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األساسية ئل  لرسا  ا

Ñ  سجلت أسعار الحبوب ارتفاعاً حاداً مرة أخرى على المستوى الدولي
ومحدودية  اإلنتاج  آفاق  بتراجع  مدفوعة  األول  أكتوبر/تشرين  خالل 
أسعار  شهدت  بالمقابل،  الواردات.  على  القوي  والطلب  المخزون 
التي  الركود  وحالة  الجديد  المحصول  حصاد  بدء  مع  آخر  تراجعاً  األرز 

الطلب.  أصابت 

Ñ  خليطة اتجاهات  الخشنة  الحبوب  أسعار  اتبعت  أفريقيا،  شرق  ففي 
وكانت  الموسمية.  األنماط  بذلك  متعقبة  األول  أكتوبر/تشرين  خالل 
ما  أدنى،  أو  عام  قبل  مستوياتها  محيط  في  البلدان  جل  في  األسعار 
عدا في السودان وجنوب السودان، حيث طرقت فيهما حاجز مستويات 
قياسية جديدة في العديد من األسواق. ولعل ما أضاف إلى تأثير نقص 
تراجع  استمرار  كان  الشامل  باالقتصاد  المرتبطة  والتحديات  اإلمدادات 
في  الفيضانات  بفعل  التجارة  واضطرابات  السودان  جنوب  عملة  قيمة 

السودان. 

Ñ  في الخشنة  الحبوب  أسعار  ارتفاع  موجة  توقفت  أفريقيا،  غرب  وفي 
نيجيريا مع بدء حصاد عام 2020، إال أن األسعار بقيت أعلى بأشواط من 
مستوياتها التاريخية نتيجة الحالة الصعبة لالقتصاد الشامل وما أحدثته 
تدابير التقييد المرتبطة بكوفيد-19 من تأثيرات أعاقت سالسل اإلمداد. 

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 | الحبوب الخشنة  

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/cb1940en/cb1940en.pdf
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها  هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

أسعار القمح والذرة تسجل ارتفاعاً حاداً آخر على المستوى الدولي مقابل استمرار تراجع أسعار األرز          
سسجلت أسعار القمح ارتفاعاً آخر على المستوى الدولي خالل أكتوبر/

 تشرين األول لتعكس بذلك الطلب العالمي المحتدم وسط تدني توافر
 الصادرات وضعف ظروف الزراعة في األرجنتين، إلى جانب استمرار ظروف

 الطقس الجاف التي تحمل تأثيراً مناوئاً تطال القمح الشتوي في أوروبا وأمريكا
 الشمالية ومنطقة البحر األسود. أما محدودية المخزون بمستوى أكبر من
 المتوقع في الواليات المتحدة األمريكية نتيجة تراجع آفاق اإلنتاج والتوقعات
 بارتفاع االستهالك للموسم 21/2020 فدفعت إلى زيادة 11 في المائة في
 أسعار القمح األمريكي المرجعي )رقم 2، قاسي، أحمر، شتوي، تسليم

 ظهر السفينة( قياساً بشهر سبتمبر/أيلول ليصل معدل سعر الطن إلى 273
 دوالراً أمريكياً خالل أكتوبر/تشرين األول، وهو أعلى مستوى له منذ 2014،

 متجاوزاً بذلك مستوى نظيره خالل الشهر عينه من العام الفائت بنسبة 29
 في المائة. كذلك ارتفعت عروض أسعار التصدير في البحر األسود بنسبة 10
 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014 مدفوعة بارتفاع وتيرة

 الصادرات من االتحاد الروسي وتراجع إمدادات التصدير من أوكرانيا.

