
10 أكتوبر/ترشين األول 2019

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#7 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

الدولي  ↖ المستوى  استقرارا عىل  الأساسية  الحبوب  أسعار  سجلت 
/أيلول وسط  تارة وتراجعت بشكل طفيف تارة أخرى خالل سبتم�ب

ة معدة للتصدير.  توافر كميات كب�ي

↖ / سبتم�ب خالل  الخشنة  الحبوب  أسعار  كانت  أفريقيا،  ق  �ش ي 
و�ف

ي عديد من بلدان 
تها قبل عام �ف أيلول عند مستويات أعىل من نظ�ي

ي الحصاد. 
قليمية وذلك يعود بشكل رئيس إل تد�ف المنطقة دون الإ

ي السودان وجنوب السودان، يرجع السبب الرئيس وراء ارتفاع 
و�ف

ي قيمة عملة البلدين. 
أسعار الأغذية إل النخفاض الكب�ي �ف

الحاد  ↖ ارتفاعها  الحبوب  أسعار  واصلت  الأفريقي،  الجنوب  ي 
و�ف

بينما  القتصادية،  المصاعب  استمرارية  مع  وترافق  زمبابوي  ي 
�ف

ي زامبيا إل مستويات قياسية لأسباب تعود 
ارتفعت أسعار الذرة �ف

مداد.  بمعظمها إل نقص 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  

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 

/أيلول      تراجع طفيف تشهده أسعار تصدير القمح والذرة خالل سبتم�ب

يلول، أ / سبتم�ب خالل  عموماً  القمح  تصدير  أسعار   انخفضت 
، قاسي  ،2 )رقم  لمرجعي  ا مريكي  الأ لقمح  ا سعر  سجل   فقد 

لثالث ا للشهر  انخفاضاً  لسفينة(  ا ظهر  تسليم  شتوي،   أحمر، 

أمريكي دولر   201 إل  الطن  سعر  معدل  ليصل   ، لتوالي ا  عىل 
قياساً ئة  لما ا ي 

�ز واحد  بنسبة  أد�ز  أي  يلول،  أ / سبتم�ب  خالل 
من عينها  ة  لف�ت با قياساً  ئة  لما ا ي 

�ز و17  أغسطس/آب   بشهر 
حيال لمخاوف  وا الصادرات  نتعاش  ا ولعل  لفائت.  ا لعام   ا

تراجع من  حّد  لربيعي  ا لقمح  ا حصاد  وتأخر  لمحاصيل  ا  نوعية 

الي الأس�ت لقمح  ا تصدير  أسعار  شهدت  لمقابل،  با  الأسعار. 
لعام ا لهذا  نتاج  لإ ا توقعات  ي 

�ز آخر  انخفاض  عقب   تحسناً 
كذلك للتصدير.  المخصصة  مدادات  الإ محدودية  لتالي   وبا

بفعل الأخرى  هي  ارتفاعاً  لكندي  ا لقمح  ا أسعار   سجلت 
مطار. الأ نتيجة  المحصول  بنوعية  لمرتبطة  ا لمخاوف   ا

وصل فقد  /أيلول.  سبتم�ب خالل  الذرة  تصدير  أسعار   تراجعت 
صفراء،  2 )رقم  المرجعية  الأمريكية  الذرة  طن  سعر   معدل 
أد�ز أي  للطن،  أمريكياً  دولراً   157 إل  السفينة(  ظهر   تسليم 

المائة ي 
�ز و20  أغسطس/آب  بشهر  قياساً  المائة  ي 

�ز ثالثة   بنحو 
يونيو/حزيران. ي 

�ز شهراً   11 خالل  إليه  وصلت  مستوى  بأعىل   قياساً 
توافر يعكس  /أيلول  سبتم�ب ي 

�ز المسجل  اجع  ال�ت هذا   ولعل 
اد. الست�ي عىل  الطلب  بطء  نتيجة  للتصدير  معدة  ة  كب�ي  كميات 

