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األغذية أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#8 AR
خاصة  نرشة 

والزراعة لألغذية  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي    النظام 

وتحليلها األغذية  أسعار  IS لرصد 
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Ñ  بذلك لتعكس  التوايل  عىل  الثالث  للشهر  القمح  تصدير  أسعار  ارتفعت 
استمرار الطلب القوي عاملياً وسط محدودية توافر الصادرات. كام سجلت 
بالتحسن  مدعومة  الدويل  املستوى  عىل  هامشياً  ارتفاعاً  األرز  أسعار 
أغسطس/آب  يف  سجلته  هبوط  أدىن  بعد  التجارية  األنشطة  يف  الطفيف 
يف  اإلنتاج  آفاق  شهدته  الذي  التحسن  ورغم  سنوات.  مدى  عىل   2021
بعض البلدان املصدرة الرئيسة، إال أن أسعار الذرة حافظت عىل ارتفاعها 

العاملي.   املستوى  عىل 
Ñ  ارتفعت أو  مستقرة  الخشنة  الحبوب  أسعار  بقيت  أفريقيا،  رشق  يف 

عام،  قبل  نظريتها  مستويات  من  أعىل  عموماً  لتبقى  سبتمرب/أيلول،  خالل 
املرتفعة عىل نحو غري مسبوق سائدة يف كل من  حيث التزال املستويات 
بنظريتها  قياساً  مبراحل  أعىل  األسعار  وكانت  السودان.  وجنوب  السودان 
يف  وكذلك  الحبوب  هذه  توافر  ضعف  بفعل  أيضاً  أوغندا  يف  عام  قبل 
االضطرابات  عن  ناهيك  مصاعب  من  الشامل  االقتصاد  يشهده  ملا  إثيوبيا 

املناطق.   التي تدور رحاها يف بعض  النزاعات  بفعل  التجارية 
Ñ  خالل تراجعت  أو  الخشنة  الحبوب  أسعار  استقرت  أفريقيا،  غرب  ويف 

البلدان مع وصول اإلمدادات الجديدة من حصاد  سبتمرب/أيلول يف بعض 
تزيد  قيم  فلك  يف  تدور  تزال  ال  األسعار  هذه  أن  إال  الرئيس.  املوسم 
مدعومة  اإلقليمية  دون  املنطقة  يف  عام  قبل  نظريتها  قيم  عن  بأشواط 
تكاليف  ارتفاع  جانب  إىل  التصدير،  عىل  والطلب  املحيل  الطلب  بقوة 

النزاعات.  واستمرار  اإلنتاج 

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 

إثيوبيا | الذرة  
املكسيك | خبز الذرة )التورتيّا(  

نيجرييا | الحبوب الخشنة  
باكستان | دقيق القمح

جنوب السودان | األغذية األساسية    
السودان | األغذية األساسية  

أوغندا | الذرة
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/
https://www.fao.org/3/cb7115en/cb7115en.pdf
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

أسعار القمح تواصل ارتفاعها بصورة ملحوظة عىل املستوى الدويل، مقابل ارتفاع طفيف تسجله أسعار األرز يف حني تشهد الذرة 
اتجاهات مختلطة  

ً  التزال محدودية توافر القمح التي تزداد حدة يوماً تلو اآلخر وقوة الطلب عليه عامليا
 تدفع بأسعار هذا املنتج نحو االرتفاع عىل املستوى العاملي للشهر الثالث عىل التوايل خالل
 سبتمرب/أيلول. فقد سجلت عروض أسعار بلدان املنشأ يف منطقة البحر األسود أكرب زيادة لها
 حيث ارتفعت قيم عروض األسعار الروسية للقمح )املخصص للطحن، عروض، تسليم ظهر

 السفينة، موانئ البحار العميقة( واألوكرانية )املخصص للطحن، عروض، تسليم ظهر السفينة(
 بنحو ستة يف املائة خالل سبتمرب/أيلول مدعومة بتحسن النشاط التجاري. أضف إىل ذلك

 أن إعادة النظر بكميات اإلنتاج املتوقعة لهذه السنة وخفضها يف االتحاد الرويس تسبب يف
 مزيد من دعم األسعار. ولعل محدودية اإلمدادات املقرونة باالضطرابات التي تعيشها املوانئ

 عملت عىل دفع أسعار تصدير القمح األمرييك املرجعي )رقم 2، قايس، أحمر، شتوي( نحو
 االرتفاع بنسبة أربعة يف املائة قياساً بالشهر الفائت، لتتجاوز بذلك مستويات نظريتها قبل عام

 بنسبة 37 يف املائة. واألمر سيان بالنسبة لعروض أسعار االتحاد األورويب )فرنسا، نخب أول(
   واألرجنتني )تريجو بان، تسليم ظهر السفينة أعىل النهر( التي ارتفعت بنحو اثنني يف املائة.

