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األساسية ئل  لرسا  ا

Ñ  االرتفاع من  مزيداً  األساسية  الخشنة  والحبوب  القمح  أسعار  سجلت 
استمرار  لتعكس  الثاني،  نوفمبر/تشرين  خالل  الدولي  المستوى  على 
الطلب العالمي القوي. في حين بقيت قيم األرز دون تغيير يذكر مدعومة 
بمحدودية توافر المنتج وتقلبات قيم العملة لدى بلدان مصّدرة مختارة في 
منطقة جنوب شرق آسيا، قابلها محدودية في الطلب وضغط الحصاد في 

غيرها من بلدان المنشأ األخرى. 

Ñ  االرتفاع من  مزيداً  الخشنة  الحبوب  أسعار  سجلت  أفريقيا،  شرق  وفي 
في السودان وجنوب السودان خالل نوفمبر/تشرين الثاني، لتصل على 
البلدين، دعمها في ذلك نقص  مستويات قياسية في عديد من أسواق 
اإلمدادات والظروف الصعبة التي يعيشها االقتصاد الشامل، بما في ذلك 

التراجع المستمر في قيمة عملتي البلدين. 

Ñ  أما في غرب أفريقيا فقد تراجعت أسعار الحبوب الخشنة مرة أخرى في
تواجه  التي  العقبات  أن  إال   ،2020 لحصاد  الجديدة  اإلمدادات  مع  نيجيريا 
سلسلة اإلمداد وسط الظروف الصعبة لالقتصاد الشامل دعمت األسعار 
لتبقي قيمها أعلى بأشواط من نظيرتها قبل عام، السيما في المنطقة 
الشمالية الشرقية حيث أدى استمرار النزاعات فيها إلى تفاقم التحديات 

االقتصادية. 

Ñ  في السيما  والفاصولياء،  الذرة  أسعار  ارتفعت  الوسطى،  أمريكا  وفي 
غواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا التي ضربها إعصارا إيتا ولوتا بشكل عنيف. 

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  

قيرغيزستان | دقيق القمح  

نيجيريا | الحبوب الخشنة  

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/cb2424en/cb2424en.pdf
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10 ديسمرب/كانون األول FPMA2020 نشرة خاصة

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

األسعار الدولية للحبوب 

المنحى الصاعد ألسعار القمح والحبوب الخشنة يتواصل خالل نوفمبر/تشرين األول، مقابل استقرار في 
أسعار األرز         

اتجهت أسعار تصدير القمح إلى االرتفاع على المستوى الدولي خالل نوفمبر/
 تشرين الثاني مدفوعة بقوة النشاط التجاري والتوقعات بتراجع اإلنتاج. فقد

 ارتفعت أسعار تصدير القمح األرجنتيني )دقيق القمح، عند أعلى النهر، تسليم
 ظهر السفينة( بنسبة اثنين في المائة قياساً بالشهر الفائت، وبنسبة 32 في
 المائة عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لتعكس بدرجة كبيرة تدهور آفاق
 اإلنتاج إثر ظروف القحط المديدة التي تضرب البالد. وعقب الزيادات الحادة التي

 شهدتها عروض أسعار تصدير القمح المخصص للطحن خالل الشهرين الفائتين،
 ارتفعت مجدداً من االتحاد الروسي وأوكرانيا بشكل طفيف بنسبة اثنين في

 المائة متجاوزة نظيرتها قبل عام بنسبة 23 في المائة. وعلى نحو مماثل، دفعت
 الوتيرة السريعة التي شهدتها المبيعات أسعار القمح األمريكي المرجعي )رقم

 2، قاسي أحمر شتوي( إلى االرتفاع بنسبة واحد في المائة لتصل إلى 275
 دوالراً أمريكياً للطن، أي أعلى بنحو 25 في المائة قياساً بشهر نوفمبر/تشرين
 الثاني 2019. وفي مناطق أخرى، أدت سرعة وتيرة الصادرات وسط محدودية

 اإلمدادات إلى رفع أسعار القمح الفرنسي )من النخب األول( بنسبة ثالثة في
 المائة، لتضعها عند مستوى أعلى من نظيرتها المسجلة في نوفمبر/تشرين

 الثاني 2019 بنسبة 26 في المائة.
    وفي أسواق الحبوب الخشنة، ارتفع سعر الذرة األمريكية المرجعية  )رقم

 2، صفراء، تسليم ظهر السفينة( بنسبة ثالثة في المائة خالل نوفمبر/تشرين
 الثاني، لتتجاوز بذلك نظيرتها المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بنسبة
 15 في المائة، مدعومة باستمرار المبيعات الضخمة إلى الصين )البر الرئيسي(

 وتخفيض الكميات في الواليات المتحدة األمريكية لصالح اإلمدادات المحلية.

