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األساسية ئل  لرسا  ا

Ñ  سجلت أسعار تصدير القمح ارتفاعاً خالل أبريل/نيسان بفعل الطلب الدولي القوي
وسط إجراءات ضبط التصدير في منطقة البحر األسود. كذلك ارتفعت أسعار األرز 
على المستوى الدولي عقب القيود المؤقتة التي فرضت على التصدير والعقبات 
اللوجستية التي شهدتها بعض البلدان المصدرة. بالمقابل، هوت أسعار الذرة متأثرة 

باإلمدادات العالمية الكبيرة وتراجع الطلب على الوقود الحيوي وعلف الحيوانات. 

Ñ  وواصلت االضطرابات التي عصفت بسالسل اإلمداد الغذائي وارتفاع الطلب بفعل
وباء كوفيد-19 دعم ارتفاع أسعار األغذية خالل أبريل/نيسان في عديد من البلدان.    

Ñ  ففي شرق أفريقيا، وتحديداً في السودان وجنوب السودان، شهد الضغط المسبب
االقتصاد  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  نتيجة  األساسية  األغذية  أسعار  الرتفاع 
الشامل ومحدودية توافر المنتجات على المستوى المحلي حالة من التفاقم نتيجة 

اضطرابات التجارة والتسويق ذات الصلة بجائحة كوفيد-19. 

Ñ  إمدادات زيادة  إلى  الرئيسي  الموسم  حصاد  بدء  أدى  األفريقي،  الجنوب  وفي 
األسواق، كما أحدث تراجعاً موسمياً في أسعار حبوب الذرة في عديد من البلدان 
خالل أبريل/نيسان. إال أن األسعار الزالت أعلى بأشواط قياساً بمستويات نظيرتها 

قبل عام بفعل ما أحدثه تدني الحصاد من تأثيرات خالل العام السابق. 

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 | الحبوب  

قيرغيزستان | دقيق القمح  
بيرو | األرز 

جنوب السودان | األغذية األساسية    
السودان | األغذية األساسية  

طاجيكستان | دقيق القمح  
تايلند | األرز

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/ca9086en/ca9086en.pdf
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها  هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

ارتفاع أسعار القمح واألرز على المستوى الدولي خالل أبريل/نيسان، مقابل تراجع نظيرتها للذرة     
 سجلت أسعار القمح على المستوى الدولي ارتفاعاً بصفة عامة خالل

 أبريل/نيسان بفعل الطلب الدولي القوي وسط إجراءات ضبط التصدير في
 منطقة البحر األسود. كما تسببت المخاوف حيال تأثير ظروف الطقس

 الجاف في محاصيل 2020 في البلدان المنتجة الرئيسية مزيداً من دعم
 األسعار. فقد سجل القمح األمريكي المرجعي )رقم 2، قاسي، أحمر،
 شتوي، تسليم ظهر السفينة( ارتفاعاً طفيفاً عقب تراجعه على مدى

 الشهرين الفائتين، حيث وصل معدل سعر الطن إلى 232 دوالراً، أي أعلى
 بنسبة اثنين في المائة من المستوى المسجل خالل مارس/آبريل وأعلى
 بنحو تسعة في المائة من الشهر عينه عام 2019. وفي الواليات المتحدة
 األمريكية كان الضغط المسبب الرتفاع األسعار محدوداً عموماً نتيجة بطء

 وتيرة الصادرات، بينما في االتحاد األوروبي ومنطقة البحر األسود، فقد
 تسببت الحركة النشطة للشحنات بدعم زيادات األسعار بدرجة أكبر.

