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األغذية أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#7 AR
خاصة  نرشة 

والزراعة لألغذية  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي    النظام 

وتحليلها األغذية  أسعار  IS لرصد 
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Ñ  تقلبت أسعار الحبوب عىل املستوى الدويل خالل شهر أغسطس/آب. فقد
اإلنتاج  آفاق  امللحوظ يف  التدهور  مع  ارتفاعاً حاداً  القمح  أسعار  سجلت 
الذي شهدته عديد من البلدان املنتجة الرئيسة للقمح. ومن بني الحبوب 
الشعري، بينام  اإلنتاج إىل تعزيز أسعار  بانخفاض  التوقعات  الخشنة، أدت 
الذي  املرتفع  املستوى  بعد  تراجعها  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار  واصلت 
سجلته يف مايو/أيار قياساً بسنوات عديدة. أما أسعار األرز عىل املستوى 
الدويل فحافظت عىل منحاها املرتاجع خالل أغسطس/آب متأثرة مبساعي 

العمالت.   أسعار  وتقلبات  املبيعات  استقطاب 

Ñ  خالل عامة  بصفة  الخشنة  الحبوب  أسعار  ارتفعت  أفريقيا،  رشق  ويف 
املوسم  حصاد  فيها  انخفض  التي  البلدان  يف  السيام  أغسطس/آب، 
نظريتها  من  عموماً  أعىل  األسعار  وكانت  حاداً.  انخفاضاً  األول/الرئييس 
يف  استثنائية  مستويات  إىل  األسعار  ارتفاع  وساد  الفائت،  العام  املسجلة 

السودان.    وجنوب  السودان  من  كل 

Ñ  معوقات وسط  املحيل  املستوى  عىل  قوياً  الطلب  كان  أفريقيا،  غرب  ويف 
سالسل  امتداد  عىل  معوقات  واجهت  التي  األسواق  يف  املنتجات  توافر 
تصاعد  إىل  أدى  ما  محلياً،  املستقرة  غري  األمنية  الظروف  وبفعل  اإلمداد 
الحبوب الخشنة املنتجة محلياً، والتي بقيت  االتجاهات املوسمية ألسعار 

بأشواط من قيم نظريتها قبل عام.  عند مستويات أعىل 

مستوى االنذار باألسعار:          مرتفع         معتدل ]اعتامداً عىل تحليل"النظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر"]

قامئة املحتويات
)هنا التقرير الكامل متوفر فقط باللغة اإلنجليزية(

أسعار الحبوب عىل املستوى الدويل.......... 2

3 .......... تحذيرات بخصوص األسعار املحلية

األرجنتني | املواد الغذائية 

الربازيل | الحبوب 

املكسيك | خبز الذرة   

نيجرييا | الحبوب الخشنة  

جنوب السودان | األغذية األساسية    

السودان | األغذية األساسية  

زمبابوي | املواد الغذائية 

تحذير األسعار عىل املستوى املحيل 

ال يتم إدراج تحذيرات إال يف حال كانت بيانات األسعار املتاحة ليست أقدم من شهرين.
املصدر: النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر، ُمعدل ليتوافق ومعايري األمم املتحدة، 2021 

http://www.fao.org/home/ar/
http://www.fao.org/3/cb6677en/cb6677en.pdf
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

ارتفاع حاد يف أسعار القمح، مقابل تقلبات تشهدها اتجاهات أسعار الحبوب الخشنة واستمرارية يف تراجع أسعار األرز يف أغسطس/آب 
 سجلت أسعار القمح ارتفاعاً حاداً عىل املستوى الدويل خالل أغسطس/آب، لتعكس بذلك

 تدهور آفاق اإلنتاج يف عديد من البلدان املنتجة الرئيسة. فقد أدت الظروف املناوئة إىل
 تدين الغالل مخفضة بذلك التوقعات حيال كميات اإلنتاج يف كل من كندا واالتحاد الرويس

 والواليات املتحدة، كام أدت إىل ارتفاع املخاوف املرتبطة باملحصول يف االتحاد األورويب. ومع
 التوقعات اليوم برتاجع إنتاج القمح عاملياً عام 2021 إىل ما دون مستوى اإلنتاج القيايس