مناطق ي 
�ز الشديدة  الرطوبة  ظروف  حيال  المخاوف  أن   إل 

قد الشهر  نهاية  مع  التصدير  مبيعات  وتحسن  أساسية   زراعية 
سجلت كذلك  الأسعار.  ي 

�ز حدة  ك�ث  الأ اجع  ال�ت من  المزيد   كبحت 
عن الناجم  الضغط  إثر  وذلك  أوكرانيا،  ي 

�ز تراجعاً  الذرة   أسعار 
تعززت ي 

ال�ت ز  رجنت�ي الأ ي 
�ز وكذلك  التوقعات  فاقت  ي 

ال�ت مدادات   الإ
العام. هذا  للمحصول  قياسي  إنتاج  بفعل  مدادات  الإ فيها 
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

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

ي
ية للقمح الكندي �ز الأقارب ال�ب

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

)سانت لورانس(

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(

18مارس
/آذار

19مارس
 /آذار

17سبتم�ب
      /أيلول

18سبتم�ب
      /أيلول   

19سبتم�ب
      /أيلول   

17ديسم�ب
/كانون
  الأول

18ديسم�ب
/كانون
  الأول

يونيو19
 /حزيران

يونيو18
 /حزيران

18مارس
/آذار

19مارس
 /آذار

17سبتم�ب
      /أيلول

18سبتم�ب
      /أيلول   

19سبتم�ب
      /أيلول   

17ديسم�ب
/كانون
  الأول

18ديسم�ب
/كانون
  الأول

يونيو19
 /حزيران

يونيو18
 /حزيران

آخر سعر          
/أيلول( سبتم�ب

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

أسعار لعموم  لزراعة  وا غذية  الأ منظمة  مؤ�ث  معدل   سجل 
أي يلول،  أ / سبتم�ب ي 

�ز نقطة   227.5  )100=04 -2002 ( رز   الأ
بقيمته قياساً  اضية  الف�ت لناحية  ا من  يذكر  اً  تغي�ي يشهد  لم  نه   أ

لعملة ا قيمة  تحسن  عمل  ي 
ل�ت ا كستان،  با وباستثناء  عام.   قبل 

تصدير أسعار  رفع  عىل  للمنتج  لموسمية  ا لمحدودية  وا  فيها 
يلول أ / سبتم�ب ي 

�ز نديكا  إ أرز  أسعار  عروض  وكانت   المحصول، 
ما أ الآسيوية.  لقارة  ا جل  امتداد  عىل  تراجعاً  سجلت  أو   مستقرة 
انخفضت حيث  نام،  فيت  نصيب  من  فكان  اجع  ل�ت ا حالت  برز   أ

ثرة متأ  ، ماً عا  12 خالل  لها  مستوى  أد�ز  إل  الأسعار   فيها 
ز المسؤول�ي عزم  حول  خ�ب  نتشار  وا لمبيعات  ا حركة   بتباطؤ 

وكان رز.  لأ ا واردات  عىل  للحفاظ  ب�ي  تدا فرض  عىل  ز  لفلب�ي ا ي 
 �ز

ي
�ز ما  أ نديكا.  إ أسعار  عروض  عىل  وزنه  أيضاً  الطلب   لغياب 

الطويل رز  لأ ا أسعار  بقيت  فقد  مريكية  لأ ا لمتحدة  ا لوليات   ا

ي
�ز أشهر  سبعة  خالل  لها  مسجل  مستوى  أعىل  من   قريبة 

لتوقعات ا وتدهور  بقة  لسا ا لمبيعات  با مدعومة   أغسطس/آب 
لراهن. ا الحصاد   حيال 