 سجلت أسعار الذرة مزيداً من التراجع خالل أبريل/نيسان، حيث انخفض
 سعر الذرة األمريكية المرجعية )رقم 2، صفراء، تسليم ظهر السفينة(

 بنسبة 10 في المائة قياساً بالشهر الفائت، ليصل بذلك معدل سعر الطن
 إلى 145 دوالراً أمريكياً، وهو سعر أدنى بنحو 10 في المائة من نظيره

 قبل عام، ليصل إلى أدنى قيمة له خالل أكثر من عشر سنوات. وتواصل
 اإلمدادات العالمية الكبيرة وآفاق اإلنتاج الجيدة في أمريكا الجنوبية،

 التي تشهد في الوقت الراهن حصاد المحاصيل، الضغط على األسعار
 مسببة تراجعها. إضافة إلى ذلك، كان النخفاض الطلب على الذرة من

 جانب صناعات الوقود الحيوي وأعالف الحيوانات وزنه أيضاً في األسعار.
 أما في أوكرانيا، البلد الُمصّدر الرئيس، فقد حافظت أسعار التصدير على

 استقرارها نسبياً، نظراً ألن الدعم الذي وفرته مبيعات التصدير بكميات أكبر
 في مطلع أبريل/نيسان قد عاوضه الضغط المسبب لتراجع األسعار جراء

 انخفاض الطلب الخارجي خالل النصف الثاني من الشهر.

 ارتفع مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
 )2002‑2004=100( بنسبة سبعة في المائة خالل أبريل/نيسان ليصل

 إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون األول 2011. وكان تسارع ارتفاع
 أسعار أرز إنديكا اآلسيوي خالل النصف األول من الشهر الموجه لتلك
 الزيادة، فبينما ُعلقت عقود التصدير الجديدة في أواخر مارس/آذار في

 فيت نام، وردت أخبار عن منع كمبوديا لصادرات إنديكا واألرز غير المقشور،
 في حين أوقفت ميانمار إصدار تراخيص تصدير جديدة. ولعل المعوقات

 اللوجستية المرتبطة بتدابير الحجر، السيما في الهند، فاقمت من الضغط
 الذي تمخض عن ارتفاع األسعار، إال أن تلك الزيادات بلغت سقفها خالل

 منتصف الشهر تزامناً مع تخفيف اإلجراءات في فيت نام وإيقاف تقييد
 التصدير وتذليل المعوقات اللوجستية في الهند. أما في الواليات المتحدة

 األمريكية، أدى نقص المحاصيل والطلب القوي من جانب قطاع التصدير
 إلى رفع أسعار إنديكا إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2013،
 بينما تسبب ضغط الحصاد وتقلبات قيمة العملة في الحد من زيادات

 األسعار في البلدان المصدرة الرئيسية في أمريكا الجنوبية.
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أسعار األرز على المستوى الدولي

دوالر أمريكي للطن
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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 

ارتفاع الطلب يتسبب في ضغط إضافي على أسعار األغذية
واصلت أسعار المبيع بالجملة للمواد الغذائية ارتفاعها خالل مارس/آذار مع تراجع 
طفيف شهده التضخم الشهري في أسعار األغذية قياساً بشهر فبراير/شباط. وجاء 
ذلك بالدرجة األولى نتيجة زيادة الطلب وسط تفشي كوفيد-19، وتفاقم االضطرابات 
الرئيسية في الوجبات  اللوجستية عقب فرض تدابير االحتواء. ومن بين المنتجات 
لعب  الخضروات، حيث  أسعار  طالت  ملحوظة  ارتفاعات  عن  تقارير  وردت  المحلية، 
الجانب الموسمي دوراً في ذلك، أضف إلى ذلك االرتفاع في أسعار منتجات اللحوم. 
وضعت  الغذائية،  المواد  أسعار  في  الفاحش  االرتفاع  هذا  اتجاه  لعكس  وسعياً 
الحكومة بتاريخ 20 مارس/آذار 2020 سقفاً ألسعار المواد الغذائية األساسية لفترة 

30 يوماً، يمتد من 17 أبريل/نيسان ولغاية 20 مايو/أيار 2020. 

