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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  في عليه  كان  عما  مارس/آذار  والذرة في  القمح  تصدير  أسعار  متوسط  انخفض 
فبراير/شباط على الرغم من فورة النشاط التي شهدتها التجارة وسط المخاوف 
اإلنتاج  الكبيرة وآفاق  العالمية  اإلمدادات  COVID-19 حيث استمرت  بشأن جائحة 
أبقت  ذلك،  من  النقيض  وعلى  السوق.  معنويات  على  السيطرة  في  المواتية 
التصدير  تعليق عقود  نام حول  المتداولة في فيت  الوباء واألخبار  المخاوف بشأن 

الجديدة بشكل مؤقت، األسعار الدولية لألرز في ارتفاع.  

Ñ  التوريد سالسل  بتعطيل  مقروناً  الغذاء،  على  الطلب  في  المفاجئ  االرتفاع  أدى 
في  البلدان  من  العديد  في  الغذاء  أسعار  زيادة  إلى   COVID-19 وباء  عن  الناجم 
النصف الثاني من شهر مارس/آذار. ولمواجهة االرتفاع الزائد في األسعار وضمان 
التدخالت  من  متنوعة  مجموعة  الحكومات  تتبنى  الوباء،  خالل  محلياً  السلع  توافر 

السياساتية.    

Ñ /في المكسيك وجنوب إفريقيا، ارتفعت أسعار الذرة البيضاء بشكل كبير في مارس
حدوث  بتوقعات  كبير  حد  إلى  مدفوعاً  العملة  قيمة  في  حاد  انخفاض  وسط  آذار 

.COVID-19 انكماش اقتصادي ناتج عن

Ñ  في السودان، ارتفعت أسعار المواد الغذائية األساسية إلى مستويات قياسية في
مارس/آذار بعد مزيد من انخفاض قيمة العملة في البالد نتيجة للنقص الحاد في 
أسعار العمالت األجنبية واتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية. كما 
استمر نقص الوقود وانخفاض إنتاج الحبوب لعام 2019 عن المتوسط، إلى جانب 

ارتفاع تكاليف اإلنتاج والنقل، في ممارسة ضغط تصاعدي على األسعار. 

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 

قيرغيزستان | دقيق القمح 

موزامبيق | الذرة 

باكستان | دقيق القمح 

جنوب السودان | األغذية األساسية 

السودان | األغذية األساسية   

طاجكستان | دقيق القمح 

زامبيا | الذرة 

زمبابوي | المواد الغذائية

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/ca8611en/ca8611en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8611en/ca8611en.pdf
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 
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األسعار الدولية للحبوب 

تراجعت األسعار الدولية للقمح والذرة في مارس/آذار، وأسعار األرز إلى ارتفاع     

 انخفض متوسط األسعار العالمية للقمح في مارس/آذار عما كان
 عليه في فبراير/شباط. واستمرت اإلمدادات العالمية الوفيرة والتوقعات

 العالمية المؤاتية إلمدادات 2020 بشمل عام بشكل عام، في إثقال
 كاهل األسعار  في النصف األول من الشهر، كما أضاف انخفاض

 األسعار العالمية للنفط مزيداً من الضغط نحو األدنى. في الواليات
 المتحدة األمريكية، انخفض مؤشر القمح األمريكي القياسي )رقم 2،

 قاسي، أحمر، شتوي، تسليم ظهر السفينة( للشهر الثاني على
 التوالي وبلغ وسطياً 227 دوالر أمريكي للطن، وهو أقل بقليل مما كان

 عليه في فبراير/شباط، وأعلى بحوالي اثنان في المائة من الشهر
 عينه في 2019. ومع ذلك، فإن ارتفاع الطلب على التصدير، الذي أثارته

 المخاوف بشأن الوباء واألخبار حول قيود التصدير من االتحاد الروسي،

 عزز الزيادات في األسعار في النصف الثاني من شهر مارس/آذار وحدَّ
 من هذا االنخفاض.

