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التقرير الشهري حول اتجاهات أسعار األغذية
قائمة المحتويات

ا لر سا ئل ا أل سا سية
Ñ Ñكانت أسعار الحبوب مستقرة بصفة عامة على المستوى الدولي خالل أغسطس/
آب .وارتفعت أسعار القمح استجابة آلفاق انخفاض اإلنتاج في أوروبا والتوجه
بقوة أكبر نحو المشتريات .كما ارتفعت أيضاً أسعار األرز على المستوى الدولي،
مدعومة بمحدودية موسمية في توافر المنتج المعد للتصدير واشتداد الطلب من
الجانب األفريقي .أما عروض أسعار الذرة فاتخذت اتجاهات خليطة ،حيث تراجعت
قيم الذرة األمريكية المرجعية عن نظيرتها المسجلة الشهر المنصرم ،مقابل ارتفاع
أسعارها في أمريكا الجنوبية.

(هو التقرير الكامل متوفر فقط في انجليزية)
أسعار الحبوب على المستوى الدولي2......
تحذيرات بخصوص األسعار المحلية 3.........

Ñ Ñوفي شرق أفريقيا سجلت أسعار الحبوب الخشنة تراجعاً بصفة عامة خالل
أغسطس/آب تخللها بعض االستثناءات التي كان أبرزها في السودان ،حيث
واصلت األسعار ارتفاعها الحاد مع أنماط موسمية اقترنت بانخفاض آخر في قيمة
عملة البالد شهدته السوق الموازية .واألمر سيان في الصومال حيث تم تسجيل
ارتفاع في األسعار بفعل آفاق اإلنتاج غير المؤاتية واالضطرابات التجارية المرتبطة
بالفيضانات.
Ñ Ñأما في أمريكا الوسطى فقد سجلت أسعار الفاصولياء انخفاضاً حاداً خالل
أغسطس/آب ،متراجعة بذلك عن الذرى التي وصلت إليها األشهر الفائتة ،ما
يعكس بالدرجة األولى بدء عمليات حصاد الموسم األول لعام  2020الذي سيأتي
بمستوى إنتاج جيد تبعاً للتوقعات .كذلك سجلت حاالت تراجع في أسعار الذرة
البيضاء ،التي انخفضت عموماً عن قيم نظيرتها قبل عام بفعل إنتاج كميات وفيرة
على المستوى المحلي.

تحذير األسعار على المستوى المحلي

مستوى االنذار باألسعار:

مرتفع

معتدل [اعتماداً على تحليل"النظام العالمي للمعلومات واالنذار المبكر"[

األرجنتين | المواد الغذائية
بنغالديش | األرز
البرازيل | الحبوب
هايتي | األغذية األساسية
قيرغيزستان | دقيق القمح
نيجيريا | المواد الغذائية
جنوب السودان | األغذية األساسية
السودان | األغذية األساسية
طاجيكستان | دقيق القمح
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

النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لألغذية والزراعة

زمبابوي | المواد الغذائية

األسعار الدولية للحبوب
أسعار تصدير الحبوب تحت ضغط مسبب الرتفاعها
سجلت أسعار القمح على المستوى الدولي شيئاً من االستقرار
الطفيف خالل أغسطس/آب ،لتعكس بالدرجة األولى ارتفاع أسعار
التصدير من جانب االتحاد األوروبي للشهر الثاني على التوالي إثر
التوقعات بتراجع اإلنتاج .ولعل ما دعم األسعار أيضاً المخاوف حيال آفاق
اإلنتاج في األرجنتين .وسجل معدل سعر القمح األمريكي المرجعي
(رقم  ،2قاسي ،أحمر ،شتوي ،تسليم ظهر السفينة)  221دوالراً
أمريكياً للطن ،محافظاً بذلك على استقراره إلى حد ما خالل أغسطس/
آب ومرتفعاً بنسبة تسعة في المائة عن نظيره خالل الشهر عينه من
عام  .2019أما الضغط المسبب لتراجع األسعار جراء حصاد المحاصيل
الشتوية والربيعية فعاوضه الطلب القوي على التصدير .بالمقابل،
تراجعت األسعار في منطقة البحر األسود بفعل الضغط الموسمي
واإلنتاج الذي فاق التوقعات في االتحاد الروسي ،رغم أن الصادرات
األقوى تسببت في زيادة طفيفة على األسعار مع اقتراب الشهر من
نهايته.

