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األساسية ئل  لرسا  ا

Ñ  واصلت أسعار تصدير القمح تراجعها خالل يونيو/حزيران، متأثرة بضغط تقدم الحصاد
الجديد والنظرة االستشرافية المؤاتية حيال اإلمداد عالمياً. وتراجعت أسعار األرز 
على المستوى الدولي للمرة األولى منذ بداية العام وذلك يعود بالدرجة األولى إلى 
تباطؤ األنشطة التجارية. بالمقابل، ارتفعت أسعار الذرة بعد تراجعها خالل األشهر 
المناوئة  النمو  العالمي وظروف  المستوى  القوي على  بالطلب  األخيرة، مدعومة 

في الواليات المتحدة األمريكية. 

Ñ  في شرق أفريقيا، تراجعت أسعار الحبوب الخشنة خالل يونيو/حزيران، حيث أدى
إلى  كوفيد-19  بجائحة  المرتبطة  اإلغالق  تدابير  وتخفيف  مؤخراً  المحاصيل  حصاد 
بصورة  أسعارها  ارتفاع  استمر  بالمقابل،  األسواق.  في  المنتجات  توافر  تحسين 
حادة في السودان بفعل محدودية اإلمدادات محلياً وضعف قيمة العملة، فضالً عن 

تدابير احتواء الجائحة التي أعاقت سالسل اإلمداد. 

Ñ  ،وفي أمريكا الوسطى، واصلت أسعار الفاصولياء ارتفاعها الحاد خالل يونيو/حزيران
الموسمي  الضغط  بفعل  المناطق،  بعض  في  استثنائية  مستويات  إلى  لتصل 
المحلي  المستويين  على  القوي  الطلب  مع  ترافق  الذي  الرتفاعها  المسبب 

والخارجي وسط المخاوف المرتبطة بجائحة كوفيد-19. 

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

3 ........ تحذيرات بخصوص األسعار المحلية 

األرجنتين | المواد الغذائية 

بنغالديش | األرز  

البرازيل | الحبوب  

كولومبيا | األرز 

هايتي | األغذية األساسية   

قيرغيزستان | دقيق القمح  

جنوب السودان | األغذية األساسية    

السودان | األغذية األساسية  

طاجيكستان | دقيق القمح  

تايلند | األرز

زمبابوي | المواد الغذائية 

تحذير األسعار على المستوى المحلي 

ال يتم إدراج تحذيرات إال في حال كانت بيانات األسعار المتاحة ليست أقدم من شهرين.
تتوافق مع خارطة العالم الصادرة عن األمم المتحدة بتاريخ فبراير/شباط 2020 

http://www.fao.org/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/3/cb0188en/cb0188en.pdf
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها  هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

تراجع أسعار القمح واألرز على المستوى الدولي خالل يونيو/حزيران، مقابل ارتفاع نظيرتها للذرة       
 تراجعت أسعار القمح على المستوى الدولي للشهر الثاني على
 التوالي خالل يونيو/حزيران، متأثرة بضغط تقدم الحصاد في النصف

 الشمالي لألرض وتحسن آفاق اإلنتاج في عديد من البلدان المصدرة، ما
 يشير إلى نظرة استشرافية إلمداد يفوق المعدل عالمياً خالل الموسم

 21/2020. ووصل معدل سعر طن القمح األمريكي المرجعي )رقم 2،
 قاسي، أحمر، شتوي، تسليم ظهر السفينة( إلى 216 دوالراً أمريكياً،

 أي أدنى بنسبة ثالثة في المائة عن نظيره خالل مايو/أيار وبنسبة
 خمسة في المائة قياساً بالشهر عينه من عام 2019. وفي نصف

 الكرة الجنوبي، تراجعت أسعار تصدير القمح بأكثر من 10 في المائة
 في أستراليا، عقب الزيادة الملحوظة في اإلنتاج، بينما في األرجنتين،

 تسببت المخاوف المرتبطة بتأثيرات الطقس الجاف في زراعات بعض
  المناطق بارتفاع طفيف في األسعار.

