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األغذية أسعار  اتجاهات  الشهري حول   التقرير 
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خاصة  نشرة 

والزراعة المبكر لألغذية  واإلنذار  للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 
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األساسية ئل  لرسا  ا

Ñ  فبراير/شباط وسط عام خالل  بشكل  تراجعاً  والذرة  القمح  تصدير  أسعار  سجلت 
اإلمدادات الجيدة لألسواق عالمياً وحاالت الريبة الناجمة عن تأثير فيروس كورونا 
الدولي  المستوى  األرز على  أسعار  تحسنت  بالمقابل  لكن  العالمي.  الطلب  في 
نتيجة توليفة من طلب الجهات الشرائية من أقصى شرق وشرق أفريقيا ومحدودية 

توافر المنتج في بعض البلدان المصّدرة.  

Ñ  وفي الجنوب األفريقي، تراجعت الزيادات في أسعار الذرة بفعل تحسن آفاق حصاد
عام 2020 وكميات االستيراد الكبيرة، وكذلك نتيجة تأثيرات السياسات الهادفة إلى 
كبير  بشكل  نظيرتها  مستويات  من  أعلى  بقيت  األسعار  أن  إال  األسعار.  استقرار 

وسط محدودية اإلمدادات اإلقليمية.    

Ñ  المنطقة بلدان  معظم  في  الخشنة  الحبوب  أسعار  تراجعت  أفريقيا،  شرق  وفي 
دون اإلقليمية خالل فبراير/شباط، وذلك بفعل تحسن اإلمدادات من حصاد الموسم 
الثاني الذي استكمل مؤخراً. بالمقابل، واصلت األسعار تحليقها في السودان لتصل 
إلى مستويات قياسية خالل فبراير/شباط إثر انخفاض إنتاج الحبوب عام 2019 عن 

معدالته، إلى جانب ارتفاع تكاليف اإلنتاج والنقل. 

Ñ  المستويات عن  باكستان  في  القمح  دقيق  أسعار  انخفضت  آسيا،  شرق  وفي 
المرتفعة القياسية أو شبه القياسية خالل يناير/كانون الثاني بعد تطبيق الحكومة 
إلجراءات مختلفة وآفاق اإلنتاج المؤاتية لحصاد الموسم الرئيسي لعام 2020 الذي 

بات قاب قوسين أو أدنى. 

مستوى االنذار باألسعار:          مرتفع         معتدل ]اعتماداً على تحليل"النظام العالمي للمعلومات واالنذار المبكر"]

قائمة المحتويات
)هو التقرير الكامل متوفر فقط في انجليزية(

أسعار الحبوب على المستوى الدولي..... 2

4 ........ تحذيرات بخصوص األسعار المحلية 

األرجنتين | المواد الغذائية 
كولومبيا | األرز  
هايتي | الحبوب 

كينيا | الذرة 
قيرغيزستان | دقيق القمح 

مالوي | الذرة 
موزامبيق | الذرة 
باكستان | القمح 

جنوب السودان | األغذية األساسية 
السودان | األغذية األساسية   

جمهورية تنزانيا المتحدة | الذرة 
زامبيا | الذرة 

زمبابوي | الحبوب

تحذير األسعار على المستوى المحلي 

ال يتم إدراج تحذيرات إال في حال كانت بيانات األسعار المتاحة ليست أقدم من شهرين. 

http://www.fao.org/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/3/ca8126en/ca8126en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8126en/ca8126en.pdf
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

األسعار الدولية للحبوب 

تراجع في أسعار القمح والذرة عموماً على المستوى الدولي خالل فبراير/شباط      

سجلت أسعار القمح تراجعاً واسعاً على المستوى الدولي خالل فبراير/
 شباط، وذلك يعود إلى النظرة االستشرافية اإليجابية عموماً حيال إمدادات
 2020 عالمياً والمخاوف المرتبطة بتأثير فيروس كورونا في الطلب العالمي.
 غير أن النشاط التجاري القوي حّد من هذا التراجع. وفي الواليات المتحدة
 األمريكية، انخفض سعر القمح األمريكي المرجعي )رقم 2، قاسي، أحمر،