 وعلى نحو مماثل، انخفضت أسعار تصدير الذرة بشكل عام في
 مارس/آذار، حيث وصل معدل سعر طن الذرة األمريكية المرجعية )رقم

 2، صفراء، تسليم ظهر السفينة( إلى 162 دوالر أمريكي، أي أقل
 بنسبة 5 في المائة تقريباً مما كان عليه في فبراير/شباط و 3 في

 المائة على أساس سنوي. دفعت اإلمدادات العالمية الكبيرة والتوقعات
 المتفائلة لإلنتاج في نصف الكرة الجنوبي باألسعار، نحو األدنى. إضافة
 إلى ذلك، ساهم ضعف الطلب على الوقود الحيوي الذي تبع انخفاض
 أسعار النفط الخام في الضغط على األسعار نحو األدنى. ومع ذلك، تم

أسعار القمح على المستوى الدولي

دوالر أمريكي للطن آخر سعر              
مارس/آذار( 20(

 نسبة التغيير
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

المصدر: المجلس الدولي للحبوب

 أمريكا )الخليج(، القمح )أمريكي رقم 2
قاسي، أحمر، شتوي(

البحر األسود، القمح )مخصص للطحن(

  األرجنتين، القمح )األرجنتين، قمح طري
أعلى النهر، تسليم ظهر السفينة(

االتحاد األوروبي )فرنسا(، قمح )نخب أول(

أسعار الذرة على المستوى الدولي

 APK-Inform المصدر: المجلس الدولي للحبوب، الوكالة االستشارية

أمريكا )الخليج(، الذرة )أمريكية رقم 2، صفراء(

البحر األسود، الذرة )علف(

ظهر السفينة(
 األرجنتين، الذرة )األرجنتين، أعلى النهر، تسليم

البحر األسود، الذرة )علف(

دوالر أمريكي للطن آخر سعر              
مارس/آذار( 20(

 نسبة التغيير
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

19
/حزيران

  

18سبتمبر
/أيلول

19سبتمبر
 /أيلول

19مارس
      /آذار   

20مارس
      /آذار

18يونيو
/حزيران

  

يونيو ديسمبر19
 /كانون

ديسمبر18
 /كانون

18مارس
      /آذار

األول األول

19
/حزيران

  

18سبتمبر
/أيلول

19سبتمبر
 /أيلول

19مارس
      /آذار   

20مارس
      /آذار

18يونيو
/حزيران

  

يونيو ديسمبر19
 /كانون

ديسمبر18
 /كانون

18مارس
      /آذار

األول األول

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 
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 تسجيل ارتفاع في النصف الثاني من الشهر، نتيجة تحسن مبيعات
 الصادرات واآلثار غير المباشرة من األسواق المجاورة.

 ارتفع مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
 )2002-2004=100( للشهر الثالث على التوالي في مارس/آذار،

 متجاوزاً مستواه في فبراير/شباط بنسبة 1,7 في المائة وقيمته في
 مارس/آذار 2019 بنسبة 4,7 في المائة. قادت أسعار أرز إنديكا هذه

 الزيادة التي ارتفعت وسط مخاوف أثارتها جائحة COVID-19، ما أطلق
 العنان لدفعة مشتريات في فترة تعرف تقليدياً بأنها ضيقة موسمياً.

 في فيت نام - التي شهدت االرتفاع األشد حدة في األسعار - أدى
 االرتفاع المفاجئ على الطلب إلى تفاقم الضغط الصاعد على األسعار

 جراء سرعة وتيرة المبيعات في وقت سابق من العام. هذا ما دفع
 المسؤولين الفيتناميين، في 25 مارس/آذار، إلى إيقاف عقود التصدير

 الجديدة بشكل مؤقت، ليستعرضوا حالة الموارد وسياسة التصدير
 في البالد. تميل أخبار قيود الصادرات الفيتنامية المحتملة إلى تعزيز
 المعنويات في مصادر أخرى، خاصة في تايالند، حيث كانت األسعار
 بالفعل مدعومة بشكل جيد بالمحصول غير الموسمي الذي ضربه

الجفاف.

