
11 يونيو/حزيران 2019

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#5 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
الأمريكية  ↖ المتحدة  الوليات  من  الذرة  تصدير  أسعار  سجلت 

ي المناطق 
ارتفاعاً خالل مايو/أيار مدعومة بتأث�ي الأمطار الغزيرة �ف

تصدير  أسعار  تراجع  من  أيضاً  حّدت  ي 
وال�ت الرئيسية،  الزراعية 

عىل  فحافظت  الدولي  المستوى  عىل  الأرز  أسعار  أما  القمح. 
استقرارها عموماً.    

مطلع  ↖ شهده  الذي  الشديد  الجفاف  يزال  ل  أفريقيا،  ق  �ش ي 
و�ف

نتاج المرتبطة بحصاد  ي توقعات الإ
الموسم ومنتصفه والذي أثر �ف

المنطقة  بلدان  من  العديد  ي 
�ف الذرة  أسعار  زيادة  يدعم   2019

توقف  أسهم  السودان،  وجنوب  السودان  ي 
و�ف قليمية.  الإ دون 

الخشنة  الحبوب  أسعار  ارتفاع  تخفيف  ي 
�ف اجع  ال�ت عن  العملة 

خالل الشهر الفائت.    

ي الجنوب الأفريقي، كانت أسعار الذرة تحت ضغط عام مسبب  ↖
و�ف

اجعها خالل مايو/أيار مع بداية حصاد عام 2019. بالمقابل،  ل�ت
ارتفعت أسعار المبيع بالتجزئة للذرة ودقيق القمح عقب تعديل 
المطاحن، ما يعكس استمرار  الأسعار ورفعها من جانب صناعة 
التوقعات  ي 

�ف الحاد  اجع  ال�ت وكذلك  المحلية  العملة  قيمة  تراجع 
حيال إنتاج محاصيل الحبوب لعام 2019.  

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
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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 الذرة    
ي أسعار تصدير القمح، يقابله ارتفاع �ف

تراجع آخر �ف

يو/ ما خالل  اجع  ل�ت ا من  مزيداً  لقمح  ا تصدير  ر  أسعا سجلت 
لمية لعا ا لمستوى  ا عىل  ة  وف�ي دات  بإمدا لتوقعات  ا نتيجة  ر  يا  أ
ل حيا لمخاوف  ا أن  ل  إ للتصدير.  فية  كا بكميات  لمنتج  ا فر   وتوا

مريكية لأ ا لمتحدة  ا لوليات  ا ي 
�ز لشتوي  ا لمحصول  ا  ظروف 

لرطوبة ا ظروف  بفعل  لربيعية  ا لمحاصيل  ا زراعات  ي 
�ز لتأخر   وا

من ي 
�ز لثا ا لنصف  ا خالل  سعار  لأ ا ي 

�ز دة  يا لز ا دعمت  لشديدة   ا
فقد مة.  عا بصورة  تراجعها  من  لحّد  ا عىل  وعملت  لشهر   ا

،2 )رقم  لمرجعي  ا مريكي  لأ ا لقمح  ا طن  سعر  معدل   وصل 
دولراً  212 ل  إ لسفينة(  ا ظهر  تسليم  شتوي،  أحمر،   ،  قاسي

ه بمستوا قياساً  يباً  تقر ئة  لما ا ي 
�ز واحد  بنسبة  د�ز  أ أي   ، مريكياً  أ

بقيمته قياساً  ئة  لما ا ي 
�ز  15 بنسبة  د�ز  وأ نيسان،  بريل/ أ  خالل 

أسهمت بل،  لمقا با  . ي
لما�ز ا لعام  ا ر  يا أ يو/ ما خالل  لمسجلة   ا

د لتحا ا ي 
�ز  2019 ج  نتا إ ل  حيا تية  لمؤا ا فية  ا الست�ش لنظرة   ا

نحو عىل  ر  سعا لأ ا نخفاض  ا ي 
�ز سود  لأ ا لبحر  ا ومنطقة  ي  ورو�ب لأ  ا

حدة. ك�ش     أ

صفراء،  ،2 )رقم  المرجعية  الأمريكية  الذرة  أسعار   وارتفعت 
تراجعها عقب  مايو/أيار  خالل  ملحوظ  بشكل  السفينة(  ظهر   تسليم 

