
10 أكتوبر/ترشين األول 2018

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

ثرة  ↖ متأ يلول  أ / سبتم�ب خالل  لدولي  ا لمستوى  ا عىل  لقمح  ا أسعار  تراجعت 
سعار  لأ لنسبة  با مر  لأ ا وكذلك  لتصدير.  ا عىل  أقوى  تنافسي  بضغط 
ي 

�ف أوفر  محصول  بحصاد  لتوقعات  ا يعكس  تراجعاً  سجلت  حيث  لذرة،  ا
بصفة  رز  لأ ا تصدير  أسعار  انخفضت  كما  مريكية.  لأ ا لمتحدة  ا لوليات  ا

 . أيضاً عامة 

بأشواط  ↖ أد�ف  مستوى  عىل  لحبوب  ا أسعار  حافظت  فريقيا،  أ ق  �ش ي 
و�ف

وجنوب  السودان  ي 
�ف ملحوظ  باستثناء  عام،  قبل  تها  بنظ�ي قياساً 

فضالً  لبلدين،  ا من  كّل  ي 
�ف لمحلية  ا لعملة  ا قيمة  تراجع  بفعل  السودان، 

لنقل.   وا نتاج  لإ ا ليف  تكا ارتفاع  عن 

بت  ↖ أصا ئر  خسا ي 
�ف لمتسبب  ا لجاف  ا لطقس  ا ل  يزا ل  لوسطى،  ا يكا  أمر ي 

و�ف
مسبباً  لبيضاء  ا لذرة  ا ر  أسعا عىل  يضغط  لرئيسي  ا لموسم  ا محاصيل 
 ، نيكاراغوا ي 

�ف لسيما  قليمية،  لإ ا دون  لمنطقة  ا بلدان  جل  ي 
�ف ارتفاعها 

مستويات  إل  يلول  أ / سبتم�ب خالل  حادة  بصورة  سعار  لأ ا ارتفعت  حيث 
لفائت.  ا لعام  با قياساً  قيمتها  ضعف  من  ك�ش  أ إل  لتصل  قياسية، 

اجع  ↖ ل�ت ا أسهم  ازيل،  ل�ب وا ف  رجنت�ي لأ ا ي 
�ف وتحديداً  لجنوبية،  ا يكا  أمر ي 

و�ف
عزز  لذي  وا لبلدين،  ا من  كل  ي 

�ف لوطنية  ا لعملة  ا قيمة  ي 
�ف لحاد  ا

بقاها  أ حيث  يلول،  أ / سبتم�ب خالل  لحبوب  ا ر  أسعا دعم  ي 
�ف  ، لصادرات ا

بأشواط.  عام  قبل  تها  نظ�ي من  أعىل  مستويات  عند 

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

ازيل | الحبوب  ال�ب

السلفادور | الذرة

هندوراس | الذرة

نيكاراغوا | الذرة

ن  | الأرز الفلب�ي

جنوب السودان | الأغذية الأساسية

السودان | الأغذية الأساسية

المحىلي  المستوى  عىل  الأسعار  تحذير 

ي حال كانت بيانات الأسعار المتاحة ليست أقدم من شهرين.
ل يتم إدراج تحذيرات إل �ز

ي الخريطة ل تع�ب عن أي رأي مهما يكن لمنظمة الأغذية والزراعة بخصوص 
إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة �ز

ي أو الدستوري لأي بلد أو قطاع أو منطقة بحرية أو بخصوص رسم الحدود. 
الوضع القانو�ز

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

الأسعار الدولية للحبوب 

/أيلول       اجع عموماً خالل سبتم�ب أسعار الحبوب ت�ت

/ سبتم�ب خالل  لمي  لعا ا لمستوى  ا عىل  لقمح  ا ر  أسعا تراجعت 
لمرجعي ا مريكي  لأ ا لقمح  ا طن  سعر  معدل  وصل  حيث  يلول،   أ

