
12 نوفمرب/ترشين الثاين 2019

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#8 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
ين الأول  ↖ سجلت أسعار القمح ارتفاعاً عىل المستوى الدولي خالل أكتوبر/ت�ش

ة بفعل الطلب القوي عىل الصادرات  ي الأشهر القليلة الأخ�ي
عقب تراجعها �ف

 . الشمالي الكرة  نصف  ي 
�ف رئيسية  منتجة  بلدان  ي 

�ف نتاج  الإ اجع  ب�ت والتوقعات 
ي الوليات 

مدادات �ف اجع الإ كما سجلت أسعار الذرة ارتفاعاً أيضاً، مدعومة ب�ت
ف وأوكرانيا. بالمقابل، تسبب  المتحدة الأمريكية وارتفاع المبيعات من الأرجنت�ي

 . ي تراجع أسعار الأرز عىل المستوى الدولي
تباطؤ الطلب وضغط الحصاد �ف

ي  ↖
مدادات وضعف قيمة العملة �ف ي الجنوب الأفريقي، واصلت محدودية الإ

�ف
الذي حافظ عىل   – الذرة   – الأساسي  الغذاء  أسعار  البلدان دعم  عديد من 

قليمية.   مستوياته المرتفعة ع�ب المنطقة دون الإ

ين الأول أعىل  ↖ ق أفريقيا، كانت أسعار الحبوب الخشنة خالل أكتوبر/ت�ش ي �ش
و�ف

قليمية،  ي عديد من بلدان المنطقة دون الإ
تها قبل عام �ف بأشواط قياساً بنظ�ي

ي الحصاد. ففي السودان وجنوب السودان، 
وذلك يعود بصفة خاصة إل تد�ف

حافظت أسعار الحبوب الخشنة عىل استقرارها أو سجلت تراجعاً طفيفاً، لكنها 
ي يعيشها القتصاد الشامل. 

ل تزال مرتفعة بفعل الحالة الصعبة ال�ت

ي طاجيكستان  ↖
ي بلدان الكومنويلث المستقلة، سجلت أسعار دقيق القمح �ف

و�ف
ين الأول عقب عدة أشهر  ستان زيادات غ�ي طبيعية خالل أكتوبر/ت�ش ف وقرغ�ي
ي سوق 

، مدعومة بصفة رئيسية بارتفاع عروض الأسعار �ف ي من الستقرار النس�ب
قليمية.   التصدير الإ

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 السودان | الأغذية الأساسية
السودان | الأغذية الأساسية  

طاجيكستان | دقيق القمح 
أوغندا | الذرة

انيا المتحدة | الذرة  ن جمهورية ت�ن
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/ca6497en/ca6497en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6497en/ca6497en.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 

ين الأول       أسعار تصدير القمح والذرة ترتفع خالل أكتوبر/ت�ش

أكتوبر/ خالل  عامة  بصورة  ارتفاعاً  القمح  تصدير  أسعار  سجلت 
،2 )رقم  المرجعي  الأمريكي  القمح  سعر  ارتفع  فقد  الأول.  ين   ت�ش

خالل تراجعه  بعد  السفينة(  ظهر  تسليم  شتوي،  أحمر،   ،  قاسي
دولراً  212 الطن  سعر  معدل  ووصل  ة  الأخ�ي الثالثة   الأشهر 

/أيلول، سبتم�ب بشهر  قياساً  المائة  ي 
�ز ستة  بنسبة  أعىل  أي   أمريكياً، 

أكتوبر/ بشهر  قياساً  المائة  ي 
�ز  11 من  بأك�ش  أد�ز  يزال  ل  لكنه 

الأسعار ارتفاع  دعم  ما  ولعل  الفائت.  العام  من  الأول  ين   ت�ش
لسيما نتاج  الإ بتدهور  التوقعات  كانت  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش  خالل 
المحصول نوعية  حيال  المخاوف  جانب  إل  اليا،  وأس�ت ز  الأرجنت�ي ي 

 �ز
الرطوبة ظروف  بفعل  الشمالية  أمريكا  ي 

�ز الحصاد  وتأخر   الربيعي 
أسفر ضغط  ي 

�ز الصادرات  عىل  القوي  الطلب  تسبب  كذلك   المفرطة. 
المستوى عىل  ة  الوف�ي مدادات  الإ مع  أنه  غ�ي  الأسعار.  ارتفاع   عن 