 شتوي، تسليم ظهر السفينة( ألول مرة خالل األشهر األربعة األخيرة
 ليصل معدل سعر الطن إلى 230 دوالراً أمريكياً، أي أدنى بنحو ثالثة في

 المائة من نظيره المسجل في يناير/كانون الثاني، وأقل بشكل طفيف
 من الشهر عينه عام 2019. إال أن االستثناء الملحوظ في االتجاه المتراجع
 عموماً كان من نصيب األرجنتين، التي ارتفعت األسعار فيها للشهر الثالث

 على التوالي خالل فبراير/شباط وسط محدودية توافر الصادرات.

 وبالمثل، انخفضت أسعار تصدير الذرة عموماً خالل فبراير/شباط، حيث
 وصل معدل سعر طن الذرة األمريكية المرجعية )رقم 2، صفراء، تسليم

 ظهر السفينة( إلى 170 دوالراً أمريكياً، أي أدنى بشكل طفيف عن
 نظيره المسجل في يناير/كانون الثاني، ودون أي تغيير يذكر قياساً

 بالعام الفائت. ولعل النظرة االستشرافية المتفائلة حيال اإلنتاج في
 نصف الكرة الجنوبي نتيجة اتساع الزراعات والطقس المؤاتي، إلى

 جانب التراجع المرتقب في الطلب على األعالف بفعل ضعف اآلفاق
 االقتصادية العالمية، كان له وزنه في األسعار. وفي األرجنتين، سجلت
 األسعار تراجعاً حاداً متأثرة بالضغط النجم عن آفاق اإلنتاج المؤاتية، في

 حين كان الطلب القوي في أوكرانيا سبباً في دعم األسعار وإبقائها
 مرتفعة.
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

 ارتفع مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز )04-2002=100(
 بنسبة 1,4 في المائة خالل فبراير/شباط، متأثراً بشكل رئيس بارتفاع

 أسعار أرز أنديكا ذي النوعية األعلى والنوعية األدنى. ووسط بلدان
 المنشأ الرئيسية في آسيا، كان نصيب فيت نام من ارتفاع أسعار أرز

 إنديكا هو األكبر بفعل الطلب القوي من الجهات الشرائية الماليزية
 والفلبينية، فضالً عن محدودية توافر المنتج قبيل حصاد الموسم

 الشتوي-الربيعي لعام 2020. كما تسببت اهتمامات الجهات الشرائية

 من شرق أفريقيا في استمرار االتجاه الصاعد لمنحى عروض األسعار
 الباكستانية للشهر الثالث، في حين واصلت الوتيرة القوية لمشتريات

 الحكومة المحلية دعم األسعار في الهند. وفي تايلند، كان الضغط
 المؤدي إلى انخفاض األسعار نتيجة تراجع الطلب على التصدير وتقلبات

 سعر العملة قد عاوضه توقعات بتراجع اإلنتاج خارج الموسم. كما حافظت
 األسعار على ارتفاعها في القارة األمريكية، وهو ما يتوافق مع ضعف

 اإلنتاج عموماً لمحاصيل 2019 في القارة.

األسعار الدولية للحبوب - واصل
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي 

في البلدان التي ترتفع فيها أسعار سلعة غذائية أساسية أو أكثر على نحو غير طبيعي ما يؤثر سلباً في الحصول على األغذية 