المنتج طن  سعر  معدل  ليصل   ، ز السابق�ي الشهرين  مدى   عىل 
قياساً المائة  ي 

�ز سبعة  بنسبة  أعىل  أي  أمريكياً،  دولراً   172  إل 
الأشهر خالل  لالأسعار  قيمة  أعىل  بذلك  لتسجل  الفائت،   بالشهر 

المائة ي 
�ز أربعة  بنسبة  أد�ز  بقائها  مع  السابقة،  ة  ع�ش حدى   الإ

الزيادة هذه  ولعل  الفائت.  العام  مايو/أيار  خالل  بقيمتها   قياساً 
نتاج، بالإ المتعلقة  التوقعات  بتدهور  مدعومة  جاءت  الأسعار  ي 

 �ز
الزراعية المناطق  شهدتها  ي 

ال�ت الغزيرة  الأمطار  أعقاب  ي 
�ز  وذلك 

الزراعة أعمال  ي 
�ز كب�ي  تأخر  حالت  ي 

�ز تسببت  ي 
وال�ت  الرئيسية 

غالل ي 
وتد�ز المزروعة  المساحة  تقلص  حيال  المخاوف   وارتفاع 

ي
�ز أيضاً  ملحوظ  بشكل  الأسعار  ارتفعت  كما   .2019  محاصيل 

الحجم بفعل  ة  الأخ�ي الثالثة  الأشهر  خالل  تراجعها  عقب  ز  رجنت�ي  الأ
تراجعت الأسود،  البحر  منطقة  ي 

و�ز بالمقابل،  للصادرات.   الكب�ي 
الجنوبية. أمريكا  بلدان  جانب  من  القوي  التنافس  وسط       الأسعار 
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر          
مايو/أيار( 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 مايو/أيار(    

17نوفم�ب
ين / ت�ش

18نوفم�ب
ين / ت�ش

17مايو
      /أيار

18مايو
      /أيار   

19مايو
      /أيار   

17أغسطس
/آب

  

18أغسطس
/آب

  

اير19 ف�ب
 /شباط

اير18 ف�ب
 /شباط

ي
الثا�ز

17نوفم�ب
ين / ت�ش

18نوفم�ب
ين / ت�ش

17مايو
      /أيار

18مايو
      /أيار   

19مايو
      /أيار   

17أغسطس
/آب

  

18أغسطس
/آب

  

اير19 ف�ب
 /شباط

اير18 ف�ب
 /شباط

ي
الثا�ز

ي
الثا�ز 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

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

كما  . لي لتوا ا عىل  لثالث  ا للشهر  استقراره  عىل  بذلك   ليحافظ 
استقرارها عىل  نديكا  إ أرز  تصدير  أسعار  عروض   حافظت 
يلند تا ففي  سيوية.  لآ ا لبلدان  ا جل  ع�ب  تراجعاً  شهدت  و   أ

للمبيعات لبطيئة  ا ة  لوت�ي ا بفعل  لأسعار  ا تراجعت  كستان،   وبا
كال ي 

�ز لعملة  ا تقلبات  عن  لناجم  ا ر  لأسعا ا رتفاع  ا عاوضت  ي 
ل�ت  ا

رز لأ ا تصدير  أسعار  حافظت  نام،  وفيت  لهند  ا ي 
و�ز لبلدين.   ا

رز لأ با لخاصة  ا تلك  باستثناء   ، ي لنس�ب ا استقرارها  عىل  بيض  لأ  ا

ليجتمع يار،  أ يو/ ما خالل  تراجعت  حيث  لمسلوق،  ا  نصف 
اجع ب�ت لتوقعات  ا مع  فريقيا  أ غرب  إل  لمبيعات  ا  تباطؤ 

عىل لجمركية  ا لرسوم  ا رتفاع  ا عقب  بنغالديش  إل  لشحنات   ا
طفيفة ات  تغ�ي يضاً  أ ر  لأسعا ا وسجلت  لبلد.  ا ذلك  ي 

�ز د  ا  الست�ي
ازيل. ل�ب ا ي 

�ز ازدادت  بينما  وأورغواي،  ز  رجنت�ي لأ ا من  كل  ي 
 �ز

مريكي لأ ا لطويل  ا رز  لأ ا ر  أسعا عروض  انخفضت  بل،  لمقا  با
نتيجة لدعم  ا من  ء  ي

