
13 مايو/أيار 2019

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#4 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

مزيداً  ↖ الدولي  المستوى  عىل  والذرة  القمح  أسعار  سجلت 
بوفرة  ك�ب  الأ بالدرجة  متأثرة  أبريل/نيسان،  خالل  اجع  ال�ت من 
إنتاج  حيال  الجيدة  والتوقعات  للتصدير  القابلة  مدادات  الإ
فحافظت  الدولي  المستوى  عىل  الأرز  أسعار  أما  عالمياً.   2019

عىل استقرارها عموماً.   

الجفاف  ↖ بتأث�ي  المرتبطة  المخاوف  أدت  أفريقيا،  ق  �ش ففي 
إل   2019 محاصيل  ي 

�ف والجاف  الحار  الطقس  وظروف  الشديد 
ي عديد من البلدان 

ي أسعار الذرة والمسجل �ف
دعم الرتفاع الحاد �ف

واصلت  السودان،  وجنوب  السودان  ي 
و�ف أبريل/نيسان.  خالل 

اجع  أسعار الحبوب الخشنة ارتفاعها، مدعومة بالدرجة الأول ب�ت
البلدين.      قيمة عملة 

إنتاج  ↖ ي 
�ف حاد  اجع  ب�ت التوقعات  واصلت  الأفريقي،  الجنوب  ي 

و�ف
ي 

�ف الزيادة  دعم  ي 
�ف ه  تأث�ي مداد  الإ ومحدودية   2019 محصول 

قياساً  بأشواط  أعىل  مستويات  إل  وصلت  حيث  الذرة،  أسعار 
قليمية.   ي جل بلدان المنطقة دون الإ

تها قبل عام �ف بنظ�ي

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 

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/ca4622en/ca4622en.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 الأرز
ي أسعار تصدير القمح والذرة خالل أبريل/نيسان، ول تغي�ي �ف

تراجع آخر �ف

بريل/نيسان، أ خالل  تراجعها  القمح  تصدير  أسعار   واصلت 
، قاسي  ،2 )رقم  لمرجعي  ا مريكي  الأ لقمح  ا سعر  معدل   ليصل 
للطن، أمريكياً  دولراً   223 إل  لسفينة(  ا ظهر  تسليم   أحمر، 

خالل المسجل  لمستوى  ا عن  ئة  لما ا ي 
�ز خمسة  بنحو  أقل   أي 

خالل بقيمته  قياساً  ئة  لما ا ي 
�ز  11 من  ك�ث  بأ وأد�ز   مارس/آذار، 

نتيجة لعام  ا اجع  ل�ت ا ي 
�ت ويأ  . ي

لما�ز ا لعام  ا من  بريل/نيسان   أ
فية ا الست�ث لنظرة  وا للتصدير  لمعدة  ا ة  لوف�ي ا مدادات    الإ
لجيدة ا الظروف  تعكس  ي 

ل�ت ا  ،2019 نتاج  إ حيال  تية  لمؤا  ا
لتوقعات وا الشمالي  لكرة  ا نصف  بلدان  ي 

�ز عموماً   للمحاصيل 
لوليات ا ي 

�ز ما  أ  . ز رجنت�ي والأ ليا  ا أس�ت من  كل  ي 
�ز لزراعات  ا  بزيادة 

حركة لبطء  فكان  الأسود،  لبحر  ا ومنطقة  مريكية  لأ ا لمتحدة   ا
الصادرات أحدثت  ز  ح�ي ي 

�ز  ، أيضاً الأسعار  ي 
�ز وزنه   الصادرات 

الأسعار عىل  الضغط  من  شيئاً  ي  ورو�ب الأ التحاد  ي 
�ز لقوية   ا

ارتفاعها. إل  لمؤدي    ا

أبريل/ خالل  التوالي  عىل  ي 
لثا�ز ا للشهر  الذرة  أسعار  تراجعت 

المرجعية الأمريكية  الذرة  طن  سعر  معدل  وصل  حيث   نيسان، 
، أمريكياً دولراً   161 إل  السفينة(  ظهر  تسليم  صفراء،   ،2  )رقم 

الفائت، الشهر  عن  المائة  ي 
�ز ثالثة  من  بأك�ث  بذلك  اجعاً   م�ت

أبريل/نيسان، خالل  المسجل  مستواه  عن  المائة  ي 
�ز ثمانية   وبنحو 

الأسعار اجعت  ف�ت المتحدة  الوليات  ي 
�ز أما   . ي

الما�ز  العام 
جانب من  التصدير  عىل  لتنافس  وا المبيعات  حركة  بتباطؤ   متأثرة 

تأخر حيال  المخاوف  استمرارية  أن  غ�ي  الجنوبية.  أمريكا   بلدان 
الرطوبة ظروف  بفعل  المزروعة  المساحة  وتقلص   الزراعات 

