
10 ديسمرب/كانون األول 2018

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#10 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

ضغط  ↖ تحت  لي  و لد ا لمستوى  ا عىل  رة  لذ وا لقمح  ا ر  سعا أ بقيت 
رجة  لد با يعود  وذلك   ، ي

�ن لثا ا ين  ت�ش / نوفم�ب ل  خال جعها  ا ل�ت مسبب 
ل  يزا فال  رز،  لالأ لنسبة  با ما  أ  ، لمرتقبة ا ة  لكب�ي ا ت  ا د ا مد لإ ا ل  إ ك�ب  لأ ا
ر  سعا أ عروض  عىل  لضغط  ا ي 

�ن يتسبب  يد  لجد ا لمحصول  ا وصول 
. ير لتصد ا

ي  ↖
�ن د  لحا ا جع  ا ل�ت ا ث  حد أ  ، ن ا لسود ا ي 

�ن اً  يد وتحد  ، يقيا فر أ ق  �ش ي 
�ن

ل  إ وصلت  ي 
ل�ت ا  ، لحبوب ا ر  سعا أ ي 

�ن ملحوظة  ة  د زيا لعملة  ا قيمة 
  . صل لمتوا ا د  لحصا ا رغم  سية  قيا شبه  و  أ سية  قيا ت  مستويا

ل  ↖ إ بوي  زمبا ي 
�ن لعملة  ا قيمة  جع  ترا تسبب   ، يقي فر لأ ا لجنوب  ا ي 

�ن و
ي 

�ن ت  ا د يا لز ا عم  ود ت  ا رد لوا ا كبح  ي 
�ن ي  جن�ب لأ ا لقطع  ا نقص  نب  جا

 ، قليمية لإ ا ون  د لمنطقة  ا من  خرى  أ ن  ا بلد ي 
�ن و  . لحبوب ا ر  سعا أ

ت  مستويا ل  إ رة  لذ ا ر  سعا أ فع  د عن   2018 م  عا د  حصا ي 
�ن تد سفر  أ

 . ن ا لبلد ا من  يد  عد ي 
�ن م  عا قبل  تها  نظ�ي من  عىل  أ

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

بوليفيا | دقيق القمح 

السلفادور | الذرة

نيكاراغوا | الذرة

ن  | الأرز الفلب�ي

جنوب السودان | الأغذية الأساسية

السودان | الأغذية الأساسية

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/


ة خاصة2 10 ديسمرب/كانون األول FPMA GIEWS2018 ن�ش

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

الأسعار الدولية للحبوب 

ي      
ين الثا�ن /ت�ش أسعار الحبوب إل تراجع خالل نوفم�ب

/ نوفم�ب خالل  لدولي  ا لمستوى  ا عىل  لقمح  ا ر  أسعا تراجعت 

مريكي لأ ا لقمح  ا طن  سعر  معدل  وصل  حيث   ، ي
�ز لثا ا ين   ت�ش

إل لسفينة(  ا ظهر  تسليم  شتوي،  أحمر،   ، قاسي  ،2  )رقم 
عن ئة  لما ا ي 

�ز ثالثة  بنسبة  اجعاً  م�ت  ، مريكياً أ دولراً   232 
ل يزا ل  نه  أ ل  إ ول،  لأ ا ين  كتوبر/ت�ش أ خالل  لمسجل  ا ه   مستوا
لعام ا من  عينه  لشهر  با قياساً  ئة  لما ا ي 

�ز خمسة  بنسبة   أعىل 
ر استمرا لفائت  ا لشهر  با قياساً  اجع  ل�ت ا هذا  ويعكس   . ي

لما�ز  ا
ل إ ة.  لوف�ي ا مدادات  لإ ا وسط  لتصدير  ا عىل  لقوي  ا لتنافس   ا
لم ي 

ل�ت ا  2019 لعام  لشتوية  ا لمحاصيل  ا زراعة  ظروف   أن 
لمخاوف وا رض  لالأ لشمالي  ا لنصف  ا بلدان  ي 

�ز لية  لمثا ا إل   ترَق 
حّد رض  لالأ ي  لجنو�ب ا لنصف  ا بلدان  ي 

�ز الحصاد  بنتاج  لمتعلقة   ا
أن ل  إ  ،2018 نتاج  إ حيال  لمخاوف  ا ورغم  لأسعار.  ا تراجع   من 

عىل انخفضت  ليا  ا وأس�ت ز  رجنت�ي لأ ا من  لتصدير  ا ر  أسعا  عروض 
لموسمي. ا د  الحصا عن  لناجم  ا الضغط  يعكس  ما  حاد،  نحٍو 