 ارتفعت أسعار تصدير الذرة خالل يونيو/حزيران، بعد تراجعها خالل
 األشهر األربعة الماضية، ليصل معدل سعر الذرة األمريكية المرجعية

 )رقم 2، صفراء، تسليم ظهر السفينة( إلى 149 دوالراً أمريكياً للطن،
 أي أعلى بأكثر من ثالثة في المائة قياساً بشهر مايو/أيار، لكنها ال

 تزال أدنى بنسبة 24 في المائة قياساً بالسنة الماضية. وتعكس
 زيادة األسعار خالل يونيو/حزيران المخاوف المرتبطة بتأثير ظروف
 الطقس الجاف في المحاصيل داخل الواليات المتحدة األمريكية،

 وانتشار األخبار في أواخر الشهر بانخفاض المساحات المزروعة
 بالمحصول عن المستوى المتوقع. كما تسببت الزيادات في أسواق

 النفط الخام وتحسن الطلب على التصدير بدعم األسعار. غير أن توافر
 كميات كبيرة للتصدير وآفاق اإلمداد الجيدة عموماً حّدت من ارتفاع

 األسعار.

 سجل مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
 )2014‑2016=100( خالل يونيو/حزيران 114,8 نقطة، منخفضاً بنسبة
 0,8 في المائة عن شهر مايو/أيار، لكنه ال يزال أعلى بنسبة 14 في
 المائة عن قيمته المسجلة العام المنصرم. ولعل هذا التراجع مؤخراً،
 الذي يعد األول منذ بداية العام، يعكس بالدرجة األولى خفوت الطلب

 على أرز إنديكا. وبين بلدان المنشأ الرئيسية ألرز إنديكا، كان التراجع هو
األبرز في فيت نام، وذلك بسبب الوصول المبكر للمحصول »الصيفي-

 الخريفي« وتباطؤ المبيعات الجديدة وإلغاء الفلبين لمناقصة بين الحكومة
 والدوائر الحكومية األخرى. ورغم اهتمام الجهات الشرائية األفريقية

 واستمرار المعوقات اللوجستية، إال أن عروض األسعار تراجعت في الهند
 مدفوعة بانخفاض قيمة الروبية. بالمقابل، استقرت األسعار تارة وارتفعت

 بشكل طفيف تارة أخرى في تايلند، مدعومة بتحسن قيمة عملة
 البلد ومحدودية اإلمدادات، وفي باكستان بسبب محدودية اإلمدادات

والمبيعات الجيدة إلى بلدان أفريقية.
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دوالر أمريكي للطن
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 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)
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أسعار الذرة على المستوى الدولي

 APK-Inform المصدر: المجلس الدولي للحبوب، الوكالة االستشارية

أمريكا )الخليج(، الذرة )أمريكية رقم 2، صفراء)
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ظهر السفينة)
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البحر األسود، الذرة )علف)

دوالر أمريكي للطن آخر سعر              
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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 (
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار 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 