سجلت ازيل،  وال�ب ز  رجنت�ي الأ ي 
و�ز الأسعار.  تراجع  من  حّد   الزائدة 

مستويات إل  لتصل  أبريل/نيسان  خالل  ملحوظاً  تراجعاً   الأسعار 
الحصاد ضغط  نتيجة  عام  قبل  تها  بنظ�ي قياساً  بأشواط   أد�ز 

ي
�ز القوية  الصادرات  عاوضت  ز  ح�ي ي 

�ز جيد،  بإنتاج   والتوقعات 
الفائت. بالشهر  قياساً  الأسعار  اجع  ل�ت المسبب  الضغط  نيا      أوكرا
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر          
أبريل/نيسان( 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 أبريل/نيسان(

17أكتوبر
ين / ت�ث

18أكتوبر
ين / ت�ث

17أبريل
      /نيسان

18أبريل
      /نيسان   

19أبريل
      /نيسان   

17يوليو
/تموز

  

18يوليو
/تموز

  

يناير19
 / كانون

ي
الثا�ز

يناير18
 / كانون

الأول

17أكتوبر
ين / ت�ث

18أكتوبر
ين / ت�ث

17أبريل
      /نيسان

18أبريل
      /نيسان   

19أبريل
      /نيسان   

17يوليو
/تموز

  

18يوليو
/تموز

  

يناير19
 /كانون

ي
الثا�ز

يناير18
 /كانون

ي
الثا�ز

الأول

الأول الأول

ي
الثا�ز

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

رز لأ ا ر  أسعا لعموم  لزراعة  وا غذية  لأ ا منظمة  مؤ�ث   سجل 
نيسان، بريل/ أ خالل  نقطة   222.2  )100=04 -2002 ( 

ئت. لفا ا لشهر  ا خالل  بقيمته  قياساً  فعىلي  تغي�ي  دون   أي 

ي
�ز دة  يا لز ا نحو  نديكا  إ رز  أ ر  أسعا عروض  لت  ما  ، آسيا ي 

 و�ز
تراجعت ز  ح�ي ي 

�ز ر،  نما وميا لهند  ا باستثناء  لبلدان،  ا  جل 
والضغط يات  لمش�ت با الهتمام  بضعف  ثرة  متأ ر  سعا لأ  ا

لمخاوف ا أسفرت  يلند،  تا ي 
و�ز  . لموسم ا خارج  د  لحصا ا  من 

ر أسعا دعم  عن  للري  لمخصصة  ا ه  لميا با دات   مدا لإ ا ل   حيا

شهدتها ي 
ل�ت ا ر  سعا لأ ا ي 

�ز دة  يا لز ا جاءت  ز  ح�ي ي 
�ز لتصدير،   ا

ق �ث إل  لمبيعات  وا لوقود  ا ليف  تكا رتفاع  با ثرة  متأ كستان   با
د حصا ية  نها اب  ق�ت ا ومع   . ) لرئيسي ا ل�ب  ا ( ز  لص�ي وا فريقيا   أ

إل ز  لفلب�ي ا نب  جا من  لطلب  ا أدى  لربيعي،  ا لشتوي- ا لموسم   ا

ي
�ز ما  أ مية.  لفيتنا ا لتصدير  ا ر  أسعا قيم  تحسن  ي 

�ز ر   الستمرا
طويل رز  لأ ا ر  أسعا اجعت  ف�ت مريكية،  لأ ا لمتحدة  ا لوليات   ا
دةة زيا بفعل  ز  رجنت�ي لأ وا زيل  ا ل�ب ا ي 

�ز تحسنت  بينما  لحبة،   ا
لمنتج. ا عىل  لطلب   ا

الأسعار الدولية للحبوب - واصل
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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  أبريل/نيسان(

17أكتوبر
ين /ت�ث

18أكتوبر
ين /ت�ث

17أبريل
      /نيسان

18أبريل
      /نيسان   

19أبريل
      /نيسان   

17يوليو
/تموز

  

18يوليو
/تموز

  

يناير19
 /كانون

ي
الثا�ز

يناير18
 /كانون

ي
الأولالثا�ز 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�ث عىل نحو غ�ي طبيعي ما يؤثر سلباً �ز

ي البلدان ال�ت
�ز

ي أسعار الحبوب خالل أبريل/نيسان ووصولها إل مستويات أعىل بأشواط 
ارتفاع �ف

الفائت   بالعام  قياساً 

يد  ز واصلت أسعار المبيع بالجملة لمنتج حبوب القمح ارتفاعها خالل أبريل/نيسان ل�ت
ي المائة بالقيمة السمية. وتعكس هذه 