ئة. لما ا ي 
�ز أربعة  عن  تزيد  بنسبة  الرتفاع  إل  لسفينة    ا

خالل مة  عا بصفة  جعاً  ترا رة  لذ ا ير  تصد ر  سعا أ  سجلت 
رة لذ ا طن  سعر  معدل  وصل  ذ  إ  . ي

�ز لثا ا ين  ت�ش /  نوفم�ب
ظهر تسليم   ، صفراء  ،2 قم  ر ( لمرجعية  ا يكية  مر لأ  ا

بشكل بذلك  جعاً  ا م�ت  ، يكياً مر أ ولراً  د  160 ل  إ  ) لسفينة  ا
، ول لأ ا ين  ت�ش / كتوبر أ ي 

�ز لمسجل  ا ه  مستوا عن   طفيف 
بشهر ساً  قيا ئة  لما ا ي 

�ز نية  ثما بنسبة  عىل  أ يبقى  نه  أ ل   إ
بعد ة  لكب�ي ا ت  دا مدا لإ ا ولعل   .2017 ي 

�ز لثا ا ين  ت�ش /  نوفم�ب
فس لتنا ا نب  جا ل  إ  ، لرئيسية ا د  لحصا ا ل  عما أ ل  ستكما  ا

جع ا ل�ت لمسبب  ا لضغط  ا عىل  بقى  أ  ، ير لتصد ا عىل  لقوي   ا
ر سعا أ ض  لنخفا ن  كا  ، ذلك ل  إ ضف  أ  . رة لذ ا ر  سعا أ  قيم 

وسط ما  أ  . رة لذ ا ق  سوا أ ي 
�ز يضاً  أ وزنه  م  لخا ا لنفط   ا

ير لتصد ا ت  دا مدا لإ ن  فكا  ، لرئيسية ا رة  لمصّد ا ن  لبلدا  ا
م لعا ا ا  هذ لمحصول  لقياسي  ا لكم  ا من  نيا  وكرا أ ي 

�ز ة  لوف�ي  ا
ز رجنت�ي لأ ا ي 

�ز ر  سعا لأ ا جعت  ترا  ، بل لمقا با  . ر سعا لأ ا ي 
�ز  وزنه 

.2019 محصول  ج  نتا إ ل  حيا تية  لمؤا ا ت  قعا لتو ا نتيجة 
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر          
ين الأول( )18 أكتوبر/ت�ش

 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          
ين الأول( )18 أكتوبر/ت�ش

أغسطس17
 /آب

17مايو
/أيار

18مايو
/أيار

أغسطس18
 /آب

16نوفم�ب
ين       /ت�ش

ي
الثا�ز

17نوفم�ب
ين          /ت�ش

ي
الثا�ز

18نوفم�ب
ين          /ت�ش

ي
الثا�ز

اير 17ف�ب
/شباط

  

اير 18ف�ب
/شباط

  

أغسطس17
 /آب

17مايو
/أيار

18مايو
/أيار

أغسطس18
 /آب

16نوفم�ب
ين       /ت�ش

ي
الثا�ز

17نوفم�ب
ين          /ت�ش

ي
الثا�ز

18نوفم�ب
ين          /ت�ش

ي
الثا�ز

اير 17ف�ب
/شباط

  

اير 18ف�ب
/شباط

  

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


103 ديسمرب/كانون األول 2018 ة خاصة FPMA GIEWS ن�ش

ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت
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أسعار لعموم  لزراعة  وا غذية  الأ منظمة  مؤ�ش  معدل   سجل 
ين /ت�ش نوفم�ب خالل  نقطة   213.8  )100=04 -2002 ( رز   الأ
ين كتوبر/ت�ش أ شهر  عن  ئة  لما ا ي 

�ز  1.2 بنسبة  اجعاً  م�ت  ، ي
لثا�ز  ا

بعض ورغم   . شهراً  14 خالل  له  مستوى  أد�ز  إل  ليصل  ول،   الأ
موسمياً أد�ز  نديكا  إ أرز  أسعار  كانت  لملحوظة،  ا  الستثناءات 

