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األساسية ئل  لرسا  ا

Ñ  خالل الدولي  المستوى  على  كبيراً  ارتفاعاً  الحبوب  أسعار  شهدت 
المخزون،  حجم  وتقلص  باإلنتاج  مرتبطة  بمخاوف  متأثرة  سبتمبر/أيلول 
وسط  الدولي  المستوى  على  عامة  بصورة  األرز  أسعار  تراجعت  بينما 
الرئيسي في  الحصاد  واقتراب  والمبيعات  الصادرات  الطلب على  تباطؤ 

نصف الكرة الشمالي. 

Ñ  خالل عموماً  الخشنة  الحبوب  أسعار  ارتفعت  أفريقيا،  شرق  وفي 
سبتمبر/أيلول متبعة أنماطاً موسمية. أما األسعار في معظم األسواق 
السودان  باستثناء  السابق،  العام  المسجلة  قيمها  محيط  ضمن  فكانت 
وجنوب السودان، حيث طرقت فيهما حاجزاً قياسياً جديداً في عديد من 
التجارية  الحركة  واضطرابات  العملة  قيمة  بضعف  مدعومة  األسواق، 

بفعل الفيضانات. 

Ñ  أما في غرب أفريقيا فقد واصلت أسعار الحبوب الخشنة اتجاهها الصاعد
في نيجيريا، وهو االتجاه الذي بدأ منذ بضعة أشهر بفعل حالة االقتصاد 
الحتواء  المتخذة  التقييد  تدابير  إثر  اإلمداد  سالسل  واضطراب  الشامل 

جائحة كورونا-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  

هايتي | األغذية األساسية   

قيرغيزستان | دقيق القمح  

نيجيريا | المواد الغذائية  

باكستان | دقيق القمح  

جنوب السودان | األغذية األساسية    

السودان | األغذية األساسية  

طاجيكستان | دقيق القمح  

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/cb1514en/cb1514en.pdf
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13 أكتوبر/ترشين األول FPMA2020 نشرة خاصة

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

األسعار الدولية للحبوب 

أسعار القمح والذرة تسجل ارتفاعاً حاداً خالل سبتمبر/أيلول مقابل تباطؤ ارتفاع أسعار األرز          
 سجلت أسعار القمح زيادات ملحوظة على المستوى العالمي مدعومة

 باتقاد النشاط التجاري وسط زيادة حاالت الغموض الذي يكتنف آفاق
 اإلنتاج في كل من األرجنتين وأستراليا، وكذلك بفعل ظروف الجفاف

 التي حملت تأثيراً مناوئاً في الزراعة الشتوية في كثير من بقاع أوروبا.
 ولعل استمرار قوة مبيعات التصدير ومحدودية اإلمدادات المحلية قياساً

 بالتوقعات السابقة أسفرت عن زيادة حادة طالت أسعار القمح األمريكي
 المرجعي )رقم 2 قاسي، أحمر، شتوي، تسليم ظهر السفينة(، ليصل

 معدل سعر الطن إلى 246 دوالراً أمريكياً خالل سبتمبر/أيلول، مرتفعاً
بذلك بنسبة 12 في المائة قياساً بقيمته المسجلة في أغسطس/

 آب وبنسبة 23 في المائة عن الشهر عينه العام الماضي. واألمر سيان
 بالنسبة لعروض أسعار التصدير في منطقة البحر األسود التي شهدت
 ارتفاعات ملحوظة، مدفوعة بتسارع وتيرة المبيعات السيما إلى مصر،

 لترتفع بأكثر من 11 في المائة منذ شهر أغسطس/آب.

 كذلك ارتفعت أسعار التصدير الخاصة بجميع الحبوب الخشنة الرئيسية
 بدرجة كبيرة في سبتمبر/أيلول، حيث سجلت أسعار منتج الذرة،

 األكثر تداوالً تجارياً بين الحبوب الخشنة، زيادات بأكثر من عشرة في
 المائة، استجابة إلى تراجع آفاق اإلنتاج السيما في االتحاد األوروبي،

 وتراجع المخزون في الواليات المتحدة األمريكية. ووصل معدل سعر الذرة
 األمريكية المرجعية )رقم 2، صفراء، تسليم ظهر السفينة( إلى 165
 دوالراً أمريكياً للطن خالل سبتمبر/أيلول، مدعوماً باستمرار المبيعات