تها قبل عام بأك�ث من 80 �ز عن مستويات نظ�ي
ي يرسمها الطلب القوي عىل التصدير، 

الزيادة بصفة رئيسية التجاهات الموسمية ال�ت
تنافسية منتجات  الذي زاد من  الأمر  البلد،  ي قيمة عملة 

الكب�ي �ز اجع  بال�ت والمدعومة 
ة  ي السوق الدولية. ووصل حجم القمح المباع لصالح التصدير خالل الف�ت

ز �ز الأرجنت�ي
/كانون الأول 2018 إل أواخر أبريل/نيسان إل مستويات مرتفعة تاريخية  من ديسم�ب
بعد أن سجل 13.5 مليون طن. نتيجة لذلك، من المرتقب أن يشهد حجم الحبوب 
المخصصة لالستهالك المحىلي تراجعاً، ليتسبب بمزيد من الضغط عىل الأسعار محلياً. 
ي ارتفاع 

، فقد أسهم �ز أما ارتفاع مستوى أسعار حبوب القمح، وسط التضخم الكب�ي
، حيث وصل إل أك�ث  أك�ب ف بدرجة  والخ�ب دقيق القمح  بالتجزئة لمنتج  المبيع  أسعار 
ي منطقة مدينة 

ي المائة عىل التوالي قياساً بالعام الفائت �ز
ي المائة و80 �ز

من 160 �ز
الصفراء  الذرة  لمنتج  بالجملة  المبيع  أسعار  واصلت  كذلك  ى.  الك�ب أيرس  بوينس 
ارتفاعها خالل أبريل/نيسان رغم الحصاد المتواصل لمحصول 2019، متأثرة بذلك 
تها قبل عام  ز المعدة للتصدير ومتجاوزة قيم نظ�ي ة لمبيعات المزارع�ي بالكميات الكب�ي
تثبيت  أقدمت عىل  الهائل،  التضخم  لكبح  الحكومة  من  المائة. وسعياً  ي 

�ز  55 بنحو 
الغذائية، رصد أسعار  17 أبريل/نيسان )السياسات  60 منتجاً غذائياً بتاريخ  أسعار 

وتحليلها(.  الأغذية 

ف  |  الحبوب   الأرجنت�ي

2.
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نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

2.5

0.7

Argentina, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

مستويات  من  بأشواط  أعىل  تبقى  المستورد  رز  والأ المجروشة  الذرة  أسعار 
عام    قبل  تها  نظ�ي

بعض  ي 
�ز زيادة  محلياً  المنتجة  المجروشة  للذرة  بالتجزئة  المبيع  أسعار  سجلت 

المحصول  زراعة  تواصل  مع  وذلك  الموسمية،  التجاهات  مع  التوازي  عىل  الأسواق 
المسبب  الموسمي  الضغط  وجاء هذا  أبريل/نيسان.  2019 خالل  لعام  »الربيعي« 
تكاليفه،  الوقود وارتفاع  العملة، إل جانب نقص  نتيجة ضعف قيمة  لرتفاع الأسعار 
أعىل  مستويات  إل  الأسعار  ووصلت  نتاج.  الإ تكاليف  ي 

�ز أك�ب  ارتفاع  عن  أسفر  ما 
عن  نتاج  الإ بانخفاض  رئيس  بشكل  بذلك  متأثرة  عام،  قبل  تها  بنظ�ي قياساً  بأشواط 
إثر ظروف القطس الحار. إل جانب ذلك، كان لضعف قيمة   2018 معدلته خالل 
المستورد بمعظمه،  الأرز  الأغذية ودعم أسعار  تكاليف تصدير  ي زيادة 

أثره �ز العملة 
إنتاج  تأثر  ذلك،  إل  إضافة  عام.  قبل  تها  نظ�ي من  أعىل  مستويات  إل  ووصولها 
رئيسية.  بصفة  لالأرز  المنتجة  أرتيبونيت  منطقة  ي 

�ز الأمطار  ي 
بتد�ز  2018 محصول 

غ�ي أن الأسعار تراجعت خالل أبريل/نيسان عقب القرار الذي اتخذته الحكومة خالل 
ائب عىل الأرز المستورد )السياسات الغذائية، رصد أسعار  اير/شباط بتعليق ال�ز ف�ب
ي أشعل فتيلها ضعف 

الأغذية وتحليلها( وسط الضطرابات الجتماعية والسياسية ال�ت
أحوال القتصاد الشامل عموماً. ومع مطلع مايو/أيار، كانت ظروف محاصيل الحبوب 

ي المناطق الزراعية الرئيسية. 
للموسم الرئيسي لعام 2019 أفضل من الوسط �ز

ي  |  الحبوب     
هاي�ت
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 2.2