أما  . ي
�ز لثا ا ين  /ت�ش نوفم�ب خالل  الآسيوية  الأسواق  معظم  ي 

 �ز
حيث كستان،  با نصيب  من  فكان  الأسعار  ي 

�ز ك�ب  لأ ا  النخفاض 
وانحسار الجديد  المحصول  وصول  النخفاض  هذا   يعكس 

تراجعت كذلك  لمحلية.  ا لعملة  ا قيمة  ي 
�ز آخر  وتراجع   الطلب 

من مدادات  الإ تحسن  وسط  يلندي،  لتا ا رز  لأ ا أسعار   عروض 
لتصدير. ا عىل  لتنافس  ا حدة  وارتفاع  الجديد  المحصول   حصاد 

سعر وتقلبات  لمحلية  ا لعامة  ا يات  المش�ت عملت  لمقابل،   با
لهندية ا الأسعار  عروض  ارتفاع  استمرار  عىل  لعملة  ا  رصف 

نام فيت  مبيعات  توقعات  فعلت  مثلما  ماً  تما طفيف،   بشكل 
قيم حافظت  مريكية،  لأ ا لقارة  ا ي 

و�ز  . ز لفلب�ي ا إل  لمتجهة   ا
لمتحدة ا لوليات  وا ز  رجنت�ي الأ من  كل  ي 

�ز استقرارها  عىل  نديكا   إ
الضغط ثر  إ ازيل  ل�ب ا ي 

�ز تراجعت  بينما  وأورغواي،  مريكية  لأ  ا
لعملة. ا قيمة  وانخفاض  المحىلي  الطلب  تراجع  عن  لناجم    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          
ين الأول( )18 أكتوبر/ت�ش

أغسطس17
 /آب

17مايو
/أيار

18مايو
/أيار

أغسطس18
 /آب

16نوفم�ب
ين       /ت�ش

ي
الثا�ز

17نوفم�ب
ين          /ت�ش

ي
الثا�ز

18نوفم�ب
ين          /ت�ش

ي
الثا�ز

اير 17ف�ب
/شباط

  

اير 18ف�ب
/شباط

  

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


ة خاصة4 10 ديسمرب/كانون األول FPMA GIEWS2018 ن�ش

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 رغم تراجعها  أسعار الحبوب تبقى أعىل من مستويات نظ�ي
ي 

الثا�ن ين  /ت�ش نوفم�ب ي 
�ن

/ ي المائة خالل نوفم�ب
انخفضت أسعار حبوب القمح عىل المستوى المحىلي بنسبة 15 �ز

، وهو أول تراجع لها خالل الأشهر العديدة السابقة. ولعل ذلك يعود إل  ي
ين الثا�ز ت�ش

ز واستمرار أعمال الحصاد. أما  تحسن قيمة العملة المحلية عىل مدى الشهرين السابق�ي
19.7 مليون  2018 فتتحدث عن كمية  القمح لعام  إنتاج  الرسمية حيال  التوقعات 
المزروعة  المساحة  زيادة  بأشواط، حيث عاوضت  أعىل من معدله  طن، وهو مستوى 
ي ذلك الصقيع والهطولت المطرية 

بل وأك�ش تأث�ي ظروف الطقس غ�ي المؤاتية، بما �ز
القمح  أسعار  أن  إل   . ي

الثا�ز ين  /ت�ش ونوفم�ب الأول  ين  أكتوبر/ت�ش الغزيرة خالل شهري 
تها قبل عام بالقيمة السمية عقب الزيادات الحادة  بقيت أعىل بنحو ضعفي قيم نظ�ي
منذ أواخر 2017 متأثرة بضعف قيمة العملة المحلية، الأمر الذي زاد من تنافسية البلد 
ي السوق الدولية، ودعم الطلب الخارجي. كما سجلت أسعار الذرة الصفراء مزيداً من 

�ز
ي وذلك يعود بصفة أساسية إل 

ين الثا�ز /ت�ش اجع عىل المستوى المحىلي خالل نوفم�ب ال�ت
ي الوقت الراهن. 

التوقعات المؤاتية حيال محصول 2019 الذي تجري أعمال زراعته �ز
نتيجة  عام  قبل  تها  نظ�ي قيم  ضعف  نحو  يعادل  مستوى  عند  بقيت  الأسعار  أن  إل 

مداد من إنتاج 2018 المتأثر بالجفاف.     انخفاض قيمة العملة وتراجع الإ

ن  |  الحبوب   الأرجنت�ي

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

نسبة النمّو

ح�ت 11/18 ة معّدل هذه الف�ت

-3.3

0.4

Argentina, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

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

ي 
الثا�ز ين  /ت�ش نوفم�ب خالل  المستورد  القمح  لدقيق  بالجملة  المبيع  أسعار  تجاوزت 