سش رغم  لعام  ا خالل  لها  مستوى  أد�ز   إل 
بتأخر لمرتبطة  ا لمخاوف  وا لعراق  ا إل  لمتجهة  ا لمبيعات   ا

لشديدة. ا لرطوبة  ا ظروف  بفعل  توقفها  و  أ لزراعات   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  مايو/أيار(  

17نوفم�ب
ين /ت�ش

18نوفم�ب
ين /ت�ش

17مايو
      /أيار

18مايو
      /أيار   

19مايو
      /أيار   

17أغسطس
/آب

  

18أغسطس
/آب

اير19 ف�ب
 /شباط

اير18 ف�ب
 /شباط

ي
الثا�ز 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

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 بأشواط   الحبوب ووصولها إل مستويات تفوق نظ�ي ارتفاع أسعار   

مايو/أيار  خالل  موسمياً  ارتفاعاً  القمح  حبوب  لمنتج  بالجملة  المبيع  أسعار  سجلت 
ي 

مع استمرار أعمال زراعة محصول 2019. ومن المرتقب أن تشهد مساحة الأرا�ز
العام  المسجل  أصالً  المرتفع  المستوى  عن  المائة  ي 

�ز ثالثة  بنسبة  اتساعاً  المزروعة 
زيادة  الأسعار  وشهدت  رئيس.  كسبب  محلياً  الأسعار  ارتفاع  نتيجة  وذلك   ، ي

الما�ز
الطلب  إل  رئيس  بشكل  يرجع  وهذا  عام،  قبل  تها  بنظ�ي قياساً  ونصف  مرة  بنحو 
البالد، ما تسبب  ي قيمة عملة 

الملحوظ �ز اجع  بال�ت القوي عىل الصادرات والمدعوم 
القمح  حجم  ووصل  الدولية.  السوق  ي 

�ز الأرجنتينية  المنتجات  تنافسية  زيادة  ي 
�ز

إل  مايو/أيار  ومنتصف   2018 الأول  /كانون  ديسم�ب ز  ب�ي التصدير  لصالح  المباع 
كمية  تراجع  المرتقب  من  لذلك،  نتيجة  طن.  مليون   14.2 بلغت  تاريخية  كمية 
المحلية.  الأسعار  عىل  الضغط  من  مزيد  ي 

�ز يتسبب  ما  محلياً  المستخدمة  الحبوب 
إل  ووصلت  للتصدير  المخصص  القمح  دقيق  أسعار  ارتفعت  مماثل،  نحٍو  وعىل 
ة. وأسهم ارتفاع أسعار حبوب القمح  أعىل مستوى لها خالل السنوات السبع الأخ�ي
، حيث كانت  ف دقيق القمح والخ�ب ي زيادة أخرى عىل أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج 

�ز
ي المائة عىل التوالي قياساً بالعام الفائت. وارتفعت أسعار 

أعىل بنحو 150 و80 �ز
عام  قبل  تها  نظ�ي لتتجاوز  مايو/أيار  خالل  الصفراء  الذرة  لمنتج  بالجملة  المبيع 
2019 )النظام العالمي  ي المائة، رغم تواصل أعمال حصاد محصول 

50 �ز بنسبة 
المبيعات  يعكس حجم  الذي  الأمر  البالد(.  ملخصات  المبكر،  نذار  والإ للمعلومات 
ز لصالح التصدير، حيث وصلت الشحنات خالل مايو/أيار  الكب�ي من جانب المزارع�ي
الذي  الهائل،  التضخم  ولكبح  عام.  قبل  الشهر  ذات  ي 

�ز تها  نظ�ي حجم  ضعف  إل 
الحكومة  أقدمت  أبريل/نيسان،  خالل  المائة  ي 

�ز  55 نسبة  السنوي  معدله  تجاوز 
الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  غذائياً  منتجاً   60 أسعار  تثبيت  عىل 

 .) وتحليلها

ف  |  الحبوب   الأرجنت�ي

4.
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نسبة النمّو

ح�ت 05/19 ة معّدل هذه الف�ت
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Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

تها قبل عام    أسعار الذرة المجروشة والأرز المستورد تبقى أعىل بأشواط قياساً بنظ�ي