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 )مكرس بنسبة 25 �ز

 الوليات المتحدة، أرز )حبة طويلة أمريكي

ي المائة(
الهند، أرز )مكرس بنسبة 25 �ز

ي المائة 2.4 (
�ز

19(

18مارس
/آذار

19مارس
 /آذار

17سبتم�ب
      /أيلول

18سبتم�ب
      /أيلول   

19سبتم�ب
      /أيلول   

17ديسم�ب
/كانون
  الأول

18ديسم�ب
/كانون
  الأول

يونيو19
 /حزيران

يونيو18
 /حزيران

آخر سعر          
/أيلول( سبتم�ب

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

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي 

ي الحصول عىل الأغذية 
ي ترتفع فيها أسعار سلعة غذائية أساسية أو أك�ث عىل نحو غ�ي طبيعي ما يؤثر سلباً �ز

ي البلدان ال�ت
�ز

تها  أسعار الحبوب تواصل ارتفاعها لتصل إل مستويات أعىل بأشواط قياساً بنظ�ي
عام   قبل 

عىل  ي 
الثا�ز للشهر  ارتفاعاً  الصفراء  الذرة  لمحصول  بالجملة  المبيع  أسعار  سجلت 

بالعام  قياساً  )بالقيمة السمية(  المائة  ي 
�ز  30 يد عن  ز ل�ت /أيلول،  التوالي خالل سبتم�ب

 .2019 لعام  القياسي  المحصول  بها  جاء  ي 
ال�ت ة  الوف�ي مدادات  الإ رغم  الفائت 

ي أوجها 
ي ل تزال �ز

وتعكس الأسعار المرتفعة بشكل رئيس الحجم الكب�ي للصادرات ال�ت
التسويقية  السنة  خالل  الذرة  صادرات  تصل  أن  المرتقب  ومن  /أيلول.  سبتم�ب خالل 
 35 بكمية  تاريخية  مرتفعة  مستويات  إل  اير/شباط(  ف�ب )مارس/آذار-   20/2019
عزز  ما  ولعل  المائة.  ي 

�ز  60 من  بأك�ث  الخمس  السنوات  معدل  تفوق  طن،  مليون 
ي فقدت خالل 

حجم كميات الشحن يعود إل تراجع قيمة عملة البلد بشكل ملحوظ ال�ت
ي المائة من قيمتها مقابل الدولر الأمريكي قياساً بالعام 

/أيلول أك�ث من 45 �ز سبتم�ب
إل  فيعود  السابق  الشهر  الأسعار خالل  لرتفاع  المسبب  الآخر  الضغط  أما  الفائت. 
المناطق.  ي بعض 

�ز  2020 زراعة محصول  أعمال  تقدم  أعاق  الذي  الجاف  الطقس 
، إذ عملت  ز وبالمثل، سجلت أسعار حبوب القمح ارتفاعاً حاداً خالل الشهرين السابق�ي
ي وصلت اليوم إل 

ي محاصيل 2020، ال�ت
المخاوف المرتبطة بتأث�ي ظروف الجفاف �ز

، إل  ز للحبوب بشكل رئيسي ي بوينس أيرس وقرطبة المنتجت�ي
ي محافظ�ت

طور تطورها �ز
قبل  تها  نظ�ي قيم  تفوق  مستويات  إل  الأسعار  الموسمية. ووصلت  التجاهات  دعم 
ي شجع عليها 

عام بأشواط عقب الزيادات المطردة خالل الأشهر العديدة السابقة ال�ت
السنة  خالل  القمح  صادرات  تصل  أن  المتوقع  ومن  الصادرات.  عىل  القوي  الطلب 
( إل مستوى شبه  ي

ين الثا�ز /ترسث /كانون الأول – نوفم�ب التسويقية 19/2018 )ديسم�ب
ي ارتفاع 

قياسي بكمية 13.5 مليون طن. أما ارتفاع أسعار حبوب القمح فقد أسهم �ز
بنسبة  ف  الخ�ب أسعار  ارتفعت  حيث  التجزئة،  سوق  ي 

�ز القمح  منتجات  أسعار  مستوى 
بشهر  قياساً  المائة  ي 

�ز  50 بنسبة  القمح  دقيق  أسعار  ارتفعت  بينما  المائة  ي 
�ز  60

أغسطس/آب من العام الفائت. ولعل هذه الزيادة بالقيمة السمية ترتبط بشكل وثيق 
المائة خالل  ي 