 املسجل عام 2020، ارتفعت عروض أسعار التصدير يف كافة بلدان املنشأ األساسية، حيث
 يُعزى هذا االرتفاع املفاجئ والحاد بالدرجة األوىل إىل زيادة أسعار القمح الذي يعد مبنشئه

 إىل االتحاد األورويب )فرانس نخب أول( بنسبة 18.4 يف املائة، وكذلك إىل ارتفاع عروض
 األسعار من االتحاد الرويس )مخصص للطحن، عروض، تسليم ظهر السفينة، موانئ البحار

 العميقة( وأوكرانيا )مخصص للطحن، عروض، تسليم ظهر السفينة(، التي زادت بنسبة 17.5
 و17.4 عىل التوايل. كذلك ارتفع سعر القمح األمرييك املرجعي )رقم 2، قايس، أحمر، شتوي(

 بنسبة 11.2 يف املائة، ليتجاوز قيمه املسجلة العام املايض بنحو 47 يف املائة.

 ومن بني الحبوب الخشنة، تراجعت أسعار الذرة عىل املستوى الدويل تراجعاً طفيفاً منذ
 يوليو/متوز، لتواصل بذلك منحاها اآلخذ يف االنخفاض بعد أن طرقت يف مايو/أيار حاجز

 ذروتها خالل فرتة مثانية أعوام ونصف، إال أنها التزال أعىل مبراحل قياساً بقيمها قبل عام.
 وتراجعت أسعار الذرة األمريكية املرجعية )رقم 2، صفراء، تسليم ظهر السفينة( بنسبة 8.8

 يف املائة خالل أغسطس/آب، لتعكس تباطؤ الطلب عىل إنتاج اإليثانول، والتحسن الطفيف يف
 سعر الدوالر األمرييك، إضافة إىل آفاق اإلنتاج التي التزال جيدة. كذلك تراجعت عروض أسعار
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أسعار القمح عىل املستوى الدويل

دوالر أمرييك للطن

.APK-Inform املصدر: املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشارية

 الواليات املتحدة )الخليج(، القمح )أمرييك رقم 2
قايس، أحمر، شتوي(

    أاالتحاد الرويس القمح )مخصص للطحن، قمح
 طري أعىل النهر، تسليم ظهر السفينة بحر عميق(

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

االتحاد األورويب )فرنسا(، قمح )نخب أول(
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أسعار األرز عىل املستوى الدويل

دوالر أمرييك للطن

 املصدر: جمعية مصدري األرز التايلندي؛ تحديث منظمة األغذية والزراعة ألسعار األرز.

تايلند )بانكوك(، أرز )تاي 100 % ب(

فيت نام، أرز )مكرس بنسبة 25 يف املائة(

 الواليات املتحدة، أرز

الهند، أرز )مكرس بنسبة 25 يف املائة(

)حبة طويلة أمرييك 2,4 يف املائة(

آخر سعر                           
يونيو/حزيران) 21)

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

آخر سعر                           
(21           يونيو/حزيران)

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

 الذرة األوكرانية )عروض، تسليم ظهر السفينة( بنسبة 1.9 يف املائة، متأثرة بتحسن آفاق
 اإلنتاج والتوقعات بإنتاج كميات قياسية. لكن باملقابل، تسبب الرتاجع امللحوظ يف توقعات

 اإلنتاج ومحدودية اإلمداد يف رفع أسعار تصدير الذرة الربازيلية )الذرة العلفية باراناغوا( بنسبة
 1.5. بينام تراجعت أسعار الذرة الصفراء عىل املستوى الدويل بنسبة 2.5 يف املائة، مع تحسن

 يف أسعار الشعري العلفي بنحو 11 يف املائة خالل أغسطس/آب، مدفوعة بتوقعات تراجع
 اإلنتاج، السيام يف كندا والواليات املتحدة األمريكية، وكذلك بارتفاع أسعار القمح.