خالل  ارتفاعاً  محلياً  المنتجة  المجروشة  للذرة  بالتجزئة  المبيع  أسعار  سجلت 
الضغط  إل  أضاف  ما  ولعل  عام.  قبل  تها  نظ�ي بذلك  متجاوزة  أبريل/نيسان 
الجفاف  ظروف  تأث�ي  حيال  المخاوف  كانت  الأسعار  لرتفاع  المسبب  الموسمي 
المناطق  ي 

�ز  2019 لعام  الرئيسي  »الربيعي«  الموسم  محاصيل  إنتاجية  ي 
�ز المديد 

اجع  ال�ت نتيجة  جاء  لالأسعار  المرتفعة  المستويات  استمرار  ولعل  الجنوبية.  الزراعية 
ي 

ال�ت نتاج  الإ تكاليف  وارتفاع  ة  الأخ�ي الأشهر  خالل  البلد  عملة  قيمة  ي 
�ز الملحوظ 

رفع  ي 
�ز أيضاً  العملة  قيمة  ضعف  وتسبب  تكاليفه.  وارتفاع  الوقود  بنقص  تأثرت 

مستويات  عىل  بمعظمه  المستورد  رز  الأ أسعار  ودفع  الغذائية  الواردات  تكاليف 
تها قبل عام. وسعياً من الحكومة لكبح ارتفاع الأسعار، علقت  تجاوزت بأشواط نظ�ي
الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  الأرز  واردات  عىل  المفروضة  ائب  ال�ز
حالة  ضعف  عن  تمخضت  ي 

ال�ت والسياسية  الجتماعية  الضطرابات  وسط  وتحليلها( 
عموماً.   الشامل  القتصاد 

ي  |  الحبوب     
هاي�ت
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 2.2
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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:

10.4

3.3

 -0.5.3

    2.5

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ARG&lang=ar
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ARG&lang=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

مرتفعة       بقائها  مع  تراجعاً موسمياً  تشهد  الذرة  أسعار 

لمحصول  الجديد  الحصاد  وصول  مع  أبريل/نيسان  خالل  الذرة  أسعار  تراجعت 
اجع  ال�ت وبرغم  لكن،  العرض.  قلة  عن  الناجم  الضغط  وتراجع  الأسواق  إل   2019
نتاج المرتبط  المذكور مؤخراً، إل أن الضغط المسبب لرتفاع الأسعار جراء تراجع الإ
أعىل  مستويات  عند  الأسعار  عىل  محافظاً  يزال  ل  المن�م  العام  خالل  بالطقس 
بعدها  من  البلد، وحل  ي 

�ز الأعىل  الجنوب  ي 
�ز الأسعار  وبقيت  عام.  قبل  تها  نظ�ي من 

ز الوسطى والشمالية. كما من المرتقب أن تخضع  ي بلدات المنطقت�ي
الأسواق الواقعة �ز

ي حصاد الذرة 
اجعها هذا العام بفعل الزيادة المتوقعة �ز الأسعار لضغط مسبب ل�ت

ايد عىل  ز إنتاج هذا العام عن المعدل. إل أن الطلب الم�ت يد من  ز المحلية، الذي س�ي
ي إنتاج الذرة عام 2019 

ي قد تعيش نقصاً هائالً �ز
التصدير من البلدان المجاورة ال�ت

اجعها. بفعل ظروف الطقس غ�ي المؤاتية قد يطغى جزئياً عىل الضغط المسبب ل�ت

مالوي  |  الذرة     
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 -8.6

-1.0  3.9

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

-1.6

أسعار الذرة إل مزيد من الرتفاع خالل مايو/أيار             

اجتمعت  حيث  مايو/أيار،  خالل  التوالي  عىل  ي 
الثا�ز للشهر  الذرة  أسعار  ارتفعت 

وظروف  الشديد  الجفاف  تأث�ي  حيال  المخاوف  مع  المرتفعة  الموسمية  التجاهات 
الأسواق  ز  ب�ي ومن   . والرئيسي الطويل  المطري  الموسم  محاصيل  ي 