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

�ز ثالثة  بنسبة  أد�ز  أي   ، مريكياً أ دولراً   242 
ئة لما ا ي 

�ز  12 بنسبة  أعىل  يبقى  لكنه   ، أغسطس/آب  بشهر 
اجع ل�ت ا هذا  وجاء  لفائت.  ا لعام  ا من  عينه  لشهر  با  مقارنة 

من لسيما  لتصدير،  ا عىل  قوى  لأ ا لمنافسة  ا بفعل   عموماً 
ته. صادرا من  يحد  لن  نه  أ أعلن  لذي  ا  ، لروسي ا د  التحا  جانب 

، ي ورو�ب لأ ا د  التحا ي 
�ز يضاً  أ لتصدير  ا ر  أسعا تراجعت   كما 

أعىل تزال  ل  يضاً  أ لكنها   ، ز رجنت�ي لأ وا لأسود  ا لبحر  ا  ومنطقة 
عام. قبل  تها  نظ�ي من  ملحوظ   بشكل 

 

/أيلول، سبتم�ب خالل  الدولي  المستوى  عىل  الذرة  أسعار   تراجعت 
صفراء،  .2 )رقم  المرجعية  الأمريكية  الذرة  سعر  انخفض   حيث 

ي
�ز أربعة  بنسبة  أغسطس/آب  شهر  عن  السفينة(  ظهر   تسليم 

لكن  ، أمريكياً دولراً   156 إل  الطن  سعر  ليصل  تقريباً   المائة 
/ سبتم�ب بشهر  قياساً  المائة  ي 

�ز ستة  بنسبة  أعىل  الأسعار  تبقى 
الأمطار تأث�ي  حيال  المخاوف  من  ء  ي

سش ورغم   .2017  أيلول 
لبدء كان  رئيسية،  زراعية  مناطق  ي 

�ز الغلة  إمكانية  ي 
�ز  الغزيرة 

شجعت ي 
ال�ت نتاج،  الإ حيال  المؤاتية  والتوقعات  الحصاد   أعمال 

ي
�ز وزنه  العالمية،  مدادات  لالإ افية  الست�ش النظرة  تحسن   عىل 

من حد  الذرة  صادرات  عىل  القوي  الطلب  أن  بيد  الذرة.   أسعار 
ملحوظ بشكل  الذرة  تصدير  أسعار  تراجعت  كما  الأسعار.   تراجع 
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
/أيلول سبتم�ب 18(

 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 آخر سعر    
/أيلول سبتم�ب 18(

 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(

16سبتم�ب
      /أيلول   

يونيو17
 /حزيران

17سبتم�ب
      /أيلول   
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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
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تقدم نتيجة  المحصول،  لهذا  رئيس  ُمصّدر  بلد  وهو  أوكرانيا،  ي 
 �ز

. وف�ي محصول  بحصاد  والتوقعات  جيدة  بصورة  الحصاد     عملية 

رز الأ أسعار  لعموم  والزراعة  غذية  الأ منظمة  مؤ�ش   تراجع 
/ سبتم�ب خالل  التوالي  عىل  الثالث  للشهر   )100=2004-2002(

الأسواق قطاعات  كافة  ي 
�ز الأسعار  انخفضت  حيث   أيلول، 

للمنتج، المصدرة  الرئيسية  الآسيوية  البلدان  ز  ب�ي ومن   الرئيسية. 
تحسن تسبب  حيث  النخفاض،  هذا  من  ك�ب  الأ النصيب  للهند   كان 

التأث�ي إل  أضيف  آخر  تأث�ي  ي 
�ز الخريف  محصول  حيال   التوقعات 

كذلك الخجولة.  يات  والمش�ت الروبية  قيمة  تراجع  عن   الناجم 
فيها الأسعار  تراجع  إل  باكستان  ي 

�ز اء  بال�ش الهتمام  ي 
تد�ز  أدى 

القارة ي 
و�ز  .2018 بحصاد  المتعلقة  المخاوف  رغم  وذلك   أيضاً، 

التوقعات كانت  بالمقابل،   . أيضاً تراجعاً  الأسعار  شهدت   الأمريكية 
عىل المحافظة  ي 