 بكميات كبيرة إلى الصين )البر الرئيسي(، ليرتفع بذلك بنسبة 12
 في المائة عن شهر أغسطس/آب وبنسبة خمسة في المائة قياساً

 بشهر سبتمبر/أيلول 2019. وفي األرجنتين، تسببت المخاوف المرتبطة
 بظروف الطقس الذي شهد جفافاً أشد من المعتاد وإجراءات ضبط قيمة
 العملة التي اتخذت مؤخراً، والتي كان من المتوقع أن ترفع من تكاليف
 المستلزمات، في رفع أسعار تصدير الذرة بنسبة وصلت حتى 13 في

 المائة قياساً بالشهر السابق. أما تراجع النظرة االستشرافية حيال
 اإلنتاج في االتحاد الروسي وأوكرانيا فتسبب في دعم قيم صادرات البحر

   األسود التي ارتفعت بنسبة أربعة في المائة عن شهر أغسطس/آب.

 بالمقابل، تراجعت أسعار األرز على المستوى الدولي في جميع قطاعات
 األسواق الرئيسية، حيث انعكس ذلك في مؤشر منظمة األغذية والزراعة
 لعموم أسعار األرز )2014-2016=100( الذي سجل بالمعدل 111,6 نقطة

 في سبتمبر/أيلول، متراجعاً بنسبة 1,4 عن شهر أغسطس/آب. وفي آسيا،
 كان تراجع عروض أسعار أرز إنديكا في سبتمبر/أيلول األبرز في باكستان

 وفيت نام. ففي باكستان، تصادف هذا التراجع مع بداية حصاد 2020، بينما
 ارتبط انخفاض عروض أسعار التصدير في فيت نام بالمخاوف ذات الصلة

 بإصدار تراخيص االستيراد في الفلبين. بالمقابل، ارتفعت األسعار في تايلند،
 إذ حمل الضغط الناجم عن محدودية الكميات القابلة للتصدير وزناً أكبر قياساً

 بالضغط المسبب لتراجع األسعار بفعل برودة االهتمام بالمشتريات. وقبيل
 إطالق أعمال حصاد الموسم »الخريفي« تسببت المشتريات األفريقية

 في رفع قيم األرز نصف المسلوق في الهند، في حين حافظت أسعار أنواع
 أخرى لألرز على استقرارها أو شهدت تراجعاً طفيفاً نتيجة استمرارية ضعف

 الطلب. أما في الواليات المتحدة األمريكية فتسبب تواصل أعمال الحصاد
في انخفاض آخر طال عروض أسعار إنديكا.
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أسعار القمح على المستوى الدولي

دوالر أمريكي للطن آخر سعر              
)20    سبتمبر/أيلول)

 نسبة التغيير
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

APK-Inform المصدر: المجلس الدولي للحبوب ،الوكالة االستشارية  

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

  أاالتحاد الروسي القمح )مخصص للطحن، قمح  طري
 أعلى النهر، تسليم ظهر السفينة بحر عميق)

  أوكرانيا، القمح )مخصص للطحن، 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)

البحر األسود، الذرة )علف)

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

أوكرانيا، الذرة )عرض، تسليم ظهر السفينة)

دوالر أمريكي للطن آخر سعر              
)20    سبتمبر/أيلول)
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 ثالثة
أشهر

 شهر
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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 2,4 

الهند، أرز )مكسر بنسبة 25 في المائة)

في المائة (

آخر سعر              
)20    سبتمبر/أيلول)
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أشهر

 شهر
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      /آب

يونيو
 /حزيران
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FPMA نشرة خاصة

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 

الغذائية تسجل ارتفاعاً حاداً  بالتجزئة للمواد  أسعار المبيع 
خالل أغسطس/آب متجاوزة قيم نظيرتها قبل عام   

سجلت أسعار المبيع بالتجزئة للمواد الغذائية زيادة في أغسطس/آب هي األكبر 
خالل خمسة أشهر لتعكس بذلك إعادة النظر بسقف األسعار ورفعه خالل منتصف 
يوليو/تموز بعد أن بدأ تطبيقه في مارس/آذار 2020 استجابة الرتفاع األسعار وسط 
جائحة كوفيد-19. ومن بين المواد الغذائية، كان نصيب أسعار اللحوم هو األكبر من 
االرتفاع، بينما ارتفعت عموماً أسعار الخضروات والمحاصيل الدرنية والفاصولياء 
تراجعاً، لكن بدرجة طفيفة.  منتجات القمح  بالمقابل، شهدت أسعار  والفاكهة. 
بصفة عامة، بقيت أسعار األغذية عند مستوى يفوق نظيره قبل عام بأشواط وسط 
الضغط القوي الناجم عن التضخم المصحوب باستمرار تراجع قيمة عملة البلد التي 
 12 الـ  فترة  األمريكي خالل  الدوالر  مقابل  قيمتها  من  المائة  في   04 قرابة  فقدت 

شهراً األخيرة.  