53.6 �ز العام، حيث ازداد بنسبة  التضخم السنوي  دي حالة  أيضاً ب�ت
ى.  ي منطقة مدينة بوينس أيرس الك�ب

أغسطس/آب �ز

ف  |  الحبوب   الأرجنت�ي
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نسبة النمّو

ح�ت 09/19 ة معّدل هذه الف�ت

1.2

1.1

Argentina, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

تها قبل عام    ي أسعار الذرة مع بقائها أعىل من نظ�ي
تراجع موسمي �ف

ي جل الأسواق خالل 
سجلت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج الذرة المجروشة تراجعاً �ز

الذي  »الربيعي«  الرئيسي  الموسم  من حصاد  مدادات  الإ تحسن  نتيجة  أغسطس/آب 
تها  نظ�ي بقيم  قياساً  بأشواط  أعىل  تزال  ل  الأسعار  أن  إل  يوليو/تموز.  ي 

�ز استكمل 
المناطق  ب  �ز الذي  الجفاف  من  مديدة  ة  ف�ت إثر  نتاج  الإ انخفاض  بفعل  عام  قبل 
لنقص  كان  كما  ويوليو/تموز.  أبريل/نيسان  شهري  ز  ب�ي والشمالية  الجنوبية  الزراعية 
ارتفاع  ي 

أيضاً �ز العملة إسهام  المدعومة بضعف قيمة  نتاج  الإ تكاليف  الوقود وارتفاع 
ي المائة من قيمتها 

ي أغسطس/آب خرست عملة البلد نحو 40 �ز
مستويات الأسعار. و�ز

المستورد  الأرز  أسعار  رفع  إل  العملة  قيمة  ضعف  وأدى  السابق.  بالعام  قياساً 
ي المائة عن شهر 

ي سوق العاصمة بورت أو برينس بنحو 30 �ز
بمعظمه الذي ارتفع �ز

ي من 
اد الضخم خالل الربع الثا�ز ي رغم حجم الست�ي

أغسطس/آب من العام الما�ز
»الصيفي«  الرئيسي  الموسم  حصاد  إنتاج  حيال  التوقعات  أن  صحيح   .2019 عام 
ز  ب�ي ي هطلت 

ال�ت النافعة  الأمطار  بفعل  عامة  بصفة  مؤاتية  تبقى  المقشور  غ�ي  لالأرز 
البلد  أن  إل  الرئيسية،  المنتجة  آرتيبونيت  ي منطقة 

أواخر تموز/يوليو وأغسطس/آب �ز
ة عىل الواردات لتلبية احتياجاته المحلية.   سيواصل اعتماده بدرجة كب�ي

ي  |  الحبوب     
هاي�ت
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Haiti, Port-au-Prince, Retail, Maize meal (local) 

نسبة النمّو

ح�ت 08/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

3.44

3.2

 -0.13

    5.9

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

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

تها قبل عام         أسعار الذرة ل تزال أعىل من نظ�ي

بالشهرين  قياساً  /أيلول  سبتم�ب خالل  ملحوظاً  تباطؤاً  الذرة  أسعار  زيادات  شهدت 
تها قبل عام. ولعل الستقرار  ، لكنها ل تزال أعىل بأشواط من مستويات نظ�ي ز السابق�ي
من  حيث  العام،  هذا  نتاج  الإ شهده  الذي  التحسن  كب�ي  بشكل  يعكس  ي  النس�ب
المؤاتية  الطقس  ظروف  نتيجة  المعدل  مستوى   2019 حصاد  يتجاوز  أن  المتوقع 
للمعلومات  العالمي  النظام  القطري،  )الموجز  والشمالية  الوسطى  المقاطعات  ي 

�ز
زيادة  الجيد قد عاوضه  نتاج  الإ الناجم عن  الضغط  تراجع  أن  المبكر(. غ�ي  نذار  والإ
ي الحصاد الذي شهدته المنطقة 