   كما ارتفعت أسعار تصدير جميع الحبوب الخشنة األساسية خالل أكتوبر/
 تشرين األول، ليكون االرتفاع للشهر الرابع على التوالي الذي تشهده

 األسعار إثر الزيادة الحادة في عروض أسعار الذرة من بلدان منشأ مختلفة،
 بما فيها األرجنتين ومنطقة البحر األسود والواليات المتحدة األمريكية. فقد

ارتفعت أسعار تصدير الذرة في األرجنتين بنسبة 18 في المائة منذ سبتمبر/
 أيلول، لتتجاوز نظيرتها قبل عام بنحو 40 في المائة، حيث أدى استمرار

 ظروف الجفاف وتأثيرها المناوئ في آفاق اإلنتاج إلى إثارة المخاوف المرتبطة
 باإلمداد. وأدى انخفاض إمدادات التصدير بفعل النظرة االستشرافية بتراجع

 اإلنتاج في أوكرانيا إلى رفع أسعار التصدير من البحر األسود بنسبة 17
 في المائة أخرى خالل أكتوبر/تشرين األول. كما ارتفع سعر الذرة األمريكية

 المرجعية )رقم 2 صفراء تسليم ظهر السفينة( بنسبة 12 في المائة عن
 الشهر السابق مدعومة بارتفاع وتيرة المشتريات من الصين )البر الرئيسي(
 وانخفاض مخزون الواليات المتحدة األمريكية بمعدالت تفوق المتوقع. كذلك
سجلت أسعار الشعير العلفي والذرة الرفيعة زيادات ملحوظة خالل أكتوبر/

 تشرين األول مدعومة بالطلب القوي وتأثير ارتفاع أسعار الذرة والقمح.

 سجل معدل مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
 )2014‑2016=100( 108,6 نقطة خالل أكتوبر/تشرين األول، متراجعاً بنسبة
 2,7 في المائة عن شهر سبتمبر/أيلول، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له

 خالل سبعة أشهر. ومن بين الموردين اآلسيويين، كانت فيت نام البلد المنشأ
 الوحيد الذي ارتفعت فيه عروض أسعار التصدير خالل أكتوبر/تشرين األول

 وذلك يعود إلى التأخير في حصاد الموسم الخريفي-الشتوي بفعل العواصف
 المتعاقبة التي ضربت البالد. أما البدء بحصاد المحصول الرئيسي بالتزامن مع

 خفوت الطلب فأدى إلى خفض األسعار في مناطق أخرى. ولعل ما أضاف
 إلى هذه العوامل ارتفاع تكاليف الشحن المرتبط بنقص الحاويات، إلى جانب
 مساعي تقليص الفروقات بين أسعار بلدان المنشأ المنافسة، حيث تنطبق

 هذه الحالة األخيرة على تايلند وباكستان، اللذين شهدا التراجع الشهري
 األكثر حدة في األسعار. واألمر سيان بالنسبة للهند التي تراجعت عروض
 األسعار فيها رغم البداية القوية واالستثنائية لحملة المشتريات الحكومية

 سعياً لوضع حد لهذه الخسائر. وفي الواليات المتحدة األمريكية، استمر
 الضغط المسبب لتراجع األسعار مع دخول حصاد 2020 مرحلته النهائية.
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أسعار القمح على المستوى الدولي

دوالر أمريكي للطن آخر سعر              
)20    أكتوبر/تشرين األول)

 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)

األول
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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              
أكتوبر/تشرين األول) 20(

 نسبة التغيير
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

  492,00 -6,5 -0,9 11,8

  446,20 1,7 9,8 37,5

  355,00 -2,1 -2,5 -2,2

  580,40 -3,3 -10,2 14,0
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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

الهند، أرز )مكسر بنسبة 25 في المائة)

)حبة طويلة أمريكي 2,4 في المائة)

آخر سعر              
)20    أكتوبر/تشرين األول)