ارتفاع أسعار األغذية وسط التضخم   
يناير/كانون  خالل  ارتفاعها  القمح  دقيق  لمنتج  بالتجزئة  المبيع  أسعار  واصلت 
المائة رغم  35 في  بنسبة  قبل عام  نظيرتها  تتجاوز  إلى مستويات  لتصل  الثاني 
التوقعات  تقول  مؤخراً،  الحصاد  استكمال  ومع  محلياً.  جيد  بشكل  المنتج  توافر 
الرسمية بوصول إنتاج محصول القمح لعام 2019 إلى مستويات قياسية تبلغ 19,5 
ارتفاع  أسباب  ومن  الفائت.  العام  إنتاج  من  أعلى بشكل طفيف  أي  مليون طن، 
أسعار منتجات مشتقات القمح ارتفاع عروض أسعار تصدير حبوب القمح، مدعومة 
واصلت  عام  بشكل  الغذائية  المواد  أسعار  أن  إال  قوي.  ومحلي  بطلب خارجي 
عموماً  تباطأ  التضخم  معدل  أن  صحيح  الكبيرة.  التضخم  معدالت  وسط  ارتفاعها 
بما  األولى،  بالدرجة  والخدمات  السلع  أسعار  تنظيم  إثر  الثاني  يناير/كانون  في 
بالدرجة  يسهم  الذي  العامل  أن  إال  العامة،  والخدمات  النقل  تعريفات  ذلك  في 
تبايناً  الغذائي، حيث سجل  المكون  في  بقي متمثالً  الشهرية  الزيادة  األكبر في 
شهرياً على المستوى الوطني بلغ قرابة خمسة في المائة. وجاء تضخم أسعار 
السلع  المضافة على  القيمة  إلغاء ضريبة  نتيجة  أخرى  األغذية من جملة عوامل 
الغذائية األساسية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون األول 2019، ما دفع الحكومة، مقابل 
تلك اإلعفاءات الضريبية، إلى تجميد أسعار العديد من المواد، بما في ذلك المواد 
الغذائية، ضمن برنامج ”Precios Cuidados” بدءاً من يناير/كانون الثاني 2020 ولمدة 

12 شهراً سعياً منها لكبح األسعار. 

األرجنتين  |  المواد الغذائية      
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Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
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المرجع هو:
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      5,2

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة واألرز ال تزال أعلى من نظيرتها قبل عام      
خالل  عامة  بصفة  استقراراً  محلياً  المنتجة  المجروشة  الذرة  أسعار  شهدت 
يناير/كانون الثاني، لألسباب تعود بالدرجة األولى إلى تحسن الوضع االجتماعي-
بقيت  األسعار  أن  إال  االقتصادية.  األنشطة  انتعاش  أتاح  ما  البلد،  في  السياسي 
عموماً أعلى من نظيرتها قبل عام مدعومة بانخفاض إنتاج الموسمين األول والثاني 
العملة.  قيمة  انخفاض  دعمها  التي  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  جانب  إلى   ،2019 لعام 
قيمتها  من  المائة  في   20 نحو  فقدت  قد  البلد  عملة  كانت  فبراير/شباط،  وبتاريخ 
خالل سنة، ما أدى إلى استمرارية الضغط على األسعار وارتفاعها بفعل التضخم. 
تراجعاً  فقد سجلت  بمعظمه،  المستورد  اآلخر  األساسي  الغذاء  األرز،  أسعار  أما 
إضافياً خالل يناير/كانون الثاني بفعل تحسن توافر المنتج في األسواق بعد زيادة 
الواردات خالل األشهر األربعة األخيرة لعام 2019 وتحسن تدفقات التجارة الداخلية. 
إال أن األسعار ال تزال أعلى من قيم تظيرتها قبل عام نتيجة انخفاض قيمة العملة 

بالدرجة األولى. 

هايتي  |  الحبوب      
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Haiti, Cap Haiti en, Retail, Maize meal (local) 

نسبة النموّ
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
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أسعار األرز تتجه نحو الزيادة وتصل إلى مستويات مرتفعة           
وذلك  فبراير/شباط،  خالل  التوالي  على  الرابع  للشهر  زيادة  األرز  أسعار  سجلت 
عقب استقرارها لفترة طويلة بفعل الحصاد الوفير لمواسم متتالية. وكانت األسعار 
أعلى بأكثر من 30 في المائة قياساً بنظيرتها قبل عام، لتصل إلى أعلى مستوى 
ارتفاع  باتجاه  التحول  هذا  دعم  وراء  السبب  ولعل   .2016 عام  منتصف  منذ  لها 
األساسية،  المستلزمات  تكاليف  وارتفاع  محلياً  القوي  الطلب  إلى  يعود  األسعار 
متأثرة بانخفاض قيمة عملة البلد، حيث تراجعت بنحو 10 في المائة مقابل الدوالر 
األمريكي منذ فبراير/شباط 2019. كما ازدادت األسعار بدرجة أكبر نتيجة المحدودية 
الموسمية قبيل حصاد الموسم األول لعام 2020 المرتقب في أبريل/نيسان، إضافة 

إلى المخاوف المرتبطة بتأثير ارتفاع الحرارة في الغالل. 