�ز الحار  الطقس 
الرئيسية  الزراعية  المنطقة  إلدوريت،  ي 

�ز الحادة  الزيادات  للرصد، ُسجلت  الخاضعة 
مركز  بمثابة  هي  ي 

ال�ت كيسومو  ي 
�ز وكذلك  ي  الغر�ب الجنوب  ي 

�ز الواقعة  الذرة«  »لسلة 
ز ارتفاعاً  ي هذين السوق�ي

ي للبالد. فقد شهدت الأسعار �ز ي الجنوب الغر�ب
ي كب�ي �ز ح�ز

تها خالل مايو/أيار العام  ي المائة عىل التوالي قياساً بمستويات نظ�ي
بنسبة 15 و35 �ز

عىل  مايو/أيار  أواخر  ي 
�ز الحكومة  أقدمت  الأسعار،  ي 

�ز الزيادة  هذه  ولكبح   . ي
الما�ز

اتيجي  تحرير كمية 2.6 مليون كيس ذرة )بوزن 90 كغ للكيس( من الحتياطي الس�ت
الرسوم  من  معفاة  ذرة  اد  باست�ي تفكر  كما  مدعومة،  وبأسعار  المطاحن  لصالح 
وبالمثل،  يوليو/تموز.  من  اعتباراً  أفريقيا  ق  �ش جماعة  منطقة  خارج  من  الجمركية 
الغذائية  الوجبة  ي 

�ز الآخر  الأساسي  المحصول  تعد  ي 
ال�ت الفاصولياء  أسعار  واصلت 

ارتفاعها خالل مايو/أيار لتصل إل مستويات أعىل بشكل ملحوظ قياساً  البالد  داخل 
ي بعض الأسواق. وُوصف موسم الأمطار الطويل بجفاف شديد 

تها قبل عام �ز بنظ�ي
ي تأخ�ي عمليات الزراعة وأثر 

خالل مارس/آذار وطوال أبريل/نيسان تقريباً، ما تسبب �ز
ي معظم المناطق الزراعية. أما تحسن الهطولت المطرية خالل 

ي إنبات المحصول �ز
�ز

ي إل أن الظروف النباتية بقيت ضعيفة بصورة  مايو/أيار فقد خفف من العجز الرطو�ب
قية  ال�ش الجنوبية  الزراعية  المناطق  ي 

�ز مؤاتية  غ�ي  نتاج  الإ توقعات  وتبقى  عامة. 
يونيو/ الموسمية مع مطلع  الأمطار  تنحبس فيها  ما  ي عادة 

ال�ت الهامشية،  والساحلية 
البالد(.               ملخصات  المبكر،  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  )النظام  حزيران 

كينيا  |  الذرة     
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Kenya, Eldoret, Wholesale, Maize 

نسبة النمّو

ح�ت 05/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

18.2

    0.6.5

تها قبل عام        اجع مع بقائها أعىل من نظ�ي أسعار الذرة ت�ت

رغم وصول محاصيل الحصاد الجديد إل الأسواق وزيادة كمية العرض فيها وإحداث 
تها  ي الأسعار، إل أن أسعار الذرة خالل مايو/أيار ل تزال أعىل من نظ�ي

تراجع موسمي �ز
الطقس  فعاليات  تأث�ي  نتيجة  المستوى  هذا  إل  الأسعار  ارتفاع  ي 

ويأ�ت عام.  قبل 
المحافظات  بعض  با  �ز اللذين  وكينيث،  إيداي  إعصاري  ذلك  ي 

�ز بما  المتطرفة، 
تنفيذ  طالت  واضطرابات  المحاصيل  ي 

�ز خسائر  مسببة  للحبوب  المنتجة  الرئيسية 
أسعار  ارتفاع  أدى  كما  التحتية.  الب�ز  ر  ت�ز إثر  طبيعي  نحو  عىل  التجارية  الأنشطة 
إل  الجنوبية،  المحافظات  لصالح  للذرة  الرئيس  المورّد  أفريقيا،  جنوب  ي 

�ز الحبوب 
ي 

اجع قيمة عملة البلد دور �ز ي عىل الأسعار مسبباً ارتفاعها. كذلك كان ل�ت
ضغط إضا�ز

 2019 إنتاج حبوب  ي 
المحتمل �ز اجع  ال�ت المتوقع أن يؤدي  بينما من  دعم الأسعار، 

بفعل ظروف الطقس غ�ي المؤاتية إل دعم الضغط عىل الأسعار الناجم عن التضخم 
خالل العام.      