األرجنتين  |  المواد الغذائية      
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نسبة النموّ

حتى 08/20 معّدل هذه الفترة

 -0,1

-0,2

Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 1,5

   0,33,8

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الحبوب عند مستويات مرتفعة بفعل حجم الصادرات 
الكبير وضعف قيمة العملة  

سجلت أسعار األرز ارتفاعاً حاداً في سبتمبر/أيلول رغم الحديث عن تباطؤ وتيرة 
التعريفات  لتطبيق  مؤقت  تعليق  اإلعالن عن  إثر  وذلك  الشهر،  نهاية  مع  ارتفاعها 
للمخروط  المشتركة  السوق  خارج  من  األرز  واردات  على  المفروضة  الجمركية 
الجنوبي. وفي أيلول/سبتمبر ارتفعت األسعار بأكثر من 60 في المائة قياساً بالعام 
الفائت، ما يرجع بدرجة كبيرة إلى الضغط المسبب الرتفاع األسعار الناجم عن ارتفاع 
التصدير  مبيعات  إلى  إضافة  كوفيد-19،  بصورة حادة وسط جائحة  المحلي  الطلب 
أسعار  ارتفعت  ذلك،  إلى  أغسطس/آب.  إلى  مارس/آذار  من  الفترة  خالل  القوية 
الذي  الرئيسي مؤخراً،  الحصاد  استكمال  رغم  الصفراء خالل سبتمبر/أيلول  الذرة 
تباطؤ مبيعات  بفعل  للتوقعات، وذلك  تبعاً  قياسية  إلى مستويات  إنتاجه  يرتفع  قد 
المزارعين وارتفاع الطلب على المنتج من جانب صناعات األعالف واإليثانول. وكانت 
التي  القوية  الصادرات  بنظيرتها قبل عام ما يعكس  بأشواط قياساً  أعلى  األسعار 
شجع عليها تراجع قيمة العملة التي خسرت قرابة 35 في المائة من قيمتها مقابل 
أسعار  تراجعت  فقد  القمح،  بخصوص  أما  الماضية.  السنة  عن  األمريكي  الدوالر 
قبل عام  نظيرتها  تجاوزت  أنها  إال   .2020 بدء حصاد  المنتج في سبتمبر/أيلول مع 
والرطوبة  الصقيع  بفعل ظروف  اإلنتاج  آفاق  يعكس ضبابية  ما  المائة  35 في  بنحو 
التي شهدتها بعض المناطق الزراعية الرئيسية بالتزامن مع طور امتالء الحبة. كما 
رفعه  نتيجة  الفائت  العام  ارتفاع األسعار عن  في  أيضاً  العملة  قيمة  أسهم ضعف 

لتكاليف االستيراد. 

البرازيل  |  الحبوب       
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 1,2

-0,2

Brazil, Rio Grande do Sul, Wholesale, Rice (milled, fine long-grain, type 1)

نسبة النموّ

حتى 09/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

9,3

  2,8

أسعار األرز أعلى بأشواط من قيم نظيرتها قبل عام                
سجلت أسعار األرز في سوق دكا مزيداً من االرتفاع خالل سبتمبر/أيلول، لتعكس 
أنماطاً موسمية تفاقمت بفعل المخاوف المرتبطة بتأثير ظروف الطقس غير المؤاتية 
في   35 قرابة  يغطي  الذي  الموسم  وهو   ،2020 لعام  »أمان«  موسم  حصاد  في 
المائة من إجمالي اإلنتاج السنوي. ومن المرتقب أن تنخفض غالل محصول الموسم 
المذكور إثر توالي فعاليات الطقس المناوئ، بدءاً من الهطوالت الغزيرة في مارس/