 نسبة التغيير
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

أكتوبر 2020
/كانون

  الثاني

19أبريل
/نيسان

19
      /تشرين   

19يناير
/كانون
  الثاني

يوليو19يناير
 /تموز

18أكتوبر
      /تشرين

األول

20أبريل
 /نيسان

20أكتوبر
      /تشرين

يوليو
 /تموز

األول

أكتوبر 2020
/كانون

  الثاني

19أبريل
/نيسان

19
      /تشرين   

19يناير
/كانون
  الثاني

يوليو19يناير
 /تموز

18أكتوبر
      /تشرين

األول

20أبريل
 /نيسان

20أكتوبر
      /تشرين

يوليو
 /تموز

األول

أكتوبر 2020
/كانون

  الثاني

19أبريل
/نيسان

19
      /تشرين   

19يناير
/كانون
  الثاني

يوليو19يناير
 /تموز

18أكتوبر
      /تشرين

األول

20أبريل
 /نيسان

20أكتوبر
      /تشرين

يوليو
 /تموز

األول

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

أسعار المبيع بالتجزئة للمواد الغذائية ترتفع في سبتمبر/أيلول 
متجاوزة نظيرتها قبل عام   

حيث  سبتمبر/أيلول،  خالل  زيادتها  الغذائية  للمواد  بالتجزئة  المبيع  أسعار  واصلت 
 30 من  أكثر  فقدت  التي  البلد  عملة  قيمة  تراجع  باستمرار  الزيادة  هذه  ارتبطت 
في المائة من قيمتها مقابل الدوالر األمريكي على مدى فترة اإلثني عشر شهراً 
األخيرة. فقد ارتفعت أسعار الخبز بنحو 10 في المائة في سبتمبر/أيلول، متجاوزة 
بذلك قيمها قبل عام بنسبة 30 في المائة. ويأتي ارتفاع أسعار الخبز نتيجة الزيادة 
التي شهدتها أسعار حبوب القمح بصورة مطردة منذ يناير/كانون الثاني 2020 بفعل 
الطلب القوي على الصادرات. ومن بين المواد الغذائية األخرى، كانت زيادات األسعار 
هي األبرز بين الفاكهة والخضروات والمحاصيل الدرنية والفاصولياء واللحوم 
مرة  الكحولية.  غير  والمشروبات  والزيوت  األلبان  منتجات  على  ألطف  كانت  بينما 
أخرى أعيد النظر بسقف األسعار الذي اعتمد بادئ األمر في مارس/آذار 2020 لكبح 
ارتفاع األسعار وسط جائحة كوفيد-19، حيث تم رفعه في مطلع أكتوبر/تشرين األول 
التضخم  معدل  يعكس  ما   ،2021 الثاني  يناير/كانون  نهاية  لغاية  به  العمل  وتمديد 
المائة خالل سبتمبر/أيلول في منطقة  35 في  إلى  الذي وصل  المرتفع  السنوي 

مدينة بوينس أيرس الكبرى.  

األرجنتين  |  المواد الغذائية      
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نسبة النموّ

حتى 09/20 معّدل هذه الفترة

 0,6

0,2

Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Bread (French type)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

  -0,5

0,5

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

األول  أكتوبر/تشرين  في  آخر  ارتفاعاً  تسجل  األرز  أسعار 
متجاوزة نظيرتها قبل عام بأشواط                 