-0.5

Haiti, Les Cayes, Retail, Maize meal (local) 

نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

10.2

3.3

 1.3

    4. -1.95

 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/1191401/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1191401/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1181870/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1181870/
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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

الفيضانات       إثر  الجنوبية  الأسواق  ي 
�ف الأسعار  ارتفاع 

توافر  اجع  ب�ت مدعومة  مارس/آذار  خالل  أعىل  مستويات  إل  الذرة  أسعار  ارتفعت 
المحدودية  ولعل  الطبيعية.  الموسمية  الأسعار  حركة  ي 

�ز زاد  ما  الأسواق  ي 
�ز المنتج 

الطقس عام  الناجم عن  الحصاد  تراجع  والناجمة عن  الذرة،  توافر  ي 
�ز الطبيعية  غ�ي 

تها قبل  ي إبقاء أسعار الذرة عند مستويات أعىل بأشواط من نظ�ي
2018، قد أسهمت �ز

اراً  ي مارس/آذار محدثاً أ�ز
ب البالد �ز عام. إضافة إل ذلك، أدى إعصار إيداي الذي �ز

ي جنوب البالد، إل إحداث إضطرابات طالت أعمال التسويق، 
ناجمة عن الفيضانات �ز

النطاق  رة ضمن  المت�ز المناطق  ي 
�ز نحو حاد  الأسعار عىل  ارتفاع  ي دعم 

�ز ما تسبب 
كواتشا   212 إل  الذرة  حبوب  أسعار  وصلت  الجنوبية،  نسانجي  بلدة  ي 

و�ز  . المحىلي
ي 

�ز الأسعار  المائة عن مستويات  ي 
�ز  20 بنحو  للكغ خالل مارس/آذار، مرتفعة  مالوي 

إل  مارس/آذار.  خالل  ارتفاعاً  أيضاً  فيها  الأسعار  شهدت  ي 
ال�ت ليلونجوي،  العاصمة 

الأسعار  2019 قد تشهد  أك�ب خالل  بإنتاج  الحصاد، والتوقعات  ة  بداية ف�ت أنه مع 
تراجعاً خالل الأشهر القادمة.        

مالوي  |  الذرة     
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 -0.7

-0.6 4.0

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

6.9

ي أسعار الذرة خالل أبريل/نيسان             
ارتفاع حاد �ف

أبريل/نيسان  خالل  للمراقبة  الخاضعة  الأسواق  كافة  ي 
�ز الذرة  أسعار  ارتفعت   

المرتفعة  الموسمية  التجاهات  جاءت  حيث  المائة،  ي 
�ز  45 ح�ت   20 من  بنسبة 

الجفاف  من  ة  كب�ي بدرجة  اتسم  الذي  الطقس  ظروف  تأث�ي  حيال  المخاوف  نتيجة 
الزيادات  أما  الرئيسية.  الطويل«  الأمطار  »موسم  محاصيل  ي 

�ز أثرت  ي 
ال�ت والحرارة 

جنوب  ي 
�ز الرئيسية  الزراعية  المنطقة  ي 

و�ز ناكورو،  سوق  نصيب  من  فكانت  ك�ب  الأ
الذرة  أسعار  كانت   ، ز السوق�ي هذين  ي 

و�ز مومباسا.  ي 
�ز وكذلك  الذرة«  »سلة  غرب 

بمستويات  قياساً  تيب  ال�ت عىل  المائة  ي 
�ز و23   20 بنسبة  أعىل  أبريل/نيسان  خالل 

ي 
تها قبل عام. وبالمثل، سجلت أسعار الفاصولياء، المحصول الأساسي الآخر �ز نظ�ي

من  الأمطار  موسم  أما  أبريل/نيسان.  ملحوظاً خالل  ارتفاعاً  للبلد،  الغذائية  الوجبة 
ي عموم البالد. ففي المناطق الزراعية 

مارس/آذار وح�ت مايو/أيار فكان ضعيفاً جداً �ز
أواخر  ز  ب�ي اكمية  ال�ت المطرية  الهطولت  كانت  البالد،  غرب  جنوب  الواقعة  الرئيسية 
أما  المائة.  ي 

�ز  80-55 بنسبة  المعدل  من  أد�ز  أبريل/نيسان  ومنتصف  اير/شباط  ف�ب
انحباساً  شهدت  فقد  والساحلية،  قية  ال�ث الجنوبية  الهامشية  الزراعية  المناطق  ي 