 سجل معدل مؤرش منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز )2016-2014=100(
 97.9 نقطة خالل أغسطس/آب 2021، مرتاجعاً بنسبة 3.3 يف املائة عن شهر يوليو/متوز،

 ليصل بذلك إىل أدىن مستوى له منذ مايو/أيار 2017. وكان لبطء وترية املبيعات عموماً خالل
 أغسطس/آب وزنه يف عروض األسعار داخل أسواق األرز بجميع رشائحها. أما أسعار تصدير
 أرز إنديكا اآلسيوي فحافظت عىل اتجاهها املرتاجع خالل أغسطس/آب، ما يعكس مساعي

 التشجيع عىل مبيعات جديدة، لكنها بقيت محدودة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وعدم
 توافر الحاويات. ويف تايلند، أثر تراجع قيمة العملة يف األسعار، وهو ما فعله أيضاً الوصول

 املبكر ملنتجات املوسم الصيفي -الخريفي، بالتزامن مع تقييد األنشطة التجارية بفعل تدابري
 احتواء جائحة كوفيد-19. كذلك انخفضت عروض األسعار يف الهند، رغم استمرار الطلب
 من الجهات الرشائية األفريقية واألخبار باملوافقة عىل تطبيق تخفيضات أخرى يف الرسوم

 الجمركية عىل الواردات لوضع سقف لرتاجع األسعار. ويف الواليات املتحدة األمريكية، تحركت
 األسعار بصورة طفيفة مع دخول محصول 2021 مرحلة الحصاد.
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أسعار الذرة عىل املستوى الدويل

.APK-Inform ؛ املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشاريةUSDA :املصدر

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

البحر األسود، الذرة )علف(

ظهر السفينة(
 األرجنتني، الذرة )األرجنتني، أعىل النهر، تسليم

أوكرانيا، الذرة )عرض، تسليم ظهر السفينة(

دوالر أمرييك للطن آخر سعر                           
(21    يونيو/حزيران)

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

20فرباير
/شباط

20أغسطس
      /آب

19نوفمرب
/ترشين
الثاين  

20
/ترشين
الثاين   

مايو20نوفمرب
 /أيار

19أغسطس
      /آب

21أغسطس
      /آب

مايو21
 /أيار

21فرباير
/شباط

20فرباير
/شباط

20أغسطس
      /آب

19نوفمرب
/ترشين
الثاين  

20
/ترشين
الثاين   

مايو20نوفمرب
 /أيار

19أغسطس
      /آب

21أغسطس
      /آب

مايو21
 /أيار

21فرباير
/شباط

20فرباير
/شباط

20أغسطس
      /آب

19نوفمرب
/ترشين
الثاين  

20
/ترشين
الثاين   

مايو20نوفمرب
 /أيار

19أغسطس
      /آب

21أغسطس
      /آب

مايو21
 /أيار

21فرباير
/شباط

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

 FPMA نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة 

              

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل 

في البلدان التي ترتفع فيها أسعار سلعة غذائية أساسية أو أكثر على نحو غير طبيعي ما يؤثر سلباً في الحصول على األغذية 

شهري  خالل  املطرد  ارتفاعها  تواصل  الغذائية  للمواد  بالتجزئة  املبيع  أسعار 
يونيو/حزيران ويوليو/متوز     

خالل  التصاعدي  اتجاهه  الكحولية  غري  واملرشوبات  الغذائية  املواد  أسعار  تضخم  معدل  واصل 
شهري يونيو/حزيران ويوليو/متوز، مسجالً بذلك زيادة تنوف عىل ثالثة يف املائة كل شهر وسط 
الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد الشامل، مبا يف ذلك استمرار الرتاجع يف قيمة العملة. واعتباراً 
من يوليو/متوز 2021، خرس البيزو األرجنتيني نسبة 35 يف املائة من قيمته قياساً بالفرتة قبل عام. 
ومن بني املواد الغذائية، سجلت أسعار الخرضوات واملحاصيل الدرنية والفاصولية وزيوت الطبخ 
ويف  الفاكهة.  أسعار  يف  الرتاجع  جزئياً  عاوضها  كبرية،  شهرية  زيادات  والسكر  والبيض  والحليب 
سبتمرب/أيلول سيبقى تطبيق اثنني من الربامج سارياً لكبح زيادات األسعار، حيث تحدد مبوجبهام 
مادة   70 أسعار  ولتثبيت  املتاجر  يف  الغذائية  املواد  أسعار  استقرار  لتحقيق  مرجعية  مستويات 
غذائية يف منافذ صغرية للبيع بالتجزئة. غري أنه توجب إعادة النظر باألسعار املحددة وفق هذين 

الربنامجني وزيادتها عدة مرات ملجاراة ارتفاع تكاليف اإلنتاج. 