عام. قبل  تها  نظ�ي من  أد�ز  مستويات  عند  الأسعار  بقيت    العالمي، 

ين أكتوبر/ت�ش خالل  أيضاً  ارتفاعاً  الذرة  تصدير  أسعار  شهدت   كما 
صفراء،  ،2 )رقم  المرجعية  الأمريكية  الذرة  سعر  ارتفع  حيث   الأول، 

ة الأخ�ي الثالثة  الأشهر  خالل  تراجعها  بعد  السفينة(  ظهر   تسليم 
بنحو أعىل  أي  أمريكياً،  دولراً   168 إل  الطن  سعر  معدل   ليصل 

المائة ي 
�ز خمسة  وبنسبة  /أيلول  سبتم�ب بشهر  قياساً  المائة  ي 

�ز  سبعة 
ما ولعل  المنرصم.  العام  من  عينه  الشهر  المسجل  ه  بنظ�ي  قياساً 

الملحوظ اجع  ال�ت كان  وارتفاعها  الأسعار  عىل  الضغط  ي 
�ز  تسبب 

المرتبطة والمخاوف  المتحدة  الوليات  ي 
�ز  20/2019 مخزون  ي 

 �ز
الطلب تباطؤ  أن  إل  المناوئ.  الطقس  نتيجة  المحاصيل  ر   بترصز

أوكرانيا ي 
و�ز حدة.  أك�ش  بصورة  الأسعار  ارتفاع  كبح  الصادرات   عىل 

أسعار ي 
�ز زيادات  إل  القوية  التصدير  مبيعات  أدت  ز   والأرجنت�ي

دعم ي 
�ز الزراعات  ظروف  حيال  المخاوف  تسببت  حيث   الذرة، 

أيضاً.  الأسعار 
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر              
ين الأول( أكتوبر/ت�ش 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 ز ، القمح )الأرجنت�ي ز   الأرجنت�ي
أعىل النهر، تسليم ظهر السفينة(

ي )فرنسا(، قمح )نخب أول( التحاد الأورو�ب

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(

19(
آخر سعر                       

ين الأول( أكتوبر/ت�ش

18أبريل
/نيسان

19أبريل
 /نيسان

18أكتوبر
ين          /ت�ش

19أكتوبر
ين          /ت�ش

18يناير
/كانون

ي
  الثا�ز

19يناير
/كانون

ي
  الثا�ز

يوليو19
 /تموز

يوليو18
 /تموز

17أكتوبر
ين       /ت�ش

الأول الأول الأول

18أبريل
/نيسان

19أبريل
 /نيسان

18أكتوبر
ين          /ت�ش

19أكتوبر
ين          /ت�ش

18يناير
/كانون

ي
  الثا�ز

19يناير
/كانون

ي
  الثا�ز

يوليو19
 /تموز

يوليو18
 /تموز

17أكتوبر
ين       /ت�ش

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

رز الأ أسعار  لعموم  والزراعة  الأغذية  منظمة  مؤ�ش  معدل   سجل 
الأول، ين  أكتوبر/ت�ش خالل  نقطة   225.1  )100=04-2002( 
آسيا، ي 

و�ز شهر.  قبل  بقيمته  قياساً  المائة  ي 
�ز  1.1 بنسبة  أد�ز   أي 

خالل المسلوق  نصف  والتايلندي  الهندي  رز  الأ أسعار   تدهورت 
تدفق لكبح  الرسمية  الجهود  تكثيف  مع  الأول،  ين   أكتوبر/ت�ش

إل الشحنات  كمية  انخفاض  احتمال  من  زاد  ما  نيجريا،  إل   الواردات 
نتيجة تايلند،  ي 

�ز بيض  الأ رز  الأ أسعار  عروض  انخفضت  كذلك   البلد. 

باكستان ي 
�ز وكذلك  اء،  بال�ش الهتمام  ضعف  عن  الناجم   الضغط 

توافر محدودية  أدت  الهند،  ي 
و�ز الحصاد.  عملية  ي 

�ز ي 
الم�ز  بفعل 

ي
�ز قيمته،  عىل  المحافظة  إل  المسلوق  نصف  النوع  غ�ي  من  رز   الأ

الموسم حصاد  باستكمال  مدعومة  الفيتنامية،  الأسعار  تحسنت  ز   ح�ي
أما أفريقية.  ائية  �ش جهات  قبل  من  يات  والمش�ت -الخريفي   الصيفي 
عىل العراق  من  وتلك  قليمية  الإ الطلبات  أبقت  الأمريكية،  القارة  ي 