في سوق دكا استمرت أسعار األرز متوسط النوعية باالرتفاع خالل أكتوبر/تشرين 
األول، بينما شهدت أسعار النوعية المنخفضة بعض مظاهر التراجع الطفيف، لكن 
األسعار كانت عموماً أعلى بأشواط من نظيرتها قبل عام. ويعكس هذا المستوى 
المرتفع لألسعار الضغط الموسمي المسبب الرتفاعها والذي تفاقم بفعل المخاوف 
المرتبطة بتأثير الطقس غير المؤاتي في حصاد موسم »أمان« لعام 2020 الذي يبدأ 
من نوفمبر/تشرين الثاني. وكان محصول »أمان« لعام 2020 تضرر بنكسات عديدة 
ذات صلة بالطقس، منها الهطوالت الغزيرة خالل شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، 
الفيضانات  عن  ناهيك  مايو/أيار،  في  أعقبهما  الذي  »أمفان«  المداري  واإلعصار 
الشديدة والمتكررة على مساحات واسعة خالل يوليو/تموز وأغسطس/آب. وتسبب 
الطلب القوي وسط جائحة كوفيد-19 في ضغط أكبر على األسعار أدى إلى ارتفاعها. 
أعلى   2020 األول  أكتوبر/تشرين  خالل  دكا  سوق  في  األرز  أسعار  كانت  عموماً، 
بنسبة 35 في المائة قياساً بالعام الفائت. ما دفع الحكومة إلى السعي باتجاه كبح 
المزيد من حاالت ارتفاع األسعار، حيث أقدمت على تثبيت أسعار المبيع بالجملة 
بنغالديشي  تاكا   2  575 عند  29 سبتمبر/أيلول  في  النوعية  ومتوسط  عالي  لألرز 
)30,4 دوالر أمريكي( و250 2 تاكا بنغالديشي )26,54 دوالر أمريكي( على التوالي 

للكيس بوزن 50 كغ.    

بنغالديش  |  األرز      
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 -0,8

-0,5 2,0

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النموّ

حتى 10/20 معّدل هذه الفترة

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

2,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/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 األساسية عند مستويات مرتفعة وسط تدني 
توافرها وضعف قيمة العملة                             

مع  السوداء في سبتمبر/أيلول  والفاصولياء  المجروشة  الذرة  أسعار  تراجعت 
مؤاتية عموماً، خالفاً  إنتاج  بآفاق  اتسم  الذي  الثاني  الصيفي  الموسم  بدء حصاد 
للموسم الرئيسي سبقه والذي تأثر بظروف الجفاف. وبالمثل، تراجعت أسعار األرز 
هذه  أسعار  أن  غير  الوطنية.  العملة  قيمة  بتحسن  مدعومة  بمعظمه  المستورد 
األغذية األساسية الزالت أعلى بأشواط من قيم نظيرتها قبل عام بسبب المحدودية 
الموسم  حصاد  وتدني   2019 إنتاج  ضعف  نتيجة  عموماً  اإلمدادات  تشهدها  التي 
التي فاقمت من هذه  2020، واالضطرابات االجتماعية والسياسية  الرئيسي لعام 
البلد سجلت تحسناً سريعاً خالل شهري سبتمبر/أيول  أن عملة  ويذكر  العوامل. 
وأكتوبر/تشرين األول ما قد يسهم في استقرار األسعار لكن في الوقت عينه قد 
يضعف من القدرة الشرائية لدى شريحة السكان التي تعتمد على الحواالت في 

تداوالتها المالية.

هايتي  |  األغذية األساسية        
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نسبة النموّ

حتى 09/20 معّدل هذه الفترة

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

  -4,0,3

أسعار دقيق القمح تحافظ على استقرارها أو تسجل ارتفاعاً 
طفيفاً خالل أكتوبر/تشرين األول مع بقائها أعلى من نظيرتها 

قبل عام                      
حافظت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب األول على استقرارها 
النسبي أو بدأت تـُظهر شيئاً من الزيادة الموسمية خالل أكتوبر/تشرين األول. ولعل 
ما أسهم في استقرار األسعار بصورة عامة خالل األشهر القليلة األخيرة يرجع إلى 
العالمي  النظام  القطري،  )الموجز   2020 عام  محلياً  القمح  كبيرة من  كمية  حصاد 
استقرار  تحقيق  إلى  ترمي  حكومية  مبادرات  وإطالق  المبكر(  واإلنذار  للمعلومات 
المواد  موقت ألسعار  تحديد سقف  ذلك  بما في  كوفيد-19،  جائحة  األسعار خالل 
الغذائية وحظر صادرات القمح وتخصيص مبالغ ضخمة لتجديد االحتياطي لديها. إال 
أن األسعار الزالت أعلى من قيم نظيرتها قبل عام بدرجة كبيرة إثر الزيادة الحادة 
التي شهدتها خالل شهري مارس/آذار ونيسان/أبريل 2020 في أعقاب احتدام طلب 
المستهلك بفعل المخاوف المرتبطة بالجائحة والقيود المفروضة على الصادرات في 
كازاخستان، المورّد الرئيس لقيرغيزستان. كذلك أدى 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 إلى دعم هذه الزيادة.

