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األساسية ئل  لرسا  ا

Ñ  تراجعت أسعار تصدير القمح خالل مايو/أيار بعد ارتفاعها في أبريل/نيسان، متأثرة
أسعار  وسجلت  التجارة.  وتيرة  وتباطؤ  جيد  بإمداد  االستشرافية  النظرة  بضغط 
الطلب على  أكبر وسط ضعف  توافر كميات تصدير  نتيجة  التراجع  من  الذرة مزيداً 
االستيراد. بالمقابل، ارتفعت أسعار األرز على المستوى الدولي للشهر الخامس 

على التوالي. 

Ñ  الطلب وزيادة  الغذائي  اإلمداد  سالسل  اضطرابات  واصلت  أفريقيا،  شرق  وفي 
الناجم عن جائحة كوفيد-19 دعم الزيادات الحادة في أسعار األغذية خالل مايو/أيار 

في الصومال والسودان وجنوب السودان. 

Ñ  2020 وفي الجنوب األفريقي، تراجعت أسعار الذرة خالل مايو/أيار مع وصول حصاد
المرتقب أن يشهد حالة من التعافي بعد تراجع مستوياته العام المنصرم في بلدان 

عديدة. 

Ñ  الكميات وتحسن  الشراء  تباطؤ حركة  تسبب  الجنوبية،  وأمريكا  آسيا  وفي شرق 
المتوافرة من الحصاد الجديد في كبح الزيادات الحادة في أسعار األرز خالل األشهر 

الماضية التي نجمت عن تأثير جائحة 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 | الحبوب  

قيرغيزستان | دقيق القمح  

بيرو | األرز 

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. 

http://www.fao.org/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/3/ca9506en/ca9506en.pdf
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها  هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

تراجع أسعار القمح والذرة على المستوى الدولي خالل مايو/أيار، مقابل ارتفاع أسعار األرز        
 سجلت أسعار القمح تراجعاً بصفة عامة على المستوى الدولي

 خالل مايو/أيار، وذلك بعد ارتفاعها خالل الشهر الذي سبقه، وذلك
 يعود بالدرجة األولى إلى النظرة االستشرافية المؤاتية حيال اإلمداد

 على المستوى العالمي للموسم 21/2020. ووصل معدل سعر القمح
 األمريكي المرجعي )رقم 2 قاسي، احمر، شتوي، تسليم ظهر

 السفينة( إلى 223 دوالراً أمريكياً للطن، أي أدنى بنحو أربعة في المائة
 عن مستواه خالل أبريل/نيسان، أي أنه يعاوض - بل وأكثر - الزيادة خالل

 الشهر السابق. إال أن األسعار بقيت أعلى بنحو خمسة في المائة
 عن نظيرتها خالل الشهر عينه من عام 2019. صحيح أن ضعف النشاط

 التجاري عموماً خالل الشهر تسبب في ضغط إضافي على األسعار
 مسبباً تراجعها، إال أن ظروف الجفاف غير المؤاتية في بقاع من أوروبا

 ومنطقة البحر األسود كانت وراء منع المزيد من تراجع أسعار القمح
 بشكل ملحوظ.

 وسجلت أسعار تصدير الذرة مزيداً من التراجع خالل مايو/أيار، حيث
 وصل معدل سعر الذرة األمريكية المرجعية )رقم 2، صفراء، تسليم ظهر

 السفينة( إلى 144 دوالراً أمريكياً للطن، أي أدنى بنسبة واحد في
 المائة عن أبريل/نيسان وأدنى بأكثر من 16 في المائة قياساً بالعام

 الفائت. ولعل توافر الصادرات بكميات كبيرة وآفاق اإلمداد الجيدة، في
 نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، واصل ضغطه المسبب لتراجع األسعار
 حيث أن الطلب العام على المنتج لصالح األعالف واالستخدام الصناعي

 أظهر شيئاً من التعافي السريع. إال أن الزيادات في أسعار سوق النفط
 الخام والطلب األقوى على التصدير حد من تراجع األسعار في الواليات
 المتحدة األمريكية. إال أن تراجع األسعار كان أكبر في األرجنتين بفعل

 ضغط الحصاد الموسمي وتراكم اإلمدادات عند موانئ أعلى النهر بفعل
  انخفاض مناسيب المياه.