�ز
بة إل  ي الأمطار، حيث أسفر القحط، إل جانب ارتفاع درجات حرارة سطح ال�ت

أشد �ز
وأحوال  المحاصيل  إنبات  ي 

�ز وأثر  الزراعات  تأخر  عن  الطبيعية،  من  أعىل  مستويات 
صابة بدودة  النباتات. إضافة إل ذلك، عادة ما يسفر الجفاف عن ارتفاع مستويات الإ
الأمطار  أن  صحيح  المحاصيل.  ي 

�ز أك�ب  اً  تأث�ي تحمل  بدورها  ي 
وال�ت الخريفية  الحشد 

ز  ب�ي المعدل  من  أعىل  بهطولت  الأرصاد  تنبؤ  مع  أبريل/نيسان  أواخر  مع  تحسنت 
تراجع  ترقب  مع  مؤاتية،  غ�ي  تبقى  التوقعات  إجمالي  أن  إل  ويوليو/تموز،  مايو/أيار 
نتاجية الضعيفة لحصاد موسم »الأمطار  ، عقب الإ ي عىل التوالي

نتاج للموسم الثا�ز الإ
أن  والمتوقع  اير/شباط،  ف�ب أواخر  جنيه  تم  الذي   19/2018 الثانوي   » القص�ي

ي المائة وسطياً بفعل نقص الهطولت.              
ينخفض بأك�ث من 60 �ز

كينيا  |  الذرة     
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Kenya, Nakuru, Wholesale, Maize 

نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

16.9

     1.2.5

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

نسبياً         مرتفعة  إل مستويات  الرتفاع وتصل  نحو  تتجه  الحبوب  أسعار 

بنسبة 10  موسمياً  ارتفاعاً  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار  سجلت  جوبا،  العاصمة  ي 
�ز

الكسافا  أسعار  ارتفعت  كذلك  أبريل/نيسان.  خالل  التوالي  عىل  المائة  ي 
�ز وستة 

ز تراجعت أسعار الفول  ي ح�ي
ي المائة، بينما استقرت أسعار دقيق القمح، �ز

بنسبة 10 �ز
تها قبل عام  المائة. بصفة عامة، انخفضت الأسعار عن نظ�ي ي 

10 �ز بنحو  ي 
السودا�ف

ي 
لكنها ل تزال مرتفعة نسبياً، حيث تبقى أسعار الذرة والذرة الرفيعة أعىل بنحو 20 �ز

 ، ز عام�ي قبل  عينه  الشهر  ي خالل 
استثنا�أ نحو  المرتفعة عىل  بالمستويات  قياساً  المائة 

تيب  ي المائة عىل ال�ت
ي والكسافا أعىل بنحو 15 و55 �ز

بينما تبقى أسعار الفول السودا�ز
ي 

20 �ز 2017. أما أسعار دقيق القمح فكانت أعىل بنسبة  قياساً بشهر أبريل/نيسان 
قبل  عينه  الشهر  خالل  المرتفعة  قيمها  ضعفي  وبنحو  الفائت،  بالعام  قياساً  المائة 
يعيق  الذي  الأمر  الأمن،  انعدام  ظاهرة  انتشار  نتيجة  الأسعار  زيادة  ي 

وتأ�ت  . ز عام�ي
واستمرارية  النقل  تكاليف  ارتفاع  عن  ناهيك  الزراعية،  والأنشطة  التسويقية  الأنشطة 
مدادات  العامل  ي قيمة العملة المحلية. إل جانب ذلك، كانت محدودية الإ

اجع �ز ال�ت
 2018 عام  الحبوب  إنتاج  إجمالي  يقدر  حيث  الأغذية،  أسعار  ارتفاع  وراء  الرئيس 
 2013 عام  ال�اعات  اندلع  منذ  مسجل  إنتاج  أد�ز  وهو  طن،   745  000 بنحو 

)النظام العالمي للمعلومات والنذار المبكر، تقرير خاص(.         

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية     
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شهرا 3
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نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

1      -3.45 5.9

تها قبل عام      الذرة تبقى أعىل من نظ�ي أسعار 

شهدت أسعار صنفي الذرة البيضاء والصفراء تراجعاً خالل أبريل/نيسان عقب التحسن 
بمستويات  قياساً  لكن  الدولية.  السوق  ي 

�ز الأسعار  وتراجع  البلد  عملة  ي 
�ز الطفيف 

العام الفائت، تبقى أسعار الذرة أعىل بشكل كب�ي بفعل تأث�ي شح الهطولت المطرية 
لعام  الذرة  إنتاج محصول  حيال  التوقعات  أسفرت عن خفض  ي 

وال�ت الموسم،  هذا 
مليون   11 نحو  عند  العام  لهذا  الذرة  إنتاج  فتضع  الراهنة  التوقعات  أما   .2019
معدله.  من  القريب  ي 

الما�ز العام  بإنتاج  قياساً  المائة  ي 
�ز  12 بنسبة  أد�ز  أي  طن، 

صحيح أن الحصاد قد يسجل كمية فائضة عن احتياجات الستهالكية وفق التوقعات 
ي السنة التسويقية 20/2019 ستكون 

مداد �ز ، إل أن إجمالي الإ ي
عىل المستوى الوط�ز

دعم  ي 
�ز تسبب  عامالً  يشكل  ما  الفائت،  العام  كمية  عن  مليون طن   2.5 بنحو  أد�ز 

ارتفاع الأسعار هذا العام. 