األرجنتني  |  املواد الغذائية      
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نسبة النمّو

حتى 07/21 معّدل هذه الفرتة

  3,8

  0,4

Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Wheat (flour)

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

  ,  -2,2 5

1,1

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الحبوب بقيت أعىل من نظريتها قبل عام            
ارتفعت أسعار الذرة الصفراء خالل يوليو/متوز وأغسطس/آب بعد تراجعها لفرتة قصرية خالل الشهر 
الرئييس  املوسم  إنتاج  تراجع  بفعل  اإلمداد  بآفاق محدودية  الزيادة مدعومة  وتأيت هذه  املنرصم. 
الحصاد.  استمرار  مع  األسعار  لرتاجع  املسبب  الضغط  جانبه  من  يعاوض  حيث  الجفاف،  نتيجة 
وهنالك تقديرات رسمية برتاجع طفيف يف إنتاج عام 2021 عن املعدل البالغ 86.6 مليون طن، 
ما يعني انخفاضاً سنوياً بأكرث من 15 يف املائة. أما األسعار يف أغسطس/آب فكانت أعىل بنسبة 80 
يف املائة قياساً بالعام الفائت بعد الزيادات املتواصلة التي سجلتها منذ يوليو/متوز 2020 مدعومة 
بالطلب القوي عىل التصدير. أيضاً كانت أسعار األرز والقمح أعىل من مستويات نظريتها قبل عام 
خالل أغسطس/آب متأثرة بالطلب القوي وارتفاع تكاليف االسترياد خالل األشهر القليلة املاضية عىل 
التوايل. وخالل شهري يوليو/متوز وأغسطس/آب استقرت أسعار القمح بعد أن تسبب الحجم األكرب 
من كميات الواردات قياساً بالعام الفائت خالل الربع الثاين من عام 2021 يف معاوضة محدودية 
اإلمداد املوسمي. كام تراجعت أسعار األرز لتعكس بذلك توافر كميات كافية من املنتج يف األسواق 
من حصاد 2021 الذي استكمل يف مايو/أيار، وانخفاض كميات التصدير خالل األشهر السبعة األوىل 

لعام 2021 عن نظريتها قبل عام. 

الربازيل  |  الحبوب       
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Brazil, Mato Grosso, Wholesale, Maize (yellow)

نسبة النمّو

حتى 08/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

1  1,0 8,1

 4,4

أسعار خبز الذرة األسايس تشهد ارتفاعاً حاداً                                    
لتتجاوز مستويات  ارتفاعها خالل أغسطس/آب  الذرة  املصنوع من  املسطح  الخبز  أسعار  واصلت 
نظريتها قبل عام بأكرث من 30 يف املائة يف العاصمة. وهذه الزيادة الحادة واملستمرة تعكس بالدرجة 
األوىل ارتفاع أسعار حبوب الذرة وكذلك ارتفاع تكاليف النقل. فقد سجلت أسعار الذرة البيضاء، 
املكون الرئيس للخبز، ارتفاعاً حاداً خالل النصف األول لعام 2021 متبعة بذلك اتجاهات السوق 
االفتتاحي.  املخزون  بتدين  متأثرة  السابق  العام  عن  اإلمداد  تراجع  بفعل  تصاعدت  التي  الدولية، 
أما حصاد محصول املوسم الرئيس فستبدأ خالل أكتوبر/ترشين األول، والذي سيعزز بدوره توافر 
املنتج يف األسواق. ووفقاً ملصادر رسمية، من املتوقع أن تزداد اإلمدادات بالذرة البيضاء خالل السنة 
التسويقية 22/2021، مدعومة بكميات أكرب من املخزون االفتتاحي، إىل جانب الزيادة يف اإلنتاج 

بنسبة ثالثة يف املائة عن العام السابق. 

الذرة          | خبز  املكسيك 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
Mexico, Mexico City, Retail, Tortilllasاملرجع هو:
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

ارتفاعها عقب تراجعها يف يوليو/ الرفيعة تعاود  الصفراء والذرة  الذرة  أسعار 
عند مستويات مرتفعة استثنائية  الخشنة عموماً  الحبوب  لتبقى أسعار  متوز. 