 سجل معدل مؤرش منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز )2016-2014=100( 98.7
 نقطة خالل سبتمرب/أيلول 2021، مرتفعاً بذلك عن شهر أغسطس/آب بنسبة 0.9 يف املائة
 )0.9 نقطة(، لكنه اليزال أدىن بنسبة 11.5 يف املائة عن قيم نظريه قبل عام. واحتلت أسعار

 إنديكا صدارة هذه الزيادة عىل خلفية التحسن املتواضع الذي شهدته األنشطة التجارية.
 أما يف فيت نام فكان تحسن األسعار هو األبرز، حيث تسبب االنتهاء من أعامل الحصاد

 املبكر للموسم الصيفي- الخريفي والتحسن الذي شهدته املعامالت عىل املستوى املحيل إىل
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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(

آخر سعر                           
سبتمرب/أيلول) 21)

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

 وقف الرتاجع يف عروض األسعار الذي استمر لستة أشهر. كذلك أدى انتعاش اهتامم الجهات
 الرشائية الخارجية إىل استقرار األسعار يف تايلند، رغم وصول األسعار إىل سقفها بعد أن بات

 وصول املحصول الجديد قاب قوسني أو أدىن واستمرار التأثريات الناجمة عن نقص توافر
 الحاويات، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الشحن. لكن باملقابل، تراجعت عروض األسعار الهندية
 للشهر الثالث عىل الرتتيب، متأثرة بالتنافس مع غريها من بلدان املنشأ إضافة إىل التوقعات

 بحصاد وفري آخر ملوسم »الخريف«. كام تحسنت أسعار التصدير إىل حد ما يف الواليات
  املتحدة مدعومة بحركة املبيعات الجيدة إىل كل من أمريكا الالتينية والعراق.

 بعد تراجعها للشهر الثالث عىل التوايل، تفاوتت اتجاهات أسعار الذرة عىل املستوى الدويل
 خالل سبتمرب/أيلول، رغم بقاء عروض األسعار أعىل من مستويات نظريتها قبل عام بأشواط

 عموماً. وكان لتحسن آفاق اإلنتاج وبدء الحصاد – الذي طغى عىل الضغط الناجم عن
 اضطرابات املوانئ وارتفاع أسعار النفط – وزنه يف قيمة الذرة األمريكية املرجعية )رقم 2،
 صفراء، تسليم ظهر السفينة( التي تراجعت بنحو مثانية يف املائة قياساً بالشهر الفائت، مع

 بقائها أعىل بنسبة 42 يف املائة من قيمة نظريتها قبل عام. كذلك تراجعت أسعار الذرة
 األوكرانية )عروض، تسليم ظهر السفينة( بنسبة اثنني يف املائة متأثرة بالضغط املوسمي

 وتحسن آفاق اإلنتاج. باملقابل، ارتفعت أسعار الذرة األرجنتينية )تسليم ظهر السفينة أعىل
 النهر( بنحو اثنني يف املائة، لتعكس بالدرجة األوىل النشاط القوي الذي شهده التصدير. ومن

 بني الحبوب الخشنة األخرى، ارتفعت أسعار الشعري دولياً خالل سبتمرب/أيلول مدعومة إىل
  حد كبري بالطلب القوي عىل املستوى العاملي وتراجع آفاق اإلنتاج يف االتحاد الرويس.
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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    سبتمرب/أيلول)

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

20مارس
/آذار

20سبتمرب
      /أيلول

19ديسمرب
/كانون
األول  

20
/كانون

األول   

يونيو20ديسمرب
 /حزيران

19سبتمرب
      /أيلول

21سبتمرب
      /أيلول

يونيو21
 /حزيران

21مارس
/آذار

  416,00 -0,4 -15,1 -20,9

  384,00 5,5 -12,1 -12,5

  357,50 -1,0 -3,4 -1,4

  565,50 1,0 -5,4 -5,8
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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                           
(21           سبتمرب/أيلول)