جنوب أفريقيا  |  الذرة  
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نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

-4.2

-0.1

South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 1.5

    4. -2.85

إعصار إيداي شجع عىل ارتفاع الأسعار       

ديلجادو  كابو  محافظة  با  �ز اللذين  كينيث،  إعصار  ومؤخراً  إيداي،  إعصار  أسفر 
حركة  إعاقة  وبالتالي  النقل  شبكات  ي 

�ز اضطراب  عن  أبريل/نيسان،  خالل  الشمالية 
رة. وسابقاً لفعاليات  ي المناطق المت�ز

ي ارتفاع الأسعار �ز
منتجات الأغذية، ما تسبب �ز

تها قبل عام،  الطقس المتطرفة، كانت أسعار حبوب الذرة مرتفعة أصالً قياساً بنظ�ي
ي الشمال، لتعكس بالدرجة الأك�ب ضعف 

ي بعض الأسواق �ز
وأك�ث من ضعف قيمتها �ز

 2019 افية غ�ي المؤاتية حيال إنتاج محاصيل  قيمة العملة الوطنية والنظرة الست�ث
ي 

�ز الجاف  الطقس  وظروف  الوسطى  المحافظات  بت  �ز ي 
ال�ت الفيضانات  بفعل 

ي تعد 
ال�ت أفريقيا،  ي جنوب 

الحبوب �ز ارتفاع أسعار  الجنوبية. كما تسبب  المحافظات 
ي الضغط عىل الأسعار وارتفاعها.      

المّورد الرئيسي للذرة إل المحافظات الجنوبية، �ز

موزامبيق  |  الذرة     
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

  6.3.0

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

خالل  قياسية  شبه  أو  قياسية  مستويات  إل  ترتفع  الرفيعة  والذرة  الدخن  أسعار 
أبريل/نيسان       

الأسواق  ارتفاعاً شهدته جل  ز محلياً  المزروع�ي الرفيعة والدخن  الذرة  سجلت أسعار 
ي 

�ز  15-10 ز  ب�ي بنسبة  القمح  حبوب  أسعار  تراجعت  بالمقابل،  أبريل/نيسان.  خالل 
الحصاد  إثر  الخرطوم،  العاصمة  أسواق  ذلك  ي 

�ز بما  الأسواق،  من  العديد  ي 
�ز المائة 

مؤخراً. عموماً كانت أسعار الحبوب عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خالل مارس/
آذار رغم حصاد 2018 الذي فاق المعدل، والذي تقول التوقعات بوصوله إل 8.2 
ي المائة 

ي المائة، وبنسبة 47 �ز
ه عام 2017 بنسبة 57 �ز مليون طن، أي أعىل من نظ�ي

ة )النظام العالمي للمعلومات والنذار المبكر،  قياساً بمعدل السنوات الخمس الأخ�ي
ي قيمة العملة 

اجع الكب�ي �ز ي الأسعار نتيجة ال�ت
ي �ز

ي الرتفاع الستثنا�أ
تقرير خاص(. ويأ�ت

الوقود  نقص  عن  فضالً  الموازية،  السوق  ي 
�ز قيمتها  فقدان  تواصل  ي 

وال�ت المحلية، 
والنقل.  نتاج  الإ تكاليف  تضخم  ي 

�ز تسبب  ما  الزراعية،  المستلزمات  أسعار  وارتفاع 
نتاج الجيد العام  ي الأسواق يبقى ضعيفاً رغم الإ

أضف إل ذلك أن توافر المنتجات �ز
الخطوة  هذه  ين  معت�ب الزراعية  المنتجات  تخزين  عن  التجار  تحدث  حيث   ، ي

الما�ز
ي قيمة العملة. ولعل ضبابية 

اجع ال�يع �ز الشكل الأك�ث ضماناً لالدخار لمواجهة ال�ت
الوضع السياسي وارتفاع مستوى الضطرابات الجتماعية منذ مارس/آذار أحدث مزيداً 

من الضغط المسبب لتضخم الأسعار.        