ألسباب تعزى بالدرجة األوىل إىل ضعف قيمة العملة                         
يف العاصمة جوبا، ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة والذرة خالل أغسطس/آب بنسبة 14 و15 يف املائة 
عىل التوايل، عقب تراجع قيمة الجنيه جنوب السوداين يف السوق املوازية خالل يوليو/متوز، وارتفاع 
تكاليف االسترياد. وكانت أسعار املنتجني تراجعت مسبقاً خالل يوليو/متوز بنسبة 12 و13 يف املائة 
عىل التوايل بعد تحسن مؤقت شهدته عملة البالد يف يونيو/حزيران. كذلك اتبعت أسعار منتجات 
أساسية أخرى مهمة يف الوجبات املحلية، مبا فيها الكسافا والفول السوداين والقمح املستورد االتجاه 
عينه، مرتاجعة خالل يوليو/متوز بنسبة 15 إىل 17 يف املائة، لتزداد الحقاً خالل أغسطس/آب بنسبة 
من 12 إىل 18 يف املائة. أما أسعار األغذية بالقيمة االسمية فقد وقفت خالل أغسطس/آب عند 
مستويات استثنائية، حيث تجاوزت أسعار الذرة والذرة الرفيعة قيم نظريتها املرتفعة أصالً بأكرث من 
80 يف املائة، متخطية بذلك 50 ضعف قيمتها املسجلة يف يوليو/متوز 2015 قبل انهيار العملة. ولعل 
ما يدعم ارتفاع أسعار األغذية استمرار الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد الشامل والتي ترتبط 
الوطنية. أضف إىل ذلك أن االضطرابات  العملة  النقد األجنبي، وضعف قيمة  بانخفاض احتياطي 
بفعل  باألصل  املتأثرة سلباً  والتجارة  املحلية  األسواق  والتي طالت  الناجمة عن جائحة كوفيد-19 

استمرار تأثري النزاعات املديدة، تسببت يف دعم إضايف لألسعار. 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
 South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)املرجع هو:

2   5,50,8

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الحبوب الخشنة، التي ترتفع أصالً بأشواط عن نظريتها قبل عام، تسجل 
مزيداً من االرتفاع خالل يوليو/متوز                                     

ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة يف أرجاء البالد خالل يوليو/متوز لتصل بذلك إىل مستويات قياسية أو 
شبه قياسية إثر الزيادات املطردة التي شهدتها منذ مطلع 2020، لتبقى مرتفعة بنحو 50 يف املائة 
عن مستويات نظريتها قبل عام. وتُعزى الزيادات التي طرأت عىل األسعار مؤخراً إىل انخفاض توافر 
املنتجات عن املعدل يف األسواق والطلب القوي عليها من قبل األرس والتجار واملؤسسات لتعويض 
املرتفعة  املستويات  أن  ذلك  إىل  أضف  األعجف.  املوسم  استمرار  وسط  املستنزف  شبه  مخزونها 
لألسعار تعكس تدابري احتواء كوفيد-19 والحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد الشامل. أما نقص 
النقد األجنبي الذي تسبب يف دعم الرتاجع الحاد يف سعر العملة املحلية، وارتفاع تكاليف الوقود، إىل 
جانب القرار بفرض قيود عىل استرياد عدد من السلع املستوردة مبا فيها األغذية األساسية فتسبب 
يف ضغط تضخمي أصاب االقتصاد. ولعل ما أثر يف األسعار أيضاً التوقعات بانخفاض إنتاج الحبوب 
الخشنة عن املعدل عام 2021 يف البقاع الشاملية الرشقية والشاملية الوسطى من البالد بفعل ارتفاع 
تكاليف املستلزمات الزراعية وكذلك االضطراب التي لحقت باألنشطة الزراعية والتسويقية بفعل 

طول أمد ظروف انعدام األمن التي تشهدها تلك املناطق.

