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األغذية أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#2 AR
خاصة  نرشة 

والزراعة لألغذية  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي    النظام 

وتحليلها األغذية  أسعار  IS لرصد 
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Ñ  ،استقرت أسعار القمح عموماً عىل املستوى الدويل خالل األسابيع الفائتة
ارتفاعها وسط طلب قوي عىل  الخشنة  الحبوب  يف حني واصلت أسعار 
االسترياد. كذلك ارتفعت أسعار األرز دولياً مدفوعة بالطلب عىل صنفي 

األرز إنديكا وجابونيكا األدىن نوعية. 

Ñ  ًويف رشق أفريقيا اتبعت أسعار الحبوب الخشنة اتجاهات خليطة عموما
خالل فرباير/شباط. ففي معظم البلدان كانت األسعار حول قيم نظريتها 
قبل عام أو أدىن باستثناء السودان وجنوب السودان التي ارتفعت فيهام 
اإلمدادات  بنقص  قياسية وقياسية مدعومة  إىل مستويات شبه  األسعار 
استمرار  ذلك  يف  مبا  الشامل  االقتصاد  يعيشها  التي  الصعبة  واألحوال 

الرتاجع يف قيمة عملتي البلدين. 

Ñ  خالل مبعظمها  تراجعاً  الفاصولياء  أسعار  شهدت  الوسطى  أمريكا  ويف 
فرباير/شباط مع بدء حصاد موسم »أبانتي« إال أنها ال تزال أعىل من قيم 
الشهرين  خالل  سجلتها  التي  امللحوظة  الزيادة  بفعل  عام  قبل  نظريتها 
إلعصارين  تعرضه  إثر  باملحصول  أملّت  التي  بالخسائر  متأثرة  املنرصمني 

متتاليني يف نوفمرب/ترشين الثاين 2020. 

مستوى االنذار باألسعار:          مرتفع         معتدل ]اعتامداً عىل تحليل"النظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر"]
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تحذير األسعار عىل املستوى املحيل 

ال يتم إدراج تحذيرات إال يف حال كانت بيانات األسعار املتاحة ليست أقدم من شهرين.
املصدر: النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر، ُمعدل ليتوافق ومعايري األمم املتحدة، 2021 
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

معظم أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة والشعري واألرز تواصل ارتفاعها يف حني تستقر أسعار القمح بالعموم
 واصلت أسعار الذرة ارتفاعها عىل املستوى الدويل خالل فرباير/شباط لتحافظ بذلك

 عىل هذا االتجاه منذ مثانية أشهر، إال أن ارتفاعها هذا الشهر كان بوترية أبطأ. ومتصدرة
 االتجاه التصاعدي للشهر الثالث بني بلدان املنشأ املصّدرة الرئيسة، سجلت الذرة

 الصفراء األمريكية املرجعية )رقم 2, صفراء، تسليم ظهر السفينة( زيادة شهرية بنسبة
 5,8 يف املائة، لتتجاوز قيم نظريتها قبل عام بنسبة 45 يف املائة، مدعومة باستمرار
 الطلب القوي السيام من قبل الصني )الرب الرئيس( وسط محدودية اإلمدادات يف

 الواليات املتحدة األمريكية. كذلك تحسنت عروض أسعار التصدير من أوكرانيا خالل
 فرباير/شباط، حيث ارتفع معدل أسعار الذرة بنسبة 3,6 يف املائة عن شهر يناير/كانون
 الثاين، متجاوزاً القيمة التي سجلها يف فرباير/شباط 2020 بنسبة 45 يف املائة. باملقابل،

 كان الرتفاع حجم مبيعات املزارعني قبيل الحصاد الوشيك الذي قد يتجاوز معدله
 تبعاً للتوقعات وزناً يف عروض أسعار تصدير الذرة من األرجنتني، لترتاجع قيمة املنتج

 األرجنتيني )تسليم ظهر السفينة عند أعىل النهر( بأكرث من ثالثة يف املائة قياساً بالشهر
 الفائت. أما أسعار الذرة الرفيعة عىل املستوى الدويل فقد شهدت ارتفاعاً حاداً وصل
 إىل نحو 18 يف املائة خالل فرباير/شباط متأثرة بقوة الطلب من الصني )الرب الرئيس(،

 شأنها يف ذلك شأن الشعري الذي ارتفعت أسعاره دولياً بنحو 3,5 يف املائة لتعكس هذه
 الزيادة محدودية اإلمدادات بالدرجة األوىل.