�ز سبباً  ز  الفلب�ي ي 
�ز يات  المش�ت حجم   بارتفاع 

نام، وفيت  تايلند  من  كل  ي 
�ز ارتفاعها  أو  الأسعار  عروض   استقرار 

سعر تقلبات  عن  نجم  لالأسعار  إضافياً  دعماً  تايلند  شهدت   حيث 
انتهاء نتيجة  نام  فيت  ي 

�ز الأسعار  دعم  جاء  بينما  العملة،   رصف 
الصيفي-الخريفي. للموسم  المبكر  الحصاد   أعمال 

الأسعار الدولية للحبوب - واصل

أسعار الأرز عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
/أيلول سبتم�ب 18(

 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
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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

الذرة الصفراء والقمح إل زيادة ووصولها إل مستويات قياسية     أسعار 

المائة خالل  ي 
14 �ز زيادة بنسبة  الذرة الصفراء  المحلية لمحصول  سجلت الأسعار 

قيمتها  ضعف  تخطت  السمية  بالقيمة  قياسية  مستويات  إل  لتصل  /أيلول،  سبتم�ب
أسهم  ما  المحلية،  العملة  قيمة  بضعف  متأثراً  الأسعار  ارتفاع  وجاء  عام.  قبل 
أن  المتوقع  من  إذ  نتاج:  الإ تراجع  إثر  وكذلك  الصادرات،  عىل  الطلب  استمرار  ي 

�ز
المسجل  المرتفع  القياسي  المستوى  عن  تراجعاً   2018 لعام  الذرة  إنتاج  يسجل 
المحصول  تطور  مرحلة  خالل  المؤاتية  غ�ي  الطقس  أحوال  بفعل  ي 

الما�ز العام 
/أيلول  سبتم�ب خالل  ارتفاعها  القمح  حبوب  أسعار  واصلت  بالمثل،  حصاده.  وعند 
تها تقريباً  لتصل إل مستويات قياسية، بالقيمة السمية، تجاوزت ثالثة أضعاف نظ�ي
بفعل  المحاصيل  القوي عىل  الطلب  استمرار  نتيجة  الأسعار  دعم  وجاء  عام.  قبل 
المخاوف  وأدت  الدولية.  السوق  ي 

�ز البلد  تنافسية  ي 
�ز زاد  ما  العملة،  قيمة  ضعف 

المناطق  ي 
�ز لسيما  المحاصيل،  نضج  ة  ف�ت أثناء  الجاف  الطقس  ات  بتأث�ي المرتبطة 

تزال  ل  الراهنة  التوقعات  أن  غ�ي  الأسعار.  دعم  من  مزيد  إل  والغربية،  الشمالية 
لرتفاع  استجابة  الزراعات  زيادة  بعد  العام  هذا  وف�ي  محصول  حصاد  إل  تش�ي 
التضخم  ومعدل  المحلية  العملة  قيمة  ي 

�ز الحاد  اجع  ال�ت أدى  وقد  الأسعار. 
/أيلول  سبتم�ب مطلع  ي 

�ز جديد  يبة  رصز نظام  فرض  إل  الحكومة  دفع  إل  المرتفع 
ي الموازنة )السياسات الغذائية، 

ي خطوة منها للتعامل مع العجز �ز
عىل الصادرات �ز

تراجع  إل  تقود  أن  شأنها  من  الخطوة  هذه  أن  إل  وتحليلها(.  الأغذية  أسعار  رصد 
التنافسية  للقدرة  إعاقتها  إمكانية  عن  ناهيك  الجديد،  الموسم  خالل  الذرة  زراعات 

التصدير.      مستوى  عىل  للبلد 

ف  |  الحبوب   الأرجنت�ي
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Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

عام  قبل  تها  نظ�ي تفوق  مستويات  عند  القمح  وحبوب  الصفراء  الذرة  أسعار 
بأشواط           