األسعار الدولية للحبوب - واصل

أسعار األرز على المستوى الدولي

دوالر أمريكي للطن

 المصدر: جمعية مصدري األرز التايلندي؛ تحديث منظمة األغذية والزراعة ألسعار األرز

تايلند )بانكوك(، أرز )تاي %100 ب(

فيت نام، أرز )مكسر بنسبة 25 في المائة(

 الواليات المتحدة، أرز )حبة طويلة أمريكي

الهند، أرز )مكسر بنسبة 25 في المائة(

في المائة 2.4 (

آخر سعر              
مارس/آذار( 20(

 نسبة التغيير
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

19
/حزيران

  

18سبتمبر
/أيلول

19سبتمبر
 /أيلول

19مارس
      /آذار   

20مارس
      /آذار

18يونيو
/حزيران

  

يونيو ديسمبر19
 /كانون

ديسمبر18
 /كانون

18مارس
      /آذار

األول األول

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 

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

استمرار التضخم القوي لألغذية   
ارتفاعها في فبراير/شباط، ولكن بنسبة  التجزئة للمواد الغذائية  واصلت أسعار 
أقل مما كانت عليه في يناير/كانون الثاني، تماشياً مع التباطؤ في المعدل العام 
للتضخم. عكس ذلك عملة أكثر استقراراً مقابل الدوالر األمريكي وتجميداً ألسعار 
في  الزيادات  استمرت  ذلك،  ومع  المرافق.  تعِرفات  ذلك  في  بما  مختلفة،  عناصر 
أسعار المواد الغذائية، وارتفعت في منطقة بوينس آيرس الكبرى بنسبة 2,4 في 
المائة في فبراير/شباط. ومن بين المنتجات الغذائية، ارتفعت أسعار دقيق القمح 
 .2019 لعام  القياسي  الناتج  من  الجيد  المحلي  التوافر  من  الرغم  على  والخبز 
بارتفاع  أما األسعار المرتفعة للمنتجات المشتقة من القمح فهي مدعومة جزئياً 
أسعار تصدير الحبوب. باإلضافة إلى ذلك، ساهم إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة 
على  الحفاظ  في  األول  ديسمبر/كانون   31 في  األساسية  الغذائية  المواد  على 
األسعار. وفي اآلونة األخيرة، ذكرت التقارير زيادات أخرى في أسعار المواد الغذائية 
بسبب الطلب المحلي القوي وسط مخاوف بشأن جائحة C0VID-19. وفي محاولة 
لمواجهة اإلفراط في رفع تسعيرة المواد الغذائية، حددت الحكومة، في 20 مارس/ 

آذار، سقفاً ألسعار المواد الغذائية األساسية لمدة 30 يوماً.   

األرجنتين  |  المواد الغذائية      
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-1,0

 2,1

Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Wheat (flour)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

-0,6

       0,7

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة واألرز ال تزال أعلى من نظيرتها قبل عام      
شهدت أسعار الذرة المجروشة المنتجة محلياً استقراراً بصفة عامة خالل في 
فبراير/شباط، وذلك يعود بشكل أساسي نتيجة اإلمدادات المحلية الكافية واألنشطة 
االقتصادية التي عادت إلى طبيعتها بسبب تحسن الوضع االجتماعي السياسي 
في البالد. ومع ذلك، ظلت األسعار بشكل عام أعلى من نظيرتها قبل عام، مدعومة 
تكاليف  ارتفاع  إلى  باإلضافة   2019 لعام  والثاني  األول  الموسمين  إنتاج  بانخفاض 
عملة  فقدت  مارس/آذار،  من شهر  وبدءاً  العملة.  قيمة  ضعف  جانب  إلى  اإلنتاج، 
البالد أكثر من 15 في المائة من قيمتها في عام، مما أدى إلى استمرار الضغوط 
التضخمية صعوداً وإبقاء أسعار األرز المستورد عند مستويات أعلى من تلك التي 
اإلبالغ عن  تم  األخيرة.  االنخفاضات  بعض  من  الرغم  على  عام،  قبل  عليها  كانت 
عمليات شراء ضخمة وسط جائحة C0VID-19 في مارس/آذار، مما أدى إلى ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية في بعض الحاالت، مع مراعاة اتخاذ تدابير لمواجهة اإلفراط في 
التسعير. من أجل ضمان اإلمدادات الغذائية خالل الوباء، تشجع الحكومة المزارعين 
على زراعة محاصيل قصيرة الدورة مثل الذرة البيضاء والكسافا والذرة الرفيعة، مما 
ليتم   ،2020 لعام  الرئيسي  الموسم  في  الذرة  زراعة  في  التوسع  إلى  يؤدي  قد 

حصادها بدءاً من يونيو/حزيران. 