السودان  |  الأغذية الأساسية
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شهرا 3
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نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

15.9

عام  قبل  تها  نظ�ي أبريل/نيسان متجاوزة  ترتفع خالل  الذرة  أسعار 

الموسم  تراجع حصاد  عن  نجمت  ي 
ال�ت الذرة،  أسعار  ي 

�ز الموسمية  الزيادات  شهدت 
بفعل  أبريل/نيسان  خالل  حاداً  تسارعاً  ة،  الأخ�ي الأشهر  خالل   2018 لعام  الثانوي 
الأول. وارتفعت  الموسم  ي محاصيل 

الجفاف والحرارة �ز تأث�ي ظروف  المخاوف حيال 
أعىل  مستويات  إل  لتصل  أبريل/نيسان  خالل  المائة  ي 

�ز  30 من  بأك�ث  الذرة  أسعار 
ارتفعت  مماثل،  نحو  عىل  عام.  قبل  تها  بنظ�ي قياساً  المائة  ي 

�ز و54   38 ز  ب�ي بنسبة 
خالل  قيمها  من  بأشواط  أعىل  قيم  إل  لتصل  ملحوظ  نحو  عىل  الفاصولياء  أسعار 
كان  النموذج،  ثنائية  الرئيسة  الزراعية  المناطق  ي 

و�ز  . ي
الما�ز العام  من  أبريل/نيسان 

كانت  حيث  الآن،  ح�ت  جداً  ضعيفاً  مايو/أيار  إل  مارس/آذار  من  المطري  الموسم 
المعدل  من  أد�ز  أبريل/نيسان  ومنتصف  مارس/آذار  مطلع  ز  ب�ي اكمية  ال�ت الهطولت 
ي المائة. ولعل الجفاف الشديد، المقرون بارتفاع درجات حرارة 

ز 25-85 �ز بنسبة ب�ي
ي 

�ز أثر  ما  من شهر،  لأك�ث  الزراعة  تأخ�ي  ي 
�ز تسبب  الطبيعي،  من  الأعىل  بة  ال�ت سطح 

أواخر  ي 
�ز الأمطار  تحسن  مبكراً. ورغم  المزروعة  المحاصيل  ذبول  ي 

�ز نبات وتسبب  الإ
أبريل/نيسان، والتنبؤات بهطولت أعىل من المعدل خالل مايو/أيار، إل أن الأوان قد 
الموسم  حصاد  ينخفض  قد  لذلك،  نتيجة  ملحوظاً.  تحسناً  المحاصيل  لتشهد  فات 
شهر  بتأخ�ي  يوليو/تموز  من  اعتباراً  جمعه  سيتم  حيث  بأشواط،  معدلته  عن  الأول 
قليمية، فقد  ي المنطقة دون الإ

تقريباً. ونظراً لأن البلد يعد الُمصّدر الرئيسي للحبوب �ز
نتاج إل تراجع الصادرات إل البلدان المجاورة.   ي الإ

يؤدي النقص �ز

أوغندا  |  الذرة       
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نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

14.0

3.3

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

شبه  أو  قياسية  مستويات  إل  ووصولها  الحاد  ارتفاعها  تواصل  الذرة  أسعار 
سية      قيا

بها  دفع  ما  أبريل/نيسان  خالل  الذرة  أسعار  عىل  طرأت  ي 
ال�ت الزيادات  تسارعت 

من  المحلية  مدادات  الإ محدودية  ولعل  قياسية.  شبه  أو  قياسية  مستويات  نحو 
محصول  إنتاج  حيال  التوقعات  وتراجع  ي 

الما�ز العام  للحبوب  الأد�ز  نتاج  الإ
)النظام  والغربية  الجنوبية  المناطق  ي 

�ز الأمطار  انحباس  بفعل  العام  لهذا  الذرة 
ارتفاع  فتيل  إشعال  بمثابة  كان  المبكر، موجز قطري(  للمعلومات والنذار  العالمي 
التضخمي،  الضغط  وتخفيف  الأسعار  ي 

�ز الرتفاع  من  المزيد  ولكبح  الأسعار. 
المدعومة  الذرة  مبيعات  لزيادة  الأغذية  احتياطي  لهيئة  أوامرها  الحكومة  أعطت 
محلياً  المنتج  توافر  لزيادة  منها  سعياً  الذرة  صادرات  عىل  مؤقتاً  حظراً  وفرضت 
عملة  قيمة  تراجع  أن  غ�ي  وتحليلها(.  الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات 
الوقود والنقل، قد يواصل  تكاليف  الماضية، والذي بدوره رفع  البلد خالل الأشهر 
أسعار  ي 

�ز السنوي  التضخم  ووقف  ارتفاعها.  ي 
�ز والتسبب  الأسعار  عىل  ضغطه 

المائة  ي 
�ز  8.2 من  مرتفعاً  أبريل/نيسان،  خالل  المائة  ي 

�ز  8.3 نسبة  عند  الأغذية 
ي رفع معدل 

�ز بذلك  ليسهم  اير/شباط،  المائة خالل ف�ب ي 
�ز خالل مارس/آذار و7.7 

المن�م.              الشهر  خالل  التضخم 

زامبيا  |  الذرة      
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نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