 أما عروض أسعار تصدير الذرة من أوكرانيا فقد ارتفعت بحدة أكبر، حيث ازدادت
 بنسبة تسعة في المائة وبنحو 40 في المائة قياساً بالشهر عينه من العام

 المنصرم، متأثرة بالدرجة األولى بانخفاض الكميات المرتقبة إلنتاج هذا العام بعد
 إعادة النظر فيها. وفي األرجنتين، أدى الغموض الذي يكتنف ظروف الطقس

 وانخفاض حجم مبيعات المزارعين بفعل االنخفاض في األسعار المحلية إلى
 رفع أسعار تصدير الذرة األرجنتينية )أعلى النهر، تسليم ظهر السفينة( بنسبة
 أربعة في المائة. ووسط الحبوب الخشنة األخرى، أدى استمرار الطلب القوي

 على المستوى العالمي إلى رفع األسعار الدولية للشعير العلفي والذرة
 الرفيعة. 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 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أي دون تغيير
 يذكر عن الشهر الفائت وأعلى بنسبة ستة في المائة قياساً بقيمته المسجلة

 في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وفي آسيا، أدى هدوء المناخ التجاري الذي
 اقترن بوصول المحصول الجديد إلى تراجع آخر في األسعار في باكستان، تراجع

 فاق دعم ارتفاع األسعار الناجم عن استمرار تحسن الروبية. كما تراجعت األسعار
 متأثرة بضغط الحصاد في الهند، رغم دعمها بفعل مشتريات القطاع العام. جاء

 ذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع األسعار الفيتنامية جراء االضطرابات التي أصابات
 اإلنتاج بفعل الطقس هذا العام. كذلك أدى تحسن البات إلى ارتفاع األسعار في
 تايلند على مستوى أرز إنديكا، ليضيف بذلك إلى النظرة االستشرافية الضعيفة

 بخصوص إنتاج الموسم. أما في القارة األمريكية، فقد كانت عروض أسعار أرز
 إنديكا أدنى بالعموم قياساً بالشهر الفائت إثر تراجع الطلب.
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أسعار القمح على المستوى الدولي

دوالر أمريكي للطن آخر سعر                     
)20    نوفمبر/تشرين الثاني)

 نسبة التغيير
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

APK-Inform المصدر: المجلس الدولي للحبوب؛ الوكالة االستشارية

 الواليات المتحدة )الخليج(، القمح )أمريكي رقم 2
قاسي، أحمر، شتوي)

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

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

االتحاد األوروبي )فرنسا(، قمح )نخب أول)
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أسعار الذرة على المستوى الدولي

APK-Inform ؛ المجلس الدولي للحبوب؛ الوكالة االستشاريةUSDA :المصدر

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

البحر األسود، الذرة )علف)

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

أوكرانيا، الذرة )عرض، تسليم ظهر السفينة)

دوالر أمريكي للطن آخر سعر                     
)20    نوفمبر/تشرين الثاني)

 نسبة التغيير
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد
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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    نوفمبر/تشرين الثاني)

 نسبة التغيير
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد
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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 بصورة حادة خالل 
أكتوبر/تشرين األول  

