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لرصد أسعار األغذية وتحليلها

#9 AR

التقرير الشهري حول اتجاهات أسعار األغذية
قامئة املحتويات

ا لرسا ئل ا ألسا سية
Ñ

Ñ

Ñ

Ñارتفاع تشهده أسعار جميع الحبوب األساسية عىل املستوى الدويل خالل
أكتوبر/ترشين األول قياساً بالشهر الفائت ،يف طليعتها أسعار القمح مع
ارتفاع أيضاً طال أسعار األرز والشعري والذرة.
Ñيف رشق أفريقيا ،سجلت أسعار الحبوب الخشنة اتجاهات مختلطة يف
أكتوبر/ترشين األول ،حيث تجاوزت عموماً نظريتها املسجلة قبل عام ،يف
حني يسود ارتفاع األسعار إىل مستويات غري مسبوقة يف كل من السودان
وجنوب السودان .كذلك كانت األسعار أعىل من قيمها املسجلة قبل عام
يف كل من أوغندا والصومال ،بسبب نقص توفر املنتجات ،ويف إثيوبياً
أيضاً ألسباب ترجع بالدرجة األوىل إىل املصاعب التي يعيشها االقتصاد
الشامل واضطرابات الحركة التجارية بفعل النزاعات التي تدور رحاها
يف بعض املناطق.
Ñيف غرب أفريقيا ،شهدت أسعار الحبوب الخشنة تراجعاً موسمياً خالل
أكتوبر/ترشين األول للشهر الثاين عىل التوايل .غري أن األسعار ال تزال أعىل
بشكل ملحوظ من قيمها املسجلة قبل عام يف املنطقة دون اإلقليمية،
السيام يف منطقة الساحل الوسطى وحوض بحرية تشاد ،فاستمرار
النزاعات اليزال يتسبب يف اضطراب مصادر املعيشة الزراعية واألنشطة
التجارية واألسواق.

تحذير األسعار عىل املستوى املحيل

مستوى االنذار باألسعار:

مرتفع

معتدل [اعتامدا ً عىل تحليل"النظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر"[

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

النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة
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األسعار الدولية للحبوب
ارتفاع أسعار كافة الحبوب األساسية عىل املستوى الدويل يف أكتوبر/ترشين األول

واصلت أسعار القمح منحاها التصاعدي عىل املستوى الدويل للشهر الرابع عىل التوايل
خالل أكتوبر/ترشين األول ،حتى تسببت محدودية توافر املنتج عىل املستوى العاملي
الذي ترافق مع قوة الطلب يف رفع أسعار التصدير من قبل جميع بلدان املنشأ األساسية.
وأدى تدين اإلمداد العاملي بأصناف قمح أعىل نوعية إىل تفاقم الضغط عىل األسعار ،حيث
احتلت أسعار األصناف من النخب املمتاز طليعة هذه الزيادات ،مبا يف ذلك ارتفاع عروض
أسعار القمح الكندي (سان لورنس )CWRS ،بنسبة مثانية يف املائة ،وارتفاع بسبعة يف
املائة ألسعار القمح من منشأ االتحاد األورويب (فرنسا ،نخب أول) .وباملثل ،ارتفع سعر
تصدير القمح املرجعي (رقم  2قايس ،أحمر ،شتوي) يف الواليات املتحدة األمريكية بنسبة
خمسة يف املائة ،ليتجاوز قيمته املسجلة قبل عام بنسبة  31يف املائة .كذلك ارتفعت
أسعار التصدير من االتحاد الرويس (عروض مخصصة للطحن ،تسليم ظهر السفينة يف
موانئ البحار العميقة) واألرجنتني (تريجو بان ،تسليم ظهر السفينة أعىل النهر) بنسبة
أربعة يف املائة لكل منهام ،إال أنه تم الحد من ارتفاعها برفع رضيبة التصدير يف االتحاد
الرويس وبتوفري إمدادات فورية موسمية يف األرجنتني.
ومن بني الحبوب الخشنة األساسية ،كان نصيب أسعار تصدير الشعري هو األكرب من الزيادة
خالل أكتوبر/ترشين األول ،مدعومة بالطلب العاملي القوي ،وتراجع آفاق اإلنتاج ،إضافة
إىل تداعيات زيادة األسعار يف أسواق أخرى .كذلك تحسنت أسعار الذرة عىل املستوى
الدويل قياساً بالشهر الفائت .ولعل تأخر الحصاد وقوة الطلب دعام األسعار األوكرانية
(عروض ،تسليم ظهر السفينة) لرتتفع بنسبة أربعة يف املائة خالل أكتوبر/ترشين األول،