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

20مارس
/آذار

20سبتمرب
      /أيلول

19ديسمرب
/كانون
األول  

20
/كانون

األول   

يونيو20ديسمرب
 /حزيران

19سبتمرب
      /أيلول

21سبتمرب
      /أيلول

يونيو21
 /حزيران

21مارس
/آذار

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 

أسعار املبيع بالتجزئة للمواد الغذائية استمرت يف االرتفاع خالل أغسطس/آب     
واصل معدل التضخم الذي تشهده أسعار املواد الغذائية واملرشوبات غري الكحولية اتجاهه التصاعدي 
يف أغسطس/آب لكن بدرجة أقل قياساً باألشهر السبعة األوىل للعام بفعل تباطؤ تراجع قيمة البيزو 
األرجنتيني. إذ تشهد أسعار األغذية ارتفاعاً مطرداً وسط املصاعب التي يعيشها االقتصاد الشامل، 
األرجنتيني  البيزو  2021، خرس  العملة. ففي أغسطس/آب  قيمة  املتواصل يف  الهبوط  مبا يف ذلك 
أكرث من 30 يف املائة من قيمته قياساً بقيمته قبل 12 شهراً. ومن بني املواد الغذائية، سجلت أسعار 
أسعار  الرتاجع يف  كبرية، عاوضها جزئياً  زيادات شهرية  والسكر  والحبوب  والخبز  والبيض  الحليب 
الخرضوات واملحاصيل الدرنية والفاصولياء. ويف مطلع أكتوبر/ترشين األول، اليزال تطبيق برنامجي 
هذين  وفق  تحدد  حيث  األسعار،  ارتفاع  لكبح  قامئاً   ”Súper  Cerca“و  ”Precios Cuidados“
الغذائية األساسية يف املتاجر إضافة إىل تثبيت أسعار  الربنامجني مستويات أسعار مرجعية للمواد 
70 مادة غذائية مختارة يف املنافذ الصغرية للبيع بالتجزئة. إال أنه استوجب إعادة النظر يف األسعار 
املحددة وفق الربنامجني املذكورين لرفعها عدة أضعاف بهدف تغطية االرتفاع يف تكاليف اإلنتاج.   

األرجنتني  |  املواد الغذائية      

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

نسبة النمّو

حتى 08/21 معّدل هذه الفرتة

  1,6

  0,3

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

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

  ,  -2,2 5

  -0,2,1

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الحبوب تبقى أعىل من قيم نظريتها قبل عام            
تراجعت أسعار الذرة الصفراء يف سبتمرب/أيلول بعد ارتفاع قصري األمد لها عىل مدى الشهرين السابقني. 
ويعكس هذا الرتاجع بالدرجة األوىل تحسن توافر املنتج محلياً جراء استمرار حصاد املوسم الرئيس 
وكميات الواردات التي تزيد عن نظريتها قبل عام خالل الفرتة ما بني يونيو/حزيران وأغسطس/آب. أما 
الصادرات خالل األشهر الستة السابقة فكانت أدىن بأشواط من مستويات نظريتها قبل عام لتعكس 
بذلك تدين إنتاج 2021 عن املعدل، إىل جانب ارتفاع األسعار محلياً، ما اجتذب املبيعات يف األسواق 
املحلية. وتشجع الحكومة املزارعني عىل توسيع املساحات املزروعة بالذرة خالل املوسم الثانوي لعام 
2022 الذي تجري زراعته يف الوقت الراهن، وذلك بغرض زيادة توافر هذه املادة عىل املستوى املحيل. 
وفيام يتعلق باألسعار خالل سبتمرب/أيلول فقد كانت أعىل من تلك املسجلة قبل عام بنسبة 50 يف املائة 
إثر الزيادات املتواصلة منذ يوليو/متوز 2020 متاشياً مع اتجاهات األسواق الدولية. وعىل صعيد القمح 
فقد شهدت أسعاره استقراراً كون املحدودية املوسمية يف اإلمدادات قد عاوضتها آفاق إنتاج مؤاتية، 
حيث تجاوزت مستويات األسعار يف سبتمرب/أيلول نظريتها قبل عام متأثرة بارتفاع تكاليف االسترياد. أما 
معظم كميات الحصاد فستجنى بدءاً من أكتوبر/ترشين األول، حيث من املتوقع رسمياً أن يصل إنتاج 

2021 إىل مستويات مرتفعة نظراً لزراعته عىل نطاق واسع.  