كولومبيا  |  األرز      
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 Colombia, Bogotá, Wholesale, Rice (first quality)المرجع هو:

5,0

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار دقيق القمح تستقر لكن عند مستويات أعلى قياساً 
بالعام الفائت         

على  األولى  الدرجة  من  القمح  دقيق  لمنتج  بالجملة  المبيع  أسعار  حافظت 
وسطياً  أعلى  كانت  لكنها   ،2020 عام  من  شهرين  أول  خالل  عموماً  استقرارها 
التي  االستثنائية  الزيادات  بعد  وذلك  الفائت،  بالعام  قياساً  المائة  في   15 بنسبة 
البلد  ويستورد   .2019 األول  وديسمبر/كانون  األول  أكتوبر/تشرين  بين  عليها  طرأت 
قرابة نصف احتياجاته االستهالكية المحلية، حيث تعود معظم الشحنات بمنشئها 
إلى كازاخستان، التي ارتفعت فيها عروض أسعار التصدير بنحو 20 في المائة خالل 
فبراير/شباط قياساً بالعام الفائت إثر االنخفاض الحاد في إنتاج 2019. ولعل السبب 
وراء دعم الضغط المسبب الرتفاع األسعار يعود إلى انخفاض إنتاج القمح محلياً عام 

2019 قياساً بالعام السابق وبمعدل السنوات الخمس األخيرة.   

قيرغيزستان  |  دقيق القمح      
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نسبة النموّ

حتى 02/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Kyrgyzstan, National Average, Retail, Wheat (flour, first grade)المرجع هو:

-0,1

أسعار الذرة تبقى أعلى من نظيرتها قبل عام                          
تراجعت أسعار الذرة خالل فبراير/شباط في سوق مومباسا الواقعة على الساحل 
الجنوبية  المناطق  في  مؤخراً  الثانوي  القصير  األمطار  موسم  محاصيل  حصاد  إثر 
الشرقية والهامشية والساحلية، ما تسبب في زيادة اإلمدادات، بينما شهدت حالة 
فبراير/شباط  االنخفاض في مناطق أخرى. وكانت األسعار خالل  أو  من االستقرار 
أعلى بنسبة 80 في المائة قياساً بنظيرتها قبل عام، وذلك عقب الزيادات الحادة 
التي سجلتها خالل النصف األول من عام 2019 نتيجة المخاوف المرتبطة بإنتاجية 
في   2019 أواخر  في  استكمل  الذي  الرئيسي،  الطويل«  األمطار  »موسم  حصاد 
المناطق الغربية المنتجة الرئيسية للذرة بفعل الجفاف الشديد في مطلع الموسم. 
قياساً  الحصاد  بتراجع  توقعات  هنالك  أن  إال  مايو/أيار،  في  األمطار  تحسن  ورغم 
بالعام السابق، مع بقائه قريباً من المعدل. وفي المناطق الزراعية الرعوية والزراعية 
الهامشية الجنوبية الشرقية والساحلية، والتي يكون فيها الموسم المطري أقصر 
إنتاج الذرة  في العادة، تسبب الجفاف في مطلع الموسم في انخفاض حاد طال 
»لموسم األمطار الطويل«، والذي استكمل حصاده في أغسطس/آب، مع توقعات 
بانخفاضه عن المعدل بنسبة بين 50-60 في المائة. أما انخفاض الواردات من أوغندا 
واضطرابات البنى التحتية للنقل نتيجة الهطوالت المطرية الغزيرة في أواخر 2019 

فكانت عامالً أسهم في استمرارية ارتفاع األسعار.  