 سجل مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
)2002-2004=100( خامس ارتفاع شهري على التوالي خالل مايو/

 أيار، السيما نتيجة ارتفاع عروض أسعار الصنفين جابونيكا وبسمتي.
 وشهدت أسعار التصدير اتجاهات خليطة في بلدان المنشأ األسيوية

 األساسية. ففي تايلند، تسببت جهود تضييق التباين في األسعار مع
 بلدان المنشأ المنافسة في تراجع األسعار بنسبة وصلت حتى 8,1 في
 المائة قياساً بالشهر الفائت. كما تسبب التنافس مع الهند في إضعاف

 العروض الخاصة باألرز المكسور بنسبة 25 في المائة في باكستان، رغم
 أن تقلبات قيمة العملة كان لها دور في دعم جل عروض األسعار األخرى
 في البلد. وتسبب الطلب القوي على التصدير في استمرار الزيادات في

 عروض األسعار الهندية والفيت نامية. وفي الواليات المتحدة األمريكية،
 أبقت محدودية توافر المنتج على االتجاه الصاعد لألسعار، ما تسبب في

 تحسين االهتمام في اإلمدادات من أمريكا الجنوبية، التي يعمل فيها
 تواصل أعمال الحصاد واستمرار تراجع قيمة العملة على اإلبقاء على

 األسعار تحت السيطرة.
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دوالر أمريكي للطن
              
آخر سعر
)20    مايو/أيار)

 نسبة التغيير
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

المصدر: المجلس الدولي للحبوب
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 APK-Inform المصدر: المجلس الدولي للحبوب، الوكالة االستشارية

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

البحر األسود، الذرة )علف)

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

البحر األسود، الذرة )علف)

دوالر أمريكي للطن آخر سعر              
أبريل/نيسان) 20(

 نسبة التغيير
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

 535,20 -8,1 14,7 25,9

 425,00 1,2 24,3 27,6

 384,60 3,6 7,1 6,8

 646,00 1,5 15,8 34,3
200

300

400

500

600

700

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)
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 الواليات المتحدة، أرز )حبة طويلة أمريكي
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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 

خالل  االرتفاع  في  اآلخذ  اتجاهها  تواصل  األغذية  أسعار 
أبريل/نيسان 

أبريل/ خالل  ارتفاعها  الغذائية  المواد  لمنتجات  بالتجزئة  المبيع  أسعار  واصلت 
نيسان، حيث كان معدل تضخم أسعار األغذية أسرع بنحو ضعفي معدل التضخم 
العام. ووسط المنتجات الرئيسية في الوجبة الغذائية المحلية، كانت الزيادات األبرز 
في األسعار من نصيب الفاكهة والخضروات، حيث لعب العامل الموسمي دوراً 
رئيسياً فيها، وكذلك من نصيب منتجات اللحوم، التي دعمتها جزئياً الصادرات القوية 
بمبيعات  مدعومة  القمح  حبوب  أسعار  في  الزيادة  ورغم  السابقة.  األشهر  في 
التصدير الكبيرة، حافظت أسعار دقيق القمح والخبز على استقرارها نسبياً خالل 
أبريل/نيسان وسط مساعي الحكومة لمنع الزيادات. وبهدف عكس اتجاه األسعار 
كوفيد-19،  بفعل  البلد  يعيشها  التي  الطوارئ  حالة  خالل  الغذائية  للمواد  المفرط 
أقدمت الحكومة بتاريخ 16 مايو/أيار 2020 على تمديد العمل بسقف أسعار المواد 
قيمة  في  التراجع  تواصل  أن  إال   .2020 يونيو/حزيران   30 لغاية  األساسية  الغذائية 
الفائت،  عام  األمريكي خالل  الدوالر  مقابل  قيمتها  نصف  فقدت  التي  البلد،  عملة 
مسبباً  األسعار  على  الضغط  استمرار  في  تسبب  التصدير،  تشجيع  مع  بالتزامن 

ارتفاعها وتواصل ارتفاع مستوياتها السنوية. 

