا وإغالق الحدود مع رواندا، يبقى البلد الُمصّدر الرئيس 
نتاج قد يؤدي إل انخفاض الصادرات  قليمية، إل أن عجز الإ ي المنطقة دون الإ

للحبوب �ز
إل البلدان المجاورة.   

أوغندا  |  الذرة       
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 06/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

12.7

3.6

ي أسعار حبوب الذرة، مقابل وصول أسعار المجروشة إىل ذرى 
تراجع موسمي �ف

جديدة    

 ، التوالي ي عىل 
الثا�ز للشهر  يونيو/حزيران  تراجعاً موسمياً خالل  الذرة  سجلت أسعار 

واصلت  بالمقابل،  الفائت.  بالعام  قياساً  المائة  ي 
�ز  50 بنحو  أعىل  بقيت  أنها  إل 

خالل  قياسية  مستويات  إل  لتصل  ارتفاعها  المجروشة  الذرة  منتجات  أسعار 
أثرت  ي 

ال�ت المناوئة  الجفاف  تأث�ي ظروف  المرتفعة  الأسعار  وتعكس  يونيو/حزيران. 
ي 

الوط�ز الحصاد  ينخفض  أن  المرتقب  من  حيث   ،2019 لعام  الذرة  محصول  ي 
�ز

عىل  ي 
الثا�ز السنوي  النخفاض  بذلك  ليكون   ،2019 عام  المائة  ي 

�ز  16 بنسبة 
الخمس  مليون طن عن معدل   1 بنحو  العام  نتاج هذا  الإ تراجع   ، وبالتالي  ، التوالي
نتاج  الإ تكاليف  رفع  ي 

�ز تسبب  البلد  عملة  قيمة  تراجع  أن  ذلك  إل  أضف  سنوات. 
المنتجات  أسعار  لسيما  ارتفاعها،  مسبباً  الأسعار  عىل  الضغط  ي 

�ز وكذلك  والنقل، 
وزيادة  نتاج  الإ تكاليف  ارتفاع  أدى  وقد  المجروشة.  كالذرة  المصنعة  الغذائية 
مطلع  ي 

�ز الذرة  اء  �ش أسعار  زيادة  نحو  الحكومة  دفع  إل  السوق  ي 
�ز الذرة  أسعار 

وتحليلها(.    الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  يوليو/تموز 

زامبيا  |  الذرة      
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نسبة النمّو

ح�ت 06/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

2.9

     4.5

ال�يع                      ارتفاعها  تواصل  الحبوب  أسعار 

الرتفاع  بذلك  معززة  مايو/أيار،  خالل  الرتفاع  من  مزيداً  الحبوب  أسعار  سجلت 
أسعار  ارتفعت  هراري  العاصمة  ففي  الفائت.  بالعام  قياساً  الأسعار  ي 

�ز الكب�ي 
بالشهر  قياساً  تيب  ال�ت عىل  المائة  ي 

�ز و22   46 بنسبة  المجروشة  والذرة  ف  الخ�ب
قيمها  أضعاف  ثالثة  بنحو  ز  الخ�ب أسعار  رفع  إل  المفاجئ  النمو  أدى  وقد  الفائت. 
هذه  دعمت  وقد  تقريباً.  المجروشة  الذرة  أسعار  تضاعفت  ز  ح�ي ي 

�ز عام،  قبل 
تكاليف  زيادة  إل  أدى  ما  العملة،  قيمة  ي 

�ز الكب�ي  اجع  بال�ت الملحوظة  الزيادات 
خالل  المائة  ي 

�ز  50 بنسبة  الوقود  سعر  ارتفع  خاصة،  وبصفة  والتوزيع.  نتاج  الإ
ي إحداث 

مايو/أيار )السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها( ما أسهم �ز
ي 

�ز البلد  قدرة  إعاقة  عن  ي  الأجن�ب القطع  نقص  أسفر  كما  مؤخراً.  الرتفاع  هذا 
ي 

�ز تسبب  مداد  الإ ي 
�ز نقص  إل  أدى  ما  القمح،  وبخاصة  الواردات،  إل  الوصول 

الحصاد  تراجع  يؤدي  أن  المرتقب  ومن  التضخم.  عن  الناجمة  الضغوطات  تكثيف 
تشكيل  إل  الحكومة  ما دفع  العام،  الأسعار هذا  استمرار دعم  إل  الطقس  بفعل 
الذرة  اء  �ش عن  مسؤولة  وحيدة  كجهة  للدولة  التابع  الحبوب  تسويق  مجلس 

وتحليلها(.  الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  وتوريدها 

زمبابوي  |  الحبوب       
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نسبة النمّو

ح�ت 05/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Harare, Retail, Breadالمرجع هو:

12.9

 6.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1201463/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1201456/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1201457/


 

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 يوليو/متوز 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 يوليو/متوز 2019 ة خاصة FPMA GIEWSCA5616AR/1/07.19 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 بالرصز 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 
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