الخشنة         الحبوب   | نيجرييا 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
Nigeria, Lagos, Wholesale, Maize (white)املرجع هو:
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أسعار األغذية األساسية التزال عند مستويات مرتفعة استثنائية رغم تراجعها 
الطفيف خالل أغسطس/آب           

محلياً  املزروعني  والدخن  الرفيعة  الذرة  أسعار  سجلت  للرصد،  الخاضعة  األسواق  معظم  يف 
التوايل  ارتفاعها عىل  املائة أو واصلت  تراجعاً خالل أغسطس/آب بنسبة من ثالثة إىل أربعة يف 
باألشهر السابقة وذلك إثر تحرير التجار لبعض مخزونهم قبيل حصاد  لكن مبعدالت أبطأ قياساً 
ارتفعت  اإلنتاج،  محيل  القمح  املرجعية ملحصول  السوق  تعترب  التي  2021. ويف سوق دونغوال، 
ثالثة  قرابة  إىل  ويوليو/متوز، حيث وصلت  يونيو/حزيران  املائة بني شهري  20 يف  بنحو  األسعار 
نتيجة  القمح املحيل  الطلب عىل  بالدرجة األوىل باستمرار  أضعاف قيم نظريتها قبل عام متأثرة 
نقص املنتج وارتفاع أسعار البدائل املستوردة. ورغم الرتاجع الذي شهدته أسعار الحبوب مؤخراً 
بعض األسواق إال أنها التزال مرتفعة عىل نحو استثنايئ، حيث وصلت إىل مستويات شبه قياسية 
مسجلة ضعفي قيم نظريتها املرتفعة أصالً قبل عام بفعل انخفاض قيمة العملة بالدرجة األوىل. 
نتيجة   2017 أواخر  يف  متواصلة  بصورة  تصاعدياً  اتجاهاً  تتبع  بدأت  الحبوب  أسعار  أن  ويذكر 
الحالة الصعبة التي أملّت باالقتصاد الشامل، إىل جانب نقص الوقود وارتفاع أسعار املستلزمات 
اضطرابات  تسببت   ،2020 عام  ويف  والنقل.  اإلنتاج  تكاليف  تضخم  إىل  تؤدي  التي  الزراعية 
ورفع  كوفيد-19،  جائحة  تفيش  الحتواء  املطبقة  التدابري  نتيجة  والتجارية  التسويقية  األنشطة 

الدعم عن الوقود يف يونيو/حزيران 2021، يف مزيد من الضغط املسبب الرتفاع األسعار.

السودان  | األغذية األساسية      
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Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
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املرجع هو:
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أعىل  تبقى  األسعار  مستويات  أن  إال  نسبياً،  منخفضة  التزال  األغذية  أسعار 
بشكل ملحوظ من نظريتها قبل عام                                       

قُدر معدل التضخم الشهري الرسمي يف أسعار األغذية بنحو ثالثة يف املائة خالل أغسطس/آب، 
حيث  بالرتاجع  استمر  السنوي  املعدل  أن  إال  الفائت.  بالعام  قياساً  عموماً  يذكر  تغيري  دون  أي 
قدر بنسبة 50 يف املائة خالل أغسطس/آب، لكنه اليزال عند مستويات مرتفعة استثنائية، رغم 
انخفاضه بشكل ملحوظ عن معدالت عام 2020 بعد أن وصل التضخم إىل ذروته بأكرث من 900 
يف املائة. ويعكس الرتاجع يف زيادة األسعار حالة االستقرار التي شهدها سعر الرصف الرسمي منذ 
الربع األخري لعام 2020، وإثر إصدار صندوق النقد الدويل لحقوق السحب الخاصة مؤخراً حيث 
استقرار  تعزيز  وبالتايل  لديه،  األجنبي  النقد  احتياطي  لدعم  البلد جزئياً  يوظفها  أن  املتوقع  من 
عملته بدرجة أكرب. أضف إىل ذلك أن البلد متكن من حصاد كميات كبرية من محصول الذرة عام 
2021، حيث تقدر كميته بنحو 2.7 مليون طن، ما يشكل زيادة تعزى إىل السياسات الحكومية 
الداعمة وظروف الطقس املؤاتية. هذا إىل جانب التحسن يف اإلمداد وإسهامه يف تخفيف الضغط 

عىل أسعار الحبوب. 