ي أعقاب تد�ز
ي الطلب من جانب البلدان المستوردة �ز

�ز
ي الأسعار عند بوابة المزرعة من 150 إل 

قليمية. أضف إل ذلك أن الزيادة �ز دون الإ
اتيجي  اء المؤسسية لدعم الحتياطي الس�ت 180 كواشا مالوي، إل جانب عمليات الرسث
مستويات  عند  وإبقائها  الذرة  أسعار  ارتفاع  إل  أدى  ي 

إضا�ز ضغط  ي 
�ز تسبب  ي 

الوط�ز
زيادة  ي 

الوط�ز المستوى  عىل  الذرة  سعر  معدل  وسجل  عام.  قبل  تها  نظ�ي من  أعىل 
/أيلول.   ه قبل عام خالل سبتم�ب ي المائة قياساً بنظ�ي

بنحو 80 �ز

مالوي  |  الذرة     
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 3.0
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 09/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

9.6

تها  نظ�ي مستويات  من  أعىل  بقائها  مع  /أيلول  سبتم�ب خالل  اجع  ت�ت الذرة  أسعار 
بأشواط                          قبل عام 

زيادة  ليعكس  الأسواق،  جل  ي 
�ز /أيلول  سبتم�ب خالل  تراجعاً  الذرة  أسعار  شهدت 

الأول  الموسم  استكمل حصاد  ي 
ال�ت وأوغندا،  المتحدة  انيا  ز ت�ز من جمهورية  الواردات 

وذلك  الفائت،  بالعام  قياساً  بأشواط  أعىل  تزال  ل  الأسعار  أن  غ�ي  مؤخراً.  فيهما 
يعود بشكل رئيس إل التوقعات غ�ي المؤاتية حيال محصول موسم الأمطار الطويل 
ظروف  بفعل  شهر  لقرابة  بتأخ�ي  ي 

الثا�ز ين  /ترسث نوفم�ب من  اعتباراً  حصاده  المرتقب 
نبات عىل نطاق واسع  ي أسفرت عن إخفاق الإ

ي شهدها مطلع الموسم وال�ت
الجفاف ال�ت

ي عمليات الزراعة. ولعل ما دعم الأسعار أيضاً كان العجز 
ي تراجع ملحوظ �ز

وتسببت �ز
ي إنتاج الحبوب الذي سجلته المناطق الزراعية الهامشية، حيث من المرتقب 

الهائل �ز
ي المائة عن المعدل، مع 

أن ينخفض الحصاد المستكمل مؤخراً بنسبة نحو 50-60 �ز
إنتاج موسم  ي 

ي النخفاض المتوقع �ز
قية. ويأ�ت ي المناطق الجنوبية الرسث

شبه إخفاق �ز
الأمطار الطويل عقب غلة ضعيفة سجلها موسم الأمطار القص�ي الممتدة من أكتوبر/
ي ضغط عام عىل 

/كانون الأول عام 2018، الأمر الذي تسبب �ز ين الأول-ديسم�ب ترسث
ة.                 الأسعار خالل الأشهر الأخ�ي

كينيا  |  الذرة     
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 -6.3

-1.2

Kenya, Nakuru, Wholesale, Maize 

نسبة النمّو

ح�ت 09/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

2   -1.6 0.0

6.0

الزيادة وتصل إل مستويات مرتفعة         الذرة نحو  أسعار 

خالل  التوالي  عىل  ي 
الثا�ز للشهر  عامة  بصفة  ملحوظة  زيادة  الذرة  أسعار  سجلت 

هذه  وتعكس  المائة.  ي 
�ز  75 بنسبة  عام  قبل  تها  نظ�ي بذلك  لتتجاوز  /أيلول  سبتم�ب

با المحافظات الوسطى والشمالية  الأسعار المرتفعة التأث�ي الذي أحدثه إعصاران �ز
سادت  ي 