يف حني تسبب ارتفاع وترية املبيعات واملخاوف املرتبطة مبا يحمله ارتفاع تكاليف األسمدة
من تأثريات تطال الزراعة باألرجنتني يف رفع عروض أسعار هذا البلد (تسليم ظهر السفينة
أعىل النهر) بنسبة ثالثة يف املائة .ويف الواليات املتحدة األمريكية ،ارتفعت أيضاً قيمة الذرة
املرجعية (رقم  ،2صفراء ،تسليم ظهر السفينة) لكن بنسبة هامشية بسبب ضغط الحصاد
وعودة الهدوء إىل أنشطة املوانئ بعد ما أصابها من اضطرابات.
سجل معدل مؤرش منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز ()100=2016-2014
 99.9نقطة خالل أكتوبر/ترشين األول ،مرتفعاً بنسبة  1.2عن شهر سبتمرب/أيلول ،إال
أنه اليزال أدىن بنسبة  7.9يف املائة عن مستواه املسجل قبل عام .أما أسعار التصدير فقد
اتبعت اتجاهات مختلطة لدى شتى املوردين خالل أكتوبر/ترشين األول .ففي فيت نام،
ارتفعت عروض األسعار للشهر الثاين عىل التوايل ،مدعومة بالتحسن الذي شهدته األنشطة
التجارية بعدما تم تخفيفها إبان فرتة اإلغالق الذي فرض إثر تفيش جائحة كوفيد.19-
أضف إىل ذلك أن خيبة األمل بنوعية املحاصيل التي تم حصادها مؤخرا ً تسببت هي
األخرى يف دعم األسعار يف الواليات املتحدة األمريكية .باملقابل ،تراجعت عروض األسعار
إىل أدىن مستوى لها خالل  11شهرا ً يف الهند وذلك مع انخفاض قيمة الروبية الهندية
مقابل الدوالر األمرييك ووصول محصول «الخريف» إىل طور الحصاد .أما يف تايلند فقد
أدى تدين الطلب وتراجع قيمة البات مقابل الدوالر األمرييك إىل معاوضة االرتفاع الذي
شهته األسعار بفعل املخاوف املرتبطة باألرضار التي لحقت باملحاصيل الناجمة عن
الفيضانات ،ما أبقى التغريات يف عروض األسعار ضمن نطاق طفيف قياساً بالشهر املايض.

أسعار القمح عىل املستوى الدويل
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353,25

29,3

21,3

30,7

30,0

7,3

25,7

29,4

3,7

315,40

25,5

29,9

4,0

313,80

املصدر :املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشارية

قايس ،أحمر ،شتوي(

.APK-Inform

360
340
320
300
280
260
240
220
200
180

 21أكتوبر
/ترشين
األول

 21يوليو
/متوز

 21أبريل
/نيسان

 21يناير
/كانون
الثاين

 20أكتوبر
/ترشين
األول

 20يوليو
/متوز

20أبريل
/نيسان

20يناير
/كانون
الثاين

19أكتوبر
/ترشين
األول

أسعار الذرة عىل املستوى الدويل
نسبة التغيري
شهر
ثالثة
واحد
أشهر

سنة
واحدة

آخر سعر

دوالر أمرييك للطن

) 21أكتوبر/ترشين األول(

237,91

الواليات املتحدة (الخليج) ،الذرة (أمريكية رقم  ،2صفراء(
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أسعار األرز عىل املستوى الدويل
آخر سعر
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ملزيد من املعلومات ،ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا
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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