/ سبتم�ب خالل  أك�ب  تحسناً  الصفراء  الذرة  لمحصول  المحلية  الأسعار  سجلت 
إنتاج  تراجع  نتيجة  وذلك  المائة،  ي 

�ز  60 بنسبة  عام  قبل  تها  نظ�ي لتتجاوز  أيلول 
2018، والطلب المحىلي القوي، مضافاً إليه تراجع قيمة العملة، ما شجع مبيعات 
ي 

�ز وزنه  المبيعات  اجع  ل�ت كان  الشهر،  من  ي 
الثا�ز النصف  خالل  أنه  غ�ي   . ز المزارع�ي

الأسعار المحلية. ويقدر إنتاج عام 2018 بنحو 81 مليون طن، أي أد�ز بنسبة 15 
ي بفعل تراجع الزراعات 

نتاج القياسي للمحصول خالل العام الما�ز ي المائة عن الإ
�ز

نسبياً خالل  استقرارها  فحافظت عىل  القمح  حبوب  أسعار  أما  الغالل.  كمية  ي 
وتد�ز

بإنتاج  التوقعات  نتيجة   2018 موسم  بحصاد  مؤخراً   البدء  رغم  /أيلول  سبتم�ب
ي المائة قياساً بمستوياتها قبل 

محصول دون المعدل. وارتفعت الأسعار بنحو 40 �ز
للبلد. كما أدت  الرئيس  الُموّرد   ، ي

الأرجنتي�ز التصدير  اتجاهات سوق  ما يعكس  عام 
بالتأث�ي  المرتبطة  المخاوف  ارتفاع  إل  التصدير  عىل  المفروضة  الجديدة  ائب  ال�ز
للبلد  الكب�ي  العتماد  العتبار  ز  بع�ي أخذنا  ما  إذا  المحلية،  السوق  ي 

�ز المحتمل 
الأشهر  خالل  النقل  تكاليف  ي 

�ز العام  لالرتفاع  كان  ذلك،  جانب  إل  الواردات.  عىل 
الحبوب.           إليه أسعار  الذي وصلت  المرتفع  المستوى  ي 

�ز أيضاً  إسهام  الماضية 

ازيل  |  الحبوب   ال�ب
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Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)

نسبة النمّو

ح�ت 09/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

9. 1.1 7

3.6

 4.4

    4.5

 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/1154177/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1154177/
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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 

قياساً  بأشواط  أعىل  مستويات  إل  ووصولها  البيضاء  الذرة  أسعار  ي 
�ف ارتفاع 

عام       قبل  تها  بنظ�ي

لالتجاهات  خالفاً  /أيلول،  سبتم�ب خالل  تحسناً  البيضاء  الذرة  أسعار  شهدت 
خسائر  أدت   ،2018 الرئيسي  الموسم  محصول  حصاد  تواصل  ورغم  الموسمية. 
 - وأغسطس/آب  يوليو/تموز  خالل  المديدة  الجفاف  ة  ف�ت عن  الناجمة  المحصول 
ي منتصف أغسطس/

ي أعلنت فيها حالة الطوارئ �ز
ي منطقة الممر القاحل ال�ت

لسيما �ز
ي زراعة محاصيل الموسم 

ي ارتفاع الأسعار. كما أدى التأخ�ي �ز
آب، إل ضغط تسبب �ز

بة إل إحداث مزيد من الضغط  ال�ت انخفاض رطوبة  المناطق بفعل  ي بعض 
ي �ز

الثا�ز
عىل الأسعار. غ�ي أن الضغط المسبب لرتفاع الأسعار كان محدوداً إل حد ما بفعل 
ز  المزارع�ي إل  الدعم  من  أشكالً  الحكومة  وتقدم  السابقة.  الأشهر  خالل  الواردات 
بإمكانية  ها  تفك�ي عن  بذور مصدقة، فضالً  توزيع  ذلك  ي 