 كانت أسعار القمح مستقرة عموماً عىل املستوى الدويل خالل فرباير/شباط، لكنها ال
 تزال أعىل بأشواط قياساً بنظريتها قبل عام. أما أسعار التصدير من جّل بلدان املنشأ
 فحافظت عىل قيمها القريبة من تلك املسجلة يف يناير/كانون الثاين، حيث تسببت

 األسواق التي حظيت بإمداد جيد يف تخفيف الضغط املسبب الرتفاع األسعار جراء
 الظروف الزراعية دون املثالية بالنسبة ملحاصيل 2021 يف بقاع من الواليات املتحدة

 األمريكية واالتحاد الرويس. ولعل استمرار حالة الضبابية املرتبطة بتأثري زيادة الرضيبة
 املفروضة عىل تصدير القمح يف االتحاد الرويس وتحسن سعر رصف الدوالر األمرييك

 أدى إىل تخفيف الضغط املؤدي الرتفاع أسعار القمح عىل املستوى الدويل.

 وصل معدل مؤرش منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز )2014‑2016=100(
 إىل 116,0 نقطة خالل فرباير/شباط 2021، مرتفعاً بذلك بنسبة 1,5 يف املائة عن

 شهر يناير/كانون الثاين وبنسبة 11,4 يف املائة قياساً بالقيمة املسجلة قبل عام. ففي
 أسواق أرز إنديكا اآلسيوية، واصلت محدودية اإلمداد دعمها لألسعار يف تايلند
 وفيت نام خالل فرباير/شباط، رغم بطء وترية املبيعات يف عرض البحر. ويف كال

 البلدين، كانت زيادة األسعار هي األبرز بالنسبة إلمدادات األرز املكسور بالكامل،
 والتي حظيت مبزيد من الدعم جراء قوة الطلب املحيل. كذلك تسبب اهتامم الجهات
 الرشائية يف املحافظة عىل املنحى التصاعدي لعروض أسعار التصدير الهندية والباكستانية.

 ويف باكستان، أدت تقلبات قيمة العملة إىل مزيد من دعم األسعار، شأنها يف ذلك شأن
 التوقعات بتخفيف حالة االزدحام التي تشهدها موانئ الهند وذلك إثر القرار الرسمي
 القايض بإتاحة استخدام ميناء املياه العميقة يف كاكينادا املخصص لصادرات األرز. ويف

 الواليات املتحدة أدت خيبة األمل حيال عدم الفوز مبناقصة العراق إىل استقرار عروض
 أسعار إنديكا، رغم يشء من الضغط الطفيف املسبب الرتفاعها جراء التوقعات بتقلص
  املساحات املزروعة عام 2021 نتيجة التنافس من محصويل الذرة الصفراء وفول الصويا.
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أسعار الذرة عىل املستوى الدويل

APK-Inform ؛ املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشاريةUSDA :املصدر

 الواليات املتحدة )الخليج(، الذرة )أمريكية(
رقم 2، صفراء

البحر األسود، الذرة )علف(

ظهر السفينة(
 األرجنتني، الذرة )األرجنتني، أعىل النهر، تسليم

أوكرانيا، الذرة )عرض، تسليم ظهر السفينة(

دوالر أمرييك للطن آخر سعر
(21    فرباير/شباط)
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أسعار القمح عىل املستوى الدويل

دوالر أمرييك للطن

APK-Inform املصدر: املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشارية

 الواليات املتحدة )الخليج(، القمح )أمرييك رقم 2
قايس، أحمر، شتوي(

    أاالتحاد الرويس القمح )مخصص للطحن، قمح
 طري أعىل النهر، تسليم ظهر السفينة بحر عميق(