أعلى  بقائها  مع  تباطؤ  إلى  األغذية  أسعار  تضخم  معدالت 
من نظيرتها قبل عام 

مايو/ خالل  هامشياً  تحسناً  الغذائية  للمواد  بالتجزئة  المبيع  أسعار  شهدتت 
التباطؤ في  ويعكس هذا  العام.  بداية  األغذية منذ  تباطأ تضخم أسعار  أيار، حيث 
زيادة األسعار بالدرجة األولى تأثير تطبيق سقف األسعار على السلع األساسية 
جائحة  تفشي  وسط  االقتصادي  النشاط  ومحدودية   ،2020 مارس/آذار   20 بتاريخ 
كوفيد-19. ومن بين المنتجات الرئيسية التي تدخل في الوجبات الغذائية المحلية، 
جاء تراجع أسعار منتجات اللحوم والفاكهة ليعاوض الزيادات التي شهدتها أسعار 
أن  إال  القمح،  حبوب  أسعار  تحسن  ورغم  األلبان.  ومشتقات  الخضروات 
أسعار منتجات القمح حافظت على مستواها أو سجلت تراجعاً خالل مايو/أيار. 
تشهدها  التي  كوفيد-19  بفعل  الطوارئ  حالة  األغذية خالل  أسعار  لضبط  وسعياً 
البالد في الوقت الراهن، عملت الحكومة على رفع سقف األسعار الخاصة بسلع 
العام،  التضخم  معدالت  إجمالي  أن  غير   .2020 أغسطس/آب   30 لغاية  أساسية 
قيمتها  نصف  من  أكثر  فقدت  التي  البلد،  عملة  قيمة  تراجع  استمرار  جانب  إلى 
مقابل الدوالر األمريكي خالل العام الفائت، يواصل تأثيره سلباً في أسعار األغذية 
على المستوى المحلي، ما يتسبب في ضغط على األسعار وارتفاعها ما يسهم 

بالتالي في استمرار زيادتها السنوية. 

األرجنتين  |  المواد الغذائية      
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نسبة النموّ

حتى 05/20 معّدل هذه الفترة

 0,4

-0,1

Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 1,3

   1,03,8

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األرز والقمح تواصل ارتفاعها خالل يونيو/حزيران
سجلت أسعار األرز مزيداً من االرتفاع خالل يونيو/حزيران لتصل إلى أعلى مستوى 
تسجله منذ سنوات عديدة، وذلك يعود بالدرجة األولى إلى كميات الصادرات الكبيرة 
التي أثرت في توافر المنتج في األسواق. األمر الذي يعاوض بل وأكثر التراجع في 
مايو/أيار وسط   – مارس/آذار  من  الفترة  اتقدت خالل  التي  التجزئة،  أسواق  طلب 
الصادرات  الذي حث  البلد،  الكبير في قيمة عملة  التراجع  جائحة كوفيد-19. ولعل 
بكميات كبيرة خالل األشهر السابقة، واصل ضغطه على األسعار المسبب الرتفاعها، 
أسعار  واصلت  كما  بأشواط.  عام  قبل  نظيرتها  من  أعلى  قيم  إلى  وصلت  والتي 
القمح ارتفاعها خالل يونيو/حزيران نتيجة انخفاض توافرها موسمياً وارتفاع تكاليف 
الذرة  أسعار  تراجعت  بالمقابل،  للبلد.  الرئيس  المورّد  األرجنتين،  من  استيرادها 
انخفاض  بضغط  متأثرة  يونيو/حزيران،  خالل  التوالي  على  الثاني  للشهر  الصفراء 

مبيعات التصدير بالتزامن مع استمرار الحصاد الرئيسي المرتقب بكميات وفيرة. 

البرازيل  |  الحبوب       

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 1,1

-0,8

Brazil, Federal District, Wholesale, Rice (milled, fine long-grain, type 1)

نسبة النموّ

حتى 06/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

8,8

  2,3

أسعار األرز تبقى أعلى من نظيرتها قبل عام              
مستوى  عند  يونيو/حزيران  خالل  نسبياً  استقرارها  على  األرز  أسعار  حافظت 
لعام  »بورو«  الرئيسي  للموسم  الوفير  الحصاد  رغم  عام  قبل  نظيرتها  من  أعلى 
موسم  محاصيل  حيال  المؤاتية  والتوقعات  مايو/أيار،  في  استكمل  الذي   ،2020
المبكر(.  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام  قطري،  )موجز   2020 لعام  »أوس« 
وأدت عمليات الشراء الجيدة على المستوى المحلي وتكديس المنتج من جانب 
زيادة  دعم  إلى  كوفيد-19  بجائحة  المرتبطة  المخاوف  وسط  والتجار  المزارعين 
الحصاد  عن  الناجم  الضغط  ومعاوضة  األخيرة،  األشهر  خالل  حاد  بشكل  األسعار 
مؤخراً. ولدعم األسر سريعة التأثر، زادت الحكومة عدد مستحقي الحصول على 
لديها ودعم  احتياطي األغذية  ولتعزيز  المخصصة.  والكميات  األرز بأسعار مدعومة 
شراؤها  سيتم  التي  المقشور  غير  األرز  كميات  زيادة  على  أقدمت  المزارعين، 
خططها  عن  مؤخراً  الحكومة  إعالن  ذلك  إلى  أضف  الفائت.  العام  بكميات  قياساً 
الستيراد األرز، بالتزامن مع خفضها للرسوم الجمركية على االستيراد بهدف تعزيز 