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

نسبة النموّ

حتى 02/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

-5,8

  0,6

أو شبه قياسية  إلى مستويات قياسية  األرز  ارتفاع أسعار 
في مارس/آذار           

ارتفعت أسعار األرز للشهر الخامس على التوالي ووصلت إلى مستويات قياسية 
أو شبه قياسية في مارس/آذار. واصلت األسعار ارتفاعها لعدة أشهر ويرجع ذلك 
التي  العملة  في  بضعف  مدعوماً  المدخالت،  تكاليف  ارتفاع  إلى  رئيسي  بشكل 
بدأت بالتراجع منذ أوائل عام 2019 وفقدت 10 في المائة أخرى من نظيرتها في 
المحلية  االقتصادات  على   C0VID-19 جائحة  تأثير  بسبب  وحده،  الماضي  الشهر 
إلى  لتصل  عام  قبل  قيمها  من  المائة  في   40 بنحو  األسعار  ارتفعت  والعالمية. 
الحصاد  بفعل  طويلة  لفترة  استقرارها  عقب  قياسية  شبه  أو  قياسية  مستويات 
الوفير لمواسم متتالية. كما ازدادت األسعار بدرجة أكبر نتيجة المحدودية الموسمية 
إلى  باإلضافة  أبريل/نيسان،  المرتقب في   ،2020 لعام  األول  الموسم  قبيل حصاد 
المخاوف المرتبطة بتأثير درجات الحرارة المرتفعة في الغالل. وضع الطلب المحلي 
الضغط  المزيد من  الوطني،  المستوى  C0VID-19 على  احتواء  تدابير  القوي وسط 

على األسعار نحو األعلى، في أواخر مارس/آذار.

كولومبيا  |  األرز      
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نسبة النموّ

حتى 03/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Colombia, National Average, Retail, Rice (first quality)المرجع هو:

 5,6

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 

األسعار تستقر قبيل بدء موسم 2020         
بعض  تسجيل  مع  فبراير/شباط،  في  عام  بشكل  الذرة  حبوب  أسعار  استقرت 
التراجع في األسواق الجنوبية، حيث أدى الحصاد المبكر لمحاصيل عام 2020 إلى 
تحسين إمدادات السوق. ومع ذلك، مقارنة بالعام السابق، كانت األسعار وسطياً، 
أعلى بنسبة 40 في المائة تقريباً. ويرجع ذلك أساساً إلى محدودية اإلمدادات بعد 
2019. تشير آفاق حصاد  النمو لعام  الكبيرة في المحاصيل خالل موسم  الخسائر 
2020 إلى إنتاج دون المتوسط في المناطق الجنوبية وبعض المحافظات الوسطى، 
المتضررة،  المناطق  في  األسعار  على  الضغط  في  تستمر  أن  المرجح  من  والتي 
إلى  يؤدي  ما  جيد،  بحصاد  التنبؤات  تَِعُد  الشمالية،  المحافظات  في  األعلى.  نحو 
وترتبط  البالد.  من  أخرى  ألجزاء  بالنسبة  األسعار  في  أكبر  موسمية  انخفاضات 
القادمة وأن  الموسمية في األشهر  العرض  التي يمكن أن تعكس ضغوط  العوامل 
تحافظ على ارتفاع األسعار، باالنخفاض الحاد للعملة الذي رفع تكاليف االستيراد، 
وكذلك بالتأثيرات المحتملة لوباء C0VID-19، التي قد تشمل تعطيل سالسل العرض 

المحلي ورفع الطلب المحلي.   