  أوكرانيا، القمح )مخصص للطحن، قمح طري
أعىل النهر، تسليم ظهر السفينة(

االتحاد األورويب )فرنسا(، قمح )نخب أول(
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أسعار األرز عىل املستوى الدويل

دوالر أمرييك للطن

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

تايلند )بانكوك(، أرز )تاي 100 % ب(

فيت نام، أرز )مكرس بنسبة 25 يف املائة(

 الواليات املتحدة، أرز

الهند، أرز )مكرس بنسبة 25 يف املائة(
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA نرشة خاصة

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل 

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

أسعار املبيع بالتجزئة للمواد الغذائية تواصل ارتفاعها خالل يناير/كانون الثاين 2021
سجل معدل تضخم أسعار املواد الغذائية واملرشوبات غري الكحولية زيادة بنسبة خمسة يف املائة 
الحكومة لربنامج سقف األسعار.  الذي سبقه رغم تطبيق  بالشهر  قياساً  الثاين  يناير/كانون  خالل 
الربنامج  وفق  املتزايد  التضخم  ضوء  يف  املعتمدة  لألسعار  األعىل  بالحد  مرتني  النظر  أعيد  وقد 
2020 لكبح ارتفاع األسعار وسط تفيش جائحة  املذكور الذي بدأ العمل مبوجبه يف مارس/آذار 
أما   .2021 مارس/آذار  نهاية  حتى  مبوجبه  العمل  متديد  تم  حيث  الفرتة،  تلك  منذ  كوفيد‑19 
استمرار ارتفاع األسعار فريتبط باستمرار تراجع قيمة عملة البلد التي خرست نحو 43 يف املائة 
أسعار  نصيب  كان  الغذائية،  املواد  بني  ومن  األخرية.  عرش  اإلثني  األشهر  مدى  عىل  قيمتها  من 
اللحوم والفاكهة وزيت الطبخ هو األعىل من الزيادات الشهرية، يف حني كان ارتفاع أسعار السكر 
والخرضوات واملحاصيل الدرنية والفاصولياء ارتفاعاً هامشياً، بينام سجل تراجعاً يف بعض املناطق.   

األرجنتني  |  املواد الغذائية    
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نسبة النمّو

حتى 01/21 معّدل هذه الفرتة

  0,6

  0,5

Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

املرجع هو:

  1  0,9,8

3,3

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار األرز تحافظ عىل استقرارها خالل فرباير/شباط لكن عند مستويات أعىل 
بأشواط من نظريتها قبل عام                  

األرز يف سوق دكا عىل استقرارها خالل فرباير/شباط لكن متجاوزة نظريتها قبل  حافظت أسعار 
شهراً  األحد عرش  فرتة  مدى  عىل  شهدتها  التي  املتواصلة  الزيادات  إثر  املائة  يف   40 بنسبة  عام 
التوايل  عىل  سنوات  لثالث  اإلنتاج  ركود  بعد  السوق  يف  املنتج  محدودية  بذلك  لتعكس  الفائتة 
ومحدودية الواردات والطلب القوي وسط جائحة كوفيد‑19. ورغم القرار الذي اتخذته الحكومة 
يف ديسمرب/كانون األول 2020 لخفض الرسوم الجمركية عىل األرز يف محاولة منها لدعم استرياد 
بطيئة  كانت  الواردات  وترية  أن  إال  الدولية،  املناقصات  العديد من  واإلعالن عن  الخاص  القطاع 
خالل أول شهرين من السنة قياساً بالتوقعات الرسمية. وتتوقع منظمة األغذية والزراعة أن ترتفع 
كام  املطحون(.  األساس  )وفق  طن  مليون   1,8 إىل   2021 التقوميية  السنة  خالل  األرز  واردات 
استمر ارتفاع أسعار دقيق القمح الحر عطا، وهو منتج أسايس ومهم أيضاً، ليعكس أمناطاً موسمية 
وزيادة االستهالك املحيل كبديل عن األرز. ولعل ما دعم األسعار أيضاً يعود إىل تراجع الواردات 

قياساً بالعام الفائت ناهيك عن زيادة األسعار يف السوق الدولية.     