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

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

0,6

       3,8

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األرز والقمح تواصل ارتفاعها خالل أبريل/نيسان       
الحصاد  تواصل  رغم  الماضيين  الشهرين  خالل  حاداً  ارتفاعاً  األرز  أسعار  سجلت 
في والية ريو غراندي دو سول، الوالية المنتجة الرئيسية، مرتفعة بذلك بأكثر من 
الطلب  احتدام  إثر  الزيادات  هذه  وجاءت  عام.  قبل  بنظيرتها  قياساً  المائة  في   20
المحلي وسط مخاوف مرتبطة بوباء كوفيد-19 وبطء مبيعات المزارعين. كما أسهم 
التراجع الكبير في قيمة عملة البلد في الضغط على األسعار واإلبقاء على مستواها 
المرتفع، إال أنه من المتوقع أن تشهد تراجعاً خالل مايو/أيار مع عودة الطلب إلى 
طبيعته وطرح الحصاد الجديد في األسواق. أما أسعار القمح، التي تشهد منحى 
في  أبريل/نيسان  خالل  االرتفاع  من  مزيداً  سجلت  فقد   ،2019 أواخر  منذ  صاعداً 
الثلث.  بنحو  عام  قبل  نظيرتها  متجاوزة  للقمح،  الرئيسية  المنتجة  الوالية  بارانا، 
ولعل انخفاض توافر القمح المنتج محلياً والكميات المستوردة من األرجنتين، البلد 
وراء  الرئيسي  العملة، كان السبب  إليه ضعف قيمة  للبالد، مضافاً  الرئيس  المورّد 
هذه االتجاهات مؤخراً. ومن المتوقع أن تبقى األسعار مرتفعة حتى وصول الحصاد 
الجديد في أغسطس/آب. أما معدل أسعار الذرة الصفراء في أبريل/نيسان فقد 
ارتفع عن نظيره المسجل في مارس/آذار، رغم تراجع األسعار خالل النصف الثاني 
من الشهر ما يعكس انخفاض الطلب المحلي من قبل صناعات األعالف واإليثانول 
واصل ضغطه  البلد  عمل  قيمة  في  الكبير  التراجع  أن  إال  التصدير.  مبيعات  وتراجع 
المسبب الرتفاع األسعار، للتجاوز بذلك نظيرتها قبل عام بنحو 40 في المائة بعد 
زياداتها منذ أواخر 2019 بفعل تأثيرات ظروف الجفاف في محاصيل الموسم األول 

والطلب الخارجي القوي. 

البرازيل  |  الحبوب       
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Brazil, Rio Grande de Sul, Wholesale, Rice (milled, fine long-grain, 
(type 1

نسبة النموّ

حتى 04/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
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المرجع هو:
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أسعار األرز تحلق في أبريل/نيسان            
الموسمي  االرتفاع  إثر  إلى ذروتها، وذلك  أبريل/نيسان  األرز خالل  وصلت أسعار 
التي شهدته على مدى الشهرين الفائتين. وتعود هذه الموجة األخيرة من االرتفاع 
جملة  من  الضغط  هذا  ُيعزى  كما  المحلي،  الطلب  احتدام  إلى  األولى  بالدرجة 
محصول  لحصاد  المطلوبة  العمالة  بنقص  المترتبطة  المخاوف  إلى  أخرى  أسباب 
بكوفيد-19.  المرتبطة  اإلغالق  حالة  نتيجة   2020 لعام  »بورو«  الرئيسي  الموسم 
إال أن المحاصيل أفادت من الطقس المؤاتي خالل فترة النمو، حيث من المتوقع 
تجاوزت  قيم  إلى  وصلت  فقد  أبريل/نيسان  خالل  األسعار  أما  جيد.  إنتاج  جني 
عند  آنذاك  استقرت  حيث  الفائت،  العام  من  عينه  الشهر  خالل  نظيرتها  بأشواط 
مستويات منخفضة بفعل ضغط اإلمدادات المحلية الوفيرة. وسعياً لتعزيز احتياطي 
األغذية لديها، زادت الحكومة كمية المشتريات المستهدفة من األرز غير المقشور 
بالموسم عينه من  قياساً  المائة  50 في  بنسبة   2020 للموسم »بورو« من عام 
األرز  الفقراء من شراء  التي تمكن  التموين  ببطاقات  العمل  الفائت، وطبقت  العام 

بمبلغ 10 تاكا بنغالديشي/كغ وفق خطة البيع في السوق المفتوحة. 