قيرغيزستان  |  دقيق القمح     
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نسبة النموّ

حتى 10/20 معّدل هذه الفترة

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

 -0,3,5

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

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

التصدير  مبيعات  تسببت  أن  بعد  التوالي  الثاني على  للشهر  األرز  أسعار  ارتفعت 
القوية خالل الفترة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول بتفاقم حالة محدودية اإلمداد 
الموسمية. ورغم زيادة الواردات خالل سبتمبر/أيلول إثر تعليق مؤقت الستيفاء الرسوم 
الجمركية على واردات األرز من بلدان خارج السوق المشتركة للمخروط الجنوبي، 
إال أن استمرار تراجع قيمة عملة البلد وارتفاع أسعار األرز على المستوى الدولي 
أبقى على الضغط المسبب الرتفاع األسعار. كذلك شهدت أسعار الذرة الصفراء 
ارتفاعاً آخر خالل أكتوبر/تشرين األول ما يعكس استمرار الطلب المحلي، السيما من 
البرازيل  قطاعي صناعة األعالف واإليثانول. ووسط استمرار ارتفاع األسعار، أعلنت 
عن تعليق استيفاء رسوم جمركية على الذرة من خارج السوق المشتركة للمخروط 
الجنوبي لغاية نهاية مارس/آذار 2021. ونظراً لمحدودية اإلمداد خالل الموسم بفعل 
ارتفاع حجم الصادرات، بقيت أسعار األرز والذرة أعلى بأشواط من قيم نظيرتها قبل 
عام. واألمر سيان بالنسبة لمنتج القمح، حيث ارتفعت أسعاره خالل أكتوبر/تشرين 
األول بفعل تباطؤ مبيعات المزارعين رغم استمرار الحصاد لعام 2020 الذي قد يتجاوز 
معدله بفعل اتساع نطاق زراعته. كذلك كانت أسعار القمح أعلى قياساً بنظيرتها قبل 

عام متأثرة بتراجع قيمة العملة الذي زاد من تكاليف االستيراد. 

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

نسبة النموّ

حتى 10/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

12,5

  4,8

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/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

أسعار دقيق القمح تسجل مزيداً من االرتفاع خالل أكتوبر/
تشرين األول وتصل إلى مستويات قياسية                  

خالل  الحاد  ارتفاعها  أساسي،  غذائي  منتج  وهو  القمح،  دقيق  أسعار  واصلت 
أكتوبر/تشرين األول لتعكس عموماً محدودية توافر المنتج في األسواق عقب حصاد 
اإلنتاج عن  انخفاض  بعد موسمين من  المتوقعة،  الكمية  انخفض عن  الذي   2020
المعدل لعامي 2018 و2019، ناهيك عن الصادرات القوية عام 2019. عموماً، كانت 
أسعار دقيق القمح في أكتوبر/تشرين األول 2020 عند مستويات قياسية في جل 
األسواق، متجاوزة قيمتها قبل عام بنسبة 25 في المائة في األسواق المسجلة. 
الخاص  للقطاع  سمحت  األسعار،  ارتفاع  من  المزيد  لكبح  الحكومة  من  وسعياً 
باستيراد المنتج بعد إعفائه من الرسوم الجمركية والضرائب، هذا باإلضافة إلى أنها 

تستورد القمح من خالل قنوات رسمية.  