 �ز
بمعظمه. مستقر  مستوى  عند  إنديكا  أرز   أسعار 

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

19(
آخر سعر                 
ين الأول( أكتوبر/ت�ش

18أبريل
/نيسان

19أبريل
 /نيسان

18أكتوبر
ين          /ت�ش

19أكتوبر
ين          /ت�ش

18يناير
/كانون

ي
  الثا�ز

19يناير
/كانون

ي
  الثا�ز

يوليو19
 /تموز

يوليو18
 /تموز

17أكتوبر
ين       /ت�ش

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

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

قياساً  بأشواط  أعىل  مستويات  إل  وتصل  الرتفاع  نحو  تتجه  الحبوب  أسعار 
عام   قبل  تها  بنظ�ي

سجلت أسعار المبيع بالجملة للذرة الصفراء ارتفاعاً للشهر الثالث عىل التوالي خالل 
لمحصول  الزراعة  عملية  تقدم  بطء  حيال  المخاوف  ولعل  الأول.  ين  أكتوبر/ت�ش
ي هذه 

�ز تسببت  قد  الشهر  القياسية خالل  والشحنات  الجاف  الطقس  بفعل   2020
ة من حصاد  مدادات الوف�ي الزيادة مع استمرارية المستوى المرتفع لالأسعار. ورغم الإ
نذار المبكر، موجز قطري(، بقيت  2019 القياسي )النظام العالمي للمعلومات والإ
ي المائة قياساً بالعام الفائت وفق القيمة السمية عقب 

الأسعار أعىل بأك�ش من 55 �ز
تسجل  أن  المتوقع  ومن  السابقة.  العديدة  الأشهر  شهدتها  ي 

ال�ت ة  الكب�ي الصادرات 
أعىل  اير/شباط(  ف�ب )مارس/آذار-   20/2019 التسويقية  السنة  خالل  الذرة  صادرات 
بشكل  البلد  عملة  قيمة  تراجع  باستمرار  مدعومة  مليون طن،   35 بكمية  لها  مستوى 
خالل  الأمريكي  الدولر  مقابل  قيمتها  من  المائة  ي 

�ز  60 قرابة  فقدت  حيث  ملحوظ، 
الزراعات،  ي 

�ز الجفاف  تأث�ي  المخاوف حيال  الأول. ورغم  ين  أكتوبر/ت�ش ي 
�ز ة عام  ف�ت

أكتوبر/ نهاية  ي 
11 مليون طن �ز 2020 إل نحو  الآجلة لمحصول  المبيعات  وصلت 

ين الأول، ما رفع التوقعات بصادرات قوية خالل السنة التسويقية 21/2020.  ت�ش
بفعل  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش خالل  ارتفاعها  القمح  حبوب  أسعار  واصلت  وبالمثل، 
ي غالل 

ي �ز
الضغط الموسمي إل جانب المخاوف حيال تأث�ي ظروف الطقس غ�ي المؤا�ت

ي بدأت فيها 
ي بعض المناطق الشمالية، ال�ت

ي مناطق منتجة رئيسية. لكن �ز
المحصول �ز

ي الوقت الراهن، ورد الحديث عن غالل أفضل من المتوقع. وارتفعت 
أعمال الحصاد �ز

ي المائة قياساً بالعام الفائت عقب الزيادات الحادة خالل الأشهر 
الأسعار بنحو 50 �ز

أما  الصادرات.  القوي عىل  الطلب  ي نجمت بصفة رئيسية عن 
السابقة، وال�ت العديدة 

/ الأول-نوفم�ب /كانون  )ديسم�ب  20/2019 التسويقية  السنة  خالل  القمح  صادرات 
( فقد تصل إل مستوى شبه قياسي وفق التوقعات بكمية 13.5 مليون  ي

ين الثا�ز ت�ش
ي طرأت عىل أسعار 

ي المكاسب ال�ت
طن. ولعل ارتفاع أسعار حبوب القمح قد أسهم �ز

المائة،  ي 
�ز  47 بنسبة  ف  الخ�ب أسعار  ارتفعت  حيث  القمح،  لمنتجات  بالجملة  المبيع 

تها  ي المائة، متجاوزة بذلك قيمة نظ�ي
42 �ز بنسبة  دقيق القمح  بينما ارتفعت أسعار 