بنغالديش  |  األرز      
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نسبة النموّ

حتى 04/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium)المرجع هو:

 7,7



4
والزراعة لألغذية  المبكر  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام 

12 مايو/أيار FPMA2020 نشرة خاصة

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

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الذرة واألرز عند قيم تتجاوز نظيرتها قبل عام بأشواط          
سجلت أسعار الذرة المجروشة محلية اإلنتاج ارتفاعاً خالل مارس/آذار، وذلك يعود 
بالزيادة  تفاقم  والذي  الرتفاعها،  المسبب  الموسمي  الضغط  إلى  األولى  بالدرجة 
المفاجئة التي شهدها الطلب المحلي وسط تفشي وباء كوفيد-19 وإغالق بعض 
األسواق. إال أن األسعار استقرت مع اقتراب الشهر من نهايته بعد أن خفت حمى 
بمستويات نظيرتها قبل عام، وذلك  قياساً  بدرجة كبيرة  وارتفعت األسعار  الشراء. 
التي  العملة  اإلنتاج مدعومة بضعف  تكاليف  وارتفاع   2019 إنتاج  التراجع في  عقب 
السنة  خالل  األمريكي  الدوالر  مقابل  قيمتها  من  المائة  في   10 من  أكثر  فقدت 
المستورد، حيث  األرز  أسعار  ارتفاع  في  األخير  العامل  هذا  أسهم  كما  الماضية. 
األسعار  أن  إال  المائة.  في   25 بنحو  عام  قبل  نظيرتها  مارس/آذار  خالل  تجاوزت 
حافظت على استقرارها النسبي خالل مارس/آذار، ما يعكس زيادة كميات الواردات 

خالل الربع األول من عام 2020. 

هايتي  |  الحبوب       

2.
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نسبة النموّ

حتى 03/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Haiti, Port-au-Prince, Retail, Maize meal (local)المرجع هو:

-2,0

أسعار األرز تواصل منحاها الصاعد                            
واصلت أسعار األرز منحاها الصاعد الذي بدأ في أواخر 2019، لتصل إلى مستويات 
قياسية خالل أبريل/نيسان بالقيمة االسمية. وتأتي هذه الزيادات رغم اإلمدادات 
المحلية بكميات كافية ترافقت مع استمرار حصاد الموسم الثانوي وزراعات محاصيل 
الموسم الرئيسي بمستويات مرتفعة تبعاً للتوقعات. ولعل ارتفاع تكاليف المستلزمات، 
مدعومة بتراجع قيمة العملة التي فقدت خمس قيمتها مقابل الدوالر األمريكي خالل 
العام الفائت، إلى جانب المخاوف التي ارتبطت سابقاً بغالل المحصول، اندرجت بين 
األسباب التي تقف وراء استمرار الزيادة في األسعار. ومؤخراً، تسبب ارتفاع الطلب 
المحلي وسط تدابير االحتواء المرتبطة بتفشي كوفيد-19 في مزيد من الضغط على 
األسعار وارتفاعها. إال أن ارتفاع مستوى األسعار من شأنه جلب النفع للمنتجنين 

في أعقاب انخفاض مستوياته على مدى السنوات القليلة الماضية. 

كولومبيا  |  األرز      
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Colombia, Bogotá, Wholesale, Rice (first qualtiy)