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

نسبة النمّو

حتى 09/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

1  1,8 8,1

 3,1

أسعار الذرة تواصل ارتفاعها يف أغسطس/آب متخطية مستوياتها املسجلة قبل 
عام مبراحل                                    

واصلت أسعار الذرة يف أغسطس/آب اتجاهها التصاعدي الذي بدأته يف مطلع 2021، مرتفعة بنسبة 
تراوحت من خمسة إىل 15 يف املائة يف كافة األسواق الخاضعة للمراقبة، مبا فيها أسواق العاصمة 
أديس أبابا. إال أن وترية الزيادة يف األسعار كانت أبطأ قياساً بشهر يوليو/متوز بعد أن حرر التجار 
بعض مخزونهم قبيل وصول اإلمدادات الجديدة من املوسم الرئيس “Meher” لعام 2021 املرتقب 
حصاده اعتباراً من أكتوبر/ترشين األول. وكانت أسعار الذرة خالل أغسطس/آب أعىل من نظريتها 
قبل عام بنسبة تراوحت بني 72 و91 يف املائة. ويف سوق أديس أبابا، ارتفعت أيضاً أسعار التيف، 
وهو منتج حبي مهم يدخل يف إعداد الوجبات املحلية، وكذلك أسعار القمح، املستورد جزئياً، خالل 
أغسطس/آب بنسبة سبعة و20 يف املائة عىل التوايل، لتتجاوز نظريتها املسجلة قبل عام بنسبة 18 
و87 يف املائة عىل التوايل. ويعزى هذا االرتفاع يف أسعار الحبوب بالدرجة األوىل إىل استمرار الرتاجع 
يف قيمة العملة املحلية ما أسفر عن ارتفاع أسعار الوقود واملستلزمات املستوردة، وكذلك إىل ضعف 
إنتاجية حصاد املوسم الثانوي “Belg” الذي استكمل يف أغسطس/آب بعد تأخره لنحو شهر بسبب 
شح األمطار. أضف إىل ذلك أن االضطرابات التجارية الناجمة عن النزاعات يف بعض املناطق تسببت 

هي األخرى يف ضغط عىل األسعار أدى إىل ارتفاعها. 

الذرة             | إثيوبيا 
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3,7

 0,0

أشهر 3

أشهر 12

نسبة النمّو

حتى 08/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
Ethiopia, Addis Ababa, Wholesale, Maizeاملرجع هو:

12,9

  2,8

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
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12 أكتوبر/ترشين األول 42021

ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

مع  أغسطس/آب  األسواق خالل  من  عدد  ترتاجع يف  الخشنة  الحبوب  أسعار 
بداية الحصاد لكنها تبقى أعىل من قيم نظريتها قبل عام                          

من  حالة  شهدت  أو  تراجعاً  الخشنة  الحبوب  أسعار  أن  إال  مرتفعة  مستويات  عند  بقائها  رغم 
االستقرار خالل أغسطس/آب يف عدد من األسواق بعد أن طرقت حاجز مستويات قياسية أو شبه 
ولعل  البلد.  مستوى  عىل  اإلمداد  حالة  تحسن  عىل  مؤرشات  بذلك  لتبدي  يوليو/متوز،  يف  قياسية 
الرئيس،  املوسم  األسواق من حصاد  إىل  الجديد  املخزون  يعزى إىل وصول  األسعار  تراجع  ما دعم 
والذي قد يتخطى بصورة طفيفة معدل السنوات الخمس. إال أن األسعار باملقابل ارتفعت بشكل 
أكرب يف البقاع الشاملية الوسطى والشاملية الرشقية، وذلك مع استمرار تسبب ظروف انعدام األمن 
فيها يف اضطراب األسواق واإلنتاج الزراعي، ما يؤدي إىل تضييق آفاق إنتاج الحبوب لعام 2021 يف 
تلك املناطق. وعىل مستوى البلد، التزال أسعار الحبوب الخشنة أعىل بنحو 30 يف املائة باملتوسط 
من مستويات نظريتها قبل عام. وتعكس هذه املستويات املرتفعة التأثريات السلبية التي متخضت 
تعصف  التي  الصعبة  الحالة  عن  ناهيك  املديدة،  والنزاعات  كوفيد-19  جائحة  احتواء  تدابري  عن 
باالقتصاد الشامل، مبا يف ذلك استمرار تراجع قيمة العملة ونقص النقد األجنبي والقيود املفروضة 

عىل االسترياد. 