آذار وأبريل/نيسان، مروراً باإلعصار المداري أمفان الذي ضرب البالد خالل مايو/أيار، 
فالفيضانات المتكررة والمدمرة على نطاق واسع خالل يوليو/تموز وأغسطس/آب، ما 
تسبب في أضرار أصابت محصول األرز غير المقشور طوال مراحل تطوره المختلفة. 
إضافة  األخيرين،  الشهرين  المتعاقبة على مدى  الزيادات  بالحسبان  أخذنا  ما  وإذا 
إلى موجة الزيادة التي شهدتها األسعار في مطلع العام على خلفية الطلب القوي 
على المنتج وسط تفشي جائحة كوفيد-19، لوجدنا أن األسعار في سبتمبر/أيلول 

تجاوزت نظيرتها قبل عام بأكثر من 25 في المائة.   

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

6, 0,7 2
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها  هنا  

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

تدني  وسط  ارتفاعها  تواصل  األساسية  األغذية  أسعار 
توافرها وضعف قيمة العملة                            

حصاد  أعمال  تواصل  رغم  أغسطس/آب  في  المجروشة  الذرة  أسعار  ارتفعت 
اإلنتاج  تكاليف  وارتفاع  المحصول  كميات  تدني  بفعل  الرئيسي  الربيعي  المحصول 
عام  قبل  نظيرتها  من  أعلى  األسعار  وبقيت  المحلية.  العملة  قيمة  بتراجع  متأثرة 
نتيجة محدودية اإلمدادات أصالً على المستوى المحلي إثر ضعف حصاد عام 2019. 
األشهر  خالل  البلد  شهدها  التي  والسياسية  االجتماعية  االضطرابات  تجدد  أما 
األخيرة فقد تسبب في مزيد من الضغط على األسعار وارتفاعها. كما تواصل ارتفاع 
منذ  زيادة  تشهد  بدأت  أن  بعد   - أغسطس/آب  في  السوداء  الفاصولياء  أسعار 
مطلع 2020 - بفعل حالة انخفاض توافر المادة في األسواق والتي تفاقمت إثر إغالق 
الحدود مع جمهورية الدومينكان. واألمر سيان بالنسبة لمحصول األرز، المستورد 
االستيراد خالل  بتراجع  متأثرة  أغسطس/آب  أسعاره في  ارتفعت  بمعظمه، حيث 
السنة  من  عينها  بالفترة  قياساً  يوليو/تموز  إلى  أبريل/نيسان  من  الممتدة  الفترة 
الماضية. أما تراجع قيمة عملة البلد، التي خسرت قرابة 20 في المائة من قيمتها 
مقابل الدوالر األمريكي عن العام الفائت، فقد أبقت األسعار عند مستويات أعلى 

بأشواط من نظيرتها المسجلة قبل عام. 

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

 6 3,5,3

لكن  القمح تستقر عموماً في سبتمبر/أيلول  أسعار دقيق 
عند مستويات أعلى من نظيرتها قبل عام                     

حافظت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب األول على استقرارها 
نسبياً في جل األسواق خالل سبتمبر/أيلول وسط إمدادات كافية محلياً من الحصاد 
بالمقارنة  اإلنتاج تحسناً  أن يشهد هذا  المرتقب  يزال متواصالً، حيث من  الذي ال 
للمعلومات  العالمي  النظام  القطري،  )الموجز   2019 لعام  المتدني  المستوى  مع 
واإلنذار المبكر(. إال أن األسعار بقيت أعلى بدرجة كبيرة من قيم نظيرتها قبل عام 
وذلك في أعقاب الزيادة الحادة التي شهدتها في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020 
إثر موجة اتقاد طلب المستهلك وسط المخاوف المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والقيود 
دعم  ما  ولعل  للبلد.  الرئيسي  المورد  كازاخستان،  فرضتها  التي  الصادرات  على 
ارتفاع األسعار أيضاً تراجع قيمة العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 10 في المائة 
من قيمتها مقابل الدوالر األمريكي منذ مطلع 2020 وارتفاع عروض أسعار التصدير 
من كازاخستان. ولعل ما أسهم في استقرار األسعار خالل األشهر القليلة الماضية 
يعود إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لعكس اتجاه االرتفاع الجائر في األسعار خالل 
وإيقاف  الغذائية،  المواد  مؤقت ألسعار  وضع سقف  منها  والتي  كوفيد-19،  جائحة 

تصدير حبوب ودقيق القمح، ناهيك عن تخصيص مبالغ ضخمة لتجديد احتياطيها. 