موزامبيق  |  الذرة     

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

-6.3

-0.1 4.3
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نسبة النمّو

ح�ت 05/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

  2.2.0

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KEN&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

قياسية        بقائها عند مستويات شبه  الأساسية مع  الأغذية  ي أسعار 
�ف تراجع 

ز  ح�ي ي 
�ز مايو/أيار،  خالل  محلياً  ز  المنتج�ي والدخن  الرفيعة  الذرة  أسعار  تراجعت 

حافظت أسعار حبوب القمح عىل استقرارها، وذلك يعود بصفة أساسية إل تحسن 
قيمة العملة، بفعل تدفق المساعدات المالية، ما عزز الثقة بتحسن حالة القتصاد 
شبه  مستويات  عند  عام  بشكل  بقيت  الحبوب  أسعار  أن  غ�ي  السودان.  ي 

�ز الشامل 
 ،2018 خالل  المعدل  تجاوزت  ي 

ال�ت الحصاد  كمية  رغم  مايو/أيار  خالل  قياسية 
ي المائة قياساً بإنتاج 2017 

ي تقدر بنحو 8.2 مليون طن، أي أعىل بنسبة 57 �ز
وال�ت

العالمي  )النظام  ة  الأخ�ي الخمس  السنوات  بمعدل  قياساً  المائة  ي 
�ز  47 وبنسبة 

نحو  عىل  الأسعار  مستوى  ارتفاع  ي 
ويأ�ت خاص(.  تقرير  المبكر،  نذار  والإ للمعلومات 

حالة  جانب  إل  الوقود،  ونقص  العملة  قيمة  ي 
�ز الملحوظ  اجع  ال�ت نتيجة  ي 

استثنا�أ
المستلزمات  أسعار  وارتفاع  الجتماعية  الضطرابات  عن  فضالً  السياسية،  الضبابية 
رغم  أنه  ذلك،  إل  أضف  والنقل.  نتاج  الإ تكاليف  تضخم  ي 

�ز تسبب  ما  الزراعية، 
بالشكل  الأسواق  ي 

�ز متوافرة  غ�ي  المنتجات  تزال  ل   ، ي
الما�ز العام  الجيد  نتاج  الإ

مضموناً  شكالً  يعد  ما  الزراعية،  منتجاتهم  تخزين  عن  التجار  تحدث  حيث   ، ي
الكا�ز

قيمتها  بشكل �يع.         بالعملة وانخفاض  الحتفاظ  من  بدلً  لالدخار 

السودان  |  الأغذية الأساسية

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 1.1

-0.1 4.9

شهرا 3
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نسبة النمّو

ح�ت 05/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Sudan, Kadugli, Wholesale, Milletالمرجع هو:

1   5.6 5.9

ارتفاعها         تحافظ عىل  الأغذية  أسعار 

نتيجة  مايو/أيار  خالل  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار  تراجعت  جوبا،  العاصمة  ي 
�ز

كذلك،  ة.  الأخ�ي السبعة  الأشهر  خالل  الحاد  تراجعها  بعد  البلد  ي 
�ز العملة  تماسك 

سجلت أسعار الكسافا ودقيق القمح تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت الأسعار عموماً 
من  بأك�ش  زادت  أن  بعد  ي 

استثنا�أ نحو  مرتفعة عىل  بقيت  لكنها  عام،  قبل  قيمها  عن 
منذ  بالزيادة  بدأت  حيث   ،2015 يوليو/تموز  خالل  المسجلة  قيمها  أضعاف  ة  ع�ش
يعيق  الذي  الأمن  انعدام  انتشار  نتيجة  الأسعار  مستوى  ارتفاع  ي 

ويأ�ت ة.  الف�ت تلك 
إل  والنقل  نتاج  الإ تكاليف  ارتفاع  عن  فضالً  الزراعية،  والأنشطة  التسويق  عمليات 
مدادات العامل  جانب ضعف قيمة العملة عىل نحو ملحوظ. كذلك كانت محدودية الإ
 2018 لعام  الحبوب  إنتاج  إجمالي  يقدر  حيث  الأغذية،  أسعار  ارتفاع  وراء  الرئيس 
 2013 اندلع ال�اعات عام  إنتاج يسجل منذ  أقل  000 745   طن، وهو  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 05/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 South Sudan, Jonglei, Retail, Sorghum (Feterita)المرجع هو:

-2.1

تها قبل عام      ي الأسعار خالل مايو/أيار وتفوقها عىل نظ�ي
ارتفاع �ف

شهدت أسعار أصناف الذرة البيضاء والصفراء ارتفاعاً خالل مايو/أيار لتواصل بذلك 
ارتفاع مستوياتها بصورة سنوية. ولعل هذا الرتفاع جاء متأثراً بشكل رئيس بالأسواق 
الطقس  بفعل  الأمريكية  المتحدة  الوليات  من  الذرة  أسعار  ارتفعت  إذ  الدولية، 
الأسعار  عىل  الضغط  ي 

�ز العملة  قيمة  ي 
�ز الطفيف  اجع  ال�ت أسهم  كما   . ي

المؤا�ت غ�ي 
التوقعات بزيادة  ي الأسعار خفـُت إل حّد ما بفعل 

وارتفاعها. غ�ي أن هذا الرتفاع �ز
افية الخاصة  ي من الذرة لعام 2019، الأمر الذي عزز النظرة الست�ش

نتاج الوط�ز الإ
ي مطلع الموسم. وحدد 

بعرض موسم 20/2019 عقب التوقعات الأك�ش تشاؤمية �ز
احتياجات  تزيد عن  كمية  مليون طن، وهي   11.4 بنحو  الذرة  من  العام  إنتاج هذا 

ي وتتيح للبلد الحتفاظ بمكانته كُمصّدر �ف.  
الستهالك الوط�ز

جنوب أفريقيا  |  الذرة  
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-2.7

-0.1

South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 2.0

    4. 0.25

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
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 

ة أبطأ   ارتفاع آخر يصيب أسعار الذرة خالل مايو/أيار لكن بوت�ي

ة أبطأ قياساً بشهر أبريل/نيسان.  واصلت أسعار الذرة ارتفاعها خالل مايو/أيار لكن بوت�ي
ي جلبت معها النفع للظروف الزراعية والتوقعات 

ولعل تحسن الهطولت المطرية ال�ت
محاصيل  ي 

�ز الشديد  الجفاف  بتأث�ي  المرتبطة  المخاوف  من  هدأت  المحصول  حيال 
الموسم الأول وحدت من الضغط المسبب لرتفاع الأسعار. غ�ي أن الأسعار بقيت أعىل 
تها قبل عام. والأمر سيان بالنسبة لأسعار الفاصولياء، حيث  بأشواط من مستويات نظ�ي
مستويات  وتجاوزت  الفائت،  بالشهر  قياساً  أقل  بمعدل  لكن  مايو/أيار  خالل  ارتفعت 
ي الذي ساد مارس/آذار ومعظم 

تها قبل عام. ولعل الطقس الجاف عىل نحو استثنا�أ نظ�ي
إنبات  ي 

�ز كب�ي  بشكل  وأثر  شهر  من  بأك�ش  الزراعات  تأخ�ي  ي 
�ز تسبب  أبريل/نيسان  شهر 

أبريل/نيسان  أواخر  مع  المطرية  الهطولت  تحسن  أن  صحيح  وتأسيسها.  المحاصيل 
وخالل مايو/أيار قد حسن التوقعات المتعلقة بالمحصول، إل أن الظروف النباتية بقيت 
ي 

30-50 �ز ز  الحصاد ب�ي اجع  المتوقع أن ي�ت المناطق، حيث من  ي عديد من 
ضعيفة �ز

ي آخر الموسم خالل يونيو/
المائة عن المعدل، اعتماداً عىل مردود الهطولت المطرية �ز

قليمية، فإن  الإ المنطقة دون  ي 
للحبوب �ز رئيسياً  البلد يعد ُمصّدراً  لأن  حزيران. ونظراً 

ي الصادرات إل البلدان المجاورة.   
نتاج قد يسفر عن تد�ز ي الإ

النقص المتوقع �ز

أوغندا  |  الذرة       
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نسبة النمّو

ح�ت 05/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

1  11.94.0

4.3

بقائها عن مستويات شبه قياسية     الذرة مع  ي أسعار 
تراجع موسمي �ف

عند  بقائها  مع  مايو/أيار  خالل  موسمياً  تراجعاً  الذرة  حبوب  أسعار  سجلت 
المجروشة مزيداً من  الذرة  ز شهدت أسعار منتجات  ي ح�ي