في أكتوبر/تشرين األول، سجل معدل التضخم الشهري في أسعار المواد الغذائية 
والمشروبات غير الكحولية أعلى ارتفاع له خالل 2020، وذلك يرجع بالدرجة األولى 
إلى رفع سقف أسعار مواد غذائية أساسية مختارة بعد إعادة النظر فيه. وكان قد تم 
البدء بتطبيق برنامج سقف األسعار في مارس/آذار 2020 لكبح ارتفاع األسعار وسط 
تفشي جائحة كوفيد-19 وتمديد العمل بموجبه لغاية نهاية يناير/كانون الثاني 2021. 
أقصيت  بينما  مرتين،  األسعار  بسقف  النظر  أعيد  المذكور،  البرنامج  تطبيق  ومنذ 
بعض المواد الغذائية كلياً من البرنامج في ضوء التضخم الهائل واستجابة للضغط من 
جانب صناعة األغذية الزراعية. ومن بين المواد الغذائية، ازدادت أسعار الخضروات 
األول،  أكتوبر/تشرين  والزيت خالل  والفاكهة  والفاصولياء  الدرنية  والمحاصيل 
ليكون نصيب الطماطم والبطاطا هو األعلى من هذه الزيادة الشهرية بنسبة 50 و30 
في المائة على التوالي. وتعزى الزيادة المتواصلة في األسعار إلى استمرار تراجع 
قيمة عملة البلد التي فقدت أكثر من 30 في المائة من قيمتها على مدى األشهر 

الـ 12 األخيرة.   

األرجنتين  |  المواد الغذائية      
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نسبة النموّ

حتى 10/20 معّدل هذه الفترة

  1,7

-0,9

Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Potatoes

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

  2,3

7,2

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األرز أظهرت بوادر تراجع خالل نوفمبر/تشرين الثاني، 
مع بقائها أعلى بأشواط من نظيرتها قبل عام                  

بداية  مع  تراجع  بوادر  األرز  لمنتج  بالتجزئة  المبيع  أسعار  أظهرت  دكا،  في سوق 
حصاد موسم "أمان" لعام 2020، الذي يشكل قرابة 40 في المائة من إجمالي اإلنتاج 
بمستوياتها  السنوي. بصورة عامة، كانت أسعار األرز أعلى بشكل ملحوظ قياساً 
قبل عام إثر الزيادات المطردة التي شهدتها خالل جّل عام 2020 بفعل الطلب القوي 
وسط تفشي جائحة كوفيد-19 والتوقعات بتراجع محصول "أمان" لعام 2020 نتيجة 
تضرره بظروف مرتبطة بالطقس، بما في ذلك الفيضانات الشديدة التي ضربت مناطق 
واسعة خالل شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. من جهتها، أعلنت الحكومة خالل 
نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن مناقصتين على المستوى الدولي الستيراد األرز 
 ،"Atta" بكمية يصل إجماليها إلى 000 100 طن. كما ارتفعت أسعار دقيق القمح الحر
وهو منتج أساسي مهم آخر، خالل نوفمبر/تشرين الثاني لتعكس االتجاهات في 

األسواق الدولية.   

بنغالديش  |  األرز      
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شهرا 3
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نسبة النموّ

حتى 11/20 معّدل هذه الفترة

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

0,9

أسعار الحبوب عند مستويات مرتفعة نتيجة الصادرات الكبيرة 
وضعف قيمة العملة    

واصلت أسعار الذرة الصفراء ارتفاعها بفعل انخفاض توافرها الموسمي الذي فاقمه 
بطء مبيعات المزارعين إثر مخاوفهم المرتبطة بتأثير ظروف الجفاف في محاصيل 2021. 
العملة في  قيمة  تحسن  بفعل  األول  أكتوبر/تشرين  الصادرات خالل  تراجع  أن  غير 
البرازيل وقرار الحكومة بالسماح باستيراد الذرة المعدلة وراثياً من الواليات المتحدة 
حبوب  أسعار  ارتفعت  كذلك  األسعار.  الرتفاع  المسبب  الضغط  من  حّد  األمريكية 
بدأت  تراجع األسعار  أن حالة من  إال  المزارعين،  بذلك بطء مبيعات  لتعكس  القمح 
تسود مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بفعل الضغط الناجم عن زيادة اإلمدادات من 
زياداتها  األرز فكانت مستقرة عقب  أما أسعار  الذي استكمل مؤخراً.   2020 حصاد 
المتواصلة على مدى األشهر السابقة، فانخفاض التوافر الموسمي للمنتج عاوضه 
األخيرين.  الشهرين  وزيادة كميات االستيراد خالل  التجزئة  الطلب من قطاع  ضعف 
وكانت أسعار الحبوب أعلى بأشواط عموماً قياساً بمستويات نظيرتها قبل عام بفعل 
انخفاض قيمة العملة المحلية التي شجعت على تصدير الذرة واألرز بكميات كبيرة 

ورفعت من تكاليف استيراد األرز. 