بنغالديش  |  األرز    
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شهرا 3
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نسبة النمّو

حتى 02/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية
Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium)املرجع هو:

0,7

زيادة تشهدها أسعار الذرة والقمح خالل فرباير/شباط ووصولها إىل مستويات 
مرتفعة       

الذرة الصفراء زيادة خالل فرباير/شباط مدعومة باملخاوف املرتبطة ببطء أعامل  سجلت أسعار 
محصول  غالل  تدين  ولعل  الخارجي.  الطلب  ركود  رغم  الراهن  الرئيس  املوسم  محصول  زراعة 
حيث  وارتفاعها،  األسعار  عىل  الضغط  من  مزيد  يف  تسبب  اليوم  الحصاد  قيد  الثانوي  املوسم 
الصادرات  املائة لتعكس بذلك  70 يف  وصلت باملعدل إىل قيم تجاوزت نظريتها قبل عام بنسبة 
شبه القياسية خالل النصف الثاين من عام 2020. وباملثل، ارتفعت أسعار القمح بسبب تراجع 
توافر املنتج محلياً بعد أن انخفضت الواردات خالل األشهر األربعة األخرية. ونظراً لكون الربازيل 
ليبقي  االسترياد  تكاليف  رفع  املحلية يف  العملة  قيمة  تراجع  تسبب  فقد  للقمح،  مستورد رصف 
بذلك األسعار عند مستويات أعىل وسطياً بنسبة 55 يف املائة قياساً مبستويات نظريتها قبل عام. 
جراء  السوق  إمدادات  لتحسن  نظراً  التوايل  عىل  الثاين  للشهر  األرز  أسعار  تراجعت  باملقابل، 
التي  املتواصلة  الزيادات  بعد  عام  قبل  نظريتها  أعىل من  األسعار التزال  أن  الراهن. غري  الحصاد 
كام  والخارجي.  املحيل  املستويني  عىل  القوي  الطلب  نتيجة  السابقة  األشهر  مدى  عىل  سجلتها 
يرتبط ارتفاع مستوى األسعار برتاجع قيمة العملة املحلية التي خرست 25 يف املائة من قيمتها 

قياساً بشهر فرباير/شباط 2020.    

الربازيل  |  الحبوب   
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Brazil, Mato Grosso, Wholesale, Maize (yellow)

نسبة النمّو

حتى 02/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

املرجع هو:

1  -0,3 8,1

  4,3

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


النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA نرش ةخاصة 10 مارس/آذار 42021

ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

األسعار تحافظ عىل استقرارها خالل فرباير/شباط عند مستويات أعىل بأشواط 
من قيم نظريتها قبل عام

استقرارها  عىل  الحفاظ  األول  النخب  من  القمح  دقيق  لسلعة  بالتجزئة  املبيع  أسعار  واصلت 
 2020 عام  املحيل  املستوى  عىل  القمح  من  كبري  إنتاج  حصاد  وسط  فرباير/شباط  خالل 
ملدة  جديد  حظر  املبكر(وتطبيق  واإلنذار  للمعلومات  العاملي  النظام  البلدان،  )ملخصات 
الزراعية،  املنتجات  بعض  صادرات  عىل   2020 الثاين  نوفمرب/ترشين   19 بتاريخ  أشهر  ستة 
إال  وتحليلها(.  األغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  القمح  ودقيق  القمح  حبوب  فيها  مبا 
التي  الحادة  الزيادات  بعد  عام  قبل  نظريتها  قيم  من  أعىل  شباط/فرباير  يف  كانت  األسعار  أن 
طلب  يف  املفاجئة  الزيادة  موجة  إثر   2020 وأبريل/نيسان  آذار/مارس  شهري  خالل  شهدتها 
من  التصدير  عىل  فرضت  التي  والقيود  كوفيد‑19  بجائحة  املرتبطة  املخاوف  بفعل  املستهلك 
جانب كازاخستان البلد املوّرد الرئيس للقمح. أما تراجع قيمة العملة املحلية، التي فقدت أكرث 
من 20 يف املائة من قيمتها مقابل الدوالر األمرييك منذ فرباير/شباط 2020 فكان سبباً لدعم 