ي المائة رغم تراجعها الطفيف. فقد ارتفعت الأسعار 
تها قبل عام بأك�ش من 20 �ز نظ�ي

الطفيف  تراجعها  وبعد   ،2018 ومايو/أيار  أبريل/نيسان  شهري  حاد خالل  نحو  عىل 
ين الأول.  /أيلول وأكتوبر/ت�ش خالل الأشهر الالحقة عاودت ارتفاعها مجدداً خالل سبتم�ب
ويعتمد البلد عىل واردات دقيق القمح لتلبية احتياجاته الستهالكية، لسيما من المّورد 
أسعار  ي 

�ز ة  الكب�ي الزيادات  انعكست  لذلك،  نتيجة   . ز الأرجنت�ي المنتج،  لهذا  الرئيس 
ي خالل الأشهر الستة الأول لعام 2018 عىل الأسواق المحلية 

تصدير القمح الأرجنتي�ز
البوليفية. صحيح أن أسعار التصدير تراجعت منذ يوليو/تموز، إل أنها بقيت أعىل بأك�ش 
ي من العام الفائت. إضافة إل ذلك، 

ين الثا�ز /ت�ش ي المائة قياساً بشهر نوفم�ب
من 20 �ز

بنسبة  تراجعها  قدر  ي 
وال�ت  ،2018 عام  من  الثالث  الربع  الواردات خالل  اجع  ل�ت كان 

المسبب  الضغط  ي 
�ز أيضاً  إسهام   ،2017 لعام  عينها  ة  بالف�ت قياساً  المائة  ي 

�ز سبعة 
لرتفاع الأسعار. وأحدث ارتفاع أسعار دقيق القمح نوعاً من القلق حيال ارتفاع أسعار 
اً، حيث بقي سعر الرغيف 0.50 بوليفيانو بوليفي إثر اتفاق  ي لم تشهد تغي�ي

ز ال�ت الخ�ب
ز صناعة المخابز والحكومة.            أبرم ب�ي

|  دقيق القمح   بوليفيا  

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 -2.1

-0.8

Bolivia, La Paz, Wholesale, Wheat (flour, imported)

نسبة النمّو

ح�ت 11/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

1.4

1.7

 4.6

    4. -3.55

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

قياساً  المائة  ي 
�ن  50 بنسبة  أعىل  بقائها  مع  البيضاء  الذرة  أسعار  ي 

�ن أخر  تراجع 
الفائت            بالعام 

بقيت  لكنها  ي 
الثا�ز ين  /ت�ش نوفم�ب خالل  موسمياً  تراجعاً  البيضاء  الذرة  أسعار  سجلت 

نتاج  ي الإ
تها قبل عام لتعكس بذلك تد�ز ي المائة قياساً بمستويات نظ�ي

أعىل بنحو 50 �ز
العالمي  النظام  القطري،  )الموجز  ي 

المؤا�ت الطقس غ�ي  2018 بفعل  المرتقب عام 
ات  لتأث�ي الرئيسي  للموسم  الذرة  محصول  تعرض  كما  المبكر(.  والنذار  للمعلومات 
أغسطس/ ومطلع  يونيو/حزيران  منتصف  ز  ب�ي المديدة  الجفاف  موجات  جراء  مناوئة 
التقديرات الرسمية  قية، حيث بلغت كمية الخسائر وفق  المناطق ال�ش ي 

آب، لسيما �ز
للموسم  المستهدف  نتاج  الإ من  المائة  ي 

�ز أربعة  حوالي  تمثل  كمية  طن،   45 000
الزراعي 19/2018. غ�ي أنه وردت تقارير أيضاً عن خسائر أصابت محصول الموسم 
ين الأول.  ي الذي تتم أعمال حصاده الآن بفعل الأمطار الغزيرة خالل أكتوبر/ت�ش

الثا�ز
يات من صناعة المطاحن  وكان لرتفاع تكاليف المستلزمات إل جانب زيادة أسعار المش�ت
مصدقة  بذوراً  فوزعت  الحكومة  أما  الأسعار.  ارتفاع  ي 

�ز أيضاً  إسهام  العام  مطلع  ي 
�ز

ي لحقت 
ار ال�ت وأسمدة، فضالً عن توزيعها لالآليات زراعية سعياً منها للتخفيف من الأرصز

000 3 طن من  بتوزيع  عت  الجاف والفيضانات، حيث �ش نتيجة الطقس  ز  بالمزارع�ي
/كانون الأول.            ي مطلع شهر ديسم�ب