المحصول بفعل الطقس واستمرارية الطلب على التصدير كانت وراء
دعم زيادات األسعار خالل النصف الثاني للشهر .كذلك تراخت األسعار
في منطقة البحر األسود ،بينما واصلت ارتفاعها في األرجنتين بفعل
الطلب القوي على التصدير والمخاوف المرتبطة بتأثير الطقس الجاف
في زراعات محصول  .2021أما الصادرات بكميات كبيرة فكانت السبب
الرئيس وراء االرتفاع الملحوظ الذي سجلته األسعار في البرازيل.
سجل معدل مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
( 113,2 )100=16‑2014نقطة خالل أغسطس/آب ،مرتفعاً بنسبة 2,7
في المائة عن شهر يوليو/تموز و 8,7في المائة عن القيمة التي سجلها
العام الفائت .ومن بين الجهات المصدرة الرئيسية في آسيا ،كان نصيب
فيت نام هو األكبر في زيادة عروض أسعار إنديكا بفعل ارتفاع الطلب
المحلي الذي تصادف مع تضاؤل وصول كميات المنتج في مطلع الموسم
الصيفي-الخريفي وإتمام المبيعات قبالة السواحل للكميات التي وصلت
مسبقاً .كذلك ارتفعت األسعار في تايلند متأثرة بمحدودية أكبر في توافر
المنتج والمخاوف المرتبطة بتوفير المياه للري .أما في باكستان ،فمالت
األسعار نحو االستقرار أو التراجع بصورة طفيفة قبيل البدء بعمليات
الحصاد .وفي الهند ،كان لآلفاق المؤاتية حيال المحصول «الخريفي»
وزنه في قيم إنديكا ذي النوعية األعلى ،في حين تسببت زيادة الطلب
األفريقي في زيادة طفيفة طالت أسعار األرز ذي النوعية األدنى .وفي
الواليات المتحدة األمريكية ،تراجعت األسعار عن أعلى مستوى سجلته
خالل سبع سنوات تقريباً في يوليو/تموز مع اقتراب حصاد .2020

تراجعت أسعار تصدير الذرة في الواليات المتحدة األمريكية خالل
أغسطس/آب ،بعد الزيادة التي سجلتها في يوليو/تموز ،ليصل بذلك
معدل سعر طن الذرة األمريكية (رقم  ،2صفراء ،تسليم ظهر السفينة)
إلى  148دوالراً أمريكياً ،أي أدنى بنسبة اثنين في المائة عن شهر
يوليو/تموز وبنحو تسعة في المائة عن مستوياتها المسجلة خالل
أغسطس/آب  .2019ولعل التوقعات بإنتاج محصول وفير هذا العام كان
له وزنه في األسعار ،غير أن المخاوف المرتبطة باألضرار التي تصيب
أسعار القمح على المستوى الدولي
نسبة التغيير
سنة
ثالثة
شهر
واحدة
واحد أشهر
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أسعار الذرة على المستوى الدولي
نسبة التغيير
سنة
ثالثة
شهر
واحدة
واحد أشهر

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

أسعار األرز على المستوى الدولي
نسبة التغيير
سنة
ثالثة
شهر
واحدة
واحد أشهر

آخر سعر
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المصدر :جمعية مصدري األرز التايلندي؛ تحديث منظمة األغذية والزراعة ألسعار األرز

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

النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لألغذية والزراعة
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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