باكستان |  دقيق القمح 
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نسبة النموّ

حتى 10/20 معّدل هذه الفترة

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

4,2

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

موجة ارتفاع أسعار الحبوب الخشنة تتوقف في سبتمبر/أيلول 
لكن األسعار تبقى مرتفعة                                

مع بداية حصاد 2020، توقفت موجة ارتفاع أسعار الحبوب الخشنة في نيجيريا، إال 
أن األسعار ال تزال أعلى بأشواط من مستوياتها التاريخية نتيجة الحالة الصعبة التي 
تدابير  بفعل  اإلمداد  أصابت سالسل  التي  واالضطرابات  الشامل  االقتصاد  يعيشها 
التقييد المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وتواصلت ذرى األسعار في المناطق الشمالية 
الشرقية المتأثرة بالنزاعات، حيث واجهت األسواق معوقات ارتبطت باستمرار انعدام 
فتوصف  الشامل  االقتصاد  حالة  أما  االقتصادية.  العوامل  إلى  باإلضافة  هذا  األمن، 
ارتفاع  مع  األجنبي  القطع  احتياطي  وانخفاض  العملة،  قيمة  في  مستمر  بتراجع 
معدل التضخم الذي وصل إلى 13,72 في المائة خالل سبتمبر/أيلول، وهو أعلى 

معدل له منذ مارس/آذار 2018.  

الحبوب الخشنة          | نيجيريا 
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نسبة النموّ

حتى 09/20 معّدل هذه الفترة

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

1 4,1,7

   4,5

أسعار األغذية ترتفع إلى مستويات استثنائية بفعل استمرار 
تراجع قيمة العملة المحلية                  

أكتوبر/ خالل  جوبا  العاصمة  في  الرفيعة  والذرة  الصفراء  الذرة  أسعار  ارتفعت 
تشرين األول بنحو 60 في المائة لتصل إلى مستويات قياسية جديدة بفعل التراجع 
في  الموازية  السوق  شهدته  الذي  المحلية  العملة  قيمة  في  اآلخر  المفاجئ 
فيها  بما  أخرى،  أساسية  أغذية  أسعار  األول. كما شهدت  أكتوبر/تشرين  منتصف 
بنسبة 30‑40 في  ارتفاعاً حاداً  الكسافا والفول السوداني والقمح المستورد 
المائة. ووصلت أسعار األغذية إلى مستويات مرتفعة استثنائية خالل أكتوبر/تشرين 
األول، حيث تجاوزت أسعار الذرة الرفيعة والذرة الصفراء ضعفي قيمها المرتفعة أصالً 
قبل عام، وبنحو 50 ضعف قيمها المسجلة في يوليو/تموز 2015 قبل انهيار العملة. 
التي  الصعبة  الحالة  في  يكمن  األغذية  أسعار  ارتفاع  وراء  الرئيس  السبب  ولعل 
يعيشها االقتصاد الشامل والتي ترتبط بتدني توافر القطع األجنبي واستمرار تراجع 
العملة المحلية. 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 
أوغندا  حكومة  تطبيق  إثر  الواردات  انخفاض حجم  ذلك شأن  في  األسعار، شأنها 

للتفتيش الدقيق عند حدودها مع البالد.

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
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نسبة النموّ

حتى 10/20 معّدل هذه الفترة

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

2 12,2,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
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والزراعة لألغذية  المبكر  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام 

10 نوفمرب/ترشين الثاين FPMA2020 نشرة خاصة

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

خالل  طفيفة  زيادة  تشهد  أو  تستقر  القمح  دقيق  أسعار 
أكتوبر/تشرين األول متجاوزة قيم نظيرتها قبل عام        