ز كهبة �ز الأرز الذي قدمته الص�ي

السلفادور  |  الذرة  
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El Salvador, San Salvador, Wholesale, Maize (white) 

نسبة النمّو

ح�ت 11/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

9. -7.2 7

3.4

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

رز إل تراجع مع بقائها مرتفعة       أسعار الأ

/ اجع خالل نوفم�ب سجلت أسعار الأرز المطحون والأرز المطحون جيداً مزيداً من ال�ت
لتعكس  /أيلول،  إليها خالل سبتم�ب ي وصلت 

ال�ت القياسية  المستويات  ي عن 
الثا�ز ين  ت�ش

مدادات إثر وصول حصاد الموسم الرئيسي لعام 2018 إل الأسواق وزيادة  تحسن الإ
ز  ، أعلنت الحكومة عن مناقصت�ي ي

ين الثا�ز /ت�ش ي نوفم�ب
ة. و�ز الواردات خالل الأشهر الأخ�ي

بدرجة  المحلية  مدادات  الإ لتعزيز  منها  سعياً  الأرز  من  طن   703  000 كمية  ز  لتأم�ي
ي 

�ز الأرز  أسعار  الذي شهدته  اجع  ال�ت أسهم  كما  الأسعار.  الضغط عىل  وتخفيف  أك�ب 
/ ي المائة خالل نوفم�ب

تباطؤ معدل التضخم السنوي العام حيث انخفض إل ستة �ز
ي المائة خالل 

ي عن أعىل مستوى له خالل تسع سنوات والبالغ حوالي سبعة �ز
ين الثا�ز ت�ش

ين الأول. إل أن أسعار المبيع بالمفرق لالأرز المطحون  /أيلول وأكتوبر/ت�ش شهري سبتم�ب
ي وصلت إليها خالل 

والمطحون جيداً لزالت قريبة نسبياً من المستويات القياسية ال�ت
تيب، وكانت أعىل بأك�ش من 10  ي المائة عىل ال�ت

/أيلول، وأد�ز بنحو ستة وخمسة �ز سبتم�ب
2018 عىل  مطلع  منذ  صاعداً  اتجاهاً  بذلك  متخذة  الفائت،  بالعام  قياساً  المائة  ي 

�ز
اجع قيمة العملة  خلفية ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض المخزون العام. هذا وكان ل�ت

ي الضغط المسبب لرتفاع الأسعار.       
إسهام أيضاً �ز

ن  |  الأرز      الفلب�ي
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شهرا 3
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نسبة النمّو

ح�ت 11/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Philippines, National Average, Retail, Rice (regular milled)المرجع هو:

9-0.4 3

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تها قبل عام رغم تراجعها  أسعار الذرة البيضاء أعىل بأشواط من مستويات نظ�ي
مجدداً  

تراجعها  ي عقب 
الثا�ز ين  /ت�ش نوفم�ب حاد خالل  بشكل  البيضاء  الذرة  أسعار  تراجعت 

ب من  تق�ت إل مستويات  بذلك  لتصل  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش المائة خالل  ي 
�ز  30 بنحو 

الموسم  الأسواق من حصاد  إمدادات  نتيجة تحسن   2018 ي مطلع 
�ز المسجلة  تلك 

ين الأول، والتوقعات المؤاتية حيال حصاد الموسم  ي أكتوبر/ت�ش
الرئيسي المستكمل �ز

ي المائة قياساً بقيمها 
ي الذي بدأ مؤخراً. إل أن الأسعار ل تزال أعىل بأك�ش من 40 �ز

الثا�ز
ي بلدان أخرى 

قبل عام. صحيح أن المحاصيل لم تتأثر سلباً بالجفاف بمثل تأثرها �ز
قليمية، إل أن المخاوف حيال إنتاج الموسم الرئيسي قد أسهمت  ي المنطقة دون الإ

�ز
ي الضغط عىل الأسعار المسبب لرتفاعها خالل الأشهر السابقة، والذي تفاقم بفعل 

�ز
السوق  ي 

�ز الأسعار  وارتفاع  أبريل/نيسان  ي 
�ز اندلعت  ي 

ال�ت الجتماعية  الضطرابات 
 ،19/2018 للموسم  الذرة  إنتاج  إجمالي  أما  المستلزمات.  تكاليف  وارتفاع  الدولية 
، الذي سيصل إل السوق خالل الأسابيع القادمة  ي

ي ذلك محصول الموسم الثا�ز
بما �ز

فسيتجاوز  الأول،  /كانون  ديسم�ب من  بدءاً  زراعته  إل  سيصار  الذي  الثالث  والموسم 
المعدل وفق التوقعات الرسمية. 