4.2

     6.2

ي    
ي أبريل/نيسان العام الما�ف

ي المائة عن قيمها �ف
أسعار القمح تزيد بنسبة 04 �ف

شهدت أسعار المبيع بالجملة لمنتج حبوب القمح مزيداً من الرتفاع خالل أبريل/
الأسعار  وكانت   .2019 مطلع  منذ  شهدتها  ي 

ال�ت المطردة  الزيادات  عقب  نيسان 
القوية  بالصادرات  مدعومة  عام،  قبل  تها  بنظ�ي قياساً  المائة  ي 

�ز  40 بنسبة  أعىل 
منذ  للضغط  تتعرض  ي 

وال�ت العملة،  قيمة  ي 
�ز الحاد  اجع  وال�ت السابقة  الأشهر  خالل 

لعام  الضعيف  نتاج  بالإ قياساً   2018 إنتاج  تحسن  المرتقب  ومن   . ي
الما�ز العام 

تقلص  بفعل  المعدل، لسيما  من  أد�ز  يبقى  أنه  إل  الغالل،  تحسن  نتيجة   2017
الصادرات  أن  إل  معدله،  إل  يصل  لم  الذي  نتاج  الإ ورغم  المزروعة.  المساحات 
ي 

�ز  58 بنسبة  أعىل  كانت   2019 ومارس/آذار   2018 الأول  /كانون  ديسم�ب ز  ب�ي
ة عينها قبل ثالث سنوات. وستبدأ  المائة قياساً بمعدل حجم الصادرات خالل الف�ت
تشجع  أن  المتوقع  من  حيث  مايو/أيار  منتصف  ي 

�ز  2019 محاصيل  زراعة  أعمال 
المزروعة.  المساحات  زيادة  عىل  لالأسعار  المرتفعة  المستويات 

أورغواي  |  القمح      
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نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

4.0

2.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=ZMB&lang=ar
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=ZMB&lang=ar
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1194313/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

المرتفعة                      مستوياتها  عىل  تحافظ  الحبوب  أسعار 

تها  بنظ�ي قياساً  كب�ي  بشكل  المرتفعة  مستوياتها  عىل  الحبوب  أسعار  حافظت 
السابقة.  بالأشهر  قياساً  الزيادات  تباطؤ  رغم  وذلك  عام،  قبل  مارس/آذار  خالل 
مارس/ خالل  القمح  ودقيق  رز  والأ ف  الخ�ب أسعار  سجلت  هراري،  العاصمة  ي 

و�ز
المجروشة  الذرة  أسعار  ارتفعت  بينما  عام،  قبل  قيمتها  ضعف  من  أك�ث  آذار 
استمرار  إل  يعزى  الأغذية  أسعار  ي 

�ز العامة  الزيادة  ولعل  المائة.  ي 
�ز  40 بنسبة 

قيمة  ي 
�ز الحاد  اجع  ال�ت إل  بمعظمه  يعود  والذي  القتصادي،  الستقرار  انعدام 

المرتفعة  المستويات  ضوء  ي 
و�ز والنقل.  نتاج  الإ تكاليف  رفع  ي 

�ز تسبب  ما  العملة 
المائة  ي 

�ز  58 من  العام  السنوي  التضخم  ارتفع  عامة،  بصفة  الأغذية  لأسعار 
لكبح  الحكومة  من  وسعياً  مارس/آذار.  خالل  المائة  ي 

�ز  66 إل  اير/شباط  ف�ب خالل 
اير/شباط،  ف�ب خالل  الوقود  يبة  ب�ز العمل  إلغاء  عىل  عملت  الأسعار،  ي 

�ز الزيادة 
والتنبؤات  العملة  قيمة  ضعف  أن  غ�ي  بتطبيقها.  البدء  من  شهر  عقب  وذلك 
العام قد يؤدي إل دعم الضغط المسبب  الزراعي لهذا  نتاج  الإ ي 

اجع ملحوظ �ز ب�ت
الأغذية.  أسعار  لتضخم 

زمبابوي  |  الحبوب       
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نسبة النمّو

ح�ت 03/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

8.8

 2.4

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

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�ث أعدت هذه 
ة عىل آخر المعلومات والتحليالت المتعلقة بالأسعار عىل المستوى المحىلي  قسم التجارة والأسواق لمنظمة الأغذية والزراعة. وتشتمل هذه الن�ث
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 مايو/أيار 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�ث 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 
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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 �ث 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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