البرازيل  |  الحبوب       
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Brazil, Rio Grande do Sul, Wholesale, Maize (yellow)

نسبة النموّ

حتى 11/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
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المرجع هو:
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها  هنا  

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

نوفمبر/ استقرارها خالل  تحافظ على  القمح  دقيق  أسعار 
قبل  نظيرتها  مستويات  من  بأشواط  وأعلى  الثاني  تشرين 

عام                       
في  استقرارها  على  تحافظ  القمح  دقيق  لمنتج  بالتجزئة  المبيع  أسعار  تزال  ال 
 2020 خالل  محلياً  القمح  من  كبيرة  كميات  حصاد  وسط  الثاني  نوفمبر/تشرين 
)ملخصات البلدان، النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر(. كذلك كان للمبادرات 
كوفيد-19،  جائحة  خالل  األسعار  استقرار  على  المحافظة  إلى  الرامية  الحكومية 
ومنها وضع سقف مؤقت ألسعار المواد الغذائية ومنع تصدير القمح وتخصيص مبالغ 
كبيرة لتجديد احتياطي الدولة دور كبير الحفاظ على استقرار األسعار خالل األشهر 
تطبيق  الحكومة  قررت   ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   19 وبتاريخ  الماضية.  القليلة 
حظر التصدير لمدة ستة أشهر أخرى على بعض المنتجات الزراعية، بما في ذلك 
حبوب القمح ودقيق القمح )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(. إال 
أن األسعار بقيت أعلى بأشواط من قيم نظيرتها قبل عام عقب الزيادات الحادة التي 
شهدتها خالل شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، إثر احتدام طلب المستهلك 
جانب  من  التصدير  على  المفروضة  والقيود  بالجائحة  المرتبطة  المخاوف  بفعل 
كازاخستان، المورد الرئيسي لقيرغيزستان. كذلك أدى تراجع قيمة العملة المحلية 
التي فقدت قرابة 20 في المائة من قيمتها مقابل الدوالر األمريكي على مدى الـ 12 

شهراً األخيرة إلى دعم االرتفاع الملحوظ في األسعار قياساً بالعام الفائت. 

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

 -1,4,5

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

الجديد،  الحصاد  إمدادات  مع  تتراجع  الخشنة  الحبوب  أسعار 
لكنها تبقى مرتفعة                                 

الحبوب الخشنة تراجعها الموسمي الذي بدأ في سبتمبر/أيلول  واصلت أسعار 
وذلك مع إمدادات الحصاد الجديد الذي حّد من المخاوف المرتبطة باإلمداد. غير أن 
األسعار بقيت في أكتوبر/تشرين األول عند مستوياتها مرتفعة نسبياً متجاوزة قيم 
نظيرتها قبل عام بفعل معوقات سالسل اإلنتاج الناجمة عن تدابير احتواء تفشي 
بما في ذلك  المؤاتية،  الشامل غير  االقتصاد  إلى ظروف  إضافة  جائحة كوفيد-19، 
التضخم واستمرار تراجع قيمة العملة المحلية. ولعل ما دعم ارتفاع األسعار بدرجة 
أكبر يعود إلى العجز المحلي في إنتاج بعض المناطق، إلى جانب الطلب المحلي 
أما  الناجم عن المشتريات المؤسسات وصناعات تصنيع األغذية واألعالف.  القوي 
بعض  وصلت  فقد  المديدة،  بالصراعات  المتضررة  الشرقية  الشمالية  المناطق  في 

األسعار فيها إلى ضعف قيمها قبل عام.  