إمدادات األسواق واحتواء األسعار.  

بنغالديش  |  األرز      
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النموّ

حتى 06/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (BR-8/11/Guti/Sharna)المرجع هو:

6,2

http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=BGD&lang=ar
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والزراعة لألغذية  المبكر  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام 

14 يوليو/متوز FPMA2020 نشرة خاصة

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها  هنا  

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار األغذية األساسية عند مستويات مرتفعة            
واصلت أسعار الذرة المجروشة المنتجة محلياً ارتفاعها خالل مايو/أيار مع ارتفاع 
التي  الهطوالت  ضعف  بتأثير  المرتبطة  المخاوف  بفعل  الموسمية  االتجاهات  في 
شهدتها الفترة مارس/آذار-مايو/أيار في محاصيل الموسم األول لعام 2020. وال يزال 
تطبيق تدابير االحتواء واضطراب التجارة وسط جائحة كوفيد-19 يتسبب في الضغط 
على األسعار وارتفاعها، حيث وصلت إلى مستوى أعلى باشواط من نظيرتها قبل 
بتراجع قيمة العملة.  عام، عقب تراجع اإلنتاج عام 2019 وارتفاع تكاليفه، مدعوماً 
كما أسهم ذلك في ارتفاع أسعار األرز المستورد، حيث سجلت زيادة حادة خالل 
مايو/أيار في سوق بورت أو برينس لتتجاوز نظيرتها قبل عام بنسبة 45 في المائة، 
رغم زيادة الواردات خالل األشهر الخمسة األولى من العام. أما أسعار الفاصولياء 
زياداتها  عقب  مايو/أيار  خالل  البلد  في  خليطة  اتجاهات  شهدت  فقد  السوداء 
المتواصلة في األشهر الثالثة األخيرة، إال أنها بقيت عموماً أعلى باشواط من قيمها 
آخر،  رئيسي  غذائي  منتج  وهو  القمح،  دقيق  أسعار  كانت  عام. في حين  قبل 

أعلى بأكثر من 20 في المائة قياساً بأسعار مايو/أيار من العام الفائت.  

هايتي  |  األغذية األساسية        
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نسبة النموّ

حتى 05/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Haiti, Port-au-Prince, Retail, Rice (imported)المرجع هو:

 3,9

أعلى من  بقائها  يونيو/حزيران مع  األرز خالل  تراجع أسعار 
قيم نظيرتها قبل عام                              

يونيو/حزيران  خالل  األرز  أسعار  تراجعت  الماضي،  الشهر  خالل  استقرارها  بعد 
مع  بالتزامن  الرئيسي،  الحصاد  من  اإلمدادات  تحسن  بسبب  األسواق  جّل  في 
انخفاض الطلب، الذي احتدم خالل شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان وسط جائحة 
الفائت،  بالعام  قياساً  المائة  40 في  بنحو  أعلى  بقيت  أن األسعار  كوفيد-19. غير 
وذلك بعد الزيادات المتواصلة التي سجلتها منذ أواخر 2019 مدعومة بارتفاع تكاليف 
واألنماط  العملة  قيمة  تراجع  عن  األولى  بالدرجة  الناجم  األساسية  المستلزمات 
الموسمية المترافقة بمخاوف حيال تأثير الطقس المناوئ في غالل المحاصيل في 
بعض مناطق اإلنتاج. غير أن ارتفاع مستوى األسعار قد يعود بالنفع على المنتجين 

بعد انخفاض مستوياتها خالل السنوات القليلة الماضية. 