األرجنتني | املواد الغذائية
معدّ ل هذه الفرتة

نسبة النم ّو
حتى 09/21

3

أشهر

0,7

0,3

12

أشهر

, -1,8
4. 5

0,2

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
·ϰϟ
έϳηϳ

ΔϳϘϳϘΣϟ
Argentina, Greater Buenos
)Aires, Retail, Wheat (flour
ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

الربازيل | الحبوب

أسعار الذرة والقمح ال تزال أعىل من نظريتها قبل عام

نسبة النم ّو

معدّ ل هذه الفرتة

حتى

10/21

3

أشهر

1 0,0
2. 8,1

4,9

12

أشهر

1,7

2,2

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
·ϰϟ
έϳηϳ

Brazil, Mato ΔϳϘϳϘΣϟ
)Grosso, Wholesale, Maize (yellow

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

إثيوبيا | الذرة
معدّ ل هذه الفرتة

نسبة النم ّو
حتى 10/21

3

أشهر

5,4

12

أشهر

3,2

0,1

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

Ethiopia,ΔϳϘϳϘΣϟ
Addis Ababa, Wholesale, Maize

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

مستوى التحذير باألسعار:
 10نوفمرب/ترشين الثاين 2021

مرتفع

واصلت أسعار الذرة الصفراء تراجعها خالل أكتوبر/ترشين األول متأثرة بزيادة توافر املنتج يف األسواق
بعد استكامل حصاد املوسم الرئيس مؤخرا ً ،وكذلك بحجم الواردات الذي فاق نظريه قبل عام خالل
الربع الثالث لعام  .2021أما الصادرات خالل األشهر الستة السابقة فكانت أدىن من مستوياتها قبل عام
بسبب انخفاض إنتاج  2021عن املعدل ،إضافة إىل ارتفاع األسعار املحلية التي شجعت عىل املبيعات
يف أسواق محلية .ومع استمرار زراعات املوسم الثانوي لعام  2022يف ظل ظروف مؤاتية عموماً ،تشري
التنبؤات الرسمية إىل مستوى زراعات قيايس مدفوع بارتفاع مستويات األسعار .إذ تجاوزت األسعار يف
أكتوبر/ترشين األول نظريتها قبل عام بنسبة  30يف املائة إثر الزيادات املتواصلة التي سجلتها خالل
الفرتة املمتدة من أغسطس/آب  2020ولغاية مايو/أيار  2021متاشياً مع اتجاهات السوق الدولية .كام
تراجعت أيضاً أسعار القمح مع بدء حصاد موسم  ،2021لتبقى أعىل بنحو  20يف املائة من نظريتها قبل
عام بفعل ارتفاع تكاليف االسترياد .وتقول التنبؤات الرسمية بارتفاع إنتاج  2021إىل مستويات قياسية
بسبب زراعة املحصول يف مساحات كبرية.

أسعار الذرة تتبع اتجاهات مختلطة خالل أكتوبر/ترشين األول مع بقائها أعىل
مبراحل قياساً بنظريتها قبل عام
-0,3