الفائت. بالعام  قياساً  ملحوظ  بشكل  األسعار  ارتفاع 

|  دقيق القمح    قريغيزستان  
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

حتى 02/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية
Kyrgyzstan, Bishkek, Retail, Wheat (flour, first grade)املرجع هو:

-1,8 0,4

أسعار الحبوب الخشنة تواصل تحليقها خالل يناير/كانون الثاين                                  
خالل  األسواق  من  عديد  يف  الحاد  ارتفاعها  محلياً  املنتجة  الخشنة  الحبوب  أسعار  واصلت 
 –  2020 األول  ديسمرب/كانون  الفرتة  يف  الحصاد  أعامل  استكامل  رغم  الثاين  يناير/كانون 
االقتصاد  التي يعيشها  الصعبة  الحالة  املعدل. ولعل  2021 بكمية تجاوزت  الثاين  يناير/كانون 
الشامل والنزاعات الدائرة يف بعض املناطق التزال تؤثر يف أنشطة السوق ودعم أسعار األغذية 
نظريتها  متجاوزة  الثاين  يناير/كانون  خالل  استثنائية  مرتفعة  مستويات  حاجز  طرقت  التي 
)املعدل  السنوي  التضخم  وارتفع معدل  املائة.  100 يف  إىل   50 من  تراوحت  بنسبة  عام  قبل 
نوفمرب/ترشين  خالل  املائة  يف   14,89 من  وذلك  التوايل  عىل  عرش  السادس  للشهر  الوطني( 
العملة  أن ضعف  ذلك  إىل  أضف   .2020 األول  ديسمرب/كانون  املائة يف  يف   15,75 إىل  الثاين 
املحلية تسبب يف ارتفاع أسعار الوقود التي ازدادت بنسبة 14 يف املائة خالل شهر يناير/كانون 
الثاين 2021 قياساً بالفرتة عينها من العام الفائت، األمر الذي أفىض إىل ارتفاع تكاليف النقل. 
النطاق  اضطرابات واسعة  املدين عن  األمن  انعدام  استمرار  أسفر  للبالد،  الشاملية  املنطقة  ويف 
الزراعية والتسويقية، مسببة ضغطاً عىل األسعار أدى إىل ارتفاعها. أما األمطار  طالت األنشطة 
الغزيرة التي هطلت إبان املوسم الزراعي 2020 )أغسطس/آب‑ سبتمرب/أيلول( فتسببت هي 
محدودية  يف  أسهم  ما  املناطق،  بعض  شهدته  املحاصيل  إنتاج  يف  وكبري  محيل  عجز  يف  األخرى 

األسعار.    وارتفاع مستويات  اإلمدادات 

الخشنة       الحبوب   | نيجرييا 
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نسبة النمّو

حتى 01/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Lagos, Wholesale, Maize (white)املرجع هو:

1,5

  3,3

عند  بقائها  مع  فرباير/شباط  خالل  الطفيف  تراجعها  تواصل  األغذية  أسعار 
مستويات مرتفعة استثنائية                    

سجلت أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة والفول السوداين والكسافا والقمح املستورد تراجعاً 
طفيفاً يف العاصمة جوبا بنسبة من 2-4 يف املائة خالل فرباير/شباط وذلك للشهر الثاين عىل التوايل 
السلع يف  توافر  زيادة  إىل  الرتاجع  األول. ويعزى هذا  بعدما وصلت إىل ذروتها يف ديسمرب/كانون 
ذات  الجنوبية  املناطق  يف  الثاين  يناير/كانون  يف  استكمل  الذي  الثاين  املوسم  حصاد  من  األسواق 
استثنائية خالل  مرتفعة  عند مستويات  األغذية  أسعار  وكانت  النموذج.  ثنائية  املطرية  الهطوالت 
فرباير/شباط، إذ وصلت أسعار الذرة الرفيعة والذرة الصفراء إىل نحو ثالثة أضعاف قيمها املرتفعة 
قبل   2015 يوليو/متوز  يف  املسجلة  نظريتها  قيم  املائة  يف   50 من  بأكرث  متجاوزة  عام،  قبل  أصالً 
االقتصاد  يعيشها  التي  الصعبة  الحالة  يف  يكمن  األسعار  ارتفاع  وراء  السبب  ولعل  العملة.  انهيار 
ومؤخراً  املحلية.  العملة  قيمة  تراجع  واستمرار  األجنبي  القطع  احتياطي  انخفاض  بفعل  الشامل 
تسببت اضطرابات األسواق املحلية والتجارة بفعل كوفيد‑19 والتي تأثرت أصالً بشكل مناوئ نتيجة 