�ز بما  بالجفاف،  رين  المت�ز
السماح بزيادة كميات الواردات، بناًء عىل طلب بعض من المطاحن المحلية. وكانت 
العام  من  /أيلول  سبتم�ب خالل  بمستواها  قياساً  المائة  ي 

�ز  60 بنحو  أعىل  الأسعار 
ي شهدتها منذ مطلع العام، مدعومة بارتفاع أسعار 

، وذلك بعد الزيادة ال�ت ي
الما�ز

تكاليف  وارتفاع  للبلد،  الرئيسي  المورد  الأمريكية،  المتحدة  الوليات  من  التصدير 
المحاصيل.      ي 

�ز الجفاف  موجة  تأث�ي  حيال  المخاوف  بفعل  ومؤخراً  المستلزمات، 

هندوراس  |  الذرة    

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

-1.1

-0.7 3.5
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نسبة النمّو

ح�ت 09/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Honduras, Tegucigaipa, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

9. -1.5 3

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

/أيلول مع بقائها عند مستويات مرتفعة                تراجع أسعار الذرة البيضاء خالل سبتم�ب

بنسبة  موسمياً  تراجعاً  البيضاء  الذرة  لمحصول  بالجملة  المبيع  أسعار  سجلت 
الرئيسي  الموسم  حصاد  يتواصل  حيث  /أيلول،  سبتم�ب خالل  تقريباً  المائة  ي 

�ز ستة 
المديدة من  ات  الف�ت بفعل  المحاصيل  تأثرت  الراهن. وقد  الوقت  ي 

�ز  2018 لعام 
المنطقة  ي 

�ز لسيما  أغسطس/آب،  ومطلع  يونيو/حزيران  أواخر  ز  ب�ي الجاف  الطقس 
ي 

قية من البلد، حيث تقدر الخسائر بنحو 000 120 طن، أي بأك�ش من 10 �ز ال�ش
نقص  لتجنب  وسعياً   .19/2018 الزراعي  للموسم  المستهدف  نتاج  الإ من  المائة 
ي السوق وزيادة الأسعار، استوردت الحكومة نحو 000 35 طن من الذرة 

المادة �ز
لرصد  السوق  ي 

�ز تحريات  أجرت  كما  والمكسيك،  الأمريكية  المتحدة  الوليات  من 
المحاصيل  ي 

�ز للجفاف  ي  السل�ب التأث�ي  من  وللتخفيف  ذلك،  إل  إضافة  الأسعار. 
الحكومة عىل توزيع حزم  أقدمت  الخسائر،  المائة من  ي 

60 �ز والتعويض عن قرابة 
عروض  أن  غ�ي  المتأثرين.  ز  المزارع�ي معظم  عىل  والأسمدة  المصدقة  البذور  من 
العام  من  /أيلول  سبتم�ب بشهر  قياساً  المائة  ي 

�ز  80 بنحو  أعىل  تزال  ل  الأسعار 
2018 بفعل ارتفاع  ي شهدتها منذ مارس/آذار 

الفائت، عقب الزيادة المتواصلة ال�ت
المحصول  أسعار  ارتفاع  عن  فضالً  المطاحن،  صناعة  جانب  من  يات  المش�ت أسعار 
الماضية  القليلة  الأشهر  خالل  ظهرت  ي 

ال�ت والمخاوف   ، الدولي المستوى  عىل 
المحاصيل.      ي 

�ز الجفاف  موجة  بتأث�ي  المرتبطة 

السلفادور  |  الذرة    
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 09/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 El Salvador, San Salvador, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

6.7

4.8

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

مستويات  إل  وتصل  /أيلول  سبتم�ب خالل  الرتفاع  من  مزيداً  تسجل  رز  الأ أسعار 
سية                 قيا

الصاعد  منحاها  جيداً  المطحون  رز  والأ العادي  المطحون  رز  الأ أسعار  واصلت 
تزيد  /أيلول،  سبتم�ب خالل  قياسية  مستويات  إل  لتصل   2018 مطلع  ي 