نسبة النموّ

حتى 04/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

3,8

3,2

أبريل/ القمح تسجل مزيداً من االرتفاع خالل  أسعار دقيق 
نيسان                 

سجلت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب األول، الذي شهد 
ارتفاعاً   ،2019 األول  وديسمبر/كانون  األول  أكتوبر/تشرين  بين  استثنائية  زيادات 
الزيادات  ولعل هذه  وبمعدل حاد.  أبريل/نيسان  التوالي خالل  الثاني على  للشهر 
مؤخراً تعود بأصلها إلى احتدام الطلب على المنتج من جانب المستهلك الذي بدأ 
مع منتصف مارس/آذار وسط مخاوف مرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19 وضبط التصدير 
من كازاخستان، حيث يستورد البلد نحو نصف احتياجاته االستهالكية، بينما تصل 
البلد،  قيمة عملة  تراجع  وقد تسبب  كازاخستان.  المستوردة من  معظم شحناته 
التي فقدت أكثر من 10 في المائة من قيمها مقابل الدوالر األمريكي خالل الشهرين 
الفائتين، في مزيد من الضغط المسبب الرتفاع األسعار. وبعد هذه الزيادات مؤخراً، 
أبريل/نيسان من  نظيرتها خالل  بأشواط من  أعلى  إلى مستويات  وصلت األسعار 
وتراجع  كازاخستان  من  التصدير  أسعار  عروض  بارتفاع  مدعومة  الماضي،  العام 
اإلنتاج المحلي من الحبوب عام 2019. وسعياً لمواجهة االرتفاع الفاحش باألسعار، 
أقدمت الحكومة بتاريخ 16 مارس/آذار 2020 على تطبيق مؤقت لسقف أسعار المواد 
الغذائية، بما فيها دقيق القمح، وأوقفت تصدير القمح بتاريخ 23 مارس/آذار. وتعزيزاً 
الحتياطي البلد، أبرم الصندوق الحكومي الحتياطي المواد اتفاقاً مع هيئة األغذية 
سيتم  حيث  القمح،  من  طن   33  000 كمية  على  للحصول  الروسي  االتحاد  في 
تسليمها مع نهاية مايو/أيار 2020. أضف إلى ذلك أن حكومة كازاخستان ستقدم 

كمية 000 5  طن من دقيق القمح كمساعدة غذائية. 

قيرغيزستان  |  دقيق القمح     
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نسبة النموّ

حتى 04/20 معّدل هذه الفترة

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

3,6

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط



125 مايو/أيار 2020
والزراعة لألغذية  المبكر  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام 

FPMA نشرة خاصة

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

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار األغذية األساسية تستعر خالل أبريل/نيسان              
إثر  جوبا،  العاصمة  في  أبريل/نيسان  خالل  األساسية  األغذية  أسعار  استعرت 
احتدام عمليات الشراء المرتبطة بحالة الذعر والمصحوبة باضطراب التدفقات التجارية 
عبر الحدود واألسواق بفعل جاحة كوفيد-19. وقد واجهت تدفقات السلع من أوغندا، 
المصدر الرئيس للحبوب، معوقات بعد تطبيق عمليات الغربلة عند الحدود كجانب من 
إجراءات احتواء تفشي الفيروس، ناهيك عن تراجع الواردات من السودان. وارتفعت 
أسعار القمح المستورد بنسبة 40 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة 
والذرة الصفراء المستوردة جزئياً بنحو 25 في المائة. ولعل هذه االرتفاعات زادت 
من الطلب على الفول السوداني والكسافا المنتجة محلياً، ما أدى بالتالي إلى 
التوالي. ووصلت أسعار  المائة على  المائة و46 في  23 في  رفع أسعارها بنسبة 
الحبوب  أسعار  تجاوزت  حيث  قياسي،  نحو  على  مرتفعة  مستويات  إلى  األغذية 
 25 بنحو  المائة، وكانت أعلى  50‑70 في  بين  مستويات نظيرتها قبل عام بنسبة 
ضعفاً من قيمها المسجلة في يوليو/تموز 2015 قبل انهيار العملة. ويتواصل ارتفاع 
تكاليف  وارتفاع  المحلية،  اإلمدادات  كفاية  بعدم  مدعوماً  األغذية  أسعار  مستويات 
النقل، والتي ترافقت مع الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد الشامل واستمرار 
تأثير النزاعات المديدة. ومن المتوقع أن يزيد إجمالي إنتاج الحبوب عام 2019 عن 
السنوات  معدل  من  أدنى  يبقى  أنه  إال  المائة،  في   10 بنسبة   2018 عام  نظيره 
الخمس السابقة بنسبة أربعة في المائة )موجز قطري، النظام العالمي للمعلومات 