قيرغيزستان  |  دقيق القمح     
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نسبة النموّ

حتى 09/20 معّدل هذه الفترة

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

 0,4,5

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KGZ&lang=ar
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KGZ&lang=ar
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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

الزيادة الحادة في أسعار األغذية تتواصل في أغسطس/آب                               
تواصلت موجة االرتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية التي بدأت منذ بضعة 
سلسلة  واضطرابات  الشامل  االقتصاد  يعيشها  التي  الصعبة  الحالة  نتيجة  أشهر 
أغسطس/ وفي  كوفيد-19.  جائحة  الحتواء  التقييد  تدابير  تطبيق  بفعل  اإلمداد 

نظيرتها  بأشواط  تجاوزت  مستويات  إلى  عموماً  الغذائية  المواد  أسعار  وصلت  آب 
المسجلة قبل عام في جل األسواق، في حين وصلت ذروتها في المناطق المتأثرة 
بالنزاعات شمال شرق البالد، حيث إضافة إلى العوامل االقتصادية، واجهت أنشطة 
األسواق معوقات أخرى نجمت عن استمرار انعدام األمن. وال تزال هذه الحالة آخذة 
في التفاقم نتيجة إغالق الحدود مع البلدان المجاورة بعد أن طبق قرار اإلغالق العام 
المنصرم لكبح تهريب األرز والذرة. أما مناخ االقتصاد الشامل فيوصف بتراجع قيمة 
العملة المحلية، انخفاض االحتياطي من القطع األجنبي، ناهيك عن ارتفاع معدل 
أعلى  وهو  أغسطس/آب،  المائة خالل  13,22 في  إلى  الذي وصل  العام  التضخم 

معدل له منذ مارس/آذار 2018. 

الغذائية         المواد   | نيجيريا 

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 1,6

-0,8

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النموّ

حتى 08/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Lagos, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

10,7

   4,5

أسعار دقيق القمح تتجه نحو مزيد من االرتفاع في سبتمبر/
أيلول لتصل إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية                 

خالل  آخر  ارتفاعاً  أساسي،  غذائي  منتج  وهو  القمح،  دقيق  أسعار  سجلت 
سبتمبر/أيلول لتعكس أنماطاً موسمية تفاقمت نتيجة محدودية إمدادات األسواق 
ووصولها إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية. فإنتاج عام 2020 الذي تدنى عن 
المستوى المتوقع فشل في التخفيف من محدودية توافر المنتج في األسواق نتيجة 
توليفة من انخفاض إنتاج موسمّي 2018 و2019 عن المعدل، وحجم الصادرات الكبير 
وتدني المشتريات عام 2019. أضف إلى ذلك أن الزيادات التي لحقت بأسعار الغاز 
والمنتجات النفطية في أغسطس/آب 2020 أحدثت ضغطاً أكبر على أسعار دقيق 
القمح. ولكبح ارتفاع األسعار بدرجة أكبر، لجأت الحكومة إلى عدة تدابير لتعزيز توافر 
المنتج على المستوى المحلي بما في ذلك موافقتها على شراء كمية 000 180 
الحكومات وطرح مناقصات  بين  الروسي كصفقة  القمح من االتحاد  طن من دقيق 
لكمية 1,5 مليون طن من دقيق القمح عن طريق مؤسسة التجارة الخاضعة إلدارة 
الدولة. أضف إلى ذلك أنه سيفتح باب االستيراد أمام القطاع الخاص مع إعفائه من 
وتحليلها(.  األغذية  الغذائية، رصد أسعار  )السياسات  والضرائب  الجمركية  الرسوم 
وفي مطلع أكتوبر/تشرين األول 2020، بلغت كمية القمح التي استوردها القطاع 

الخاص نحو 000 430 طن. 