قياسية، �ز مستويات شبه 
ي الأسعار 

ة أبطأ قياساً بالأشهر السابقة. ولعل الرتفاع الملحوظ �ز الرتفاع لكن بوت�ي
إنتاج  تراجع  بفعل  المحلية  مدادات  الإ محدودية  نتيجة  ي 

يأ�ت الفائت  بالعام  قياساً 
ما  العام،  لهذا  الذرة  محصول  ي 

�ز الجاف  الطقس  وتأث�ي  ي 
الما�ز العام  الحبوب 

. أضف إل ذلك أن  التوالي الثانية عىل  ي حصاد أد�ز من المعدل للمرة 
قد يتسبب �ز

والنقل،  الوقود  تكاليف  ارتفاع  ي 
�ز تسبب   2019 عام  البلد  عملة  قيمة  ي 

�ز اجع  ال�ت
ي مزيد من الضغط عىل الأسعار وارتفاعها. وسعياً من الحكومة 

فضالً عن التسبب �ز
الأغذية  احتياطي  هيئة  إل  تعليماتها  أعطت   ، أك�ب بدرجة  الأسعار  ارتفاع  لكبح 
تصدير  تعليق  قرار  وتطبيق  أبريل/نيسان  خالل  المدعومة  الحبوب  مبيعات  لزيادة 
ومن  مارس/آذار.  مطلع  ي 

�ز رفعه  تم  أن  بعد  ثانية  المجروشة  والذرة  الذرة  حبوب 
معوقات  من  التخفيف  إل   2019 لمحاصيل  الجديد  الحصاد  يؤدي  أن  المرتقب 
ويوليو/تموز.              يونيو/حزيران  الأسعار خالل شهري  ي 

�ز آخر  تراجع  وإحداث  مداد  الإ

زامبيا  |  الذرة      
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نسبة النمّو

ح�ت 05/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

2.9

     4.8

أبريل/نيسان                      تسارعاً خالل  يشهد  الحبوب  أسعار  ارتفاع 

بذلك  لتعزز  أبريل/نيسان،  خالل  مستوياتها  أعىل  إل  الحبوب  أسعار  ارتفعت 
رز  والأ ف  الخ�ب أسعار  ارتفعت  هراري،  العاصمة  ففي  لها.  السنوية  الزيادات 
بمستويات  قياساً  المائة  ي 

�ز  150 من  بأك�ش  أبريل/نيسان  خالل  القمح  ودقيق 
المائة.  ي 

�ز  60 بنسبة  أعىل  المجروشة  الذرة  أسعار  كانت  ز  ح�ي ي 
�ز الفائت،  العام 

ة عقب تعديل الأسعار ورفعها من قبل صناعة المطاحن،  ي هذه الزيادة الأخ�ي
وتأ�ت

أضف  والتوزيع.  نتاج  الإ تكاليف  رفع  وبالتالي  تراجعها  ي 
�ز العملة  استمرار  يعكس  ما 

بفعل ظروف   2019 لعام  الحبوب  التوقعات حيال محصول  أن ضعف  ذلك  إل 
تراجع  يؤدي  ز قد  ي ح�ي

الأسعار، �ز الضغط عىل  ي مزيد من 
�ز الجاف تسبب  الطقس 

الوقود  أسعار  العام. ولعل رفع  الأسعار هذا  ارتفاع  استمرار  إل  المحىلي  الحصاد 
ويشجع  التضخم  إل  ي 

يف�ز الذي  الضغط  تعزيز  شأنه  من  المائة  ي 
�ز  50 بنحو 

العام  السنوي  التضخم  معدل  وصل  إذ   . أك�ب بشكل  الأغذية  أسعار  ارتفاع  عىل 
خالل  المائة  ي 

�ز  67 نسبة  من  مرتفعاً  المائة،  ي 
�ز  76 قرابة  إل  أبريل/نيسان  خالل 

مارس/آذار. 

زمبابوي  |  الحبوب       
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نسبة النمّو

ح�ت 04/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

9.3

 5.1

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 يونيو/حزيران 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 

11 يونيو/حزيران 2019 ة خاصة FPMA GIEWSCA5279AR/1/06.19 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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