ال�ت الجفاف  ظروف  عن  ناهيك  وأبريل/نيسان،  مارس/آذار  شهري  خالل 
ي المحاصيل عىل نطاق واسع. وعليه، من 

ي خسائر �ز
المحافظات الجنوبية، وتسببت �ز

المرتقب أن يشهد إنتاج الذرة لعام 2019 انخفاضاً حاداً قياساً بالمستوى الذي فاق 
المعدل العام السابق )تقرير خاص، النظام العالمي للمعلومات والنذار المبكر(، 
رة. أضف إل ذلك أن  المناطق المت�ز ي 

مداد محدودية لسيما �ز وبالتالي قد يشهد الإ
ي المحافظات 

ارتفاع تكاليف واردات الحبوب من جنوب أفريقيا، المورّد الرئيس للذرة �ز
ضغط  ي 

�ز تسبب  العملة،  قيمة  وانخفاض  التصدير  تكاليف  ارتفاع  نتيجة  الجنوبية، 
ي عىل الأسعار وبالتالي ارتفاعها.      

إضا�ز

موزامبيق  |  الذرة     
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 3.3
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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/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

قياسية           أو شبه  قياسية  عند مستويات  الأساسية  الأغذية  أسعار 

وصلت أسعار محاصيل الذرة الرفيعة والدخن المزروعة محلياً إل مستويات قياسية 
/أيلول رغم حصاد 2018 الذي تجاوز المعدل، والذي  أو شبه قياسية خالل سبتم�ب
ز ارتفعت  ي ح�ي

ي المائة عن معدل السنوات الخمس، �ز
تبعاً للتقديرات يزيد بنحو 50 �ز

ي 
أسعار القمح المستورد إل مستويات متطرفة. ولعل ارتفاع الأسعار عىل نحو استثنا�أ

ي قيمة عملة البلد، إل جانب نقص المنتجات الزراعية 
اجع الملحوظ �ز ي حصيلة ال�ت

يأ�ت
أما محاصيل الحبوب  نتاج والنقل.  الإ تكاليف  ي 

وتحليق أسعارها، ما أحدث تضخماً �ز
ي 

الآن �ز العام فهي  أواخر هذا  ي 
المرتقب حصادها �ز  2019 الرئيسي لعام  للموسم 

ية أو مرحلة النضج. وُوصفت الهطولت خالل الموسم الماطر الممتد  المرحلة الخ�ز
/أيلول بأنها فاقت المعدل، ما أفاد الظروف النباتية وعزز  من يونيو/حزيران إل سبتم�ب
أصابت  محلية  خسائر  عن  أسفرت  النطاق  واسعة  فيضانات  أحدثت  لكنها  الغالل، 
الوقود  بنقص  سلباً  تأثراً  قد  المزروعة  المنطقة  أن  ويذكر  والحيوانات.  المحاصيل 

وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.         

السودان  |  الأغذية الأساسية
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شهرا 3
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نسبة النمّو

ح�ت 09/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

-      -1.1 9 4.3

ي      استثنائية  مرتفعة  مستويات  عند  الأغذية  أسعار 

/أيلول  ارتفاعاً خالل سبتم�ب الرفيعة  الذرة والذرة  أسعار  العاصمة جوبا، سجلت  ي 
�ز

أسعار  ارتفعت  كما   . ز السابق�ي الشهرين  خالل  شهدتها  ي 
ال�ت الحادة  الزيادات  عقب 

ولعل  الكسافا.  أسعار  بالمقابل  لتنخفض  أيضاً،  القمح  ودقيق  ي 
السودا�ف الفول 

وراء  الرئيس  العامل  كان  الموازية  السوق  ي 
�ز البلد  عملة  قيمة  ي 

�ز المتواصل  اجع  ال�ت
اجعها  ارتفاع أسعار الحبوب الخشنة، وهو ما يعاوض بل وأك�ث الضغط المسبب ل�ت
ي المناطق الجنوبية. نتيجة ذلك، 