باكستان |  دقيق القمح 
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نسبة النموّ

حتى 09/20 معّدل هذه الفترة

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

5,0

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1287636/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها  هنا  
 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األغذية األساسية تواصل تحليقها في سبتمبر/أيلول     
سبتمبر/ في  ارتفاعها  محلياً  المنتجين  والدخن  الرفيعة  الذرة  أسعار  واصلت 

أيلول لتطرق حاجز مستويات قياسية جديدة، وذلك لترافـُق الضغط الموسمي مع 
تراجع آخر في قيمة عملة البلد في السوق الموازية واالضطرابات التجارية الناجمة 
حيث  بمعظمه،  المستورد  القمح  ألسعار  بالنسبة  سيان  واألمر  الفيضانات.  عن 
ارتفعت إلى مستويات قياسية في جميع األسواق الخاضعة للرصد، بما في ذلك 
استثنائية  مرتفعة  مستويات  الحبوب  أسعار  وسجلت  الخرطوم.  العاصمة  أسواق 
أضعاف.  ثالثة  بنحو  عام  قبل  أصالً  المرتفعة  نظيرتها  متجاوزة  خالل سبتمبر/أيلول 
الصعبة  الحالة  إلى   2017 عام  أواخر  في  بدأ  الذي  الصاعد  االتجاه  استمرار  ويعود 
التي يعيشها االقتصاد الشامل، إلى جانب نقص الوقود وارتفاع أسعار المستلزمات 
تسببت   ،2020 عام  وفي  والنقل.  اإلنتاج  تكاليف  تضخم  إلى  تؤدي  التي  الزراعية 
األنشطة  واضطرابات   2019 عام  الحبوب  إنتاج  ضعف  عقب  اإلمدادات  محدودية 
المطبقة الحتواء جائحة كوفيد-19 في  التدابير  نتيجة  والتجارة  المرتبطة باألسواق 

مزيد من الضغط المسبب الرتفاع األسعار. 

السودان  |  األغذية األساسية      
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نسبة النموّ

حتى 09/20 معّدل هذه الفترة

  0,1

0,2

Sudan, Nyala, Wholesale, Millet

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

6,7

9,9

أسعار األغذية نحو مزيد من االرتفاع ووصولها إلى مستويات 
استثنائية                 

في العاصمة جوبا، استأنفت أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة منحاها الصاعد 
مدفوعة  األخيرة،  األشهر  خالل  شهدته  الذي  التراجع  عقب  سبتمبر/أيلول  خالل 
ارتفعت  كذلك  الموازية.  السوق  في  المحلية  العملة  قيمة  في  آخر  حاد  بتراجع 
أسعار أغذية أساسية أخرى، بما في ذلك الكسافا والفول السوداني والقمح 
المستورد. كما ارتفعت أسعار األغذية إلى مستويات قياسية في سبتمبر/أيلول، 
لتتجاوز أسعار الذرة الرفيعة والذرة الصفراء قيم نظيرتها قبل عام بنحو 60 و70 في 
 2015 يوليو/تموز  في  المسجلة  نظيرتها  قيم  تتجاوز  بينما  التوالي،  على  المائة 
بنحو 30 ضعفاً وذلك قبل انهيار العملة. ولعل دعم ارتفاع أسعار األغذية يرجع إلى 
استمرار الحالة الصعبة لالقتصاد الشامل، والمرتبطة بانخفاض االحتياطي من القطع 
األجنبي وتواصل التراجع الذي تشهده قيمة عملة البلد. كما تسببت االضطرابات 
التي عصفت باألسواق المحلية والتجارة مؤخراً، وتحديداً خالل النصف األول من عام 
2020 نتيجة تفشي كوفيد-19، إضافة إلى المعوقات التي تعيشها أصالً بفعل تأثير 
النزاعات المديدة، في مزيد من دعم األسعار، شأنها في ذلك شأن انخفاض حجم 
البالد. وفي  الدقيق عند حدودها مع  للتفتيش  أوغندا  تطبيق حكومة  إثر  الواردات 
التدفقات  اضطراب  إثر  حاداً  ارتفاعاً  األسعار  للرصد، عاشت  خاضعة  أخرى  أسواق 
التجارية الناجم عن الفيضانات. فقد ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة في أغسطس/آب 
وسبتمبر/أيلول على سبيل المثال في منطقتي واو )والية غرب بحر الغزال( ورمبك 

)والية البحيرات( بنحو 65 و50 في المائة على التوالي. 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
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نسبة النموّ

حتى 09/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)المرجع هو:

2 -4,9,1

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها  هنا  

تباطؤ في تضخم أسعار األغذية مع بقائها عند مستويات مر
تفعة                              

واصلت أسعار األغذية منحاها الصاعد في أغسطس/آب لكن بوتيرة أبطأ على نحٍو 
المستوى السنوي، بقيت األسعار أعلى  باألشهر السابقة. وعلى  ملحوظ قياساً 
865 في  بنسبة  األغذية  أسعار  السنوي في  التضخم  قدر  بارز، في حين  بشكل 
يوليو/ بشهر  قياساً  المائة  في   111 بنسبة  متراجعاً  أغسطس/آب،  خالل  المائة 