واإلنذار المبكر(. 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
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نسبة النموّ

حتى 04/20 معّدل هذه الفترة

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

7,2

على  الثاني  للشهر  ملحوظاً  ارتفاعاً  تسجل  األرز  أسعار 
التوالي       

المائة خالل  10 في  بأكثر من  ارتفاعاً  األرز  لمنتج  بالجملة  المبيع  سجلت أسعار 
الزيادة الحادة التي شهدتها خالل مارس/آذار، للتتجاوز بذلك  أبريل/نيسان، عقب 
الرتفاع  المسبب  الموسمي  الضغط  ولعل  المائة.  في   40 بنحو  عام  قبل  نظيرتها 
األسعار، إلى جانب إجمالي الحصاد خالل الفترة الممتدة من مايو/أيار إلى يوليو/
تموز في المناطق الزراعية الرئيسية، قد تفاقم إثر احتدام عمليات الشراء المرتبطة 
بحالة الذعر واالضطرابات واللوجستية وسط تفشي وباء كوفيد-19، األمر الذي أثر 
الحكومة من شهر  تسببت مشتريات  كذلك  األسواق.  داخل  والطلب  العرض  في 
مارس/آذار وصادراتها مؤخراً إلى كولومبيا في مزيد من الضغط على األسعار أيضاً. 
إال أن اإلمدادات المحلية تبقى كافية مع آفاق إنتاج مؤاتية من المحاصيل الجديدة، 
حيث تشير االستطالعات الرسمية إلى زيادة سنوية في الزراعات، مصحوبة بتطبيق 

تدابير الدعم الحكومي. 

بيرو  |  األرز     
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نسبة النموّ

حتى 04/20 معّدل هذه الفترة

 -1,8

-0,2

Peru, Lima, Wholesale, Rice (milled, corriente)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

2,8

6,6

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األغذية األساسية تواصل ارتفاعها الحاد خالل أبريل/
نيسان 

واصلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المنتجة محلياً ارتفاعها خالل أبريل/نيسان 
بمعدالت  كان  الرفيعة  الذرة  أسعار  ارتفاع  أن  غير  قياسية.  مستويات  إلى  لتصل 
إلى  التصدير الذي طبق مؤخراً  أبطأ قياساً بشهر مارس/آذار، حيث أدى قرار منع 
تحسين توافر المنتج محلياً. وبالمثل، واصلت أسعار القمح، المستورد بمعظمه، 
تتجاوز كميته معدل  أن  المتوقع  الحصاد مؤخراً، حيث من  ارتفاعها رغم استكمال 
السنوات الخمس األخيرة بنسبة 30 في المائة. بصفة عامة، وصلت أسعار الحبوب 
مستوياتها  أضعاف  ثالثة  أو  ضعفي  بنحو  أعلى  وكانت  قياسية،  مستويات  إلى 
المستوى  على  الشراء  حركة  احتدام  ولعل  عام.  قبل  المسجلة  أصالً  المرتفعة 
المحلي واالضطرابات التي أصابت إمدادات األسواق وسط تفشي جائحة كوفيد-19 
قيمة  في  مؤخراً  الكبير  التراجع  إثر  األسعار  الرتفاع  المسبب  الضغط  إلى  أضافت 
عملة البلد. وإلى جانب ضعف إنتاج الحبوب لعام 2019، أسهم نقص الوقود وارتفاع 
أسعار المستلزمات الزراعية وتضخم تكاليف اإلنتاج والنقل بدرجة أكبر في استمرار 
المستوى المرتفع لألسعار على نحو استثنائي. ومن المتوقع أن يصل إنتاج 2019 
من الحبوب الخشنة إلى نحو 5,2 مليون طن، أي أدنى بنسبة 36 في المائة من 
إنتاج 2018 الوفير، وأدنى بنسبة 18 في المائة من معدل السنوات الخمس األخيرة 

)موجز قطري، النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر(.