كينيا  |  الذرة      

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 2,6
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Kenya, Eldoret, Wholesale, Maize 

نسبة النموّ

حتى 02/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

-0,9

4,6

أسعار الذرة تواصل منحاها الصاعد خالل فبراير/شباط          
فبراير/ خالل  الوطني  المستوى  على  الذرة  حبوب  أسعار  معدل  ارتفاع  تواصل 
شباط لكن بدرجة أقل قياساً باألشهر القليلة األخيرة، ما أوصل معدل األسعار على 
المتوقعة في  الزيادة  ورغم  عام.  قبل  قيمتها  نحو ضعفي  إلى  الوطني  المستوى 
حصاد 2019، إال أن ثمة حديث عن محدودية في إمدادات األسواق تعود ألسباب 
منها ارتفاع الطلب من البلدان المجاورة، ما دعم زيادة األسعار محلياً. إضافة إلى 
البنزين والديزل ورفعها في أواخر 2019 في  ذلك، تسببت إعادة النظر في أسعار 
مزيد من الضغط على األسعار، السيما في المناطق التي تعاني من عجز هيكلي. 
وأدى االنخفاض المحلي في اإلنتاج الذي شهدته المقاطعات الجنوبية إلى تفاقم 
تلك  في  الوطني  المعدل  عن  األسعار  ارتفاع  عن  أسفر  ما  اإلمدادات  محدودية 
المناطق. ومن المرتقب أن تخضع األسعار لضغط مسبب لتراجعها اعتباراً من أبريل/
نيسان مع حصاد 2020 الذي قد يزيد عن العام السابق الذي فاق المعدل، ما يعكس 

الظروف المؤاتية للطقس.  

مالوي  |  الذرة      

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 3,8

 -03 4,5
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شهرا 12

نسبة النموّ

حتى 02/20 معّدل هذه الفترة

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

12,1

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

ما  لكنها  فبراير/شباط،  في  القمح  دقيق  أسعار  انخفضت 
زالت مرتفعة            

عقب  فبراير/شباط  خالل  األساسي،  المنتج  القمح،  دقيق  أسعار  تراجعت 
تطبيق برامج التوزيع الحكومية للمنتج بأسعار مدعومة ومع اقتراب موعد الحصاد 
الجديد، حيث سيبدأ حصاد القمح لعام 2020 في محافظة السند خالل مارس/آذار 
بشكل  المنتجين  المحافظتين  وهما  أبريل/نيسان  خالل  البنجاب  محافظة  وفي 
الطقس  ظروف  بفعل  معدله  من  اإلنتاج  يقترب  أن  المتوقع  ومن  للقمح.  رئيس 
االستشرافية  النظرة  أما  الزراعية.  بالمستلزمات  الكافية  واإلمدادات  المؤاتية 
في  أتخذ  الذي  القرار  تعليق  إلى  الحكومة  دفعت  فقد  اإلمداد  حيال  اإليجابية 
طن   300  000 كمية  باستيراد  الخاص  للقطاع  بالسماح  الثاني  يناير/كانون  أواخر 
معدل  اإلعالن عن  مؤخراً في  القمح  أسعار  التراجع في  أسهم  كما  القمح.  من 
يناير/ له خالل تسع سنوات في  أعلى مستوى  إلى  الذي وصل  العام  التضخم 
ارتفاعها  على  حافظت  القمح  ودقيق  القمح  أسعار  أن  غير   .2020 الثاني  كانون 
السابقة،  األشهر  خالل  التي شهدتها  المطردة  الزيادات  بعد  األسواق  جل  في 
مدعومة بزيادة محدودية توافرها في األسواق. وتعزيزاً لالحتياطي االستراتيجي 
للقمح، أعلنت الحكومة عن شراء كمية 8,25 مليون طن من القمح بأسعار دعم 

أعلى )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(.           