تموز. ولعل العامل الرئيس وراء ارتفاع األسعار يرجع إلى حالة انعدام استقرار العملة 
الوطنية التي تشهد تراجعاً حاداً في قيمتها، حالة تفاقمت بفعل التأثيرات الناجمة 
عن جائحة كوفيد-19. أما تدني حصاد الحبوب على المستوى المحلي في عامي 
2019 و2020 فقد أسفر عن تراجع اإلمدادات باألغذية على المستوى المحلي، ما 
خلق ضغطاً إضافياً أدى إلى رفع األسعار وترافق مع احتدام الحاجة إلى االستيراد، 
ما أدى بدوره إلى تفاقم التأثيرات التي يحدثها التضخم الناجم عن االستيراد في 
أسعار األغذية المحلية. أما الحكومة فقد طبق نظام سعر الصرف القائم على الطلب 
العملة، وتضييق الفجوة  خالل يونيو/حزيران الحتواء المزيد من الخسائر في قيمة 
اإلحصائيات  وتشير  الموازية.  السوق  في  واألسعار  الرسمية  الصرف  أسعار  بين 
الواردة من المصرف االحتياطي في زمبابوي إلى تباطؤ في انخفاض قيمة العملة 
بدءاً من يوليو/تموز وهو ما أكده تباطؤ معدل التضخم الشهري. ورغم ما حمله تباطؤ 
نرى  الغذائي،  األمن  إلى  إيجابية  لكنها  متواضعة  تأثيرات  األغذية من  زيادة أسعار 
بكوفيد-19 قد  المرتبطة  العامة  بالصحة  المتعلقة  التدابير  الناجمة عن  التأثيرات  أن 
أسفرت عن خسارة واسعة في مصادر المعيشة والدخل، ما أدى إلى حالة عسر 
األمن  انعدام  من  وفاقمت  الطعام  تكاليف شراء  تحمل  من  منعتها  األسر  عاشتها 

الغذائي. 

زمبابوي | المواد الغذائية        
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Harare, Retail, Maize mealالمرجع هو:

ال ينطبق

ال ينطبق

أسعار دقيق القمح مستقرة عموماً في سبتمبر/أيلول لكن 
عند مستويات تفوق نظيرتها قبل عام       

حافظت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب األول على استقرارها 
الذي  التراجع  بعد  وذلك  التوالي خالل سبتمبر/أيلول،  على  الثاني  للشهر  نسبياً 
 2020 لعام  الشتوي  الموسم  بدء حصاد  ويوليو/تموز مع  يونيو/حزيران  شهدته في 
وتخفيف تدابير التقييد المرتبطة بكوفيد-19. أما مبادرات الحكومة الرامية إلى ضبط 
القمح ودقيق  المؤقت على صادرات حبوب  الحظر  بما في ذلك  استقرار األسعار، 
القمح وتحرير اإلنتاج من االحتياطي االستراتيجي لديها، فقد أسهمت في الضغط 
على األسعار المسبب لتراجعها. إال أن األسعار بقيت أعلى بأشواط من قيم نظيرتها 
لزيادة حادة  الفائت، وذلك عقب تسجيلها  العام  المسجلة في سبتمبر/أيلول من 
بين مارس/آذار ومايو/أيار 2020 بفعل موجة الطلب من جانب المستهلك والمخاوف 
في  التصدير  على  قيود  وفرض  األسواق  اضطرابات  عن  فضالً  بالجائحة،  المرتبطة 
المنطقة دون اإلقليمية. كذلك أسهم ارتفاع عروض أسعار التصدير من كازاخستان، 

المورد الرئيس للبلد، في ارتفاع األسعار قياساً بالعام الفائت.   

| دقيق القمح        طاجيكستان  
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Tajikistan, National Average, Retail, Wheat (flour, first grade)المرجع هو:
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تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط



 

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  والتجارة  األسواق  شعبة  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 أكتوبر/تشرين األول 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 
األسواق والتجارة – التنمية االقتصادية واالجتماعية 

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  |  13 أكتوبر/ترشين األول 2020 لألغذية  المبكر  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام 
FPMA نشرة خاصة

CB1718AR/1/10.20

 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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