السمية  بالقيمة  الزيادة  لهذه  وثيق  ارتباط  وثمة  الفائت.  العام  /أيلول  سبتم�ب خالل 
ارتفاعاً  التضخم  سجل  حيث  الفائت،  بالعام  قياساً  التضخم  مستوى  ارتفاع  مع 
ى.   الك�ب آيرس  بوينس  مدينة  منطقة  ي 

�ز /أيلول  سبتم�ب خالل  المائة  ي 
�ز  52.4 بنسبة 

ي أسعار الأغذية وتردي إمكانية الحصول عىل الأغذية، أقرت 
ووسط الزيادات الحادة �ز

زيادة  بموجبه  يتم  الذي   ،2022 ح�ت  ي�ي  الذي  الأغذية  طوارئ  قانون  الحكومة 
غذائية  سياسات  ورسم  المائة  ي 

�ز  50 بنسبة  الموزانة  ي 
�ز العامة  الأغذية  مخصصات 

المبكر(.  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  النظام  2019 )تحديث  جديدة مع نهاية 

ف  |  الحبوب   الأرجنت�ي
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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 والأرز أعىل من نظ�ي

ي جل 
ي عىل التوالي �ز

سجلت أسعار التجزئة لمنتج الذرة المجروشة تراجعاً للشهر الثا�ز
 ، الرئيسي الموسم  حصاد  من  مدادات  الإ تحسن  نتيجة  /أيلول  سبتم�ب خالل  الأسواق 
من  أفاد  الذي  الثانوي  الصيفي  الموسم  لمحصول  المؤاتية  الظروف  بفعل  وكذلك 
قبل  تها  نظ�ي من  بأشواط  أعىل  لتزال  الأسعار  أن  غ�ي  المطرية.  الهطولت  تحسن 
المديدة  الجفاف  بموجات  تأثر  الذي   ، الرئيسي الموسم  إنتاج  انخفاض  بفعل  عام 
ي غالله. ولعل ما دعم زيادة 

زهار، الأمر الذي أسفر عن تد�ز ي التطور والإ
خالل مرحل�ت

نتاج، إل جانب ضعف قيمة العملة  الأسعار أيضاً كان نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإ
ي المائة من قيمتها مقابل الدولر الأمريكي قياساً بالعام الفائت 

ي فقدت نحو 35 �ز
ال�ت

أسعار  ارتفاع  ي 
�ز أيضاً  العملة  قيمة  أسهم ضعف  كذلك  الأول.  ين  أكتوبر/ت�ش خالل 

ي المائة رغم الكميات 
تها قبل عام بأك�ش من 10 �ز ي تجاوزت نظ�ي

الأرز المستورد ال�ت
مدادات من حصاد  المستوردة الهائلة خالل الربع الثالث من عام 2019 وتحسن الإ

»الصيفي«.    الموسم 

ي  |  الحبوب     
هاي�ت
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 -1.9

-0.5

Haiti, Port-au-Prince, Retail, Maize meal (local) 

نسبة النمّو

ح�ت 09/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

3.6

3.9

 0.33

    2.3

 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/3/ca6742en/ca6742en.pdf
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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

الفائت         بالعام  الذرة ل تزال أعىل بشكل ملحوظ قياساً  أسعار 

أكتوبر/ التوالي خالل  ي عىل 
الثا�ز الذرة عىل استقرارها للشهر  حافظت أسعار حبوب 

ولعل هذا  عام.  قبل  بمستوياتها  قياساً  بأشواط  أعىل  لتزال  أنها  إل  الأول،  ين  ت�ش
حيث  العام،  هذا  نتاج  الإ تحسن  عن  الناجم  التأث�ي  يعكس  الأسعار  ي 

�ز الثبات 
المساعدة  الطقس  ظروف  بفعل  معدله   2019 حصاد  يتجاوز  أن  المرتقب  من 
الأسعار  أن  إل  المبكر(.  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  النظام  القطري،  )الموجز 
جراء  اجعها  ل�ت المسبب  الضغط  أن  حيث  السابقة،  بالسنوات  قياساً  مرتفعة  بقيت 
إثر ضعف  المستوردة  البلدان  الطلب من جانب  ي 

�ز زيادة  الجيد قد عاوضه  نتاج  الإ
قليمية، وارتفاع الأسعار عند بوابة المزرعة  ي المنطقة دون الإ