باكستان  |  القمح     
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نسبة النموّ

حتى 02/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Pakistan, Karachi, Retail, Wheat (flour)المرجع هو:

  -0,4,5

األسعار تعاود ارتفاعها عقب تراجعها الطفيف خالل ديسمبر/
كانون األول       

عقب التراجع الذي شهدته األسعار لفترة وجيزة خالل ديسمبر/كانون األول 2019، 
عاودت أسعار حبوب الذرة اتجاهها الصاعد طويل األجل الذي بدأ مع منتصف 2019، 
حيث وصلت خالل يناير/كانون الثاني إلى ضعف مستويات نظيرتها قبل عام. وجاء 
ارتفاع األسعار بالدرجة األولى نتيجة تراجع إمدادات األسواق بفعل تأثير إعصارين 
تسببا في خسائر فادحة طالت محصول الذرة عام 2019 في بعض من أكثر المناطق 
إنتاجية زراعية. إضافة إلى ذلك، أسفرت ظروف الجفاف في الجنوب عن عجز محلي 
أصاب إنتاج الحبوب عام 2019، في حين تحمل ظروف الطقس المناوئة في الوقت 
الراهن تأثيرات سلبية تطال محصول 2020 ما من شأنه التسبب في استمرار الضغط 

على األسعار خالل األشهر القادمة. 

موزامبيق  |  الذرة      
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نسبة النموّ

حتى 01/20 معّدل هذه الفترة

 4,8

-0,1

Mozambique, Angonia, Retail, Maize (white)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 6,3

     4 9,8,6

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األغذية عند مستويات مرتفعة استثنائية 
في العاصمة جوبا، تراجعت أسعار الذرة بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي 
المناطق  في  مؤخراً  الثاني  الموسم  حصاد  اختتام  مع  وذلك  فبراير/شباط،  خالل 
في  الواردات  زيادة  جانب  إلى  النموذج،  ثنائية  المطرية  الهطوالت  ذات  الجنوبية 
يذكر.  تغيير  دون  والكاسافا  الرفيعة  الذرة  أسعار  بقيت  حين  في  األسواق، 
بالمقابل، ارتفعت أسعار دقيق القمح والفول السوداني. ووصلت أسعار األغذية 
إلى مستويات مرتفعة على نحو استثنائي خالل فبراير/شباط، حيث كانت أسعار 
الحبوب الخشنة أعلى بنسبة 50 في المائة قياساً بنظيرتها قبل عام وأعلى بنحو 
20 ضعفاً قياساً بقيمها خالل يوليو/تموز 2015 قبل انهيار العملة. ويرجع ارتفاع أسعار 
األغذية  إلى الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد الشامل، وعدم كفاية اإلمدادات 
وفي  المديدة.  النزاعات  تأثير  استمرارية  عن  ناهيك  النقل،  تكاليف  وارتفاع  محلياً 
الفيضانات في عديد من مناطق  انتشار  الغزيرة في  2019، تسببت األمطار  أواخر 
زراعة المحاصيل ما أسفر عن خسائر هائلة طالت المحاصيل، كما أحدثت اضطرابات 
تجارية عملت جميعاً على استمرار ارتفاع األسعار. ووفقاً للنتائج األولية التي خلصت 
إليها البعثة المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لتقييم 
المحاصيل واألمن الغذائي، من المتوقع أي يبلغ إجمالي إنتاج الحبوب لعام 2019 
نحو 500 818 طن، أي أعلى بنسبة 10 في المائة من إنتاج 2018، لكن أدنى بنسبة 

أربعة في المائة من معدل السنوات الخمس األخيرة.  