·ϰϟ
έϳηϳ

أسعار املبيع بالتجزئة للمواد الغذائية تستمر باالرتفاع يف سبتمرب/أيلول

واصل معدل التضخم يف أسعار املواد الغذائية واملرشوبات غري الكحولية منحاه التصاعدي خالل
سبتمرب/أيلول ،حيث سجل املعدل الرتاكمي السنوي لتضخم أسعار األغذية أكرث من  50يف املائة.
وقد بدأت أسعار األغذية باالرتفاع بصورة مطردة وسط حالة صعبة يعيشها االقتصاد الشامل .ففي
سبتمرب/أيلول  ،2021خرس البيزو األرجنتيني أكرث من  30يف املائة من قيمته قياساً بقيمته قبل
 12شهرا ً .ومن بني املواد الغذائية ،سجلت أسعار الفاكهة والخرضوات واملحاصيل الدرنية والسكر
والحليب زيادات شهرية كبرية .وعىل خلفية ارتفاع أسعار األغذية ،أقدمت الحكومة بتاريخ 20
أكتوبر/ترشين األول عىل إعادة تفعيل قرار تثبيت الحد األعىل ألسعار قرابة  1 400منتج ،مبا فيها
املواد الغذائية األساسية والسلع املنزلية ،حيث يرسي العمل العمل مبوجبه لغاية  7يناير/كانون
الثاين .2022

متوسط

تراجعت أسعار الذرة بنسبة اثنني يف املائة خالل أكتوبر/ترشين األول يف العاصمة أديس أبابا ،بينام
تباطأ معدل ارتفاعها بصورة ملحوظة يف أسواق أخرى خاضعة للمراقبة قياساً باألشهر السابقة،
حيث اقترصت الزيادة عىل نسبة  3-2يف املائة ،إذ زادت إمدادات األسواق باملنتج مع بدء حصاد
املوسم الرئيس « »Meherلعام  .2021وكانت أسعار الذرة خالل أكتوبر/ترشين األول أعىل ما بني
 82و 91يف املائة من قيمها قبل عام .ويف سوق أديس أبابا ،سجلت أسعار القمح ،املستورد جزئياً
واملستهلك بالدرجة األوىل يف املناطق الحرضية ،تراجعاً بنسبة خمسة يف املائة خالل أكتوبر/ترشين
األول ،لتتجاوز نظريتها قبل عام بنسبة  73يف املائة .ويُعزى ارتفاع أسعار الحبوب بالدرجة األوىل
إىل استمرار تراجع قيمة العملة املحلية ،والذي يؤدي بدوره إىل ارتفاع أسعار الوقود واملستلزمات
املستوردة ،وكذلك إىل ضعف إنتاجية حصاد املوسم الثانوي « »Belgالذي استكمل يف أغسطس/
آب بتأخري لنحو شهر بسبب شح األمطار .أضف إىل ذلك أن اضطرابات األنشطة التجارية املرتبطة
بالنزاعات يف بعض املناطق تسبب يف مزيد من الضغط املؤدي إىل ارتفاع األسعار.

ملزيد من املعلومات ،ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا
نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA

3

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل  -واصل
نيجرييا | الحبوب الخشنة

أسعار الحبوب الخشنة تواصل تراجعها املوسمي خالل سبتمرب/أيلول مع بقائها
أعىل بأشواط قياساً بنظريتها قبل عام

نسبة النم ّو

معدّ ل هذه الفرتة

حتى 09/21

3

أشهر

0,17,0
2.

0,7

12

أشهر

0,7

0,4

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
ΔϳϘϳϘΣϟ

)Nigeria, Lagos, Wholesale, Maize (white

·ϰϟ
έϳηϳ

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

باكستان | دقيق القمح

أسعار دقيق القمح عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خالل أكتوبر/ترشين
األول

نسبة النم ّو

معدّ ل هذه الفرتة

حتى

10/21

3

أشهر

4,7

1,0

12

أشهر

4-0,3,7
4.