الخشنة  الحبوب    | نيجرييا  
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أشهر 3

أشهر 12

نسبة النمّو

حتى 08/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
Nigeria, Lagos, Wholesale, Maize (white)املرجع هو:

7,0

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار خبز الذرة )التورتّيا( األسايس تستقر يف سبتمرب/أيلول لكن عند مستويات 
أعىل من قيمها املسجلة قبل عام                                   

بعد الزيادات الحادة التي طرأت عىل أسعار املبيع بالتجزئة لخبز الذرة عىل مدى األشهر الخمسة 
ويف  الذرة.  حبوب  أسعار  استقرار  بذلك  لتعكس  العاصمة  يف  استقراراً  األسعار  شهدت  األخرية، 
سبتمرب/أيلول تخطت األسعار نظريتها املسجلة قبل عام بنحو 30 يف املائة لتعكس ارتفاع تكاليف 
حاداً  ارتفاعاً  التورتيّا،  لخبز  الرئيس  املكون  وهي  البيضاء،  الذرة  أسعار  وسجلت  والنقل.  اإلنتاج 
حدتها  من  زاد  والتي  الدولية،  السوق  اتجاهات  بذلك  متبعة   2021 لعام  األول  النصف  خالل 
أعامل  بدء  وبعد  االفتتاحي.  املخزون  كميات  تدين  بسبب  الفائت  بالعام  قياساً  اإلمداد  انخفاض 
حصاد املوسم الرئيس يف أكتوبر/ترشين األول، من املرتقب أن تتوافر حبوب الذرة بشكل أكرب يف 

األسواق عىل مدى األشهر القادمة. 

)التورتيّا(   الذرة  | خبز  املكسيك 
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نسبة النمّو

حتى 09/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
Mexico, Mexico City, Retail, Tortilllasاملرجع هو:

3,2

  1,8

أسعار دقيق القمح تسجل مزيداً من االرتفاع خالل سبتمرب/أيلول وتصل إىل 
مستويات شبه قياسية                         

واصلت أسعار دقيق القمح، وهو منتج أسايس، ارتفاعها الحاد خالل سبتمرب/أيلول، حيث عجز حصاد 
الضغط  احتواء  عن  األخرية  األشهر  خالل  املرتفع  مبستواها  والواردات  املعدل  تجاوز  الذي   2021
املسبب الرتفاع األسعار نتيجة محدودية اإلمدادات يف األسواق إثر انخفاض اإلنتاج عن املعدل بني 
دقيق  أسعار  عروض  كانت  عموماً   .2019 عام  الصادرات  مستوى  وارتفاع  و2020،   2018 عامي 
القمح لشهر سبتمرب/أيلول عند مستويات شبه قياسية يف جل األسواق يف البالد بعد الزيادات املتكررة 
التي شهدتها منذ منتصف شهر 2020. وسعياً من الحكومة لكبح الزيد من ارتفاع األسعار وافقت 
الحكومة يف يونيو/حزيران 2021 عىل استرياد كمية ثالثة ماليني طن من القمح للسنة التسويقية 
2021/22 كجانب من اسرتاتيجية تجديد املخزون. ويف حال تحقق ذلك، فستكون هذه الكميات 

املستوردة قريبة من املستوى املرتفع للعام الفائت وستسجل أعىل مستوى لها منذ 2008/09. 