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

 -4,6,7

  3,0

نوفمبر/تشرين  االرتفاع خالل  إلى مزيد من  األغذية  أسعار 
الثاني ووصولها إلى مستويات قياسية جديدة                   

نوفمبر/ الرفيعة خالل  والذرة  الصفراء  الذرة  أسعار  ارتفعت  جوبا،  العاصمة  في 
تشرين الثاني بنسبة 10 في المائة أخرى لتصل إلى مستويات قياسية جديدة بعدما 
ارتفعت خالل أكتوبر/تشرين األول بنحو 60 في المائة بفعل التدهور اآلخر الذي ألّم 
بقيمة العملة المحلية في السوق الموازية خالل منتصف أكتوبر/تشرين األول. كذلك 
ارتفعت أسعار الكسافا والفول السوداني والقمح المستورد بنسبة بين 8‑17 
في المائة خالل نوفمبر/تشرين الثاني بعد ارتفاعها بنسبة بين 30‑40 في المائة 
خالل أكتوبر/تشرين األول. وارتفعت أسعار األغذية إلى مستويات استثنائية خالل 
نوفمبر/تشرين الثاني، حيث وصلت أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة إلى نحو ثالثة 
أضعاف قيمها قبل عام وأكثر من 50 ضعف قيمها المسجلة خالل يوليو/تموز 2015 قبل 
انهيار العملة. ولعل السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار األغذية يكمن في الحالة الصعبة 
التي يعيشها االقتصاد الشامل والتي ترتبط بتدني توافر احتياطي القطع األجنبي 
التي عصفت بسالسل  االضطرابات  المحلية. كما تسببت  العملة  تراجع  واستمرار 
اإلمداد مؤخراً، وتحديداً خالل النصف األول من عام 2020 نتيجة تفشي كوفيد-19، 
إضافة إلى المعوقات التي تعيشها أصالً بفعل تأثير النزاعات المديدة، في مزيد من 
دعم األسعار، شأنها في ذلك شأن انخفاض حجم الواردات إثر تطبيق حكومة أوغندا 

لعمليات تفتيش دقيقة عند حدودها مع البالد الحتواء تفشي كوفيد-19. 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

  -3,4

 -0,1  5,3

شهرا 3

12شهرا3,4

نسبة النموّ

حتى 11/20 معّدل هذه الفترة

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

20,8

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
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105 ديسمرب/كانون األول 2020
والزراعة لألغذية  المبكر  واإلنذار  للمعلومات  العالمي  النظام 

FPMA نشرة خاصة

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

أسعار دقيق القمح ترتفع خالل نوفمبر/تشرين الثاني وتصل 
إلى مستويات أعلى بأشواط قياساً بنظيرتها قبل عام         

بعد االستقرار النسبي الذي شهدته أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من 
النخب األول خالل الفترة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، وتحسنها الطفيف خالل 
أكتوبر/تشرين األول، سجلت األسعار ارتفاعاً خالل نوفمبر/تشرين الثاني، لتتفاقم 
االتجاهات الموسمية مع تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدوالر األمريكي. ووصلت 
األسعار إلى مستويات أعلى بأشواط من نظيرتها المسجلة خالل نوفمبر/تشرين 
الحادة  الزيادات  إلى  األخيرة  الزيادة  هذه  تضيف  حيث  الماضي،  العام  من  الثاني 
التي تم تسجيلها خالل الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2020 بفعل احتدام الطلب 
من جانب المستهلك وسط مخاوف مرتبطة بجائحة كوفيد-19 واضطرابات األسواق 
والقيود المفروضة على التصدير في كازاخستان، المورد الرئيس لطاجيكستان. ولعل 
الفائت يعود إلى تراجع قيمة  بالعام  الملحوظ في األسعار قياساً  ما دعم االرتفاع 
المائة من قيمتها  10 في  أكثر من  العملة عن مستواها قبل عام، حيث خسرت 

مقابل الدوالر األمريكي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019.    