موزامبيق  |  الذرة      
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نسبة النموّ

حتى 02/20 معّدل هذه الفترة

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

-0,8

عند  وبقائها  مارس/آذار  في  القمح  دقيق  أسعار  ارتفاع 
مستويات أعلى على أساس سنوي                           

غير  زيادات  مسجلة  األولى،  الدرجة  من  القمح  لدقيق  التجزئة  أسعار  ارتفعت 
في  مجدداً  لترتفع   ،2019 األول  وديسمبر/كانون  األول  أكتوبر/تشرين  بين  نمطية 
في  المستهلكين  طلب  ارتفاع  من  الغالب  في  األخيرة  الزيادة  تنبع  مارس/آذار. 
عن  واإلعالن   C0VID-19 جائحة  بشأن  مخاوف  وسط  الشهر  من  الثاني  النصف 
من  احتياجاتها  نصف  من  يقرب  ما  البالد  تستورد  كازاخستان.  من  التصدير  قيود 
االستهالك المحلي ويتم الحصول على الشحنات بشكل رئيسي من كازاخستان. 
مارس/  16 في  الحكومة،  فرضت  التسعير،  في  اإلفراط  لمواجهة  منها  ومحاولة 
آذار، أسقفاً مؤقتًة على أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك دقيق القمح، وأوقفت 
الصادرات في 23 مارس/آذار )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(. 
بعد الزيادات األخيرة، وصلت األسعار إلى مستويات أعلى من نظيرتها في مارس/
آذار من العام الماضي، مدعومة بارتفاع أسعار التصدير من كازاخستان وانخفاض 

إنتاج الحبوب لعام 2019.

قيرغيزستان  |  دقيق القمح      
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Kyrgyzstan, National Average, Retail, Wheat (flour, first grade)

نسبة النموّ

حتى 03/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

0,3

0,9

القمح على أساس شهري  انخفاض متوسط أسعار دقيق 
مع حفاظه على مستويات شبه قياسية                

ودقيق القمح في مارس/آذار  الغذائية األساسية  المواد  انخفض متوسط أسعار 
بشكل عام عن نظيره في فبراير/شباط. ومع ذلك، أدى االرتفاع الكبير على الطلب، 
في  األسعار  ارتفاع  إلى   C0VID-19 بجائحة  المتعلقة  النقل  حركة  بتعطل  مقروناً 
النصف الثاني من الشهر كما حدَّ من االنخفاض على أساس شهري. فرض تأخر 
الحصاد الناجم عن ارتفاع معدل األمطار فوق المتوسط طوال شهر مارس/آذار، الذي 
األعلى.  نحو  الضغط  من  المزيد  المحلية،  المحاصيل  على  أضرار  في  أيضاً  تسبب 
بقيت األسعار أعلى بكثير من مستوياتها قبل عام وفي مستويات شيه قياسية 
في بعض األسواق بعد الزيادات الثابتة التي طرأت في أواخر العام الماضي وكذلك 
أن  المتوقع  ومن  السوق.  إمدادات  محدودية  بسبب   2020 الثاني  يناير/كانون  في 
يصل النصيب األكبر من محصول 2020 إلى األسواق قرب نهاية أبريل/نيسان ويتوقع 
أن يبلغ اإلنتاج 25,2 مليون طن، وهو قريب من متوسط السنوات الخمس الماضية.  

باكستان  |  دقيق القمح     
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حتى 03/20 معّدل هذه الفترة