باكستان  |  دقيق القمح 
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نسبة النمّو

حتى 09/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
 Pakistan, Karachi, Retail, Wheat (flour)املرجع هو:

2,1

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 

              

بينام  استقرارها خالل سبتمرب/أيلول،  تحافظ عىل  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار 
قيمة  بفعل ضعف  إىل مستويات غري مسبوقة  الخشنة  الحبوب  أسعار  ترتفع 

العملة الوطنية بالدرجة األوىل           
حافظت أسعار الذرة الرفيعة والذرة عىل استقرارها يف العاصمة جوبا خالل سبتمرب/أيلول وذلك 
أغسطس/آب  شهري  خالل  املوازية  السوق  يف  سوداين  الجنوب  الجنيه  رصف  سعر  استقرار  مع 
أسعار  استقرت  كذلك  األمرييك.  للدوالر  سوداين  جنوب  جنيه   400 نحو  عند  وسبتمرب/أيلول 
بينام  املستورد،  والقمح  الكسافا  فيها  مبا  املحلية،  الوجبات  يف  أخرى  مهمة  أساسية  منتجات 
تراجعت أسعار الفول السوداين بنسبة 30 يف املائة. وبقيت أسعار األغذية بالقيمة االسمية عند 
مستويات مرتفعة بصورة استثنائية، يف حني كانت أسعار الذرة والذرة الرفيعة أعىل من نظريتها 
يوليو/متوز  املسجلة يف  قيمتها  املائة وأعىل بخمسني ضعف  70 يف  بنحو  قبل عام  املرتفعة أصالً 
2015 قبل انهيار العملة. ولعل ما يدعم ارتفاع أسعار األغذية يتجىل يف استمرار الحالة الصعبة 
قيمة  وضعف  األجنبي،  النقد  احتياطي  بانخفاض  ترتبط  والتي  الشامل  االقتصاد  يعيشها  التي 
طالت  والتي  كوفيد-19  جائحة  عن  الناجمة  االضطرابات  أن  ذلك  إىل  أضف  الوطنية.  العملة 
املديدة، تسببت يف  النزاعات  تأثري  استمرار  بفعل  باألصل  املتأثرة سلباً  والتجارة  املحلية  األسواق 

دعم إضايف لألسعار. 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
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حتى 09/21 معّدل هذه الفرتة

 -7,8

 -0,2

South Sudan, Juba, Retail, Maize (white) 

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

4,0

-    -3,7 5,9

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل  

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار املواد الغذائية األساسية عند مستويات مرتفعة غري مسبوقة                                        
خالل  ارتفاعها  محلياً  املزروع  الدخن  أسعار  واصلت  للمراقبة،  الخاضعة  األسواق  معظم  يف 
وارتفعت  مختلطة.  اتجاهات  محلياً  املنتجة  الرفيعة  الذرة  أسعار  اتبعت  بينام  سبتمرب/أيلول، 
قيمتها  ضعفي  إىل  وصلت  مسبوقة  غري  قياسية  شبه  مستويات  إىل  الخشنة  الحبوب  أسعار 
الوطنية. ويف سوق  العملة  بالدرجة األوىل إىل ضعف قيمة  قبل عام وذلك يعزى  املرتفعة أيضاً 
املائة  20 يف  املزروع محلياً، ارتفعت األسعار بنسبة  القمح  دونجوال، وهي سوق مرجعية ملنتج 
استمرار  بفعل  عام  قبل  نظريتها  قيم  أضعاف  بثالثة  لتتجاوز  وسبتمرب/أيلول،  أغسطس/آب  بني 
أسعارها.  وارتفاع  املستوردة  البدائل  نقص  نتيجة  األوىل  بالدرجة  املحيل  القمح  عىل  الطلب 
الحالة  بفعل   2017 أواخر  يف  متواصالً  تصاعدياً  اتجاهاً  تتبع  بدأت  فقد  الحبوب  أسعار  أما 
املستلزمات  أسعار  وارتفاع  الوقود  نقص  جانب  إىل  الشامل،  باالقتصاد  أملّت  التي  الصعبة 
اضطرابات  تسببت  املنرصم،  العام  ويف  والنقل.  اإلنتاج  تكاليف  تضخم  إىل  تؤدي  التي  الزراعية 
املطبقة الحتواء تفيش جائحة كوفيد-19، ومؤخراً  التدابري  نتيجة  التسويقية والتجارية  األنشطة 
املرتبطة  التجارية  واالضطرابات   2021 يونيو/حزيران  يف  طبق  الذي  الوقود  عن  الدعم  رفع 

بالفيضانات منذ أواخر يوليو/متوز، يف مزيد من الضغط الذي أفىض إىل ارتفاع األسعار.