�ز بدأ  الذي 
الوقود  تكاليف  ارتفاع  ولعل  تقريباً.  المائة  ي 

�ز  20 بنسبة  عام  قبل  تها  نظ�ي عن 
ارتفاع  أما  الأسعار.  لرتفاع  الرئيسة  العوامل  ز  ب�ي من  كان  الدولة  مخزون  وانخفاض 
، فقد  النفط الخام عىل المستوى الدولي أسعار الوقود نتيجة ارتفاع عروض أسعار 
ي تضخم عام ودعم لالأسعار. كما أسهم 

تسبب - إل جانب ضعف قيمة العملة - �ز
ي زيادة التضخم الذي وصلت نسبته 

ة مطلع العام �ز ائب جديدة غ�ي مبا�ش فرض رصز
من  أك�ش  خالل  سنوي  معدل  أعىل  وهو  /أيلول،  سبتم�ب خالل  المائة  ي 

�ز سبعة  إل 
ي 

هامسش اجع  ب�ت التوقعات  بفعل  الموسمي  الضغط  تفاقم  ومؤخراً،  سنوات.  تسع 
من  مانجوت  إعصار  ومرور  الموسمي  التقدم  بطء  بفعل  الرئيسي  الموسم  إنتاج  ي 

�ز
ي 

ال�ت المحاصيل  ي 
�ز ار  أرصز ي 

�ز تسبب  ما  /أيلول،  سبتم�ب منتصف  ي 
�ز الخامسة  الفئة 

مع  لوزون.  الأرز وسط وشمال جزيرة  لزراعة  مهمة  مناطق  ي 
�ز للحصاد  كانت جاهزة 

ووصول  الواردات  زيادة  مع  السوق  ي 
�ز المنتجات  توافر  تحسن  المرتقب  من  ذلك، 

أكتوبر/ مطلع  ي 
�ز الحكومة  أمرت  ذلك،  إل  إضافة  الأسواق.  إل  الجديد  المحصول 

اد الأرز سعياً منها للتعامل مع مسألة  ين الأول برفع القيود المفروضة عىل است�ي ت�ش
الأسعار.           ارتفاع 

ف  |  الأرز      الفلب�ي
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نسبة النمّو

ح�ت 09/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

1.0

     3.2

/أيلول       قياسية خالل سبتم�ب إل مستويات  ترتفع  البيضاء  الذرة  أسعار 

لتتجاوز  حاد،  بمعدل  /أيلول  سبتم�ب خالل  ارتفاعها  البيضاء  الذرة  أسعار  واصلت 
ي المائة. ويشار هنا أن هذه الزيادة 

ي أغسطس/آب بنسبة 14 �ز
مستواها المسجل �ز

حيث  الموسمية،  لالتجاهات  خالفاً  ي 
تأ�ت ي 

الما�ز الشهر  خالل  الأسعار  شهدتها  ي 
ال�ت

ي 
ال�ت الثانية  هي  المرة  وهذه   . الرئيسي الموسم  محصول  حصاد  أعمال  تجري 

مماثلة  حالة  حدثت  إذ  سنوات:  ع�ش  خالل  /أيلول  سبتم�ب ي 
�ز الأسعار  فيها  ترتفع 

متأثراً  الرئيسي  الموسم  إنتاج  تراجع  نتيجة  الأسعار  ارتفعت  حيث   ،2015 عام 
ة  مداد أصالً عىل المستوى المحىلي )الن�ش بالجفاف، ما أضاف إل حالة محدودية الإ
إذ  العام،  هذا  عىل  ينطبق  وهذا  وتحليلها(.  الأغذية  أسعار  رصد  خبارية،  الإ
ار  بأرصز أغسطس/آب  وح�ت  يونيو/حزيران  أواخر  من  المديدة  الجفاف  ة  ف�ت تسببت 
القاحل.  الممر  منطقة  ي 