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

-0,8

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1270002/
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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 تحلُّق إلى مستويات قياسية             
سرَّعت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المزروعة محلياً اتجاهها المتزايد في مارس/
 52 السوداني من حوالي  الجنيه  قيمة  المركزي  السودان  بنك  أن خفض  بعد  آذار 
جنيهاً سودانياً لكل دوالر أمريكي في فبراير/شباط، إلى 55 جنيهاً سودانياً لكل دوالر 
أمريكي في مارس/آذار وسط نقص في احتياطيات النقد األجنبي واتساع الفجوة 
القمح - ومعظمه  ارتفعت أسعار  الرسمية والموازية. وبالمثل،  بين أسعار الصرف 
مستورد - على الرغم من المحصول الجاري الذي يقدر أن يتجاوز معدل السنوات 
الخمس السابقة بـ 30 في المائة. بشكل عام، وصلت أسعار الحبوب إلى مستويات 
قياسية، بين مرتين إلى ثالث مرات فوق المستويات المرتفعة بالفعل قبل عام. كان 
السبب الرئيسي وراء ذلك هو ضعف إنتاج الحبوب لعام 2019 وضعف العملة، إلى 
جانب نقص الوقود وارتفاع أسعار المدخالت الزراعية التي سببت تضخماً في تكاليف 
اإلنتاج والنقل. ويقدر إنتاج الحبوب الخشنة )الذرة الرفيعة والدخن( لعام 2019 بنحو 
5,2 مليون طن، أي أقل بنسبة 36 في المائة من إنتاج عام 2018 الوفير، و 18 في 
العالمي  النظام  )تقرير خاص،  السابقة  الخمس  السنوات  متوسط  أقل من  المائة 
فترات  من  مزيجاً  اإلنتاج  لنقص  الرئيسي  الدافع  كان  المبكر(.  واإلنذار  للمعلومات 
الجفاف الطويلة في يوليو /تموز، متبوعة بهطول أمطار غزيرة في أواخر الموسم، ما 
تسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق وانتشار آفات شديدة تؤثر على الغلة.          

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:

11,2

أسعار المواد الغذائية عند مستويات مرتفعة استثنائية      
في العاصمة جوبا، ظلت أسعار الذرة والذرة الرفيعة ثابتة في مارس/آذار، في 
ذلك،  من  النقيض  وعلى  والكسافا.  السوداني  الفول  أسعار  انخفضت  حين 
ارتفعت أسعار دقيق القمح، المستورد من أوغندا، بأكثر من 10 في المائة بسبب 
الحركة الحتواء  المفروضة على  للقيود  أوغندا  تنفيذ حكومة  بعد  الواردات  انخفاض 
انتشار C0VID-19. على الرغم من أن السلطات األوغندية تسمح للشحنات التجارية 
وشحنات المعونة الغذائية بمواصلة التحرك عبر الحدود، فقد أدت عمليات الفحص 
المؤخرة إلى إبطاء سير تجارة السلع بشكل كبير. باإلضافة إلى ذلك، انخفض سعر 
الصرف في السوق الموازية من 270 جنيه جنوب سوداني لكل دوالر أمريكي في 
بداية الشهر إلى 300 جنيه جنوب سوداني للدوالر األمريكي في أواخر مارس/آذار. 
ونتيجة لذلك، ُسّجِلْت ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية المستوردة األخرى 
بشكل  عالية  مستويات  عند  عام  بشكل  الغذائية  المواد  أسعار  كانت  جوبا.  في 
المائة على أساس  50 في  بنسبة  الحبوب الخشنة  ارتفاع أسعار  استثنائي، مع 
انهيار  قبل   ،2015 يوليو/تموز  قيمتها في  أعلى من  مرة   20 يقرب من  وما  سنوي 
المحلية،  اإلمدادات  كفاية  عدم  إلى  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  ويرجع  العملة. 
وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وضع االقتصاد الكلي واألثر الممتد للصراع الذي طال 
أجله. وُيقدر إجمالي إنتاج الحبوب لعام 2019 بأكثر من 10 في المائة من إنتاج عام 

2018، ولكنه يقل بنسبة 4 في المائة عن متوسط السنوات الخمس السابقة.

جنوب السودان  |  األغذية األساسية     
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 -1,7

-1,2

South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour) 