السودان  | األغذية األساسية      
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 -0,5

  0,4

Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

   -8,9 4,0

-    -12,3 5,9

ارتفاع غري موسمي تشهده أسعار الذرة للشهر الثاين عىل التوايل يف سبتمرب/أيلول، 
حيث تجاوزت قيم نظريتها املسجلة قبل عام بأشواط بفعل انخفاض توافر املنتج 

بالدرجة األوىل نتيجة تدين حصاد املوسم األول                                        
سجلت أسعار الذرة ارتفاعاً غري موسمي خالل سبتمرب/أيلول للشهر الثاين عىل التوايل بنسبة تراوحت 
من ثالثة إىل 15 يف املائة يف جميع األسواق الخاضعة للمراقبة مبا فيها أسواق العاصمة كمباال، حيث 
تجاوزت نظريتها قبل عام بنسبة من 28 إىل 57 يف املائة. وتعزى هذه الزيادات يف األسعار بالدرجة 
األوىل إىل انخفاض توافر املنتج يف األسواق نتيجة انخفاض حصاد املوسم األول عن املعدل والذي 
استكمل جمعه يف أغسطس/آب، بتأخري ملدة شهر يف املناطق ذات الهطوالت املطرية ثنائية النموذج 
بتقلباتها  ويونيو/حزيران  مارس/آذار  بني شهري  األمطار  البالد. ووصفت  مساحة  تغطي جل  التي 
الحديث عن جفاف شديد يف  بدايتها، حيث جرى  تأخر  إىل  إضافة  والزماين  املكاين  توزعها  وسوء 
بداية املوسم يف مناطق دون إقليمية، السيام يف منطقتي أكويل والنجو الشامليتني، ويف منطقة تيسو 
الشاملية الرشقية، ويف منطقة النيل الغريب الشاملية الغربية، حيث كانت الهطوالت املطرية متفرقة 
خالل مارس/آذار ما تسبب يف تأخر الزراعات وأثر يف إنبات املحصول. الحقاً جاءت األمطار املوسمية 
يف أبريل/نيسان، لكنها بقيت دون املعدل معظم فرتة املوسم الزراعي األمر الذي ألحق رضراً بالغاً 
وجنوب  كينيا  إىل  التصدير  استمرار  إىل  يعزى  أيضاً  الذرة  أسعار  دعم  إىل  أدى  ما  ولعل  بالغالل. 
السودان، ناهيك عن رفع القيود عىل التنقالت يف أواخر يوليو/متوز بعد أن أعيد فرضها يف أواخر 

يونيو/حزيران بفعل جائحة كوفيد-19، األمر الذي عزز الطلب املحيل.  

أوغندا | الذرة        
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
 Uganda, Kabale, Wholesale, Maizeاملرجع هو:
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

ارتفاع يشهده التضخم الشهري يف أسعار األغذية مع بقائه أدىن من نظريه يف 
العام السابق                                        

املائة خالل سبتمرب/أيلول  4.8 يف  بنحو  األغذية  أسعار  الرسمي يف  الشهري  التضخم  معدل  قُدر 
معدل  أن  إال  الزيادة،  هذه  ضآلة  ورغم  الفائت.  الشهر  املسجلة   3.1 نسبة  عن  مرتفعاً   ،2021
التضخم بقي أدىن بأشواط من القيم املرتفعة املسجلة العام الفائت والتي وصل إىل نحو 40 يف 
املائة يف يوليو/متوز. ويأيت االستقرار يف سعر الرصف والكميات الكبرية من حصاد عام 2021 التي 
عززت اإلمدادات املحلية بشكل كبري بني العوامل الرئيسة التي أسهمت يف كبح معدالت التضخم 
شهري  والبنزين خالل  الديزل  لضخ  القصوى  األسعار  شهدتها  التي  الزيادات  أن  غري  العام.  هذا 
األشهر  األغذية عىل مدى  أسعار  زيادة  تتسبب يف دعم  قد  األول  وأكتوبر/ترشين  أغسطس/آب 

الالحقة التي تسجل فيها أسعار الحبوب يف العادة ارتفاعاً موسمياً. 

الغذائية         املواد   | زمبابوي 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
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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 أكتوبر/ترشين األول 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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  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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