0,2

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
ΔϳϘϳϘΣϟ

)Pakistan, Karachi, Retail, Wheat (flour

·ϰϟ
έϳηϳ

تراجعت أسعار الحبوب الخشنة خالل سبتمرب/أيلول للشهر الثاين عىل التوايل ،وذلك عىل خلفية
وصول حبوب املوسم الرئيس الذي تم حصاده مؤخرا ً بكمية تدنو من املعدل تبعاً للتوقعات.
ولعل تحول األرس الزراعية من استجرار الحبوب من األسواق ،إىل الحبوب املستمدة من إنتاجهم
الخاص من املحصول بعد توافر الحصاد الجديد ،تسبب يف إضعاف الطلب عليها .إال أن أسعار
الحبوب الخشنة ال تزال أعىل وسطياً بنسبة  25يف املائة قياساً بنظريتها قبل عام .وتعكس مستويات
األسعار املرتفعة التأثريات السلبية املجتمعة الناجمة عن تدابري االحتواء املرتبطة بجائحة كوفيد،19-
وتدهور الوضع األمني يف املناطق الشاملية الوسطى والشاملية الرشقية خالل  2021حيث اليزال
يتسبب يف اضطراب األنشطة الزراعية والتسويقية ،ناهيك عن الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد
الشامل ،مبا يف ذلك تراجع قيمة العملة الوطنية بشكل كبري ونقص النقد األجنبي وما يرتبط به
تقييد لالسترياد.

واصلت أسعار دقيق القمح ،وهو منتج غذايئ أسايس ،ارتفاعها الحاد خالل أكتوبر/ترشين األول
بعد أن فشلت كمية اإلنتاج التي تجاوزت املعدل عام  2021واسترياد كميات إضافية يف تحسني
محدودية توافر املنتج يف األسواق عموماً إثر تصدير كميات كبرية عام  2019وتدين اإلنتاج عن
معدله بني  2018و .2020ولعل ارتفاع أسعار التصدير يضيف إىل الضغط املسبب الرتفاع األسعار،
إذا ما أخذنا باالعتبار رد البلد عىل الواردات خالل األشهر القليلة القادمة .عموماً ،وصلت أسعار
دقيق القمح خالل أكتوبر/ترشين األول  2021إىل مستويات قياسية أو شبه قياسية يف جل األسواق،
بعد الزيادات املتكررة التي بدأت تشهدها منذ منتصف .2020

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

بريو | دقيق القمح

أسعار دقيق القمح تواصل ارتفاعها متبعة بذلك املنحى التصاعدي يف األسواق
الدولية

نسبة النم ّو

معدّ ل هذه الفرتة

حتى 09/21

3

أشهر

6,4

0,2

12

أشهر

2,8

-0,2

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

ارتفعت أسعار املبيع بالجملة ملنتج دقيق القمح للشهر التاسع عىل التوايل خالل أكتوبر/ترشين
األول ،متجاوزة نظريتها قبل عام بنسبة  50يف املائة وفق القيمة االسمية .ولعل هذه الزيادة املطردة
تعكس بالدرجة األوىل ارتفاع أسعار التصدير لدى املوردين الرئيسني لحبوب القمح مثل كندا
والواليات املتحدة األمريكية واألرجنتني ،فالبلد يعتمد اعتامدا ً كبريا ً عىل الواردات لسد احتياجاته
االستهالكية املحلية من القمح .أضف إىل ذلك أن تراجع قيمة العملة الوطنية عىل مدى األشهر
اإلثني عرش األخرية زاد من تكاليف الواردات أيضاً.

)Peru, Lima, Wholesale, Wheat (flour

·ϰϟ
έϳηϳ

ΔϳϘϳϘΣϟ
ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

مستوى التحذير باألسعار:
4

مرتفع

متوسط

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

نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA

 10نوفمرب/ترشين الثاين 2021

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل  -واصل
جنوب السودان | األغذية األساسية
نسبة النم ّو
معدّ ل هذه الفرتة

حتى

تراجع أسعار الذرة والذرة الرفيعة خالل أكتوبر/ترشين األول مع بقائها عموماً
عند مستويات مرتفعة غري مسبوقة

10/21

3

أشهر

- 0,0 5,9

-0,3

12

أشهر

4 - 0,0 5,9,0

0,3

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
·ϰϟ
έϳηϳ

ΔϳϘϳϘΣϟ
South Sudan,
)Juba, Retail, Maize (white
ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