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

1,5

4,6

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

ارتفاع أسعار دقيق القمح في مارس/آذار 
ارتفعت أسعار التجزئة لدقيق القمح من الدرجة األولى، والتي سجلت زيادات غير 
عادية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر 2019/تشرين األول بسبب ارتفاع أسعار الصادرات 
اإلقليمية مرة أخرى في مارس/آذار محلقة إلى مستويات أعلى بكثير من نظيرتها 
في مارس/آذار من العام الماضي. وتنبع الزيادة األخيرة في الغالب من ارتفاع الطلب 
C0VID-19، ما أدى إلى  المخاوف بشأن جائحة  على السلع االستهالكية بسبب 
زيادة كبيرة في األسعار في أواخر الشهر. وساهمت قيود التصدير من كازاخستان 
القمح،  واردات  تمثل  البالد – بوضع ضغط صعودي.  للقمح في  الرئيسي  المورِّد   -
في المتوسط، أكثر من نصف االستهالك المحلي للبالد. على الرغم من انخفاض 
مشتريات دقيق القمح بشكل كبير في السنوات األخيرة مع تحسن قدرات الطحن 

المحلية، ال تزال البالد تعتمد بشكل كبير على واردات حبوب القمح.  

طاجكستان  |  دقيق القمح     
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-1,0

 0,1

Tajikistan, Kurgonteppa, Retail, Wheat (flour, first grade) 

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

1 1,48

0,8

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/3/ca7787en/ca7787en.pdf
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 

ارتفاع بطيء في األسعار مع بقائها عند مستويات قياسية  
ارتفعت أسعار حبوب الذرة ومنتجات الذرة بشكل معتدل في مارس/آذار، حيث 
الضغط  احتواء  في   2019 عام  في  إدخالها  تم  التي  األسعار  ضوابط  آثار  استمرت 
التصاعدي الناتج عن محدودية العرض. تشير التقارير الواردة من الدولة إلى زيادات 
حادة نسبياً في أسعار منتجات الذرة من السوق غير الرسمية، حيث يوجد توفر 
الرسمية.  بالمنافذ  مقارنة  المدعومة،  المنتجات  من  تذكر  ال  تكاد  إمدادات  أو  أقل 
على الرغم من أن االرتفاع المتوقع في إنتاج الذرة في عام 2020، من المرجح أن 
يدفع األسعار نحو األدنى، إال أن االنخفاض الحاد لعملة البلد في مارس/آذار، واآلثار 
إلى  يؤديا  أن  يمكن  التوريد،  سالسل  على   C0VID-19 وباء  خلّفها  التي  السلبية 

ارتفاع األسعار.   

زامبيا  |  الذرة      
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نسبة النموّ

حتى 03/20 معّدل هذه الفترة

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

 1 2,5,4

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها بشكل كبير                          
بنحو 540 في المائة. فعلى  ُقّدِر معدل التضخم السنوي في فبراير/شباط رسمياً 
الرغم من أن البيانات الخاصة بالمنتجات الغذائية الفردية لم تكْن متاحة في األشهر 
كبير،  بشكل  ارتفعت  قد  الغذائية  المواد  أسعار  تكون  أن  المرجح  فمن  األخيرة، 
نظراً لوزنها داخل مؤشر التضخم العام. كان ارتفاع األسعار مدفوعاً بشكل أساسي 
بالخسارة الكبيرة في قيمة العملة واإلمدادات الغذائية المحدودة بشكل عام، نظراً 
النخفاض حصاد عام 2019 ومحدودية الواردات. في محاولة لتحقيق االستقرار في 
الثابت  الصرف  سعر  نظام  إدخال  الحكومة  أعادت  الوصول،  قيود  وتخفيف  األسعار 
في مارس/آذار، مثبتة عملة البالد عند سعر 25 دوالر زيمبابوي لكل دوالر أمريكي 
وسمحت للمعامالت المحلية باستخدام العمالت األجنبية ومع ذلك، فإن المخاطر 
التي تحيق بالمستهلكين تتعلق بتوقعات وقوع محصول الحبوب للمرة الثانية على 
التوالي دون المتوسط في عام 2020،  وكذلك بتأثير جائحة C0VID-19 على سالسل 

التوريد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع األسعار.  

زمبابوي  |  المواد الغذائية       
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حتى 01/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Harare, Retail, Maize mealالمرجع هو:
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/


 

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 المتاحة حتى أوائل أبريل/نيسان 2020، التي جرى جمعها من مصادر مختلفة.

 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

10 أبريل/نيسان 2020 FPMA GIEWSCA8758AR/1/04.2020 نشرة خاصة

 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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