األرجنتين | المواد الغذائية
ارتفاع أسعار المواد الغذائية خالل يوليو/تموز

نسبة النموّ
دل هذه الفترة
مع ّ

سجلت أسعار المبيع بالتجزئة للمواد الغذائية زيادة أكبر خالل يوليو/تموز قياساً
بالشهرين الفائتين متأثرة بالدرجة األولى برفع سقف أسعار السلع األساسية بعد
إعادة النظر فيه وذلك بترخيص من الحكومة خالل منتصف يوليو/تموز .ومن بين
المواد الغذائية جاءت زيادة أسعار الفاكهة واللحوم واألسماك لتعاوض بل وأكثر
التراجع الذي شهدته أسعار الخضروات والمحاصيل الدرنية والفاصولياء.
كذلك ارتفعت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتجات القمح بفعل اتجاهات سوق المبيع
بالجملة لمنتج حبوب القمح ،حيث تسبب الطلب الكبير على التصدير والمخاوف
المرتبطة بآفاق اإلنتاج بدعم األسعار .إال أن تباطؤاً ملحوظاً أصاب الزيادة في أسعار
األغذية بصورة عامة منذ تطبيق سقف األسعار في مارس/آذار  2020استجابة
لجائحة كوفيد .19-وفي أواخر أغسطس/آب ،أقدمت الحكومة على تمديد آخر لهذا
البرنامج حتى  31أكتوبر/تشرين األول  .2020ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة
حفاظاً على الرقابة على األسعار نجدها التزال أعلى من مستويات نظيرتها قبل
عام وسط الضغط الناجم عن التضخم الكبير بصفة عامة والذي ترافق مع التراجع
المتواصل في قيمة العملة ،حيث فقدت أكثر من  35في المائة من قيمتها مقابل
الدوالر األمريكي قياساً بالسنة الماضية.

حتى 07/20

 3شهرا

-0,63,8
2.

-0,2

 12شهرا

1,3

-0,2

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Argentina, GreaterΔϳϘϳϘΣϟ
المرجع هوBuenos Aires, Retail, Beef meat :

·ϰϟ
έϳηϳ

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

بنغالديش

|

األرز
أسعار األرز ترتفع خالل أغسطس/آب

نسبة النموّ
دل هذه الفترة
مع ّ

حتى 08/20

 3شهرا

6, 2.
0,4 2

0,2

2,0

-0,5

 12شهرا

ارتفعت أسعار األرز في أغسطس/آب بعد التراجع الذي سجلته خالل األشهر
الماضية مع حصاد موسمي «بورو» و»أوس» لعام  2020المتوقع أن يأتيا بإنتاج يفوق
المعدل .صحيح أن المنتج متوافر بكميات كبيرة ،إال أن المخاوف المرتبطة بخسائر
المحصول بسبب الفيضانات وجائحة كوفيد 19-أسفرت عن موجة الزيادة األخيرة.
كما أثر انتشار رقعة الفيضانات وشدتها خالل شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب
في ثلث مساحة البالد .وورد الحديث عن أضرار أصابت محاصيل «أمان» ،دون
توافر معلومات مفصلة حول مدى الضرر بعد ،فأعمال التقييم ال تزال قائمة .بصورة
عامة ،تجاوزت األسعار المسجلة في أغسطس/آب نظيرتها قبل عام بأكثر من 20
في المائة وذلك بعد الزيادات الحادة التي شهدتها خالل الفترة الممتدة من فبراير/
شباط إلى أبريل/نيسان إثر موجة المشتريات المحلية وتكديس المنتج من قبل
المزارعين والتجار على حد سواء وسط المخاوف المرتبطة بالجائحة.

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

Bangladesh, Dhaka, Retail,
المرجع هوRice (BR-8/11/Guti/Sharna) :
ΔϳϘϳϘΣϟ

·ϰϟ
έϳηϳ

البرازيل

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

|

الحبوب
أسعار الحبوب عند مستويات تفوق نظيرتها قبل عام

نسبة النموّ
دل هذه الفترة
مع ّ

حتى 08/20

 3شهرا

82,7
2. 8

0,2

2,8

-0,5

 12شهرا

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Brazil, Rio Grande do Sul, Wholesale, Rice
المرجع هو(milled, fine long-grain, type 1) :
ΔϳϘϳϘΣϟ

·ϰϟ
έϳηϳ

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

مستوى التحذير باألسعار:
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مرتفع