السودان  | األغذية األساسية      

2.
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Sudan, Nyala, Wholesale, Millet

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

2,5

04,1,8

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


6
والزراعة لألغذية  المبكر  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام 

12 مايو/أيار FPMA2020 نشرة خاصة

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

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أبريل/ القمح تسجل مزيداً من االرتفاع خالل  أسعار دقيق 
نيسان    

شهدت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب األول، التي سجلت 
للشهر  زيادات غير عادية خالل سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين األول 2019، ارتفاعاً 
بالدرجة  األخيرة  الزيادات  هذه  وتعكس  أبريل/نيسان.  خالل  التوالي  على  الثاني 
المرتبطة  المخاوف  بفعل  المستهلك  المنتج من جانب  الطلب على  تدفق  األولى 
بجاحة كوفيد-19 وسط محدودية الصادرات من كازاخستان، المورّد الرئيس للقمح. 
وتشكل الواردات، وسطياً، أكثر من نصف االستهالك المحلي في البلد. أما تراجع 
باتجاه  الضغط  مزيد من  فقد تسبب في  السابقة  األشهر  البلد خالل  قيمة عملة 
ارتفاع األسعار، التي وصلت إلى مستويات أعلى بأشواط قياساً بنظيرتها قبل عام، 
مدعومة بارتفاع عروض األسعار من كازاختسان. وضماناً لتوافر إمدادات كافية محلياً 
على  مؤقتاً  حظراً  أبريل/نيسان   25 بتاريخ  الحكومة  طبقت  األسعار،  ارتفاع  وكبح 
إضافة  القمح.  ودقيق  القمح  حبوب  فيها  بما  األساسية،  األغذية  من  عدد  تصدير 
إلى ذلك، منحت حكومة كازاختسان كمية 000 5 طن من دقيق القمح كمساعدة 

غذائية. 

طاجيكستان  |  دقيق القمح       
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نسبة النموّ

حتى 04/20 معّدل هذه الفترة

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

 4,6

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أعلى  إلى  لتصل  أبريل/نيسان  خالل  تستعر  األرز  أسعار 
مستوى لها خالل عدة سنوات                           

بذلك  مشكلة  أبريل/نيسان،  خالل  المائة  في   10 من  بأكثر  األرز  أسعار  ارتفعت 
الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها خالل 
عدة سنوات، متجاوزة نظيرتها من الشهر عينه قبل عام بنسبة 40 في المائة. وتعود 
هذه الزيادة الملحوظة في األسعار بالدرجة األولى إلى محدودية إمدادات األسواق 
أعمال  المتواصلة   20/2019 للفترة  الثانوي  الموسم  إنتاج  في  الحاد  التراجع  بفعل 
حصاده في الوقت الراهن، والذي يعقب إنتاج الموسم الرئيسي لعام 2019 األدنى 
من المعدل. عموماً، من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج األرز غير المقشور لعام 2019 
كمية 28,4 مليون طن، أي أدنى بنسبة 10 في المائة من معدل السنوات الخمس 
المبكر(. ولعل من أسباب دعم  العالمي للمعلومات واإلنذار  النظام  )موجز قطري، 
األسعار أيضاً ارتفاع الطلب على األغذية نتيجة حالة اإلغالق بفعل جائحة كوفيد-19 
وانتعاش الطلب الخارجي خالل الفترة الممتدة من منتصف مارس/آذار حتى منتصف 
أبريل/نيسان، بعدما طبقت بلدان مصّدرة أخرى في المنطقة دون اإلقليمية تدابير 

لضبط التصدير. 