كولومبيا  |  األرز      
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Colombia, National Average, Retail, Rice (first quality)

نسبة النموّ

حتى 06/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

4,  0,60

2,5

بقائها  مع  استقراراً  أو  تراجعاً  تسجل  القمح  دقيق  أسعار 
أعلى من نظيرتها قبل عام                   

أظهرت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب األول عالمات تراجع 
خالل يونيو/حزيران مع بدء حصاد 2020 أو بقيت مستقرة نسبياً. ولعل جهود الحكومة 
كوفيد-19،  بفعل  الطوارئ  فترة  خالل  المجحف  التسعير  اتجاه  عكس  إلى  الرامية 
ومنها فرض مؤقت لسقف أسعار المواد الغذائية وإيقاف الصادرات وتخصيص مبالغ 
البالد  التي شهدتها  الزيادات  كبيرة لتجديد االحتياطي لديها، أسهمت في تهدئة 
خالل الشهرين السابقين. أضف إلى ذلك اآلفاق اإليجابية لإلنتاج، حيث من المتوقع 
أن يتحسن حصاد 2020 بأكثر من 10 في المائة عن مستواه المنخفض المسجل 
الزيادات  بعد  عام  قبل  نظيرتها  قيم  من  أعلى  بقيت  األسعار  أن  إال  الفائت.  العام 
والمخاوف  المستهلك  طلب  احتدام  إثر  وأبريل/نيسان  مارس/آذار  خالل  الحادة 
انخفاض  أدى  كذلك  إقليمياً.  الصادرات  المفروضة على  والقيود  بالجائحة  المرتبطة 
من  األسعار  ارتفاع  بسبب  االستيراد  تكاليف  وزيادة   2019 عام  محلياً  القمح  إنتاج 
كازاخستان، المورّد الرئيسي للبلد، وكذلك تراجع قيمة العملة إلى اإلسهام في 

ارتفاع مستويات األسعار.  

قيرغيزستان  |  دقيق القمح     
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نسبة النموّ

حتى 06/20 معّدل هذه الفترة

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

5,5

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها  هنا  

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

تباطؤ  رغم  استثنائية  مستويات  إلى  ترتفع  األغذية  أسعار 
وتيرة زيادتها               

بينما  يونيو/حزيران،  خالل  الرفيعة  الذرة  أسعار  استقرت  جوبا،  العاصمة،  في 
تراجعت أسعار الذرة الصفراء بعد تحليقها خالل األشهر السابقة. ولعل زيادة توافر 
المنتجات في األسواق جاء نتيجة بدء حصاد الموسم األول في المناطق الجنوبية 
بجائحة  المرتبطة  التقييد  إجراءات  تخفيف  جانب  إلى  الهطوالت،  نموذج  ثنائية 
كوفيد-19. بينما استمرت زيادة أسعار محاصيل أساسية أخرى، بما فيها الكسافا 
وارتفعت  السابقة.  باألشهر  قياساً  أبطأ  بوتيرة  لكن  السوداني،  والفول  والقمح 
أسعار  وصلت  حيث  يونيو/حزيران،  خالل  استثنائية  مستويات  إلى  األعذية  أسعار 
الحبوب إلى ضعفي قيمها قبل عام وتجاوزت قيمها المسجلة في تموز/يوليو 2015 
قبل انهيار العملة بنحو 30 ضعفاً. ولعل السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار األغذية 
األساسية يتمثل في الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد الشامل، وعدم كفاية 
اإلمدادات المحلية، واستمرار تأثير النزاعات المديدة. كما أسهمت االضطرابات التي 
أصابت األسواق المحلية والتجارة بفعل جائحة كوفيد-19، والتفتيش عند الحدود من 