متوسط

حافظت األسعار على استقرارها بصورة نسبية خالل أغسطس/آب لكن عند
مستويات أعلى بأشواط من نظيرتها قبل عام .ويأتي ارتفاع مستوى األسعار
بالدرجة األولى في أعقاب الزيادة الحادة التي شهدها الطلب على الساحة
المحلية وسط جائحة كوفيد 19-خالل الربع الثاني من العام والصادرات بكميات كبيرة
عمل على تنشيطها تراجع قيمة عملة البالد .وبالنسبة لمنتج القمح ،تفاقم الضغط
الموسمي المسبب الرتفاع األسعار خالل أغسطس/آب بفعل المخاوف المرتبطة
بتأثير ظروف الصقيع والرطوبة في محاصيل  2020عند مرحلتي اإلزهار وامتالء الحبة
بمحافظة بارانا المنتجة الرئيسية للقمح .ولعل ما تسبب بمزيد من دعم األسعار
المخاوف المرتبطة بآفاق اإلنتاج في األرجنتين ،المورّد الرئيس للبلد ،حيث بقيت
األسعار أعلى بشكل كبير من قيم نظيرتها قبل عام وذلك بفعل ضعف قيمة عملة
البلد ،رغم استيراد كميات أكبر خالل الربع الثاني من عام  2020قياساً بالفترة
عينها من العام المنصرم .وفي مطلع يوليو/تموز ،زادت غرفة التجارة الخارجية حجم
حصة استيراد القمح المعفى من الضرائب للبلدان خارج السوق المشتركة ألمريكا
الجنوبية من  750 000طن إلى  1,2مليون طن .كما زادت أسعار الذرة الصفراء خالل
أغسطس/آب رغم استمرار الحصاد الرئيس بفعل بطء مبيعات المزارعين وزيادة
الطلب من جانب قطاع صناعة األعالف .وعلى الرغم من التوقعات بإنتاج كميات
قياسية لعام  ،2020ال تزال األسعار أعلى بنحو  50في المائة عن نظيرتها قبل عام
بفعل حجم الصادرات الكبير واستمرار تراجع قيمة عملة البالد ،حيث خسرت ما
يزيد على  35في المائة من قيمتها مقابل الدوالر األمريكي قياساً بالسنة السابقة.

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

هنا

النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لألغذية والزراعة
 FPMAنشرة خاصة

3

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي -

هايتي

األغذية األساسية

|

أسعار األغذية األساسية ترتفع عن نظيرتها قبل عام

نسبة النموّ
دل هذه الفترة
مع ّ

حتى 07/20

 3شهرا

6,3

-0,7

 12شهرا

1,2

-0,1

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

·ϰϟ
έϳηϳ

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

قيرغيزستان

|

أسعار دقيق القمح مستقرة عموماً مع بقائها أعلى من
نظيرتها قبل عام

دل هذه الفترة
مع ّ

حتى 08/20

 3شهرا

1,0,5
2.

0,5

2,2

-0,2

 12شهرا

سجلت أسعار الذرة المجروشة تراجعاً خالل يوليو/تموز مع بدء حصاد الموسم
«الربيعي» الرئيسي ،إال أنها بقيت أعلى من نظيرتها قبل عام متأثرة بضعف إنتاج
عام  2019والتوقعات بتدني حصاد الموسم الرئيسي الراهن إثر الطقس الجاف
السائد منذ مارس/آذار وما حمله من تأثيرات طالت تطور المحصول في المناطق
الزراعية األساسية .إلى ذلك ،كان الستئناف األنشطة االقتصادية وزنه في األسعار
إثر تطبيق تدابير التقييد واضطرابات التجارة وسط جائحة كوفيد 19-وما تسببت به من
دعم لألسعار خالل األشهر السابقة .بالمقابل نجد أن أسعار الفاصولياء السوداء،
التي تتخذ منحى متزايداً منذ مطلع  ،2020واصلت ارتفاعها خالل يوليو/تموز بفعل
محدودية اإلمدادات المحلية ،والتي تفاقمت حالتها بفعل إغالق الحدود مع جمهورية
الدومينيكان .وبالمثل ،سجلت أسعار األرز ،المستورد بمعظمه ،ارتفاعاً خالل يوليو/
تموز بفعل تراجع الواردات خالل الربع الثاني لعام  2020قياساً بالفترة عينها من العام
الفائت .أما انخفاض العملة المحلية ،التي فقدت قرابة  20في المائة من قيمتها
مقابل الدوالر األمريكي قياساً بالعام الماضي ،فقد أبقت األسعار عند مستويات
أعلى بأشواط من نظيرتها قبل عام.