استمرار تأثري النزاعات املديدة يف مزيد من دعم األسعار.  

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
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نسبة النمّو

حتى 02/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية
 South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)املرجع هو:

2   4,80,8

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KGZ&lang=ar
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1364392/
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA نرشة خاصة

أعىل  مستويات  عند  فرباير/شباط  القمح خالل  دقيق  أسعار  تشهده  استقرار 
بأشواط من نظريتها قبل عام           

 ،2021 الثاين  ويناير/كانون   2020 األول  ديسمرب/كانون  شهري  مدى  عىل  تراجعها  بعد 
عموماً  استقرارها  عىل  األول  النخب  من  القمح  دقيق  لسلعة  بالتجزئة  املبيع  أسعار  حافظت 
األسعار  وكانت  عام.  قبل  نظريتها  قيم  من  بأشواط  أعىل  مستويات  عند  فرباير/شباط  خالل 
يف  املفاجئة  الزيادة  بفعل   2020 وأبريل/نيسان  مارس/آذار  بني  حادة  زيادات  سجلت  قد 
والقيود  األسواق  واضطرابات  كوفيد‑19،  بجائحة  املرتبطة  املخاوف  وسط  املستهلك  طلب 
الفرتة  األسعار خالل  الرئيس. وتراجعت  املورد  البلد   ‑ كازاخستان  التي فرضتها  الصادرات  عىل 
األسواق  يف  كافية  كميات  توافر  وسط   ،2020 أغسطس/آب  إىل  يونيو/حزيران  من  املمتدة 
لتصدير  مؤقت  منع  تطبيق  منها  األسعار،  استقرار  إىل  تهدف  مختلفة  لتدابري  الحكومة  واتخاذ 
ثانية  ارتفاعها  لتعاود  االسرتاتيجي،  االحتياطي  من  املنتج  وتحرير  القمح  ودقيق  القمح  حبوب 
تراجع  ولعل  املوسمية.  االتجاهات  مع  متاشياً   2020 الثاين  ونوفمرب/ترشين  سبتمرب/أيلول  بني 
فرباير/ منذ  األمرييك  الدوالر  مقابل  قيمتها  املائة من  18 يف  التي فقدت  املحلية  العملة  قيمة 

بالعام املايض.     شباط 2020 أسهم يف ارتفاع األسعار قياساً 

القمح        | دقيق  طاجيكستان  
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نسبة النمّو

حتى 02/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية
 Tajikistan, Khorugh, Retail, Wheat (flour, first grade)املرجع هو:

 1, 0,3 9

التصاعدي خالل فرباير/شباط وتقف  تواصل مناحها  األساسية  األغذية  أسعار 
عند مستويات جد مرتفعة       

التي سجلتها يف ديسمرب/كانون األول،  القياسية  الثاين عن املستويات  يناير/كانون  بعد تراجعها يف 
فرباير/شباط،  خالل  التصاعدي  مناحاها  محلياً  املزروعني  والدخن  الرفيعة  الذرة  أسعار  استأنفت 
الرغم من  الخاضعة للرصد عىل  املائة يف جل األسواق  11 يف  مرتفعة بذلك بنسبة من مثانية إىل 
2021. وارتفعت األسعار خالل فرباير/شباط إىل  2020 مؤخراً يف مطلع  استكامل حصاد موسم 
مستويات استثنائية، متجاوزة قيم نظريتها املرتفعة أصالً العام الفائت بثالثة أضعاف وذلك يرجع 
بالدرجة األوىل إىل تراجع قيمة العملة املحلية. ويُذكر أن أسعار الحبوب بدأت منحاها التصاعدي 
يف أواخر 2017 بفعل الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد الشامل، والتي اقرتنت بنقص الوقود 
وارتفاع أسعار املستلزمات الزراعية التي تؤدي إىل تضخم تكاليف اإلنتاج والنقل. ويف عام 2020، 
تسببت اضطرابات األنشطة التسويقية والتجارية نتيجة التدابري املطبقة الحتواء جائحة كوفيد‑19 

وكذلك الفيضانات التي رضبت مناطق واسعة يف مزيد من الضغط املسبب الرتفاع األسعار.