جانب الحكومة األوغندية في مزيد من الضغط المسبب الرتفاع األسعار. 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
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نسبة النموّ

حتى 06/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)المرجع هو:

20,1

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

يونيو/ خالل  ارتفاعها  تواصل  األساسية  األغذية  أسعار 
حزيران   

واصلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المنتجين محلياً ارتفاعها خالل يونيو/حزيران 
لتصل إلى مستويات قياسية. وتراجعت أسعار القمح المستورد بمعظمه للشهر 
الثاني على التوالي في العاصمة الخرطوم، بينما بقيت ثابتة أو ارتفعت في أسواق 
أخرى. بصورة عامة، كانت أسعار الحبوب عند مستويات مرتفعة على نحو استثنائي 
خالل يونيو/حزيران، وأعلى بنحو ثالثة أضعاف قيمها المرتفعة أصالً قبل عام. ويعود 
قيمة  وانخفاض   2019 عام  الحبوب  إنتاج  ضعف  إلى  األولى  بالدرجة  االرتفاع  ذلك 
يتسبب  ما  الزراعية  المستلزمات  أسعار  وارتفاع  الوقود  نقص  جانب  إلى  العملة، 
في تضخم تكاليف اإلنتاج والنقل. وتسببت اضطرابات األسواق واألنشطة التجارية 
الناجمة عن اإلجراءات التي تم تنفيذها الحتواء تفشي جائحة كوفيد-19 في مزيد 
من الضغط على األسعار المسبب الرتفاعها. وسعياً لدعم التجارة بسلع رئيسية، 
أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن تأسيس صندوق تمويل التجارة )السياسات الغذائية، 

رصد أسعار األغذية وتحليلها(. 

السودان  | األغذية األساسية      
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 2,0

0,1

Sudan, Nyala, Wholesale, Millet

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

4,4

7,8

أسعار دقيق القمح تتراجع مع بقائها أعلى من نظيرتها قبل 
عام      

سجلت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب األول تراجعاً بصفة 
 2020 لعام  الشتوي  الموسم  حصاد  بدء  تأثير  يعكس  ما  يونيو/حزيران  عامة خالل 
وتخفيف تدابير االحتواء المتعلقة بكوفيد-19، حيث تقول التقارير عن عودة األسواق 
إلى كامل نشاطها اعتباراً من منتصف يونيو/حزيران. وقد أسهمت إجراءات تثبيت 
الغذائية األساسية، بما في ذلك  المنتجات  لعدد من  التصدير مؤقتاً  األسعار ومنع 
غير  لتراجعها.  المسبب  األسعار  على  الضغط  في  القمح،  ودقيق  القمح  حبوب 
الحادة  الزيادات  إثر  عام،  قبل  المسجلة  مستوياتها  من  أعلى  بقيت  األسعار  أن 
قبل  من  الطلب  احتدام  بفعل  مارس/آذار-مايو/أيار  الفترة من  التي سجلتها خالل 
المستهلكين وسط المخاوف المرتبطة بالجائحة والقيود اإلقليمية على الصادرات. 
كما تسببت االضطرابات اللوجستية المتعلقة بتدابير االحتواء المرتبطة بكوفيد-19 
في الضغط أيضاً على األسعار. ولعل ما تسبب كذلك في ضغط إضافي على األسعار 
المورّد  كازاخستان،  من  األسعار  بارتفاع  ترتبط  التي  الواردات  تكاليف  ارتفاع  كان 

الرئيس للبلد، وتراجع قيمة العملة المحلية. 