رسي النكا | األرز ودقيق القمح
نسبة النم ّو
معدّ ل هذه الفرتة

حتى

10/21

3

أشهر

5,7

0,2

12

أشهر

1,3

-0,3

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
·ϰϟ
έϳηϳ

ΔϳϘϳϘΣϟ
Sri Lanka,
)Colombo, Retail, Wheat (flour
ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

السودان | األغذية األساسية
نسبة النم ّو
معدّ ل هذه الفرتة

حتى

10/21

3

أشهر

- -16,8 5,9

-2,4

12

أشهر

-10,2 4,0

0,4

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
·ϰϟ
έϳηϳ

ΔϳϘϳϘΣϟ
Sudan, El Gedarif,
)Wholesale, Sorghum (Feterita
ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

مستوى التحذير باألسعار:
 10نوفمرب/ترشين الثاين 2021

مرتفع

متوسط

يف العاصمة جوبا ،تراجعت أسعار الذرة والذرة الرفيعة بنسبة أربعة يف املائة خالل أكتوبر/ترشين
األول ،بعد زيادة توافر املنتجني يف األسواق من حصاد املوسم األول الذي استكمل مؤخرا ً يف املناطق
الجنوبية ذات الهطوالت املطرية ثنائية النموذج .وباملثل ،تراجعت أسعار منتجات أساسية أخرى
مهمة يف الوجبات املحلية ،مبا فيها الكسافا والفول السوداين ،بنسبة أربعة واثنني يف املائة عىل
الرتتيب .لكن باملقابل ،حافظت أسعار القمح املستورد عىل مستوياتها املرتفعة .وال تزال أسعار
األغذية وفق القيمة االسمية عند مستويات مرتفعة غري مسبوقة خالل أكتوبر/ترشين األول ،مع
انخفاض طفيف يف أسعار الذرة والذرة الرفيعة عن قيمها املرتفعة جدا ً قبل عام ،وأعىل بخمسني
ضعف قيمتها املسجلة يف يوليو/متوز  2015قبل انهيار العملة .ولعل ما يدعم ارتفاع أسعار األغذية
يتجىل يف استمرار الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد الشامل والتي ترتبط بانخفاض احتياطي
النقد األجنبي ،وضعف قيمة العملة الوطنية .أضف إىل ذلك أن االضطرابات الناجمة عن جائحة
كوفيد 19-التي لحقت باألسواق املحلية والتجارة املتأثرة سلباً باألصل بفعل استمرار تأثري النزاعات
املديدة ،تسببت يف دعم إضايف لألسعار.

أسعار األرز ودقيق القمح ترتفع إىل مستويات قياسية خالل أكتوبر/ترشين ال
أول

سجلت أسعار األرز ارتفاعاً ملحوظاً عىل النطاق املحيل لتصل إىل مستويات قياسية خالل
أكتوبر/ترشين األول .ففي هذا الشهر قامت الحكومة برفع ضوابط األسعار املطبقة عىل األغذية
األساسية ،مبا يف ذلك األرز والقمح ،إضافة إىل إعالن الحكومة عزمها عىل استرياد األرز .ويأيت هذا
القرار وسط محدودية توافر املنتج بعد أن تسبب تباطؤ النشاط االقتصادي املرتبط بجائحة
كوفيد 19-يف الحد من اإلمداد بالنقد األجنبي املطلوب لعمليات الرشاء من خارج البالد .أضف
إىل ذلك أن املحدودية املوسمية وتراجع إنتاج املوسم الثانوي « »Yalaتسبب يف ضغط إضايف
أدى إىل ارتفاع األسعار .واألمر سيان بالنسبة ألسعار دقيق القمح ،وهو منتج غذايئ أسايس،
حيث سجلت ارتفاعاً حادا ً لتصل إىل مستويات قياسية ،ما يعكس توليفة زيادة األسعار يف
السوق الدولية واملخاوف حيال تأثري املشكالت ذات الصلة بالنقد األجنبي يف عمليات االسترياد.