�ز لسيما  البلد،  بقاع  من  العديد  ي 
�ز المحاصيل  أصابت 

/أيلول بالقيمة السمية، لتصل  وارتفعت الأسعار إل مستويات قياسية خالل سبتم�ب
منذ  شهدتها  ي 

ال�ت المتواصلة  الزيادة  عقب  عام،  قبل  قيمها  ضعف  من  أك�ش  إل 
عىل  الذرة  أسعار  ارتفاع  عن  فضالً  اجتماعية،  اضطرابات  اندلع  إثر   2018 مطلع 
ما  بمعظمها(،  )المستوردة  والمستلزمات  الوقود  أسعار  وارتفاع   ، الدولي المستوى 
نتاج. ومؤخراً، أسفرت المخاوف حيال تأث�ي موجة الجفاف  أدى إل زيادة تكاليف الإ

    . ي ارتفاع الأسعار بدرجة أك�ب
ي المحاصيل عن ضغط تسبب �ز

�ز

نيكاراغوا  |  الذرة    
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نسبة النمّو

ح�ت 09/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

9. 6.6 3

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/3/a-i5065a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5065a.pdf


107 أكتوبر/ترشين 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

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

شبه  أو  القياسية  المرتفعة  مستوياتها  عىل  تحافظ  الأساسية  المحاصيل  أسعار 
لقياسية       ا

انخفاضاً  محلياً  ز  المنتج�ي والدخن  الرفيعة  الذرة  أسعار  سجلت  /أيلول،  سبتم�ب ي 
�ز

العديدة  الأشهر  نوعه خالل  من  الأول  النخفاض هو  ليكون هذا  الأسواق،  ي جل 
�ز

 2018 محاصيل  حصاد  قبيل  المخزون  بتحرير  التجار  بدأ  حيث  الماضية، 
تراجعت  الخرطوم  العاصمة  ي 

و�ز  . ي
الثا�ز ين  /ت�ش نوفم�ب من  بدءاً  جنيها  المرتقب 

أسعار  كانت  عامة،  بصفة  منه.  ك�ب  الأ الكمية  اد  است�ي يتم  الذي  القمح،  أسعار 
المسجلة  قيمها  أضعاف  ثالثة  إل  ضعفي  بنحو  أعىل  /أيلول  سبتم�ب خالل  الحبوب 
بعض  ي 

�ز قياسية  أو  قياسية  شبه  مرتفعة  مستويات  إل  ووصلت  الفائت،  العام 
ي 

�ز بدأ  الذي  الصاعد  التجاه  استمرار  إثر  الأسعار  مستوى  ارتفاع  ي 
ويأ�ت الأسواق. 

عن  الدعم  ورفع  المحلية  العملة  قيمة  ي 
�ز الهائل  اجع  لل�ت كنتيجة   ،2017 أواخر 

ز  2018، ما أشعل الطلب عىل الدخن والذرة الرفيعة، كمحصول�ي ي موازنة 
القمح �ز

الجنيه  رصف  سعر  وكان   . ز المنتج�ي هذين  أسعار  دعم  ي 
�ز وتسبب  ز  بديل�ي ز  غذائي�ي

الدولية  العقوبات  رفع  عقب   ،2017 أواخر  منذ  حاداً  تراجعاً  شهد  قد  ي 
السودا�ز

وإعاقة  ي  الأجن�ب القطع  نقص  وأدى   . ي
الما�ز العام  من  الأول  ين  أكتوبر/ت�ش ي 

�ز
أسعار  ارتفاع  جانب  إل  النقل،  تكاليف  وارتفاع  الوقود  نقص  وكذلك  الواردات، 
ي السوق وزيادة المخاوف 

المستلزمات الزراعية، إل زيادة تكاليف السلع الغذائية �ز
ي دعم ارتفاع الأسعار بشكل أك�ب 

ي حصاد 2018، ما تسبب �ز
المرتبطة بتأث�ي ذلك �ز

المبكر(. والنذار  للمعلومات  العالمي  النظام  )تحديث، 

السودان  |  الأغذية الأساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 09/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Sudan, Khartoum, Wholesale, Wheatالمرجع هو:

3.6

     1 5.51.3

بقائها  مع  /أيلول  سبتم�ب خالل  تراجعها  تواصل  عديدة  غذائية  مواد  أسعار 
نسبياً                     مرتفعة 

ي 
�ز حاد  وبمعدل  /أيلول،  سبتم�ب خالل  تراجعها  والكسافا  الحبوب  أسعار  واصلت 

قيمة  تحسن  نتيجة  فكان  الأسعار  لنخفاض  الرئيس  السبب  أما  جوبا.  العاصمة 
المنخفض  المستوى  عن  ارتفعت  حيث  الموازية،  السوق  ي 

�ز مؤخراً  المحلية  العملة 
إل  يونيو/حزيران  ي 

�ز للدولر  ي 
جنيه جنوب سودا�ز  300 والذي سجل  قياسي  بشكل 

العملة  قيمة  تحسن  /أيلول. وجاء  ي سبتم�ب
�ز للدولر  210 جنيهات جنوب سودانية 

أطراف  وقعه  اتفاق سالم  وهو  الخرطوم،  إعالن  اتفاق  إل  التوصل  عقب  المحلية 
ي أواخر يونيو/حزيران، حيث عزز ثقة المستثمرين بمستوى استقرار 

ي البلد �ز
اع �ز ز ال�ز

الموسم  حصاد  من  مدادات  الإ تحسن  وتسبب  النفط.  إنتاج  واستئناف  أك�ب  سياسي 
من  والواردات  النموذج  ثنائية  المطرية  الهطولت  ذات  الجنوبية  المناطق  ي 

�ز الأول 
/أيلول،  سبتم�ب ي 

و�ز الأغذية.  أسعار  اجع  ل�ت المسبب  الضغط  من  مزيد  ي 
�ز أوغندا 

عام،  قبل  تها  نظ�ي عن  المائة  ي 
�ز  30 بنحو  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار  انخفضت 

ي خالل الشهر 
إل أنها لتزال أعىل بنحو ضعفي قيمتها المرتفعة أصالً بشكل استثنا�أ

المائة خالل  ي 
20 �ز بأك�ش من  القمح  دقيق  . كذلك تراجعت أسعار  ز عينه قبل عام�ي

بينما  عام،  قبل  تها  بنظ�ي قياساً  المائة  ي 
�ز  20 بنحو  أعىل  تبقى  لكنها  /أيلول،  سبتم�ب

قبل  مستوياتها  من  قريبة  المائة  ي 
�ز  15 بنسبة  تراجعت  ي 

ال�ت الكسافا  أسعار  تبقى 
الفول  أسعار  سجلت  بالمقابل،   . ز عام�ي قبل  قيمتها  ضعفي  بنحو  وأعىل  عام، 
/أيلول  سبتم�ب خالل  طفيفاً  ارتفاعاً   – آخر  أساسياً  محصولً  يمثل  الذي   – ي 

السودا�ف
الأسعار  مستوى  ارتفاع  ي 

ويأ�ت  . ز عام�ي قبل  قيمها  أضعاف  ثالثة  من  أك�ش  إل  لتصل 
الزراعية  الأنشطة  اضطرابات  ي 

�ز يتسبب  الذي  الأمر  الأمن،  انعدام  انتشار  ليعكس 
العملة  قيمة  ي 

�ز الملحوظ  والنخفاض  الوقود  أسعار  ارتفاع  عن  ناهيك  والتجارية، 
المبكر(.     والنذار  للمعلومات  العالمي  النظام  قطري،  )موجز 
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نسبة النمّو

ح�ت 09/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

ي 2018. 
يعتمد هذا التقرير عىل المعلومات المتوافرة ح�ت أكتوبر/ترشين األول الأول الثا�ز

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 أكتوبر/ترشين األول 2018 ة خاصة FPMA GIEWSCA2092AR/1/10.18 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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. ي الوقت الحارصز
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