طاجيكستان  |  دقيق القمح       
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نسبة النموّ

حتى 06/20 معّدل هذه الفترة

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

 6,3

http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1298784/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1298784/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها  هنا  

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األرز ترتفع خالل يونيو/حزيران متجاوزة قيم نظيرتها 
قبل عام بأشواط                             

سجلت أسعار األرز انخفاضاً حاداً على المستوى المحلي خالل مايو/أيار، لترتفع 
بشكل طفيف خالل يونيو/حزيران رغم حصاد المحصول الثانوي لعام 2020 مؤخراً. 
ولعل ما دعم األسعار يرجع بالدرجة األولى إلى محدودية توافر المنتج في األسواق 
نظراً لتراجع إنتاج محصول الموسم الثانوي والمحصول الرئيسي لعام 2019 - الذي 
تم حصاده في نهاية العام الماضي – بفعل ظروف الطقس الجاف. وكانت أسعار األرز 
خالل يونيو/حزيران أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام بأكثر من 25 في المائة، 
وذلك إثر الزيادات الكبيرة في األسعار خالل شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، حيث 
اجتمع الضغط المسبب الرتفاعها بسبب محدودية توافرها محلياً مع احتدام الطلب 

محلياً وزيادة حجم الصادرات وسط جائحة كوفيد-19.   

تايلند  |  األرز       
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حتى 06/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Thailand, Bangkok, Wholesale, Rice (5% broken)المرجع هو:

      2,1 6,4

  2,4

أسعار األغذية تواصل ارتفاعها                             
رغم التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار الحبوب مع حصاد عام 2020، إال أن أسعار 
األغذية واصلت ارتفاعها خالل مايو/أيار، ما أسهم في دفع معدل التضخم السنوي 
ليصل إلى 800 في المائة. وبقي انخفاض قيمة العملة الوطنية وتراجعها المستمر 
اعتماد  زيادة  االعتبار  بعين  أخذنا  ما  إذا  الزيادة، السيما  هذه  وراء  الرئيس  العامل 
البلد على الواردات خالل عامي 2019 و2020. وقد أجرت الحكومة تحوالً من نظام 
سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف القائم على الطلب خالل يونيو/حزيران الحتواء 
المزيد من الخسائر في قيمة العملة، وتضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية 
واألسعار في السوق الموازية وبالتالي كبح ارتفاع األسعار في نهاية المطاف. غير 
يونيو/ خالل  العملة  قيمة  تراجع  استمرار  إلى  تشير  البلد  من  الواردة  التقارير  أن 
حزيران، السيما في السوق الموازية. كما أدى التحول في نظام سعر الصرف إلى 
قيمتها،  من ضعف  أكثر  إلى  وصلت  حيث  يونيو/حزيران،  الوقود خالل  أسعار  زيادة 
وهو ما قد يزيد من تكاليف التشغيل في عملية إنتاج األغذية، وبالتالي زيادة الضغط 
األغذية  أسواق  على  المفروضة  القيود  أن  ذلك  إلى  أضف  التجزئة.  أسعار  على 
المرتبطة بكوفيد-19، وما ينجم عنها من عجز  الرسمية، بفعل تدابير االحتواء  غير 
في اإلمداد المحلي، تسبب في دعم ارتفاع األسعار أيضاً خالل األشهر األخيرة. 
ولعل انخفاض إنتاج الحبوب عن المعدل خالل 2020 )موجز قطري، النظام العالمي 
للمعلومات واإلنذار المبكر(، الذي أعقب الحصاد المنخفض أصالً لعام 2019، سيقود 

إلى دعم أكبر الرتفاع األسعار. 

زمبابوي  |  المواد الغذائية        
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حتى 05/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Harare, Retail, Riceالمرجع هو:
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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 المتاحة حتى أوائل يوليو/تموز 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: 
النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لألغذية والزراعة

رصد أسعار األغذية وتحليلها 
قسم األسواق والتجارة

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

والزراعة  |  14 يوليو/متوز 2020 لألغذية  المبكر  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام 
FPMA نشرة خاصة

CB0410AR/1/08.20

 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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