دقيق القمح

نسبة النموّ

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

·ϰϟ
έϳηϳ

واصل

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

حافظت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب األول على استقرارها
ل األسواق خالل أغسطس/آب وسط تحسن اإلمدادات على المستوى
في ج ّ
المحلي جراء الحصاد المتواصل ،حيث من المرتقب تحسن اإلنتاج قياساً بالمستوى
المتدني الذي سجله عام ( 2019موجز قطري ،النظام العالمي للمعلومات واإلنذار
المبكر) .أما اإلجراءات الحكومية لتغيير اتجاه المغاالة في التسعير خالل جائحة
كوفيد ،19-بما في ذلك تحديد سقف أسعار المواد الغذائية بصورة مؤقتة ،ووقف
الصادرات ،وتخصيص مبالغ ضخمة لتغذية احتياطي الدولة ،فهي إجراءات مستمرة
في تخفيف حدة ارتفاع األسعار خالل األشهر القليلة األخيرة .بيد أن األسعار بقيت
أعلى بأشواط قياساً بقيم نظيرتها قبل عام بعد ما شهدته من زيادات حادة خالل
مارس/آذار وأبريل/نيسان في أعقاب موجة زيادة طلب المستهلك بفعل المخاوف
المرتبطة بالجائحة والقيود التي فرضت على الصادرات على المستوى اإلقليمي.
ولعل تراجع إنتاج القمح محلياً عام  2019وارتفاع تكاليف الواردات المرتبطة بزيادة
األسعار من جانب كازاخستان ،المورد الرئيسي لقيرغيزستان ،والمرتبطة كذلك
بتراجع قيمة عملة البالد ،أدى إلى دعم المستوى المرتفع لألسعار عموماً.

نيجيريا | المواد الغذائية
أسعار األغذية تسجل ارتفاعاً حاداً خالل يوليو/تموز

نسبة النموّ
دل هذه الفترة
مع ّ

حتى 07/20

 3شهرا
 12شهرا

10,2

0,7

3,7

-0,7

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Lagos,
المرجع هوWholesale, Maize (white) :
ΔϳϘϳϘΣϟ

·ϰϟ
έϳηϳ

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

مستوى التحذير باألسعار:

مرتفع

متوسط

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً خالل تموز/يوليو لتفوق بذلك
مستويات نظيرتها قبل عام بأشواط في جل األسواق .وجاءت الزيادة الحادة في
أسعار الحبوب نتيجة االتجاهات الموسمية التي اقترنت بإجراءات التقييد المرتبطة
بجائحة كوفيد - 19-رغم شيء من التراخي الذي شهده شهر يوليو/تموز  -والطلب
القوي محلياً .ولعل ما فاقم هذه الحال بدرجة أكبر يعود إلى إغالق الحدود مع البلدان
المجاورة ،حيث طبق القرار العام المنصرم لكبح تهريب األرز والذرة المستوردة.
كما جرى الحديث عن زيادات األسعار بشكل أكبر في المناطق المنخرطة بالنزاع
شمال شرقي البالد بفعل ما يحدثه استمرار انعدام األمن من تأثيرات مختلفة .ومن
العوامل الرئيسية األخرى التي أدت إلى ارتفاع األسعار زيادة أسعار النفط بنحو 20
في المائة خالل يوليو/تموز ،ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وكذلك الحالة الصعبة
التي يعيشها االقتصاد الشامل نتيجة تراجع قيمة عملة البالد وانخفاض احتياطي
القطع األجنبي وارتفاع معدل التضخم العام .أما معدل التضخم السنوي فتسارع
للشهر الحادي عشر على التوالي خالل يوليو/تموز ليصل إلى أعلى مستوى له
خالل أكثر من سنتين ،حيث فقدت العملة نحو  20في المائة من قيمتها مقابل
الدوالر األمريكي قياساً بالعام الفائت.

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

النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لألغذية والزراعة
 FPMA 4نشرة خاصة

هنا

 10سبتمرب/أيلول 2020

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي -

جنوب السودان

|

األغذية األساسية
أسعار األغذية ترتفع إلى مستويات قياسية رغم تراجعها
الطفيف

نسبة النموّ
دل هذه الفترة
مع ّ

حتى 08/20

 3شهرا

2 2,2,1
2.