جراء استكمال حصاد الموسم الأول لعام 2019 �ز
تها  /أيلول إل مستويات استثنائية، لتتجاوز نظ�ي ارتفعت أسعار الحبوب خالل سبتم�ب
ي 

�ز المسجلة  تها  ة أضعاف نظ�ي المائة، وبأك�ث من عرسث ي 
�ز  50 بنسبة حوالي  قبل عام 

إل ضعف  بالنهيار. وإضافة  ذلك  بعد  العملة من  بدأت  2015، حيث  يوليو/تموز 
قيمة العملة، جاء الضغط المسبب لرتفاع الأسعار أيضاً نتيجة ارتفاع تكاليف النقل 
مداد بالحبوب  ي الإ

تأث�ي ال�اعات المديدة، ناهيك عن النخفاض العام �ز واستمرار 
بفعل ضعف إنتاج 2018.   

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية     
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نسبة النمّو

ح�ت 09/19 ة معّدل هذه الف�ت

-5.3

-0.6

South Sudan, Juba, Retail, Sorghum (Feterita) 

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

   -3.7 9

     8.1

تها  نظ�ي من  أعىل  قيم  إل  ووصولها  لرتفاعها  مسبب  ضغط  تحت  الذرة  أسعار 
بأشواط   قبل عام 

/ ي سبتم�ب
ة، لتصل �ز سجلت أسعار الذرة زيادة بصفة عامة خالل الأشهر الثالثة الأخ�ي

تها قبل عام بأشواط، وتزيد عن ضعف قيمها  أيلول إل مستويات أعىل من قيم نظ�ي
الرئيسي  الموسم  حصاد  استكمال  ورغم  الأسواق.  بعض  ي 

�ز عام  قبل  المسجلة 
جيدة  الكافية  الهطولت  عقب  يونيو/حزيران،  ي 

�ز المعدل  تجاوز  الذي  »مسيمو« 
ارتفاع  ما دعم  أن  إل  الجنوبية،  المرتفعات  الرئيسية من  الزراعية  المناطق  ي 

�ز التوزع 
الأفريقي،  الجنوب  بلدان  وبعض  كينيا  إل  القوية  التصدير  عمليات  كانت  الأسعار 
ي إنتاج حصاد الموسم الثانوي 

وعىل رأسها زمبابوي. ولعل ما دعم الأسعار أيضاً تد�ز
ثنائية  المطرية  الهطولت  ذات  الزراعية  المناطق  ي 

�ز أغسطس/آب  خالل  »ماسيكا« 
ي عديد من المناطق الزراعية.

النموذج، وذلك إثر شح الهطولت �ز

الذرة          | انيا المتحدة   ف جمهورية ت�ف
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نسبة النمّو

ح�ت 09/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

13.9

 3.0

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


107 أكتوبر/ترشين األول 2019 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 

القياسية      المستويات  حاجز  تطرق  الذرة  أسعار 

/أيلول لتصل  سجلت أسعار الذرة ارتفاعاً حاداً للشهر الثالث عىل التوالي خالل سبتم�ب
ي المائة. ولوحظت 

تها قبل عام بنسبة 80 �ز إل مستويات قياسية، تجاوزت قيم نظ�ي
ي المائة 

ي ارتفعت بأك�ث من 10 �ز
اتجاهات مماثلة أيضاً لمنتجات الذرة المجروشة، ال�ت

ولعل  طالق.  الإ عىل  لها  مستوى  أعىل  إل  وصلت  حيث  وحده،  /أيلول  سبتم�ب خالل 
الذي  المحىلي  مداد  الإ انخفاض  الأسعار تعود بمعظمها إل  ي 

الحادة �ز الزيادات  هذه 
انخفاض  ي 

ثا�ز وهو  المائة،  ي 
�ز  16 بنسبة   2019 لعام  الذرة  حصاد  بانخفاض  تأثر 

بأك�ث من مليون طن عن معدل  العام  إنتاج  ، ما أسفر عن خفض  التوالي سنوي عىل 
إل  المبكر(.  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  النظام  قطري،  )موجز  الخمس  السنوات 
ي الضغط عىل الأسعار وارتفاعها، وذلك من 