األرجنتين  |  المواد الغذائية      
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نسبة النموّ

حتى 04/20 معّدل هذه الفترة

 1,4

-0,1

Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 1,2

   1,73,8

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األرز والقمح تسجل مزيداً من االرتفاع خالل مايو/أيار        
قياساً  أبطأ  بمعدل  لكن  مايو/أيار  خالل  االرتفاع  من  مزيداً  األرز  أسعار  سجلت 
بالشهرين الفائتين، لتتجاوز قيم نظيرتها قبل عام بنسبة 20 في المائة رغم الحصاد 
الرئيسية  المنتجة  دو سول  ريو جراندي  والية  االستكمال في  الذي شارف على 
لألرز. ولعل ما دعم الزيادة في األسعار خالل مايو/أيار كان استمرار الطلب المحلي 
القوي وسط جائحة كوفيد-19 وبطء مبيعات المزارعين. أما التراجع القوي في قيمة 
عملة البلد والطلب القوي على التصدير فقد تسبب في مزيد من الضغط المسبب 
الرتفاع األسعار. وسجلت أسعار القمح، التي تتخذ اتجاهاً صاعداً من أواخر 2019، 
مزيداً من االرتفاع خالل مايو، حيث من المتوقع استمرار موجة االرتفاع هذه حتى 
وصول الحصاد الجديد في أغسطس/آب. ولعل ما دعم األسعار كان انخفاض توافرها 
الرئيسي. وبعد  المورّد  البلد  األرجنتين،  تكاليف استيرادها من  وارتفاع  الموسمي 
مايو/أيار  خالل  الصفراء  الذرة  أسعار  تراجعت   ،2019 أواخر  منذ  زيادتها  استمرار 
بفعل تباطؤ مبيعات التصدير وبدء الحصاد الرئيسي، المتوقع أن يصل إلى مستوى 
وفير )موجز قطري، النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر(. إال أن األسعار كانت 
أعلى بنحو 40 في المائة قياساً بنظيرتها قبل عام مدعومة بالدرجة األولى بضعف 

قيمة عملة البلد. 

البرازيل  |  الحبوب       
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 -1,1

-0,1

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

نسبة النموّ

حتى 05/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

6,4

  1,6

من  أعلى  بقائها  مع  مايو/أيار  خالل  تتراجع  األرز  أسعار 
مستويات نظيرتها قبل عام             

تحسن  نتيجة  متراجعة  مايو/أيار،  خالل  موسمياً  تراجعاً  األرز  أسعار  سجلت 
مع  استكمل  والذي   ،2020 لعام  الرئيسي  »بورو«  موسم  حصاد  من  اإلمدادات 
نهاية مايو/أيار، والمتوقع أن يسجل مستوى متوسطاً. إال أن األسعار بقيت أعلى 
الثالثة  األشهر  التي سجلتها خالل  الزيادات  قبل عام عقب  نظيرتها  بأشواط من 
األخيرة السيما في أبريل/نيسان، ما يعكس بالدرجة األكبر موجة الطلب المحلي، 
مع شيء من الضغط الذي يعود إلى المخاوف حيال نقص العمالة المطلوبة لحصاد 
محصول الموسم »بورو« بفعل حالة اإلغالق الناجمة عن كوفيد-19. ولدعم األسر 
سريعة التأثر، زادت الحكومة الكميات التي توردها بأسعار مدعومة من خالل خطط 
أقدمت  فقد  المزارعين،  ودعم  لديها  األغذية  احتياطي  لتعزيز  أما  متنوعة،  توزيع 
قياساً   2020 »بورو«  لموسم  المقشور  األرز غير  على مضاعفة كميات مشتريات 

بالموسم عينه من العام الماضي.  

بنغالديش  |  األرز      
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شهرا 3