أسعار األغذية األساسية عند مستويات مرتفعة استثنائية رغم تراجعها الطف
يف

شهدت أسعار الذرة الرفيعة والدخن املنتجني محلياً ارتفاعاً أو حافظت عىل استقرارها يف
العديد من األسواق خالل أكتوبر/ترشين األول بعد تحرير التجار ملخزوناتهم قبيل حصاد
املوسم الرئيس لعام  2021املرتقب بدءا ً من نوفمرب/ترشين الثاين .إال أن أسعار الحبوب
الخشنة ال تزال تقف عند مستويات جد مرتفعة ،حيث وصلت إىل نحو ضعفي قيمها املرتفعة
أصالً قبل عام ،وذلك ألسباب تعزى بالدرجة األوىل إىل ضعف قيمة العملة الوطنية .ففي سوق
دونجوال ،وهي سوق مرجعية ألسعار القمح املحيل ،سجلت األسعار يف أكتوبر/ترشين األول
ضعف قيمها قبل عام ،وذلك يرجع باملقام األول إىل استمرار الطلب عىل القمح املحيل بسبب
العجز وارتفاع أسعار البدائل املستوردة .أما أسعار الحبوب فقد بدأت تشهد اتجاهاً تصاعدياً
مستمرا ً يف أواخر  2017بفعل الحالة الصعبة التي أمل ّت باالقتصاد الشامل ،إىل جانب نقص
الوقود وارتفاع أسعار املستلزمات الزراعية التي تؤدي إىل تضخم تكاليف اإلنتاج والنقل .ويف
العام املنرصم ،تسببت اضطرابات األنشطة التسويقية والتجارية نتيجة التدابري املطبقة الحتواء
تفيش جائحة كوفيد ،19-ومؤخرا ً رفع الدعم عن الوقود الذي طبق يف يونيو/حزيران 2021
واالضطرابات التجارية املرتبطة بالفيضانات منذ أواخر يوليو/متوز ،يف مزيد من الضغط الذي
أفىض إىل ارتفاع األسعار.

ملزيد من املعلومات ،ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا
نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA

5

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل  -واصل
أوغندا | الذرة

أسعار الذرة ترتفع للشهر الثالث عىل التوايل خالل أكتوبر/ترشين األول متجاوزة
نظريتها قبل عام بأشواط

نسبة النم ّو
معدّ ل هذه الفرتة

حتى

10/21

3

أشهر

7,3

-7,7

12

أشهر

43,2,7
4.