-1,2

4,3

-1,1

 12شهرا

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

·ϰϟ
έϳηϳ

ΔϳϘϳϘΣϟ
ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

السودان

واصل

| األغذية األساسية

واصلت أسعار الذرة الصفراء والذرة الرفيعة تراجعها بصورة طفيفة في العاصمة
جوبا خالل أغسطس/آب بعدما وصلت إلى مستويات قياسية خالل شهري مايو/أيار
ويونيو/حزيران على التوالي .فأعمال الحصاد على المستوى المحلي في المناطق
الجنوبية ذات الهطوالت المطرية ثنائية النموذج ،مع الواردات من أوغندا ،التي تمثل
جين المذكورين في األسواق.
المصدر الرئيس للحبوب ،أدت إلى تحسين توافر المنت َ
كما أسهم تخفيف القيود التي فرضت على التنقل بفعل جائحة كوفيد 19-في خفض
األسعار .أما أسعار أغذية أساسية أخرى مثل الفول السوداني والقمح المستورد
فحافظت على استقرارها نسبياً ،بينما تراجعت أسعار الكسافا .وارتفعت أسعار
األغذية إلى مستويات استثنائية خالل أغسطس/آب ،حيث وصلت أسعار الحبوب
الخشنة إلى قيم تجاوزت نظيرتها المرتفعة أصال ً قبل عام بنسبة  60في المائة،
وأعلى بنحو  30ضعف قيمها المسجلة في يوليو/تموز  2015قبل بدء انهيار العملة.
ولعل ما دعم ارتفاع أسعار األغذية يعود إلى الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد
الشامل والتي ترتبط بانخفاض احتياطي القطع األجنبي واستمرار تراجع قيمة عملة
البالد .ومؤخراً وتحديداً خالل النصف األول لعام  ،2020أدت االضطرابات المرتبطة
بكوفيد 19-والتي أصابت األسواق المحلية والتجارة المتضررة أصال ً باستمرارية تأثير
النزاعات المديدة ،إلى مزيد من دعم األسعار ،شأنها في ذلك شأن ما فعله تراجع
الواردات نتيجة إجراءات التفتيش التي تقوم بها حكومة أوغندا عند الحدود.

أسعار األغذية األساسية تواصل تحليقها خالل أغسطس/
آب

نسبة النموّ
دل هذه الفترة
مع ّ

حتى 08/20

 3شهرا

10,5

0,7

 12شهرا

7,6

-0,1

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
المرجع هوSudan, Nyala, Wholesale, Millet :
ΔϳϘϳϘΣϟ
·ϰϟ
ρϭέηϟ
έϳηϳ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

واصلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن اللذين يزرعان محلياً ارتفاعها خالل
أغسطس/آب لتصل إلى مستويات قياسية ،حيث تفاقم هذا الضغط الموسمي
المسبب الرتفاعها مع تراجع آخر في قيمة عملة البالد في السوق الموازية .واألمر
سيان بالنسبة لمنتج القمح المستورد بمعظمه ،حيث ارتفعت أسعاره أيضاً في
العاصمة الخرطوم إلى مستويات قياسية .وبصورة عامة ،ارتفعت أسعار الحبوب إلى
مستويات استثنائية خالل أغسطس/آب ،متجاوزة مستويات نظيرتها المرتفعة أصال ً
قبل عام بنحو ثالثة أضعاف .ويعود اتجاه االرتفاع المتواصل في األسعار إلى أواخر
 2017وذلك بسبب الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد الشامل ،إلى جانب نقص
الوقود وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية التي تؤدي إلى تضخم تكاليف اإلنتاج
والنقل .وفي عام  ،2020تسببت محدودية اإلمداد إثر انخفاض إنتاج الحبوب لعام
 2019واضطرابات األسواق واألنشطة التجارية الناجمة عن التدابير المتخذة الحتواء
انتشار جائحة كوفيد 19-في مزيد من الضغط المسبب الرتفاع األسعار.

طاجيكستان | دقيق القمح
أسعار دقيق القمح نحو مزيد من التراجع أو تحافظ على
استقرارها خالل أغسطس/آب مع بقائها أعلى من نظيرتها
قبل عام

نسبة النموّ
دل هذه الفترة
مع ّ

حتى 08/20

 3شهرا

6 -1,7,3
2.

0,7

2,7

0,0

 12شهرا

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

·ϰϟ
έϳηϳ

ΔϳϘϳϘΣϟ
ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

مستوى التحذير باألسعار:

 10سبتمرب/أيلول 2020

مرتفع

متوسط

حافظت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب األول على استقرارها
النسبي أو سجلت مزيداً من التراجع خالل أغسطس/آب بعد أن انخفضت في
يونيو/حزيران ويوليو/تموز مع بدء حصاد  2020والتخفيف من إجراءات التقييد المرتبطة
بجائحة كوفيد .19-وبصفة عامة ،أدت إجراءات الحكومة الرامية إلى استقرار األسعار،
بما فيها حظر تصدير حبوب القمح ودقيق القمح بصفة مؤقتة ،وتحرير المنتج من
االحتياطي االستراتيجي للدولة ،إلى اإلسهام في الضغط المسبب لتراجع األسعار.
إال أن األسعار بقيت أعلى من مستوياتها المسجلة خالل أغسطس/آب من العام
الفائت ،وذلك إثر الزيادات الحادة التي سجلتها خالل الفترة الممتدة من مارس/
آذار إلى مايو/أيار نتيجة موجة طلب المستهلك وسط مخاوف مرتبطة بالجائحة
واضطرابات األسواق والقيود التي فرضت على الصادرات إقليمياً .ولعل ما أدى إلى
مزيد من الضغط المسبب الرتفاع األسعار تمثل في ارتفاع تكاليف الواردات والتي
ارتبطت بارتفاع األسعار من كازاخستان ،المورد الرئيس للبالد ،وتراجع قيمة العملة
التي فقدت قرابة  10في المائة من قيمتها مقابل الدوالر األمريكي قياساً بالعام
الفائت.

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

هنا

النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لألغذية والزراعة
 FPMAنشرة خاصة

5

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي -

واصل

زمبابوي | المواد الغذائية
أسعار األغذية تواصل ارتفاعها الحاد

نسبة النموّ
دل هذه الفترة
مع ّ

حتى 07/20

 3شهرا

ال ينطبق

ال ينطبق

 12شهرا

ال ينطبق

ال ينطبق

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zimbabwe,
المرجع هوHarare, Retail, Maize meal :
ΔϳϘϳϘΣϟ

·ϰϟ
έϳηϳ

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

مستوى التحذير باألسعار:

مرتفع

متوسط

واصلت أسعار أغذية الحبوب األساسية ارتفاعها الحاد خالل يوليو/تموز لتسهم
بذلك في معدل التضخم السنوي الذي اقترب من  840في المائة .ولعل العامل
الرئيس الذي يقف وراء هذه الزيادة االستثنائية في األسعار يعود إلى استمرار
تراجع قيمة العملة المحلية ،والذي تفاقم نتيجة تأثيرات جائحة كوفيد 19-ما أدى
إلى ركود اقتصادي مخيف .وكان تراجع حصاد الحبوب محلياً خالل عامي 2019
و2020بمثابة عامل إضافي أدى إلى ضغط قوي تسبب في ارتفاع األسعار ،حيث
أدت إلى محدودية اإلمدادات على المستوى المحلي وزيادة الحاجة إلى االستيراد
بشكل كبير ،ما فاقم من تأثيرات التضخم في أسعار األغذية المحلية .واستجابة
الستمرارية ضعف العملة ،طبقت الحكومة نظام سعر الصرف القائم على الطلب
خالل يونيو/حزيران الحتواء المزيد من الخسائر في قيمة العملة ،وتضييق الفجوة
بين أسعار الصرف الرسمية واألسعار في السوق الموازية .إال أن نقص القطع
األجنبي ال يزال يتسبب في تراجع سعر الصرف .أضف إلى ذلك أن القيود المفروضة
على أسواق األغذية غير الرسمية بفعل إجراءات االحتواء المرتبطة بكوفيد 19-وما
يتبعه من عجز محلي في اإلمداد شكلت عوامل أدت إلى دعم ارتفاع األسعار
خالل األشهر السابقة .ووسط االرتفاع السريع في أسعار األغذية ،أدت تأثيرات
جائحة كوفيد 19-إلى خسائر في الدخل وتقييد فرص جني األسر للدخل ،ما أسفر
د من قدرة األسر على تأمين تكاليف األغذية
عن حالة من العسر تسببت في الح ّ
بشكل ملحوظ.

لمزيد من المعلومات ،يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها
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أعدت هذه النشرة من قبل فريق رصد أسعار األغذية وتحليلها التابع للنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر المعني باألغذية والزراعة
في شعبة األسواق والتجارة لمنظمة األغذية والزراعة .وتشتمل هذه النشرة على آخر المعلومات والتحليالت المتعلقة باألسعار على
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 سبتمبر/أيلول  ،2020التي 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
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني لرصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابطwww.fao.org/giews/food-prices :
جه تساؤالتكم إلى:
تو ّ
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
 ،00153روما ،إيطاليا
البريد االلكترونيGIEWS1@fao.org :
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

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.
المعبر عنها في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف (المؤلفين) وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها.
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