شهرا 12

نسبة النموّ

حتى 05/20 معّدل هذه الفترة

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

4,7

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

أسعار الذرة واألرز أعلى بأشواط قياساً بنظيرتها قبل عام           
أبريل/نيسان  خالل  ارتفاعها  محلياً  المنتجة  المجروشة  الذرة  أسعار  واصلت 
بالتزامن مع تفاقم االتجاهات الموسمية وسط ومخاوف متعلقة بتأثير نقص رطوبة 
 2020 لعام  الرئيسي  الموسم  الزراعة لمحصول  األرض وعمليات  إعداد  التربة عند 
إجراءات  تطبيق  ولعل  المبكر(.  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام  قطري،  )موجز 
التقييد واضطرابات التجارة وسط تفشي جائحة كوفيد-19 تسبب في دعم الزيادة 
التي وصلت إلى مستويات أعلى بأشواط من نظيرتها قبل عام  في األسعار أيضاً 
عقب تراجع إنتاج 2019 وارتفاع تكاليف اإلنتاج، مدعومة بانخفاض قيمة العملة، التي 
فقدت أكثر من 15 في المائة من قيمتها مقابل الدوالر األمريكي على مدى العام 
السابق. فقد أسهم هذا العامل األخير في رفع أسعار األرز المستورد التي كانت 
خالل أبريل/نيسان أعلى بنحو 25 في المائة قياساً بالشهر عينه من عام 2019. إال 
أن األسعار كانت مستقرة نسبياً خالل أبريل/نيسان، إثر حجم الواردات الكبير خالل 

الربع األول من العام.  

هايتي  |  الحبوب       
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نسبة النموّ

حتى 04/20 معّدل هذه الفترة

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

3,0

أعلى  مستويات  عند  لكن  األرز  أسعار  تشهده  استقرار 
بأشواط من نظيرتها قبل عام                              

استقرت أسعار األرز خالل مايو/أيار بعد الزيادات التي سجلتها في األشهر العديدة 
السابقة، لتعكس بذلك بالدرجة األولى زيادة إمدادات األسواق من الحصاد القائم 
التجزئة،  شراء  تباطؤ  ولعل  الرئيسيتين.  المنتجتين  وهويال  توليما  منطقتي  في 
المتعلقة  االحتواء  إجراءات  وأبريل/نيسان وسط  مارس/آذار  فترة  ارتفع خالل  الذي 
بكوفيد-19، أسهم في كبح زيادة األسعار. إال أن األسعار كانت أعلى بأكثر من 40 
في المائة من نظيرتها قبل عام بعد الزيادات المتواصلة منذ أواخر 2019، مدعومة 
التي  العملة،  قيمة  تراجع  بفعل  األساسية، السيما  المستلزمات  تكاليف  بارتفاع 
خسرت أكثر من 15 في المائة من قيمتها مقابل الدوالر األمريكي على مدى العام 
المحصول في بعض  المناوئ في غالل  الطقس  تأثير  المخاوف حيال  أما  السابق. 
الضغط  وتسببت في شيء من  الموسمي  الضغط  فاقمت  فقد  المنتجة  المناطق 
خالل األشهر السابقة. إال أن ارتفاع مستوى األسعار من المتوقع أن يعود بالنفع 

على المنتجين، بعد انخفاض مستوياتها خالل السنوات القليلة الماضية. 

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

نسبة النموّ

حتى 05/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

4,0

3,2

من  أعلى  مستويات  عند  لكن  تستقر  القمح  دقيق  أسعار 
نظيرتها قبل عام                  

مايو/أيار وسط جهود  القمح خالل  دقيق  لمنتج  بالتجزئة  المبيع  أسعار  استقرت 
الحكومة لعكس اتجاه االرتفاع الجائر في األسعار خالل حالة الطوارئ الناجمة عن 
كوفيد-19، بما في ذلك وضع سقف موقت ألسعار المواد الغذائية، ووقف الصادرات 
بدأ  2020 قد  إلى ذلك أن حصاد  لتجديد االحتياطي. أضف  وتخصيص تمويل ضخم 
واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام  قطري،  )موجز  مؤاتية  إنتاج  آفاق  مع  مؤخراً 
في   30 بنحو  أعلى  بقي  الوطني  المستوى  على  األسعار  معدل  أن  إال  المبكر(. 
المائة قياساً بالعام الفائت بعد الزيادات الحادة التي سجلها خالل مارس/آذار وأبريل/
نيسان بفعل احتدام طلب المستهلك وسط المخاوف المرتبطة بجائحة كوفيد-19 
والقيود على التصدير اإلقليمي. ويستورد البلد قرابة نصف احتياجاته المحلية، حيث 
تعود الشحنات بمنشئها بشكل رئيس إلى كازاخستان، حيث كانت عروض أسعار 
التصدير فيها خالل مايو/أيار أعلى بنسبة 30 في المائة قياساً بالعام الفائت. ولعل 
ما أسهم في ارتفاع األسعار أيضاً كان تراجع إنتاج القمح محلياً خالل 2019، إلى 
جانب انخفاض قيمة العملة، التي فقدت نحو 10 في المائة من قيمتها مقابل الدوالر 

األمريكي منذ مطلع 2020.  