نيكاراغوا  |  الذرة    
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 11/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

 -14.57

2.6

/ نوفم�ب خالل  نسبياً  المرتفعة  الأساسية  الغذائية  المواد  لأسعار  خليط  اتجاه 
ي      

الثا�ن ين  ت�ش

ي 
�ز ي 

الثا�ز ين  /ت�ش نوفم�ب خالل  موسمياً  تراجعاً  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار  سجلت 
كما  عامة.  ي بصفة 

الأم�ز الوضع  الجديد عقب تحسن  الحصاد  بدء  العاصمة جوبا مع 
ي 

تراجعت أسعار دقيق القمح المستورد بمعظمه، بينما ارتفعت أسعار الفول السودا�ن
بالعام  قياساً  أد�ز  عموماً  فكانت  ي 

الثا�ز ين  /ت�ش نوفم�ب خالل  الأسعار  أما  والكسافا. 
الذرة الصفراء  تبقى عند مستويات مرتفعة نسبياً، حيث وصلت أسعار  الفائت، لكنها 
عىل   . ز عام�ي قبل  عينه  بالشهر  قياساً  أصالً  المرتفعة  قيمها  إل ضعفي  الرفيعة  والذرة 
ي 

ين الثا�ز /ت�ش ي نوفم�ب
تها �ز نحو مماثل، تجاوزت أسعار الكسافا ضعفي مستويات نظ�ي

ي 
ي المائة و13 �ز

ي أعىل بنحو تسعة �ز
2016. وكانت أسعار دقيق القمح والفول السودا�ز

المائة قياساً بالعام الفائت، وأعىل بضعفي وأربعة أضعاف مستوياتها المرتفعة أصالً 
ي الأسعار 

ي هذه المستويات المرتفعة �ز
. وتأ�ت ز تيب قياساً بالشهر عينه قبل عام�ي عىل ال�ت

بالأسواق  المرتبطة  الأنشطة  إعاقة  ي 
�ز تسبب  ما  الأمن،  انعدام  حالة  ي 

تفسش لتعكس 
افق  ي أسعار الوقود، وانخفاض قيمة العملة المحلية الم�ت

والتدفقات التجارية، وارتفاع �ز
لعام  ي 

الوط�ز المستوى  عىل  المحاصيل  إنتاج  تقديرات  أما   . ي الأجن�ب القطع  نقص  مع 
ز منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي  كة ب�ي 2018 فستقدمها البعثة المش�ت

ي طريقها الآن إل البلد.       
ي هي �ز

، وال�ت ي
المعنية بتقييم المحاصيل والأمن الغذا�أ

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية     
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شهرا 3
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نسبة النمّو

ح�ت 11/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 South Sudan, Juba, Retail, Groundnutsالمرجع هو:

2.0

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

تتجه إل الرتفاع    الذرة  أسعار منتجات 

بذلك  لتتجاوز  ي 
الثا�ز ين  /ت�ش نوفم�ب خالل  ارتفاعاً  المجروشة  الذرة  أسعار  شهدت 

ي 
ال�ت المتواصلة  الزيادات  عقب  تقريباً  المائة  ي 

�ز  30 بنسبة  عام  قبل  تها  نظ�ي قيم 
تفاقمت  قد  الأسعار  ي 

�ز الشهرية  الزيادة  هذه  ولعل  أغسطس/آب.  منذ  سجلتها 
معدله  عن  انخفض  حيث   ،2018 لعام  الذرة  إنتاج  ي 

�ز الحاد  بالنخفاض  متأثرة 
المرحلة  خالل  المطرية  الهطولت  شح  بفعل  المائة  ي 

�ز  23 بنسبة  سنوات  لخمس 
الأساسية من تطور المحصول مطلع هذا العام. الأمر الذي قد يسفر عن انخفاض 
لهذه  واستجابة  الستهالكية.  الحتياجات  لتلبية  الالزم  ي 

الوط�ز المخزون  ي 
�ز ملحوظ 

لدعم  التصدير  عىل  مؤقتة  قيوداً  الحكومة  فرضت  مداد،  الإ محدودية  من  الحالة 
الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  ي 

الوط�ز المستوى  عىل  المنتج  توافر 
ة  الأخ�ي الأشهر  خالل  المحلية  العملة  قيمة  ي 