الحصاد بصفة عامة �ز
ي 

�ز تسبب  آخر  ضغطاً  أضاف  ما  ولعل  للكغ.  مالوي  كواتشا   180 إل   150 من 
الحتياطي  زيادة  إل  البلد  يسعى  إذ  المؤسسات،  يات  مش�ت كانت  الأسعار  ارتفاع 

المنتج.    من  ي 
الوط�ز اتيجي  الس�ت

مالوي  |  الذرة     
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 10/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

5.5

ين  أكتوبر/ت�ش خالل  الطفيف  تراجعها  رغم  نسبياً  مرتفعة  تزال  ل  الذرة  أسعار 
الأول                          

أسواق  باستثناء  الأول،  ين  أكتوبر/ت�ش خالل  الأسواق  جل  ي 
�ز الذرة  أسعار  تراجعت 

المتحدة  انيا  ز ت�ز جمهورية  من  الواردات  استمرار  بذلك  ليعكس   ، ي و�ب ن�ي العاصمة 
الملحوظة  الزيادات  بعد  عام  قبل  تها  نظ�ي من  أعىل  بقيت  الأسعار  أن  إل  وأوغندا. 
ي من عام 2019. ولعل ذلك يرجع إل المخاوف حيال 

ي سجلتها خالل الربع الثا�ز
ال�ت

المناطق  ي 
يبدأ �ز أن  الذي عىل وشك  الرئيسي  الطويل  الأمطار  إنتاجية حصاد موسم 

ي أسفرت 
الغربية المنتجة للذرة بتأخ�ي لنحو شهر، وعقب ظروف الجفاف الشديد ال�ت

ي انخفاض الزراعات عىل نحو ملحوظ. 
نبات عىل نطاق واسع وتسببت �ز عن إخفاق الإ

التوقعات  ي رفعت من سوية 
ي منتصف الموسم وأواخره وال�ت

ورغم تحسن الأمطار �ز
المتعلقة بالمحاصيل، ل تزال التوقعات حيال إنتاج الحبوب أد�ز من المعدل، حيث 
ة من أكتوبر/ تواجه عمليات الحصاد معوقات ناجمة عن الأمطار الغزيرة خالل الف�ت
/كانون الأول. كذلك كان لنخفاض المخزون المدور عقب حصاد  ين الأول-ديسم�ب ت�ش
خالل  الحبوب  إنتاج  شهده  الذي  الحاد  والنخفاض  ي 

الثا�ز القص�ي  الأمطار  موسم 
الأسعار،  دعم  ي 

�ز كب�ي  دور  الهامشية  الزراعية  المناطق  ي 
�ز الطويل  الأمطار  موسم 

المائة  ي 
�ز  60-50 ز  ب�ي بنسبة  أغسطس/آب  ي 

�ز المستكمل  الحصاد  ينخفض  قد  حيث 
ي المناطق الجنوبية 

عن المعدل تبعاً للتقديرات، مع تقارير عن حالت شبه إخفاق �ز
قية.                  ال�ش

كينيا  |  الذرة     
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Kenya, Nakuru, Wholesale, Maize 

نسبة النمّو

ح�ت 10/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

2   -5.5 0.0

5.6

الزيادة وتصل إل مستويات مرتفعة         تتجه نحو  الذرة  أسعار 

عام  قبل  تها  نظ�ي عن  يد  ز ل�ت /أيلول،  سبتم�ب خالل  ارتفاعها  الذرة  أسعار  واصلت 
اللذين  عصارين  الإ تأث�ي  ايدة  ز والم�ت المرتفعة  الأسعار  وتعكس  المائة.  ي 

�ز  75 بنسبة 
وأبريل/نيسان،  مارس/آذار  شهري  خالل  والشمالية  الوسطى  المحافظات  با  �ز
تراجع  ي 

�ز تسببت  ي 
وال�ت الجنوبية،  المحافظات  بت  �ز ي 

ال�ت الجفاف  ظروف  وكذلك 
المنرصم  العام  المعدل  تجاوز  الذي  بالمستوى  قياساً   2019 عام  الذرة  إنتاج 
بقيت  لذلك،  نتيجة  خاص(.  تقرير  المبكر،  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  )النظام 
رة، الأمر الذي أسفر عن استمرار الضغط  ي المحافظات المترصز

مدادات محدودة �ز الإ
المسبب لرتفاع أسعار الحبوب. إضافة إل ذلك، أدى ارتفاع الأسعار قياساً بالعام 
وتراجع  الجنوبية،  المحافظات  إل  للذرة  الرئيس  الموّرد  أفريقيا،  جنوب  ي 