الغذائية         املواد   | زمبابوي 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
Zimbabwe, Harare, Retail, Food itemsاملرجع هو:
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تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل  

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط
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شعبة  والزراعة يف  األغذية  ميدان  يف  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي  للنظام  التابع  وتحليلها  األغذية  أسعار  رصد  فريق  قبل  من  النرشة  أعدت هذه 
األسواق والتجارة ملنظمة األغذية والزراعة. وتشتمل هذه النرشة عىل آخر املعلومات والتحليالت املتعلقة باألسعار عىل املستوى املحيل لألغذية األساسية، 
املستوى  األغذية عىل  أسعار  بارتفاع  مبكراً  تحذيراً  توفر  الدولية. كام  لألسواق  والزراعة  األغذية  تحليل منظمة  بذلك  لتستكمل  النامية  البلدان  السيام يف 

القطري التي قد تؤثر سلباً يف األمن الغذايئ. 

يستند هذا التقرير إىل املعلومات املتاحة حتى أوائل سبتمرب/أيلول 2021، التي جرى جمعها من مصادر مختلفة.

تجدون كافة البيانات املستخدمة يف هذا التحليل يف أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها عىل الرابط:
https://fpma.apps.fao.org/giews/food-price/tool/public/#/home 

www.fao.org/giews/food-price/home/ar/ :ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع االلكرتوين لرصد أسعار األغذية وتحليلها عىل الرابط

توّجه تساؤالتكم إىل: 
النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA نرشة خاصة

رصد أسعار األغذية وتحليلها 
األسواق والتجارة - التنمية االقتصادية واالجتامعية  

GIEWS1@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
 روما، إيطاليا 

أعد النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ملنظمة األغذية والزراعة قامئة بالعناوين الربيدية بغرض نرش تقاريره.

لالشرتاك يرجى تقديم استامرة التسجيل من خالل الرابط التايل: 
http://newsletters.fao.org/k/Fao/markets_and_trade_english_giews_world
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 املسميات املستخدمة يف هذا املنتج اإلعالمي وطريقة عرض املواد الواردة فيه ال تعرب عن أي رأي كان خاص مبنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(
 بشأن الوضع القانوين أو اإلمنايئ ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدودها وتخومها. وال تعني اإلشارة إىل رشكات أو
  منتجات محددة ملصنعني، سواء كانت مشمولة برباءات االخرتاع أم ال، أنها تحظى بدعم أو تزكية املنظمة تفضيال لها عىل أخرى ذات طابع مامثل مل يرد ذكرها.

إن وجهات النظر املُعرب عنها يف هذا املنتج اإلعالمي تخص املؤلف )املؤلفني( وال تعكس بالرضورة وجهات نظر املنظمة أو سياساتها.
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 العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا مبوجب نفس ترخيص املشاع اإلبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخالء املسؤولية
 التايل باإلضافة إىل التنويه املطلوب: »مل يتم إنشاء هذه الرتجمة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. واملنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه

  الرتجمة. وسوف تكون الطبعة ]طبعة اللغة] األصلية هي الطبعة املعتمدة.

الرتخيص، املادة 8 من  الوساطة والتحكيم كام هو وارد يف  التي ال ميكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق  الرتخيص  الناشئة مبوجب  النزاعات   تتم تسوية 
للملكية العاملية  باملنظمة  الخاصة  الوساطة  قواعد  بها يف  املعمول  الوساطة  قواعد  وتتمثل  الرتخيص.  ذلك يف هذا  عليه بخالف  ما هو منصوص   باستثناء 

 الفكرية http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules، وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا  لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم املتحدة للقانون التجاري
.(UNCITRAL) الدويل

 مواد الطرف الثالث.  يتحمل املستخدمون الراغبون يف إعادة استخدام مواد من هذا العمل املنسوب إىل طرف ثالث، مثل الجداول، واألشكال، والصور،
 مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن إلعادة االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق التأليف والنرش. وتقع تبعة املطالبات الناشئة عن

 التعدي عىل أي مكون مملوك لطرف ثالث يف العمل عىل عاتق املستخدم وحده.

 املبيعات، والحقوق، والرتخيص. ميكن االطالع عىل منتجات املنظمة اإلعالمية عىل املوقع الشبيك للمنظمة (http://www.fao.org/publication/ar( وميكن رشاؤها من خالل
publications-sales@fao.org. وينبغي تقديم طلبات االستخدام التجاري عن طريق:

.copyright@fao.org :وينبغي تقديم االستفسارات املتعلقة بالحقوق والرتخيص إىل .www.fao.org/contact-us/licence-request   
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