قيرغيزستان  |  دقيق القمح     
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نسبة النموّ

حتى 05/20 معّدل هذه الفترة

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

3,5

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

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

أسعار األغذية تواصل ارتفاعها خالل مايو/أيار               
في العاصمة جوبا، واصلت أسعار األغذية األساسية ارتفاعها خالل مايو/أيار وبوتيرة 
جائحة  نتيجة  التحركات  على  المفروضة  القيود  تخفيف  تم  أنه  صحيح  متسارعة. 
نتيجة  جاء  الرتفاعها  المسبب  األسعار  أن دعم  إال  مايو/أيار،  كوفيد-19 في مطلع 
عمليات  عن  أيضاً  نجمت  والتي  الغذائي،  اإلمداد  سالسل  اضطرابات  استمرار 
التفتيش الدقيق على الحدود من قبل حكومة أوغندا، التي تشكل المصدر الرئيس 
للحبوب بالنسبة للبلد. ولعل المزيد من دعم األسعار جاء نتيجة التكديس وتراجع 
قيمة عملة البلد بشكل أكبر. فقد ازدادت أسعار الذرة والذرة الرفيعة بنسبة 50 
في المائة خالل مايو/أيار، بينما ارتفعت أسعار القمح والفول السوداني بنسبة 
30 في المائة، في حين وصل ارتفاع أسعار الكسافا إلى 70 في المائة. وسجلت 
أسعار األغذية مستوى مرتفعاً على نحو استثنائي، حيث تجاوزت أسعار الحبوب 
ضعفي مستويات نظيرتها قبل عام، وإلى أكثر من 2019 ضعفاً قيساً بقيمها خالل 
يوليو/تموز 2015 قبل انهيار العملة. وإلى جانب العوامل المرتبطة بكوفيد-19، جاء 
ارتفاع أسعار األغذية نتيجة نقص اإلمدادات المحلية، وارتفاع تكاليف النقل، والحالة 
المديد.  الصراع  تأثير  استمرار  إلى جانب  الشامل،  االقتصاد  يعيشها  التي  الصعبة 
ويقدر أن يتجاوز إجمالي إنتاج الحبوب لعام 2019 نظيره لعام 2018 بنسبة 10 في 
الخمس  السنوات  معدل  من  المائة  في  أربعة  بنسبة  أدنى  يبقى  أنه  إال  المائة، 

)تقرير خاص، النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر(. 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
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نسبة النموّ

حتى 05/20 معّدل هذه الفترة

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

23,1

أتباطؤ ارتفاع األسعار خالل مايو/أيار مع بقائها عند مستويات 
مرتفعة        

سجلت أسعار المبيع بالجملة لمنتج األرز زيادة طفيفة فقط خالل مايو/أيار، وذلك 
نتيجة تحسن إمدادات السوق من حصاد 2020. وكانت األسعار أعلى بنسبة 40 
في المائة قياساً بقيم نظيرتها في العام السابق بعد االرتفاع الذي سجلته خالل 
مارس/آذار وأبريل/نيسان متأثرة بموجة الشراء الناجمة عن حالة الذعر واالضطرابات 
بدرجة  األسعار  ارتفاع  دعم  ما  ولعل  كوفيد-19.  جائحة  تفشي  وسط  اللوجستية 
أكبر كان الصادرات إلى كولومبيا ومشتريات الحكومة لمواجهة حالة الطوارئ. إال أن 
اإلمدادات المحلية تبقى كافية مع آفاق إنتاج مؤاتية للمحصول الجديد )موجز قطري، 
النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر(، حيث تشير االستقصاءات الرسمية إلى 

زيادة سنوية في الزراعات مع تطبيق تدابير دعم حكومي. 