�ز الفائت 
الأسعار وارتفاعها.        الضغط عىل  العملة، إل مزيد من  قيمة 

موزامبيق  |  الذرة     
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-0.8 3.9

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 09/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

10.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=ar
http://www.fao.org/3/ca5769en/ca5769en.pdf
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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

شبه  أو  قياسية  مستويات  عند  بقائها  مع  تراجع  إل  الأساسية  الأغذية  أسعار 
سية           قيا

خالل  موسمياً  تراجعاً  تشهد  محلياً  ز  المزروع�ي والدخن  الرفيعة  الذرة  أسعار  بدأت 
القمح  أسعار  ارتفعت  ز  ح�ي ي 

�ز  ،2019 حصاد  بداية  مع  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش
المستورد. وبصفة عامة، بقيت أسعار الحبوب عند مستويات قياسية أو شبه قياسية، 
رغم حصاد عام 2018 الذي تجاوز المعدل والتوقعات المؤاتية بصورة عامة حيال 
/أيلول  سبتم�ب يونيو/حزيران-  ة  للف�ت الماطر  الموسم  واتسم  الراهنة.  المحاصيل 
الغالل،  وعزز  النباتية  الظروف  أفاد  الذي  الأمر  المعدل،  تجاوزت  مطرية  بهطولت 
مع أن تلك الهطولت أحدثت فيضانات أسفرت عن خسائر محلية طالت مجموعات 
ي قيمة 

اجع الملحوظ �ز ي إل ال�ت
المحاصيل. وقد يرجع ارتفاع الأسعار عىل نحو استثنا�أ

عملة البلد، إل جانب نقص الوقود وتحليق أسعار المستلزمات الزراعية، الأمر الذي 
ي  الأجن�ب القطع  ونقص  العملة  ضعف  أما  والنقل.  نتاج  الإ تكاليف  تضخم  ي 

�ز تسبب 
ي ذلك دقيق القمح 

اد مواد غذائية وغ�ي غذائية، بما �ز فقد أعاق قدرة البلد عىل است�ي
ي نقص تلك المواد وارتفاع أسعارها.          

والوقود، وبالتالي تسبب �ز

السودان  |  الأغذية الأساسية
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 10/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

-      -5.8 9 4.3

استثنائية       مستويات  إل  ترتفع  الأغذية  أسعار 

ي العاصمة جوبا، استقرت أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة ودقيق القمح خالل 
�ز

شهدت  إذ  السابقة.  الأشهر  خالل  سجلتها  ي 
ال�ت الزيادات  عقب  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش

السابقة،  الأشهر  خالل  قيمتها  ي 
�ز الحاد  اجع  ال�ت بعد  الستقرار  من  شيئاً  البلد  عملة 

أسهم  كذلك  السلع.  تدفق  عىل  ساعد  الذي  الأمر  الأمن  ظروف  تحسن  عن  فضالً 
ي استقرار الأسعار نسبياً. 

تحسن إمداد الأسواق بحصاد الموسم الأول لعام 2019 �ز
استثنائية  مستويات  إل  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش خالل  ارتفعت  فقد  الحبوب  أسعار  أما 
أضعاف   10 من  وبأك�ش  المائة،  ي 

�ز  60-40 من  بنسبة  عام  قبل  تها  نظ�ي تجاوزت 
ي سبقت انهيار العملة. 

ة ال�ت مستوياتها المسجلة خالل يوليو/تموز 2015، وهي الف�ت
ين الأول، لكنها ل تزال  ي تراجعاً خالل أكتوبر/ت�ش

كذلك سجلت أسعار الفول السودا�ف
قريبة من المستويات القياسية. ولعل ارتفاع أسعار الأغذية جاء نتيجة ضعف العملة 

نتاج والنقل، ناهيك عن التأث�ي المهيمن للرصاع المديد.    وارتفاع تكاليف الإ

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية     
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نسبة النمّو

ح�ت 10/19 ة معّدل هذه الف�ت

-1.7

-0.7

South Sudan, Juba, Retail, Sorghum (Feterita) 

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

   -4.0 9

     4.5

ف   الماضي�ي الشهرين  القمح خالل  دقيق  أسعار  تشهده  ملحوظ  ارتفاع 

الشهرين  خالل  المائة  ي 
�ز  20 بنحو  الأول  النوع  من  القمح  دقيق  أسعار  ارتفعت 