سجلت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب األول زيادة طفيفة 
خالل أكتوبر/تشرين األول بعد شهرين من استقرارها النسبي، أو بقيت مستقرة. 
عموماً كان لإلمدادات الكافية على المستوى المحلي من الحصاد المجني مؤخراً، 
وتخفيف تدابير التقييد المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والمبادرات الحكومية للمحافظة 
على استقرار األسعار، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على تصدير حبوب القمح 
األسعار  إبقاء  دور في  االستراتيجي،  االحتياطي  المنتج من  وطرح  القمح  ودقيق 
مستقرة نسبياً خالل األشهر األخيرة. إال أن األسعار بقيت أعلى بأشواط من قيم 
الزيادات  إثر  وذلك  الفائت،  العام  من  األول  أكتوبر/تشرين  في  المسجلة  نظيرتها 
من  الطلب  احتدام  بفعل   2020 ومايو/أيار  مارس/آذار  بين  سجلتها  التي  الحادة 
األسواق  اضطرابات  عن  فضالً  بالجائحة،  المرتبطة  والمخاوف  المستهلك  جانب 
وفرض قيود على التصدير في المنطقة دون اإلقليمية. كذلك أسهم ارتفاع عروض 
قياساً  األسعار  ارتفاع  للبلد، في  الرئيس  المورد  كازاخستان،  التصدير من  أسعار 

بالعام الفائت.   

| دقيق القمح        طاجيكستان  
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نسبة النموّ

حتى 10/20 معّدل هذه الفترة

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

 6 0,5,3

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

كوفيد-19 في مزيد من الضغط المسبب الرتفاع األسعار. 

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

استمرار ارتفاع األسعار لكن بمعدالت أبطأ                               
قياساً  أبطأ  بوتيرة  لكن  سبتمبر/أيلول  خالل  ارتفاعها  األغذية  أسعار  واصلت 
باألشهر السابقة، ما يعكس استقرار سعر الصرف، الذي يعد الدافع الرئيس وراء 
التضخم. وعلى المستوى السنوي، بقي تضخم أسعار األغذية عند معدل مرتفع 
بنسبة 724 في المائة؛ بينما قّدر معدل التضخم السنوي في أسعار األغذية خالل 
أغسطس/آب بنسبة 866 في المائة. أما العامل الرئيس وراء ارتفاع األسعار فيرجع 
إلى ضعف قيمة العملة الوطنية واستمرار نقص القطع األجنبي، ما تسبب في رفع 
الواردات على نحٍو خانق. كما  الوصول إلى  تكاليف االستيراد بشكل كبير وإعاقة 
أدت التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم التحديات االقتصادية التي 
تواجه البلد خالل السنوات األخيرة والتي أسفرت عن جمود اقتصادي عام 2020. 
ويعتبر انخفاض حصاد الحبوب محلياً في عامي 2019 و2020 عامالً إضافياً تسبب 
اإلمدادات  من خالل محدودية  أوالً  وارتفاعها؛  األسعار  الضغط على  مزيد من  في 
على المستوى المحلي، وثانياً من خالل ما أحدثه هذا االنخفاض في اإلنتاج من 
يحدثها  التي  التأثيرات  تفاقم  وبالتالي  كبير  بشكل  االستيراد  إلى  الحاجة  زيادة 
تضخم أسعار السلع المستوردة في أسعار األغذية المحلية. ورغم تباطؤ معدالت 
تضخم أسعار األغذية، إال أن استمرار مستوياتها المرتفعة وعامل فقدان األعمال 
والدخل بفعل الجائحة تسبب في إضعاف قدرة األسر بشكل ملحوظ على تحمل 

تكاليف الغذاء.  

زمبابوي | المواد الغذائية        
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أعدت هذه النشرة من قبل فريق رصد أسعار األغذية وتحليلها التابع للنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر المعني باألغذية والزراعة 
على  باألسعار  المتعلقة  والتحليالت  المعلومات  آخر  على  النشرة  هذه  وتشتمل  والزراعة.  األغذية  لمنظمة  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 نوفمبر/تشرين الثاني 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  |  10 نوفمرب/ترشين الثاين 2020 لألغذية  المبكر  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام 
FPMA نشرة خاصة
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 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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