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

 6 1,7,3

نوفمبر/ خالل  تحليقها  تواصل  األساسية  األغذية  أسعار 
تشرين الثاني      

رغم بدء حصاد الحبوب الخشنة لعام 2020، واصلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن 
المنتجين محلياً ارتفاعها خالل نوفمبر/تشرين الثاني لتطرق حاجزاً قياسياً جديداً، 
وذلك يعود بالدرجة األولى إلى استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية. كذلك ارتفعت 
أسعار القمح المستورد بمعظمه لتصل إلى مستويات قياسية في جل األسواق 
الخاضعة للرصد. أما أسعار الحبوب فكانت عند مستويات استثنائية خالل نوفمبر/

تشرين الثاني، حيث تجاوزت أربعة أضعاف نظيرتها المرتفعة أصالً قبل عام. ويعود 
استمرار االتجاه التصاعدي الذي بدأ في أواخر عام 2017 إلى الحالة الصعبة التي 
المستلزمات  أسعار  وارتفاع  الوقود  نقص  جانب  إلى  الشامل،  االقتصاد  يعيشها 
2020، تسببت  والنقل. وفي عام  اإلنتاج  تكاليف  إلى تضخم  تؤدي  التي  الزراعية 
األنشطة  واضطرابات   2019 عام  الحبوب  إنتاج  ضعف  نتيجة  اإلمدادات  محدودية 
المرتبطة باألسواق والتجارة نتيجة التدابير المطبقة الحتواء جائحة كوفيد-19 في 

مزيد من الضغط المسبب الرتفاع األسعار. 

السودان  |  األغذية األساسية      
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نسبة النموّ

حتى 11/20 معّدل هذه الفترة

  -1,6

 0,1

Sudan, Al-Fashir, Wholesale, Millet

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

8,8

18,3

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

مستويات  عند  بقائها  مع  األغذية  أسعار  زيادة  في  تباطؤ 
مرتفعة بشكل ملحوظ                                

تباطأت معدالت ارتفاع أسعار األغذية بشكل ملحوظ خالل الفترة بين أغسطس/
األشهر  خالل  سجلتها  التي  السريعة  بالزيادات  قياساً  األول  وأكتوبر/تشرين  آب 
الثمانية األولى لعام 2020، حيث وصلت الزيادة الشهرية في أسعار األغذية إلى 
عموماً  التباطؤ  هذا  ويعكس  المائة.  في   38 بنسبة  أغسطس/آب  خالل  ذروتها 
التضخم  معدل  قدر  حيث  العملة،  صرف  سعر  في  األكبر  االستقرار  مستوى 
الشهري في أسعار األغذية بنسبة ال تتعدى ثالثة في المائة خالل أكتوبر/تشرين 
التباطؤ، ال تزال أسعار األغذية خالل أكتوبر/تشرين األول أعلى  األول. ورغم هذا 
بالعام الفائت، حيث قدر التضخم السنوي في أسعار األغذية بنسبة 472  قياساً 
العاملين  األجنبي  القطع  ونقص  الوطنية  العملة  قيمة  ضعف  ويعتبر  المائة.  في 
الرئيسيين وراء دفع األسعار نحو االرتفاع السريع خالل عامي 2019 و2020؛ تأثيرات 
حاد شهده  جمود  نحو  المطاف  نهاية  في  البلد  لتدفع  كوفيد-19،  جائحة  فاقمتها 
هذا العام. كذلك كانت محدودية اإلمدادات باألغذية على المستوى المحلي بفعل 
لتضخم  المسبب  الضغط  في  كبير  بشكل  أسهم  آخر  عامالً   2020 حصاد  تدني 

األسعار. 

زمبابوي | المواد الغذائية        
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نسبة النموّ

حتى 11/20 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe, Harare, Retail, Food itemsالمرجع هو:

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


 

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 ديسمبر/كانون األول 2020، التي جرى جمعها من مصادر مختلفة.

تجدون كافة البيانات المستخدمة في هذا التحليل في أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابط:
www.fao.org/giews/food-price/tool/public/index.html#/home 

 www.fao.org/giews/food-prices :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني لرصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابط

توّجه تساؤالتكم إلى: 
النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لألغذية والزراعة

رصد أسعار األغذية وتحليلها 
شعبة األسواق والتجارة – مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية 

GIEWS1@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
 روما، إيطاليا 

أعد النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لمنظمة األغذية والزراعة قائمة بالعناوين البريدية بغرض نشر تقاريره.

لالشتراك يرجى تقديم استمارة التسجيل من خالل الرابط التالي: 
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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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