السودان  | األغذية األساسية      
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نسبة النمّو

حتى 02/21 معّدل هذه الفرتة

  3,1

 0,6

Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

املرجع هو:

-4,2

-  -10,7,4

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

أسعار األغذية تقف عند مستوياتها املرتفعة مع تباطؤ تشهده معدالت الزيادة                                  
خالل  املائة  يف  أربعة  بنسبة  تراجعاً  األغذية  أسعار  يف  الشهري  للتضخم  الرسمي  املعدل  سجل 
الفائت، حيث انخفض بشكل كبري عن  بنسبة مثانية يف املائة املسجلة الشهر  فرباير/شباط قياساً 
املستويات املرتفعة التي وصل إليها خالل منتصف 2020 مع وصول ذروة التضخم الشهري يف 
أسعار األغذية إىل 38 يف املائة. ولعل استمرار االستقرار نسبياً يف سعر الرصف الرسمي منذ الربع 
2021 أسهم يف  2020 وزيادة وترية صادرات الذرة من جنوب أفريقيا منذ مطلع  األخري لعام 
فرباير/شباط  خالل  كانت  األغذية  أسعار  أن  إال  املعدالت،  تراجع  ورغم  األسعار.  ارتفاع  تباطؤ 
2021 أعىل بأكرث من 350 يف املائة قياساً بالعام الفائت. وهذه الزيادة السنوية ترجع بالدرجة 
األوىل إىل تأثري ضعف العملة، وزيادة ضخ األموال، وتدين كميات الحصاد خالل العامني املاضيني 
لعام  الحبوب  محاصيل  يبدأ حصاد  أن  املرتقب  ومن  اإلمداد.  محدودية  من  حالة  يف  تسبب  ما 
التوقعات إىل تحسن اإلنتاج. أما تحسن اإلمدادات املحلية  2021 يف أبريل/نيسان، حيث تشري 
القادمة. أضف  األشهر  األغذية خالل  أسعار  الضغط عىل  تخفيف  تساعد عىل  أن  املحتمل  فمن 
منها  خطوة  يف  فرباير/شباط  خالل  الفائدة  معدالت  زيادة  عىل  أقدمت  الحكومة  أن  ذلك  إىل 

للمساعدة عىل تخفيف ضغط التضخم.   

الغذائية         املواد   | زمبابوي 
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شهرا 3
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نسبة النمّو

حتى 02/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Harare, Retail, Food itemsاملرجع هو:

ال ينطبق

ال ينطبق

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

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


شعبة  والزراعة يف  األغذية  ميدان  يف  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي  للنظام  التابع  وتحليلها  األغذية  أسعار  رصد  فريق  قبل  من  النرشة  أعدت هذه 
األسواق والتجارة ملنظمة األغذية والزراعة. وتشتمل هذه النرشة عىل آخر املعلومات والتحليالت املتعلقة باألسعار عىل املستوى املحيل لألغذية األساسية، 
املستوى  األغذية عىل  أسعار  بارتفاع  مبكراً  تحذيراً  توفر  الدولية. كام  لألسواق  والزراعة  األغذية  تحليل منظمة  بذلك  لتستكمل  النامية  البلدان  السيام يف 

القطري التي قد تؤثر سلباً يف األمن الغذايئ. 

يستند هذا التقرير إىل املعلومات املتاحة حتى أوائل مارس/آذار 2021، التي جرى جمعها من مصادر مختلفة.