جانب ذلك، تسبب ضعف قيمة العملة �ز
الناجم  الضغط  لمكافحة  الحكومة  من  وسعياً  وتوزيعه.  نتاج  الإ تكاليف  زيادة  خالل 
عن التضخم، وضعت - بالتفاق مع المطاحن وبائعي المفرق وتجار الحبوب - سقفاً 
أغسطس/آب  أواخر  ي 

�ز للطن  ي  زام�ب كواشا   2 600 بمبلغ  ُحدد  الذرة  لأسعار حبوب 
)السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها(.   

زامبيا  |  الذرة      
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نسبة النمّو

ح�ت 09/19 ة معّدل هذه الف�ت

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

4.2

     7.8

الحاد                       ارتفاعها  تواصل  الحبوب  أسعار 

ي 
ي البلد، زيادة وصلت ح�ت 50 �ز

سجلت أسعار الذرة المجروشة، الغذاء الرئيسي �ز
تها قبل عام بأك�ث من أربعة أضعاف.  المائة قياساً بشهر أغسطس/آب، متجاوزة نظ�ي
الشهر عينه  بأك�ث من ستة أضعاف قيمتها من  ارتفاعاً  ف  الخ�ب وبالمثل، شهدت أسعار 
ي أسعار دقيق القمح المستورد بمعظمه 

عام 2018، ما يعكس الرتفاع الملحوظ �ز
اجع الحاد  ي أسعار الحبوب بصفة رئيسية إل ال�ت

تقريباً. وتعود هذه الزيادة الحادة �ز
نتاج  اد ورفع تكاليف الإ ي قيمة عملة البلد، الذي يسبب بدوره تضخم تكاليف الست�ي

�ز
اجع  ال�ت ي 

�ز تسبب  الذي   ، ي الأجن�ب القطع  احتياطي  نقص  ولعل  زمبابوي.  ي 
�ز والتوزيع 

ي الحصول عىل الكمية المطلوبة من 
ي قيمة العملة، يعيق أيضاً قدرة البلد �ز

الرسيع �ز
2019 الذي  تأث�ي الجفاف عام  الدولية. ولعل هذا، إل جانب  الحبوب من السوق 
ي المائة قياساً بمعدل السنوات الخمس، قد 

أدى إل تراجع حصاد الذرة بنسبة 40 �ز
مدادات، وبالتالي مزيد من الضغط عىل الأسعار وارتفاعها.   أسفر عن محدودية الإ

زمبابوي  |  الحبوب       
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ح�ت 08/19 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Harare, Retail, Riceالمرجع 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/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1237789/


 

ي 
�ز والزراعة  بالأغذية  ي 

المع�ز المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  للنظام  التابع  الأغذية وتحليلها  رصد أسعار  فريق  قبل  ة من  النرسث أعدت هذه 
ة عىل آخر المعلومات والتحليالت المتعلقة بالأسعار عىل المستوى المحىلي  قسم التجارة والأسواق لمنظمة الأغذية والزراعة. وتشتمل هذه النرسث
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 أكتوبر/ترشين األول 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 نرسث 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 

10 أكتوبر/ترشين األول 2019 ة خاصة FPMA GIEWSCA6850AR/1/11.19 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 �ث ي الإ
ز حدودها وتخومها. ول تع�ز ي لأي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعي�ي

نما�أ ي أو الإ
 بشأن الوضع القانو�ز

اع أم ل، أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيال لها عىل أخرى ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها. اءات الخ�ت ، سواء كانت مشمولة ب�ب ز   منتجات محددة لمصنع�ي

ورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها. ( ول تعكس بال�ز ز عالمي تخص المؤلف )المؤلف�ي ي هذا المنتج الإ
إن وجهات النظر الُمع�ب عنها �ز
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