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

11,0

  3,0

تراجع أسعار حبوب الذرة وسط إمدادات الحصاد الجديد                            
توافر  الجديد  الحصاد  أبريل/نيسان بعد أن عزز  حبوب الذرة خالل  تراجعت أسعار 
المنتج في األسواق وتسبب في تخفيف ضغط اإلمداد. أما أسعار منتجات الذرة 
المجروشة فقد حافظت على استقرارها نسبياً ما يعكس تأخر االستجابة لتراجع 
أسعار الحبوب. لكن على المستوى السنوي، ال تزال أسعار حبوب الذرة ومنتجات 
الذرة المجروشة أعلى بشكل ملحوظ بفعل التأثير الناجم عن تعاقب سنوات من 
انخفاض الحصاد ما تسبب بحالة من محدودية اإلمداد. ولعل ما دعم ارتفاع مستويات 
األشهر  وخالل  عنها.  الناجم  والتضخم  المحلية  العملة  قيمة  ضعف  أيضاً  األسعار 
التعافي  بفعل  لتراجعها  مسبب  لضغط  األسعار  تخضع  أن  المرتقب  من  القادمة، 
قطري،  )موجز  المؤاتية  الطقس  ظروف  نتيجة   2020 عام  الذرة  إنتاج  في  المنتظر 
الضغط المسبب  المبكر(. إال أن جانباً من هذا  العالمي للمعلومات واإلنذار  النظام 
لتراجع األسعار قد يقابله تأثيرات ناجمة عن جائحة كوفيد-19، والتي تتمثل بشكل 
رئيس في التراجع األكبر في قيمة العملة واضطرابات العمليات اللوجستية التي قد 

تسفر عن نقص محلي في اإلمداد. 

زامبيا  |  الذرة        
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zambia, National Average, Retail, Breakfast mize mealالمرجع هو:

 -0,7,0

 2,7

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

FPMA نشرة خاصة

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

أسعار األغذية تواصل ارتفاعها الحاد                            
أعلى  أي  المائة،  في   640 بنسبة  مارس/آذار  خالل  السنوي  التضخم  معدل  ُقدر 
من معدل الشهر السابق البالغ 540 في المائة. صحيح أنه ال تتوفر بيانات محّدثة 
بخصوص المنتجات الغذائية كل على حدة، إال أن أسعار األغذية لربما شهدت زيادة 
كبيرة، إذا ما أخذنا بعين االعتبار الوزن الكبير لمؤشر أسعار المستهلك. وجاء ارتفاع 
األسعار نتيجة الخسارة الملحوظة في قيمة عملة البلد ومحدودية إمدادات األغذية 
نتيجة تراجع حصاد 2019 ومحدودية الواردات. وقد جرى تطبيق عدد من اإلجراءات 
في محاولة لمعرفة أصل ارتفاع األسعار بما في ذلك إعادة تطبيق نظام سعر صرف 
الدوالر  يعادل  بحيث  رسمي  سعر  عن  البلد  عملة  وتثبيت  مارس/آذار،  في  ثابت 
األمريكي الواحد 25 دوالراً زمبابوياً والسماح بتداول عمالت أجنبية في المعامالت 
المالية المحلية. إضافة إلى ذلك، توصلت الحكومة ومؤسسات األعمال ضمن قطاع 
لتثبيت أسعار األغذية  أبريل/نيسان سعياً  ارتفاع األسعار خالل  إلى وقف  األغذية 
جائحة  بفعل  اإلغالق  قيود  تطبيق  قبل  مارس/آذار  المسجلة في  عند مستوياتها 
كوفيد-19. غير أن حصاد الذرة الذي لم يصل إلى المعدل للمرة الثانية على التوالي 
 12 329 بمبلغ  ُحدد  )الذي  الذرة  الرسمي لشراء حبوب  السعر  وارتفاع   2020 عام 
2019( من شأنه  للطن عام  زمبابوياً  958 6 دوالراً  من  للطن مرتفعاً  زمبابوياً  دوالراً 

إحداث مزيد من الضغط على األسعار ورفعها. 

زمبابوي  |  المواد الغذائية        
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حتى 04/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Harare, Retail, Maize mealالمرجع هو:

ال ينطبق

ال ينطبق

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 



 

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 مايو/أيار 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 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

  |  12 مايو/أيار 2020
CA9285AR/1/05.20

 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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