جنوب السودان  |  األغذية األساسية     
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1,3

-1,3

South Sudan, Juba, Retail, Sorghum (Feterita) 

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

1,8

     -2,4

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1254958/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار األغذية األساسية ترتفع إلى مستويات قياسية  
واصلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المنتجين محلياً تحليقها خالل فبراير/شباط 
رغم استكمال حصاد 2019 مؤخراً. كما سجلت أسعار القمح المستورد ارتفاعاً آخر 
وارتفعت  الخبز.  الحكومة دعمها ألسعار  بالتزامن مع استمرار  فبراير/شباط،  خالل 
أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية تجاوزت ضعفي قيمها قبل عام. ويعود ارتفاع 
مستويات األسعار إلى تدني إنتاج الحبوب لعام 2019 إلى جانب تراجع قيمة العملة، 
فضالً عن نقص الوقود وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية ما أدى إلى تضخم تكاليف 
قادتها  التي  واألغذية  بالمحاصيل  اإلمداد  تقييم  بعثة  لنتائج  ووفقاً  والنقل.  اإلنتاج 
المبكر(،  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام  خاص،  )تقرير   2019 عام  الحكومة 
يقدر إنتاج الحبوب الخشنة عام 2019 بنحو 5,2 مليون طن، أي أدنى بنسبة 36 في 
المائة من إنتاج 2018 الوفير وبنسبة 18 في المائة قياساً بمعدل السنوات الخمس 
األخيرة. ولعل العامل الرئيس وراء هذا العجز في اإلنتاج يعود إلى توليفة من موجات 
جفاف مديدة شهدها شهر يوليو/تموز مع أمطار غزيرة أعقبتها في أواخر الموسم، 
ما تسبب في فيضانات واسعة النطاق. كما كان لإلصابات الشديدة باآلفات تأثير آخر 

طال الغالل.  

السودان  |  األغذية األساسية 
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نسبة النموّ

حتى 02/20 معّدل هذه الفترة

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

 14,4

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

تراجعت أسعار الذرة بصورة عامة إال أنها التزال أعلى بشكل 
ملحوظ قياساً بالعام الفائت                          

السالم  ودار  إرينجا  أسواق  في  فبراير/شباط  خالل  تراجعاً  الذرة  أسعار  سجلت 
مع حصاد الموسم الثانوي »فولي« الذي استكمل مؤخراً في المناطق الشمالية 
الشرقية ذات الهطوالت المطرية ثنائية النموذج. غير أن األسعار بقيت عند مستويات 
بالدرجة  تعود  ألسباب  وذلك  عام،  قبل  نظيرتها  قيم  ضعفي  إلى  وصلت  مرتفعة، 
والجنوب  أفريقيا  شرق  في  بلدان  من  التصدير  على  القوي  الطلب  إلى  األولى 
المعدل  عن   2019 عام  الحبوب  إنتاج  تراجع  تسبب  ذلك،  إلى  إضافة  األفريقي. 
بشكل طفيف نتيجة تدني اإلنتاج محلياً في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى 
المتأثرة بموجات الجفاف، في الضغط على األسعار وارتفاعها. كما جاء دعم األسعار 

أيضاً نتيجة اضطرابات التجارة الناجمة عن األمطار الغزيرة في أواخر 2019.   

جمهورية تنزانيا المتحدة  |  الذرة        
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حتى 02/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
United Republic of Tanzania, Arusha, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

6,1

 7,1

أسعار الذرة تستقر مع بقائها عند مستويات قياسية أو شبه 
قياسية        

حافظت أسعار حبوب الذرة ومنتجات الذرة على استقرارها خالل فبراير/شباط، 
وذلك عقب الزيادات المتواصلة التي شهدتها منذ منتصف 2019. إال أن مستوياتها 
في فبراير/شباط كانت أعلى بضعفي قيمها المسجلة قبل عام حيث وصلت إلى 
مستويات قياسية أو شبه قياسية. ولعل استقرار األسعار على نطاق واسع قياساً 
بالشهر الماضي يعكس إلى حد ما تأثيرات إجراء ضبط األسعار الذي بدأ تطبيقه عام 
2019، والذي ساعد على احتواء الضغط المسبب الرتفاع األسعار نتيجة محدودية 
اإلمداد. إضافة إلى ذلك، تحسنت آفاق محصول الذرة لعام 2020 وبالتالي النظرة 
االستشرافية حيال اإلمداد خالل األشهر األخيرة، ما يعكس ظروف الطقس المؤاتية 

والتي أسمهت بدرجة أكبر في تخفيف ارتفاع األسعار خالل فبراير/شباط.   