بأشواط  أعىل  مستويات  إل  لتصل  نسبياً،  استقرارها  من  ة  ف�ت عقب  وذلك   ، ز الماضي�ي
أسعار  عروض  ارتفاع  رئيسية  بصفة  الرتفاع  هذا  ويعكس  الفائت.  بالعام  قياساً 
التصدير  عىل  القوي  الطلب  تسبب  حيث  الرئيس،  المورّد  ستان،  ز قرغ�ي من  التصدير 
ي 

�ز  24 بنحو  الرتفاع  نحو  الأسعار  دفع  ي 
�ز  2019 لعام  بإنتاج ضعيف  والتوقعات 

ارتفاعاً  شهدت  قد  القمح  دقيق  يات  مش�ت أن  صحيح  الفائت.  بالعام  قياساً  المائة 
أن  إل  المحلية،  المطاحن  إمكانيات  تحسن  بفعل  ة  الأخ�ي السنوات  خالل  ملحوظاً 
ة عىل واردات حبوب القمح. أما واردات القمح  طاجيكستان ل تزال تعتمد بدرجة كب�ي
ي 

اجع الطفيف �ز ي البلد. ولعل ال�ت
فتشكل وسطياً أك�ش من نصف الستهالك المحىلي �ز

ي أسعار الوقود خالل الأشهر القليلة الماضية 
قيمة عملة البلد والزيادة المتواضعة �ز

ي رفع الأسعار نوعاً ما.
تسبب �ز

القمح         |  دقيق  طاجيكستان 
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  1.4
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 10/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Tajikistan, Khujand, Retail, Wheat (flour, first grade)المرجع هو:

6.0

 1.9

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

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

بأشواط     تها قبل عام  تتجه نحو الرتفاع وتتجاوز قيم نظ�ي الذرة  أسعار 

ي 
ال�ت كافة الأسواق  ي 

الأول �ز ين  أكتوبر/ت�ش الذرة عىل نحو حاد خالل  ارتفعت أسعار 
قليمي. فقد  الإ الطلب  استمرار  الموسمية مع  الأنماط  نظراً لجتماع  للرصد،  خضعت 
2019 إل  ي والثالث من عام 

الثا�ز ز  ة من الصادرات خالل الربع�ي سجلت كميات كب�ي
السودان،  وإل جنوب  والمتقلبة،  الشحيحة  الأمطار  بفعل  ر حصادها  ي ترصز

ال�ت كينيا 
ي أدى تحسن حالة الأمن فيها إل تحسن التدفقات التجارية، سواء داخل البلد أم 

ال�ت
المستوردة  السلع  تدفق  يان  تمثل �ش ي 

وال�ت ونيمولة،  ز جوبا  ب�ي الواصلة  الطريق  عىل 
ين الأول  من أوغندا. ووصلت أسعار الذرة إل أك�ش من ضعفي قيمها خالل أكتوبر/ت�ش
ي بفعل انخفاض حصاد الموسم الأول لعام 2019 عن المعدل، 

من العام الما�ز
مطلع  ي 

�ز الشديد  الجفاف  بفعل  أغسطس/آب  خالل  واحد  شهر  بتأخ�ي  والمستكمل 
ي لعام 2018.    

ي إنتاج الموسم الثا�ز
ي أعقاب تراجع �ز

الموسم، والذي جاء �ز

أوغندا  |  الذرة       
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ح�ت 10/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

8.6

    -4.0

مرتفعة                       مستويات  عند  تستقر  الذرة  أسعار 

الأول عقب تحليقها  ين  أكتوبر/ت�ش الذرة عىل استقرارها نسبياً خالل  حافظت أسعار 
تها قبل عام،  ي الأشهر السابقة، حيث وصلت إل مستويات أعىل بأشواط قياساً بنظ�ي

�ز
ي بعض الأسواق. ورغم حصاد موسم »مسيمو« 

وأك�ش من ضعف قيمتها قبل عام �ز
ي 

وال�ت الكافية  الهطولت  عقب  يونيو/حزيران  ي 
�ز والمستكمل  المعدل،  تجاوز  الذي 

ارتفعت  الجنوبية،  المرتفعات  ي 
�ز الأساسية  الزراعية  المناطق  ي 

�ز جيد  بتوزع  اتسمت 
الجنوب  بلدان  وبعض  ورواندا  كينيا  إل  ة  كب�ي كميات  بتصدير  مدعومة  الأسعار 
الأفريقي، وعىل رأسها زمبابوي. أما الدعم الآخر فجاء من تراجع إنتاج حصاد موسم 
الهطولت  ذات  الزراعية  المناطق  ي 

�ز أغسطس/آب  ي 
�ز المستكمل  الثانوي،  »ماسيكا« 

المطرية ثنائية النموذج، بفعل نقص الهطولت.  