بيرو  |  األرز     
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نسبة النموّ

حتى 05/20 معّدل هذه الفترة

 -1,7

-0,1

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

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

3,0

7,2

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

إلى  لتصل  ارتفاعها  تواصل  األساسية  األغذية  أسعار 
مستويات قياسية  

واصلت أسعار محاصيل الذرة الرفيعة والدخن المنتجة محلياً ارتفاعها خالل مايو/
أيار لتصل إلى مستويات قياسية. إال أن ارتفاع أسعار الذرة الرفيعة جاء بوتيرة أبطأ 
في  فرض  الذي  التصدير  منع  ألن  نظراً  وأبريل/نيسان،  مارس/آذار  بشهري  قياساً 
منتصف أبريل/نيسان خفف من ضغط اإلمداد. أما أسعار القمح فقد اتبعت اتجاهات 
ارتفاعها  العاصمة الخرطوم، بينما استقرت أو واصلت  خليطة، حيث انخفضت في 
في أسواق أخرى. ولعل دعم ارتفاع األسعار جاء نتيجة اضطرابات إمدادات األسواق 
آخر مايو/أيار،  والتي جرى تمديدها حتى  بكوفيد-19  المرتبطة  الضبط  تدابير  وسط 
إلى جانب ارتفاع الطلب على المستوى المحلي، ناهيك عن شهر رمضان. بصفة 
عامة، وصلت أسعار الحبوب إلى مستويات استثنائية خالل مايو/أيار، أعلى بثالثة 
أضعاف قيمها المرتفعة أصالً قبل عام. ولعل السبب الرئيس وراء هذا االرتفاع يعود 
الوقود  نقص  إلى جانب  العملة،  قيمة  2019 وضعف  لعام  الحبوب  إنتاج  تدني  إلى 
وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية التي تسببت في تضخم تكاليف اإلنتاج والنقل. 
ويقدر إنتاج 2019 من الذرة الرفيعة والدخن بنحو 5,2 مليون طن، أي أدنى من إنتاج 
2018 الوفير بنسبة 36 في المائة، وأدنى بنسبة 18 في المائة عن معدل السنوات 

الخمس السابقة. 

السودان  | األغذية األساسية      
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0,0

Sudan, Nyala, Wholesale, Millet

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

4,4

9,9

http://www.fao.org/3/ca9282en/ca9282en.pdf


6
والزراعة لألغذية  المبكر  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام 

10 يونيو/حزيران FPMA2020 نشرة خاصة

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

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار دقيق القمح إلى مزيد من االرتفاع خالل مايو/أيار     
سجلت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب األول زيادة ملحوظة 
للشهر الثالث على التوالي خالل مايو/أيار، حيث كانت في بعض األسواق الخاضعة 
التي  الزيادات  ولعل  عام.  قبل  بنظيرتها  قياساً  المائة  في   40 بنحو  أعلى  للرصد 
شهدتها األشهر القليلة الماضية تعود إلى احتدام طلب المستهلك وسط مخاوف 
المحلية  اإلمدادات  في  الموسمي  االنخفاض  ظل  في  كوفيد-19  بجائحة  مرتبطة 
أكثر  وسطياً  تشكل  الواردات  ألن  ونظراً  اإلقليمي.  المستوى  على  التصدير  وقيود 
األشهر  البلد خالل  قيمة عملة  تراجع  أسهم  فقد  المحلي،  االستهالك  نصف  من 
في  كازاخستان  الرئيسي  المورد  من  التصدير  أسعار  ارتفاع  جانب  إلى  السابقة، 
دعم ارتفاع األسعار. أضف إلى ذلك أن الضغط المسبب الرتفاع األسعار جاء أيضاً 
نتيجة االضطرابات اللوجستية نظراً ألن األسواق المركزية هي التي بقيت مفتوحة، 
لكن مع ذلك لم تكن تعمل بكامل طاقتها، ناهيك عن ارتفاع تكاليف النقل. ولضمان 
اإلمدادات الكافية على المستوى المحلي، وكبح ارتفاع األسعار، طبقت الحكومة 
بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2020 منعاً مؤقتاً لتصدير عدد من األغذية األساسية، بما في 
ذلك حبوب القمح ودقيق القمح، في حين ُطبقت مؤخراً أيضاً تدابير تسعى الستقرار 

األسعار وتحديد كميات شراء دقيق القمح. 