زامبيا  |  الذرة      
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حتى 02/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zambia, National Average, Retail, Maize (white)المرجع هو:

 5,0

6,0

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/3/ca7787en/ca7787en.pdf
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

بقائها أعلى  تتراجع خالل األشهر األخيرة مع  الذرة  أسعار 
من مستويات نظيرتها قبل عام      

الثاني  ويناير/كانون  األول  ديسمبر/كانون  المجروشة خالل  الذرة  تراجعت أسعار 
ما يعكس تأثير دعم األسعار الذي بدأ تطبيقه في أواخر 2019 وزيادة حجم الواردات 
إلغاء تقييد استيراد الحبوب المعدلة وراثياً. وبين ديسمبر/كانون األول 2019  عقب 
وفبراير/شباط 2020، تم استيراد كمية 000 155 طن من الذرة من جنوب أفريقيا، 
أن األسعار  إال  مايو/أيار.  التسويقية في  السنة  بدء  المهملة منذ  بالكميات  قياساً 
األسعار  أعلى  حيث سجلت  عام،  قبل  نظيرتها  قيم  ضعف   17 بنحو  أعلى  كانت 
في محافظة ماسفينجو التي تعيش أعلى مستوى من انعدام األمن الغذائي في 
قيمة  تراجع  استمرار  إلى  األولى  بالدرجة  األسعار  في  االرتفاع  هذا  ويعود  البلد. 
تراجعت  كما  الوطني.  المستوى  على  عامة  بصورة  اإلمدادات  ومحدودية  العملة 
التوقعات حيال إنتاج محصول 2020 أيضاً بفعل استمرارية ضعف توزع األمطار. وفي 
حال انخفضت كمية الحصاد عن المعدل بأشواط للسنة الثانية على التوالي، فقد 

تخضع أسعار الحبوب إلى ضغط مسبب الرتفاعها على نحو مستمر خالل 2020.  

زمبابوي  |  الحبوب       
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حتى 01/20 معّدل هذه الفترة

-0,7

-0,1

Zimbabwe, Harare, Retail, Bread

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

7,9

11,4

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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أعدت هذه النشرة من قبل فريق رصد أسعار األغذية وتحليلها التابع للنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر المعني باألغذية والزراعة 
على  باألسعار  المتعلقة  والتحليالت  المعلومات  آخر  على  النشرة  هذه  وتشتمل  والزراعة.  األغذية  لمنظمة  واألسواق  التجارة  قسم  في 
المستوى المحلي لألغذية األساسية، السيما في البلدان النامية لتستكمل بذلك تحليل منظمة األغذية والزراعة لألسواق الدولية. كما توفر 

تحذيراً مبكراً بارتفاع أسعار األغذية على المستوى القطري التي قد تؤثر سلباً في األمن الغذائي. 

يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتوافرة حتى شهر مارس/آذار 2020. 

 تجدون كافة البيانات المستخدمة في هذا التحليل في أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابط:
www.fao.org/giews/food-price/tool/public/index.html#/home 

 www.fao.org/giews/food-prices :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني لرصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابط

توّجه تساؤالتكم إلى: 
GIEWS رصد أسعار األغذية وتحليلها 

قسم التجارة واألسواق 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 Viale delle Terme di Caracalla
00153، روما، إيطاليا 

GIEWS1@fao.org :البريد االلكتروني

أعد النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لمنظمة األغذية والزراعة قائمة بالعناوين البريدية بغرض نشر تقاريره.

لالشتراك يرجى تقديم استمارة التسجيل من خالل الرابط التالي:
http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world
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 المسميات المستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ال تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة األغذية والزراعة لألمم
 المتحدة )المنظمة( بشأن الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها
 وتخومها. وال تعني اإلشارة إلى شركات أو منتجات محددة لمصنعين، سواء كانت مشمولة ببراءات االختراع أم ال، أنها تحظى بدعم أو تزكية

  المنظمة تفضيال لها على أخرى ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها.

إن وجهات النظر الُمعبر عنها في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف )المؤلفين( وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها.
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