الذرة          | انيا المتحدة   ف جمهورية ت�ف
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نسبة النمّو

ح�ت 10/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
United Republic of Tanzania, Dar es Salam, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

11.2

8.4

القياسي       المستوى  تطرق حاجز  الذرة  أسعار 

خالل  قياسية  مرتفعة  مستويات  إل  المجروشة  والذرة  الذرة  حبوب  أسعار  وصلت 
ين الأول، حيث استمر ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق لكن بمعدل  أكتوبر/ت�ش
ه قبل عام بنسبة  أقل قياساً بالأشهر السابقة. ووصلت الأسعار إل مستوى تجاوز نظ�ي
95 فيالمائة. وجاءت هذه المستويات المرتفعة بمعظمها نتيجة تراجع  وصلت ح�ت 
ي 

�ز  16 بنسبة   2019 عام  الذرة  حصاد  كمية  انخفاض  عقب  المحلية،  مدادات  الإ
هذا  إنتاج  تراجع  حيث   ، التوالي عىل  السنوي  نتاج  الإ ي 

�ز انخفاض  ي 
ثا�ز وهو  المائة، 

للمعلومات  العالمي  )النظام  سنوات  الخمس  معدل  عن  طن  مليون  بنحو  العام 
عن  الناجم  التضخم  تأث�ي  تسبب  ذلك،  إل  إضافة  قطري(.  موجز  المبكر،  نذار  والإ
ي أسعار 

ي مزيد من دعم الأسعار. واستجابة لهذا الرتفاع الحاد �ز
تراجع قيمة العملة �ز

التجزئة  وبائعي  المطاحن  مع  بالتفاق  الحكومة،  اعتمدت  الأساسية،  الأغذية  هذه 
الغذائية،  )السياسات  أغسطس/آب  أواخر  ي 

�ز الأسعار  ضبط  سياسة  الحبوب  وتجار 
رصد أسعار الأغذية وتحليلها(.  

زامبيا  |  الذرة      
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نسبة النمّو

ح�ت 10/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zambia, National Average, Retail, White roller maize mealالمرجع هو:
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZMB&lang=ar
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZMB&lang=ar
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1237789/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1237789/
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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 

الكب�ي      ارتفاعها  تواصل  الحبوب  أسعار 

ي البلد، ارتفاعاً شهرياً بأك�ش 
سجلت أسعار الذرة المجروشة، الغذاء الأساسي الأول �ز

تها قبل عام بنحو سبعة أضعاف.  يد عن نظ�ي ز /أيلول، ل�ت ي سبتم�ب
ي المائة �ز

من 40 �ز
تها قبل عام. ولعل  ف والأرز بصورة حادة، لتتجاوز نظ�ي وبالمثل، ارتفعت أسعار الخ�ب
ي الأسعار تعود بمعظمها إل تراجع قيمة العملة ونقص القطع 

هذه الزيادة الحادة �ز
مدادات الغذائية المطلوبة بشدة، ورفع  اد الإ ي الذي أعاق قدرة البلد عىل است�ي الأجن�ب
ي ارتفاع الأسعار 

نتاج والتوزيع داخل البلد. أما الضغط الآخر الذي تسبب �ز تكاليف الإ
الذي  الأمر  الطقس،  2019 بفعل  الزراعي لعام  نتاج  الإ انخفاض  تأث�ي  نتيجة  فجاء 
ي 

40 �ز بنحو  الذرة  إنتاج  انخفض  ، حيث  المحىلي المستوى  الحبوب عىل  توافر  قلص 
نذار المبكر، موجز  المائة عن معدل الخمس سنوات )النظام العالمي للمعلومات والإ

قطري(.    

زمبابوي  |  الحبوب       
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Zimbabwe, Mash west, Retail, Bread

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
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المرجع هو:
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZWE&lang=ar
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZWE&lang=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 نوفمرب/ترشين الثاين 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 
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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 �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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