�ز المفاجئ  اجع  ال�ت ولعل  وتحليلها(. 
ي 

التضخم الذي تسبب �ز مداد ما أضاف إل ضغط  ك�ب عىل الإ الأ يقف وراء الضغط 
الأسعار.             دعم 

زامبيا  |  الذرة      
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شهرا 3
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نسبة النمّو

ح�ت 11/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

1.6

     4.9

شبه  أو  قياسية  مستويات  إل  ووصولها  الأساسية  الأغذية  أسعار  ي 
�ن آخر  ارتفاع 
سية        قيا

ين  /ت�ش ز محلياً ارتفاعاً خالل نوفم�ب سجلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المزروع�ي
اجع الحاد الذي  ي ووصلت إل مستوى قياسي أو شبه قياسي نتيجة مزيد من ال�ت

الثا�ز
المستورد بمعظمه ووصلت  القمح  أسعار  ازدادت  بالمثل،  المحلية.  العملة  شهدته 
عىل  أقدمت  قد  الحكومة  وكانت  الخرطوم.  العاصمة  ي 

�ز قياسية  مستويات  إل 
الواحد  الأمريكي  للدولر  سودانياً  جنيهاً   17.96 من  المحلية  العملة  قيمة  خفض 
الأول  ين  أكتوبر/ت�ش مطلع  ي 

�ز الواحد  الأمريكي  للدولر  سودانياً  جنيهاً   47.5 إل 
ز عدد من  ب�ي جراء  الإ واندرج هذا   . ي الأجن�ب القطع  نقص  لمعالجة مسألة  منها  سعياً 
ي 

وال�ت القائمة،  القتصادية  الأزمة  لمعالجة  الحكومة  تنفذها  ي 
ال�ت الأخرى  جراءات  الإ

وتطبيق  مختارة  غذائية  مادة   19 اد  است�ي عىل  المفروضة  القيود  إلغاء  عىل  تشتمل 
إجراءات تقشفية من قبيل إلغاء كافة إعفاءات الرسوم الجمركية والحد من النفقات 
ي محاولة لكبح ارتفاع الأسعار مؤخراً، أعلنت الحكومة عن تطبيق دعم 

الحكومية. و�ز
ي موازنة 2018. وتشهد الأسعار ارتفاعاً خالل 

القمح مجدداً بعدما كانت قد ألغته �ز
19/2018 الذي أحدث شيئاً من  ي رغم تواصل حصاد موسم 

الثا�ز ين  /ت�ش نوفم�ب
استفادة  ورغم  الأول.  ين  وأكتوبر/ت�ش /أيلول  سبتم�ب شهري  خالل  الأسعار  تراجع 
المحاصيل من الهطولت المؤاتية، إل أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية ونقص 
المتواصل  التقييم  وسيعمل  الزراعية.  بالأنشطة  أرصز  قد  النقدية  والمبالغ  الوقود 
والزراعة  الأغذية  منظمة  من  وبدعم  البلد  مستوى  عىل  الحكومة  بقيادة  للمحاصيل 

      .2019 ي مطلع عام 
نتاج بشكل تفصيىلي �ز الإ عىل تقدير كمية 

السودان  |  الأغذية الأساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 11/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

5.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1169955/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1169955/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

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

مدعومة  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش خالل  حاداً  ارتفاعاً  والقمح  الأرز  أسعار  سجلت 
اد كميات كافية من  ة القدرة عىل است�ي ي الذي يعيق بدرجة كب�ي بنقص القطع الأجن�ب
، حيث  الأمريكي الدولر  المحلية مقابل  العملة  ي قيمة 

اجع �ز ال�ت عن  الحبوب، فضالً 
ز للتخفيف من معوقات توافر السيولة. كما تسببت  اعتـُمدت سندات دين قبل عام�ي
نطاق  عىل  المستخدمة  ونية،  اللك�ت المالية  المعامالت  عىل  فرضت  جديدة  يبة  رصز
الحصول  إمكانية  تراجع  وأدى  وارتفاعها.  الأسعار  عىل  الضغط  ي 

�ز البلد،  ي 
�ز واسع 

أعمال  تقليص  إل  رصفاً،  مستورداً  البلد  لكون  نظراً  البلد،  خارج  من  القمح  عىل 
ين الأول، وصلت  ي عىل الأسعار. ومنذ أكتوبر/ت�ش

ي ضغط إضا�ز
الطحن، ما تسبب �ز

الشهرية  الزيادات  عقب  وذلك  عام،  قبل  قيمها  ضعف  إل  القمح  دقيق  أسعار 
بمعدلت  الأرز  أسعار  ارتفعت  مماثل،  نحو  وعىل  المائة.  ي 

�ز  90 ي وصلت ح�ت 
ال�ت

هذه  إل  ملحوظاً  يكن  لم  الفائت  بالعام  قياساً  الأسعار  ي 
�ز التباين  أن  إل  مماثلة، 

أسعار  ي 
�ز الموسمية  الزيادات  تفاقم  إل  مؤخراً  التضخم  ضغط  وتسبب  الدرجة. 