طاجيكستان  |  دقيق القمح       
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نسبة النموّ

حتى 05/20 معّدل هذه الفترة

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

 3,8

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

من  أعلى  بقائها  مع  مايو/أيار  خالل  تتراجع  األرز  أسعار 
نظيرتها قبل عام                            

تراجعت أسعار األرز على المستوى المحلي بنسبة تجاوزت 10 في المائة خالل 
مايو/أيار بفعل اإلمدادات الجديدة من حصاد الموسم الثانوي 20/2019 وتراجع الطلب 
الخارجي، وذلك بعد أن رفع المصدرون في المنطقة دون اإلقليمية قيودهم التجارية 
خالل  األمطار  تحسن  ولعل  تحليلها(.  األغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات 
العشر األخير من أبريل/نيسان في المناطق المنتجة الرئيسية خفف المخاوف حيال 
خسائر المحصول المحتملة في حصاد الموسم الثانوي 20/2019 مضيفاً بذلك إلى 
الضغط المسبب لتراجع األسعار. إال أن األسعار بقيت أعلى من نظيرتها قبل عام 
بنسبة تزيد عن 20 في المائة، وذلك بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها منذ مطلع 
العام، والتي جاءت نتيجة محدودية توافر المنتج محلياً، عقب تراجع حصاد الموسم 
الرئيسي 2019 والمخاوف المرتبطة بحصاد الموسم الثانوي 20/2019. ولعل الضغط 
ترافق خالل  المنتج محلياً  توافر  نتيجة محدودية  األسعار  ارتفاع  الذي تسبب في 
المحلي  المستويين  على  القوي  الطلب  مع  مارس/آذار-أبريل/نيسان  من  الفترة 

والخارجي وسط تفشي الجائحة.  

تايلند  |  األرز       
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Thailand, Bangkok, Wholesale, Rice (5% broken)المرجع هو:
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  2,3

أسعار األغذية تواصل ارتفاعها                             
زاد معدل التضخم السنوي عن 700 في المائة خالل أبريل/نيسان، رغم تراجع معدل 
بيانات حول منتجات غذائية  تتوافر  بشهر مارس/آذار. وال  الشهري قياساً  التضخم 
الكبير في  لوزنها  األغذية لربما ارتفعت بشكل ملحوظ، نظراً  فردية، إال أن أسعار 
انخفاض  نتيجة  جاء  األسعار  ارتفاع  استمرار دعم  ولعل  المستهلك.  أسعار  مؤشر 
قيمة عملة البلد. أضف إلى ذلك أن محدودية اإلمدادات، بفعل تراجع حصاد الحبوب 
التوقعات –  المعدل وفق  2020 األدنى من  الواردات وحصاد  2019، ومحدودية  لعام 
والذي اقترب استكماله – تسبب في مزيد من الضغط الهائل على األسعار مسبباً 
أسعار  على  الضغط  هذا  لتخفيف  التدابير  من  العديد  تطبيق  جرى  وقد  ارتفاعها. 
المستهلك، بما في ذلك إعادة تطبيق نظام صرف ثابت في مارس/آذار والسماح 
بتداول القطع األجنبي في اإلجراءات المحلية. إال أن التقارير الواردة من البلد تشير 
وبالتالي  كبير  بشكل  تراجع  قد  الموازية  السوق  في  زمبابوي  دوالر  أن سعر  إلى 
انحرف بشكل ملحوظ عن السعر الرسمي، ما تسبب في تأجيج التضخم. كذلك 
ألغت الحكومة مؤقتاً التعريفات الجمركية على واردات دقيق القمح والذرة المجروشة 
)السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية تحليلها(، بهدف خفض تكاليف االستيراد 

وبالتالي خفض األسعار محلياً. 

زمبابوي  |  المواد الغذائية        

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

ال ينطبق

ال ينطبق

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النموّ

حتى 04/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
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http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1278400/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1279608/




 

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 يونيو/حزيران 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

والزراعة  |  10 يونيو/حزيران 2020 لألغذية  المبكر  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام 
FPMA نشرة خاصة

CA9572AR/1/06.20

 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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