-0,3

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
ΔϳϘϳϘΣϟ

Uganda, Kabale, Wholesale, Maize

·ϰϟ
έϳηϳ

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

زمبابوي | املواد الغذائية
معدّ ل هذه الفرتة

ارتفاع أسعار األغذية يتسارع مدفوعاً بضعف قيمة العملة

نسبة النم ّو
حتى 10/21

3

أشهر

ال ينطبق

ال ينطبق

12

أشهر

ال ينطبق

ال ينطبق

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
·ϰϟ
έϳηϳ

Zimbabwe,
Harare, Retail, Food items
ΔϳϘϳϘΣϟ

ρϭέηϟ
ϲϓ
Ώϛέϣϟ
ϭϣϧϟ
ϝΩόϣ

مستوى التحذير باألسعار:
6

مرتفع

ارتفعت أسعار الذرة يف أكتوبر/ترشين األول للشهر الثالث عىل التوايل بنسبة بني خمسة وتسعة
يف املائة يف جل األسواق الخاضعة للمراقبة يف أسواق العاصمة كمباال ،لتتجاوز قيم نظريتها قبل عام
بنحو  50يف املائة .ولعل زيادات األسعار ووصولها إىل هذه املستويات املرتفعة يعزى بالدرجة األوىل
إىل تراجع توافر املنتج يف األسواق عقب انخفاض اإلنتاج عن املعدل للموسم األول الذي استكمل
يف أغسطس/آب بتأخري شهر يف املناطق ذات الهطوالت املطرية ثنائية النموذجي والتي تغطي جل
مساحة البالد .فقد تأخرت بداية األمطار للفرتة بني شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران ووصفت بسوء
توزعها املكاين والزماين ،حيث جرى الحديث عن جفاف شديد شهدته بداية املوسم السيام يف املناطق
الشاملية ،حيث بدأت األمطار املوسمية يف أبريل/نيسان لكنها بقيت دون معدالتها طوال املوسم
تقريباً ،ما أرض بالغالل رضرا ً بالغاً .ولعل ما دعم األسعار أيضاً يرجع إىل املخاوف املرتبطة بإنتاجية
حصاد املوسم الثاين املرتقب جمعه خالل شهري نوفمرب/ترشين الثاين وديسمرب/كانون األول ،بسبب
تقلبات األمطار يف بداية املوسم والتنبؤات الجوية التي تشري إىل انخفاض الهطوالت املوسمية عن
املعدل يف املناطق الجنوبية والرشقية .أضف إىل ذلك أن ما تسبب يف دعم إضايف لألسعار يعزى إىل
استمرار التصدير إىل كينيا وجنوب السودان ،ورفع القيود املرتبطة بكوفيد 19-عىل التنقالت يف
يوليو/متوز الذي أدى بدوره إىل تعزيز الطلب املحيل.

متوسط

ارتفع معدل التضخم الشهري الرسمي يف أسعار األغذية إىل مثانية يف املائة خالل أكتوبر/ترشين
األول ،بعد أن سجل خمسة يف املائة يف سبتمرب/أيلول ،ليطرق حاجز أعىل مستوى له منذ يناير/
كانون الثاين  .2021وهذه الزيادة تعزى بالدرجة األوىل إىل ضعف قيمة العملة ،السيام يف السوق
املوازية ،ما تسبب يف ارتفاع حاد شهدته أسعار السلع التي يتم رشاؤها بالدوالر الزمبابوي ،يف
حني كانت أكرث استقرارا ً وفق الدوالر األمرييك .إىل جانب ذلك كانت الزيادة التي طرأت عىل
األسعار القصوى لضخ الديزل والبنزين خالل أكتوبر/ترشين األول عامالً آخر أسهم يف ارتفاع
األسعار .واستجابة لزيادة األسعار ،أقدم املرصف االحتياطي الزمبابوي ،من جملة تدابري أخرى
عديدة ،عىل رفع أسعار الفائدة خالل أكتوبر/ترشين األول يف محاولة للحد من ضغط التضخم.
ولعل العامل املخفف الرتفاع األسعار بشكل أكرب ،وعىل رأسها أسعار الحبوب ،يعزى إىل وفرة
اإلمدادات املحلية املستمدة من حصاد كميات كبرية من الحبوب عام .2021

ملزيد من املعلومات ،ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا
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أعدت هذه النرشة من قبل فريق رصد أسعار األغذية وتحليلها التابع للنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر يف ميدان األغذية والزراعة يف شعبة
األسواق والتجارة ملنظمة األغذية والزراعة .وتشتمل هذه النرشة عىل آخر املعلومات والتحليالت املتعلقة باألسعار عىل املستوى املحيل لألغذية األساسية،
السيام يف البلدان النامية لتستكمل بذلك تحليل منظمة األغذية والزراعة لألسواق الدولية .كام توفر تحذيرا ً مبكرا ً بارتفاع أسعار األغذية عىل املستوى
القطري التي قد تؤثر سلباً يف األمن الغذايئ.
يستند هذا التقرير إىل املعلومات املتاحة حتى أوائل نوفمرب/ترشين الثاين  ،2021التي 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

ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع االلكرتوين لرصد أسعار األغذية وتحليلها عىل الرابط:
تو ّجه تساؤالتكم إىل:
النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة  FPMAنرشة خاصة
رصد أسعار األغذية وتحليلها
األسواق والتجارة  -التنمية االقتصادية واالجتامعية

www.fao.org/giews/food-price/home/ar/

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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