اً يذكر قياساً  ي تعد غذاًء أساسياً. إل أن الأسعار لم تشهد تغي�ي
الذرة المجروشة ال�ت

. وسعياً من الحكومة  مدادات الكافية عىل المستوى المحىلي بالعام السابق بفعل الإ
اد  است�ي المفروضة عىل  القيود  بتعليق  استجابتها  الأغذية جاءت  أسعار  ارتفاع  لكبح 
أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش أواخر  ي 

�ز الأساسية  السلع 
وتحليلها(.      الأغذية 

زمبابوي  |  الحبوب     
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ح�ت 10/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Mash central, Retail, Wheat (flour)المرجع هو:
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ي قسم التجارة 
ي بالأغذية والزراعة �ز

نذار المبكر المع�ز ة من قبل فريق رصد أسعار الأغذية وتحليلها التابع للنظام العالمي للمعلومات والإ أعدت هذه الن�ش
ي 

ة عىل آخر المعلومات والتحليالت المتعلقة بالأسعار عىل المستوى المحىلي لالأغذية الأساسية، لسيما �ز والأسواق لمنظمة الأغذية والزراعة. وتشتمل هذه الن�ش
ي قد تؤثر 

البلدان النامية لتستكمل بذلك تحليل منظمة الأغذية والزراعة لالأسواق الدولية. كما توفر تحذيراً مبكراً بارتفاع أسعار الأغذية عىل المستوى القطري ال�ت
 . ي

ي الأمن الغذا�أ
سلباً �ز

/كانون الأول 2018.  يستند هذا التقرير إل المعلومات المتوافرة ح�ت شهر ديسم�ب

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

ي مع مخدم بريد منظمة الأغذية والزراعة listserv@listserv.fao.org يرجى ترك حقل الموضوع فارغاً، 
و�ز يد اللك�ت اسل ع�ب ال�ب اك، يمكنكم ال�ت لالش�ت

ي السطر الأول للرسالة:
بعدها ضع ما يىلي �ز

subscribe GIEWSAlertsWorld-L

ي السطر الأول للرسالة:
نذار المبكر، أرسل ما يىلي �ز ي قائمة التحذير بالأسعار العالمية للنظام العالمي للمعلومات والإ

اك �ز لغاء الش�ت لإ

unsubscribe GIEWSAlertsWorld-L

- 10 ديسمرب/كانون األول 2018 ة خاصة FPMA GIEWSCA2814AR/1/12.18 ن�ش

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

كات أو منتجات محددة ي الإشارة إل �ش
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
 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   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 بالمثل 0.3 منظمة حكومية دولية. بداعي نَسب الُمصنَّف - غ�ي تجاري - ال�ت بعض الحقوق محفوظة. هذا الُمصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإ
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ي أي استخدام لهذا
ط التنويه بمصدر العمل عىل نحو مناسب. و�ز خيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه لأغراض غ�ي تجارية، ب�ش  بموجب أحكام هذا ال�ت

اح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. ول يسمح باستخدام شعار المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه  العمل، ل ينبغي أن يكون هناك أي اق�ت
بداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخالء المسؤولية التالي بالإضافة إل  يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع الإ
جمة. وسوف تكون جمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة. والمنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه ال�ت  التنويه المطلوب: »لم يتم إنشاء هذه ال�ت

 الطبعة ]طبعة اللغة[ الأصلية هي الطبعة المعتمدة.

. ي الوقت الحارصز
خيص وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعمول بها �ز زاعات الناشئة بموجب ال�ت  وتجرى أي وساطة تتعلق بال�ز

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

. وتقع تبعة المطالبات الناشئة عن التعدي عىل أي مكون مملوك عادة الستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق التأليف والن�ش  ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن لإ
ي العمل عىل عاتق المستخدم وحده.

 لطرف ثالث �ز

عالمية عىل الموقع الشبكي للمنظمة )www.fao.org/publications( ويمكن خيص. يمكن الطالع عىل منتجات المنظمة الإ  المبيعات، والحقوق، وال�ت
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