تجدون كافة البيانات املستخدمة يف هذا التحليل يف أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها عىل الرابط:
https://fpma.apps.fao.org/giews/food-price/tool/public/#/home 

www.fao.org/giews/food-price/home/ar/ :ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع االلكرتوين لرصد أسعار األغذية وتحليلها عىل الرابط

توّجه تساؤالتكم إىل: 
النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA نرشة خاصة

رصد أسعار األغذية وتحليلها 
األسواق والتجارة ‑ التنمية االقتصادية واالجتامعية  

GIEWS1@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
 روما، إيطاليا 

أعد النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ملنظمة األغذية والزراعة قامئة بالعناوين الربيدية بغرض نرش تقاريره.

لالشرتاك يرجى تقديم استامرة التسجيل من خالل الرابط التايل: 
http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world

CB3852AR/1/03.21النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA نرشة خاصة   10 مارس/آذار 2021

 املسميات املستخدمة يف هذا املنتج اإلعالمي وطريقة عرض املواد الواردة فيه ال تعرب عن أي رأي كان خاص مبنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(
 بشأن الوضع القانوين أو اإلمنايئ ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدودها وتخومها. وال تعني اإلشارة إىل رشكات أو
  منتجات محددة ملصنعني، سواء كانت مشمولة برباءات االخرتاع أم ال، أنها تحظى بدعم أو تزكية املنظمة تفضيال لها عىل أخرى ذات طابع مامثل مل يرد ذكرها.

إن وجهات النظر املُعرب عنها يف هذا املنتج اإلعالمي تخص املؤلف )املؤلفني( وال تعكس بالرضورة وجهات نظر املنظمة أو سياساتها.
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بعض الحقوق محفوظة. هذا املُصنَّف متاح وفقا لرشوط الرتخيص العام للمشاع اإلبداعي نسب املصنف ‑ غري تجاري ‑ املشاركة باملثل 03.0 لفائدة املنظامت 
.(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar) الحكومية الدولية

 مبوجب أحكام هذا الرتخيص، ميكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه ألغراض غري تجارية، برشط التنويه مبصدر العمل عىل نحو مناسب. ويف أي استخدام
 لهذا العمل، ال ينبغي أن يكون هناك أي اقرتاح بأن املنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. وال يسمح باستخدام شعار املنظمة. وإذا تم تكييف
 العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا مبوجب نفس ترخيص املشاع اإلبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخالء املسؤولية
 التايل باإلضافة إىل التنويه املطلوب: »مل يتم إنشاء هذه الرتجمة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. واملنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه

  الرتجمة. وسوف تكون الطبعة ]طبعة اللغة] األصلية هي الطبعة املعتمدة.

الرتخيص، املادة 8 من  الوساطة والتحكيم كام هو وارد يف  التي ال ميكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق  الرتخيص  الناشئة مبوجب  النزاعات   تتم تسوية 
للملكية العاملية  باملنظمة  الخاصة  الوساطة  قواعد  بها يف  املعمول  الوساطة  قواعد  وتتمثل  الرتخيص.  ذلك يف هذا  عليه بخالف  ما هو منصوص   باستثناء 

 الفكرية http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules، وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا  لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم املتحدة للقانون التجاري
.(UNCITRAL) الدويل

 مواد الطرف الثالث.  يتحمل املستخدمون الراغبون يف إعادة استخدام مواد من هذا العمل املنسوب إىل طرف ثالث، مثل الجداول، واألشكال، والصور،
 مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن إلعادة االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق التأليف والنرش. وتقع تبعة املطالبات الناشئة عن

 التعدي عىل أي مكون مملوك لطرف ثالث يف العمل عىل عاتق املستخدم وحده.

املبيعات، والحقوق، والرتخيص. ميكن االطالع عىل منتجات املنظمة اإلعالمية عىل املوقع الشبيك للمنظمة (http://www.fao.org/publication/ar) وميكن رشاؤها من خالل
publications-sales@fao.org. وينبغي تقديم طلبات االستخدام التجاري عن طريق:

.copyright@fao.org :وينبغي تقديم االستفسارات املتعلقة بالحقوق والرتخيص إىل .www.fao.org/contact-us/licence-request
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