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األغذية أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#1 AR
خاصة  نرشة 

والزراعة لألغذية  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي    النظام 

وتحليلها األغذية  أسعار  IS لرصد 
S

N
 2

70
7-

20
10

سية ألسا ا ئل  لرسا  ا
Ñ  زيادة يعكس  ما  الثاين،  يناير/كانون  خالل  القمح  تصدير  أسعار  تراجعت 

توافر املنتج موسمياً من كميات الحصاد الكبرية يف النصف الجنويب من الكرة 
مدعومة  الدويل،  املستوى  عىل  الذرة  أسعار  ارتفعت  باملقابل،  لكن  األرضية. 
النصف  يعيشها  التي  الجفاف  بظروف  املرتبطة  باملخاوف  األوىل  بالدرجة 
األخرى  ارتفعت هي  التي  األرز  بالنسبة ألسعار  الجنويب لألرض. واألمر سيان 
مع اقرتاب استكامل حصاد املحصول الرئيس والدعم الذي تسببت به الجهات 

اآلسيوية.  الرشائية 

Ñ  الحبوب الخشنة أو حافظت ويف معظم مناطق غرب أفريقيا، ارتفعت أسعار 
أعىل مبراحل  كانت  استكمل مؤخراً، حيث  الذي  الحصاد  استقرارها، رغم  عىل 
وارتفاع  النزاعات  باستمرار  أساسية  بصورة  مدعومة  عام،  قبل  بنظريتها  قياساً 

النقل.  تكاليف 

Ñ  مختلطة اتجاهات  الخشنة  الحبوب  أسعار  سجلت  فقد  أفريقيا،  رشق  يف  أما 
خالل يناير/كانون الثاين، إال أنها بقيت عموماً أعىل بشكل ملحوظ قياساً بقيم 
إىل  األسعار  ارتفاع  ساد  حني  يف  اإلقليمية.  دون  املنطقة  يف  عام  قبل  نظريتها 

والسودان.  السودان  استثنائية يف جنوب  مستويات 

Ñ  إىل لتصل  النكا  رسي  يف  األساسية  األغذية  أسعار  ارتفعت  آسيا،  جنوب  ويف 
تراجعاً  يعكس  ما  الثاين  يناير/كانون  خالل  قياسية  شبه  أو  قياسية  مستويات 
آفاق محصول  الناجمة عن  املخاوف  إىل  إضافة  الوطنية،  العملة  آخر يف قيمة 
الزراعي.  املتأثر بنقص املستلزمات خالل املوسم   “Maha“ األرز غري املقشور

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

شييل | القمح 
كولومبيا | دقيق القمح  

إثيوبيا | الذرة   
نيجرييا | الحبوب الخشنة 

بريو | دقيق القمح     
الصومال | الذرة الرفيعة  

جنوب السودان | األغذية األساسية   
رسي النكا | األرز ودقيق القمح 

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، 2022 

http://www.fao.org/home/ar/
https://www.fao.org/3/cb8622en/cb8622en.pdf


 FPMA نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة

              

10 فرباير/شباط 22022

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

األسعار الدولية للحبوب 

تراجع أسعار القمح قابله ارتفاع يف أسعار الذرة واألرز   
 تراجعت أسعار القمح عىل املستوى الدويل خالل يناير/كانون الثاين متأثرة بالزيادة

 املوسمية يف اإلمدادات التي وفرها حصاد كميات كبرية يف كل من األرجنتني وأسرتاليا. فقد
 انخفض عرض السعر األرجنتيني )قمح الخبز، تسليم ظهر السفينة أعىل النهر( بنسبة

 4.4 يف املائة قياساً بالشهر الفائت، يف حني عاوض الطلب القوي الضغط املسبب لرتاجع
 األسعار جراء زيادة اإلمدادات يف أسرتاليا، ما رفع سعر تصدير القمح األسرتايل )الواليات
 الرشقية، القمح االسرتايل القيايس( بنسبة 0.7 يف املائة. ولعل تباطؤ حركة التصدير من
 االتحاد األورويب نتيجة تراجع مشرتيات الجزائر التي تعد الجهة املستوردة الرئيسة من

 االتحاد األورويب، وكذلك تراجعها من االتحاد الرويس، أدى إىل انخفاض األسعار يف املنشأ
 بنسبة 1.5 يف املائة يف االتحاد األورويب )فرنسا، نخب أول( وبنسبة 0.9 يف املائة واالتحاد

 الرويس )مخصص للطحن، عرض، تسليم ظهر السفينة، املوانئ البحرية العميقة(. أما
 أسعار تصدير القمح األمرييك املرجعي )رقم 2، قايس، أحمر، شتوي( فكانت شبه مستقرة
 خالل يناير/كانون الثاين، مرتاجعة بنسبة 0.3 يف املائة، فالضغط الناجم عن تردي ظروف

 املحاصيل يف الواليات املتحدة األمريكية عاوضه تباطؤ يف حركة املبيعات.

 تحسنت أسعار تصدير الذرة خالل يناير/كانون الثاين. فقد أدت املخاوف املرتبطة بظروف
 الجفاف يف النصف الجنويب لألرض السيام يف األرجنتني والربازيل إىل رفع عروض األسعار

 األرجنتينية )تسليم ظهر السفينة أعىل النهر( والربازيلية )باراناغوا، علفي( بنسبة 4.2 و4.1
 يف املائة عىل الرتتيب منذ ديسمرب/كانون األول. كام ارتفعت قيمة الذرة األمريكية املرجعية
 )رقم 2 صفراء، تسليم ظهر السفينة( بنحو 3.2 يف املائة، ما يعكس ارتفاع تكاليف الشحن

 واملصاعب التي تواجه قطاع النقل، بينام كان االرتفاع هامشياً يف أوكرانيا )عروض، تسليم
 ظهر السفينة( بنسبة 0.5 يف املائة، مدعوماً بالطلب القوي عىل االسترياد. ومن الحبوب

 الخشنة األخرى، ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة عىل املستوى الدويل خالل يناير/كانون الثاين،
 لتواكب اتجاهات أسعار الذرة، يف حني سجلت عروض أسعار الشعري انخفاضاً طفيفاً.

 وصل معدل مؤرش منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز )2016-2014=100(
 إىل 101.4 نقطة خالل يناير/كانون الثاين 2022، مرتفعاً بذلك بنسبة 3.1 يف املائة عن

 مستواه املسجل يف ديسمرب/كانون األول 2021. وارتفعت أسعار األرز عىل املستوى
 الدويل يف جل البلدان املصدرة الرئيسة اآلسيوية خالل يناير/كانون الثاين، وذلك مع اقرتاب

 استكامل حصاد املحصول الرئيس وتركيز التجار عىل تنفيذ طلبات الجهات الرشائية
 اآلسيوية قبل بدء االحتفاالت بالسنة القمرية الجديدة. ولعل تحسن قيمة العمالت مقابل

 الدوالر األمرييك لدى العديد من الجهات املوردة أثر أيضاً يف تلك الزيادات. ويف الهند،
 يعزى استمرار زيادة األسعار إىل تواصل عمليات الرشاء الحكومية، إضافة إىل املعوقات

 اللوجستية الناجمة عن نقص قطارات الشحن. ومن بني الجهات املصدرة الرئيسة يف
 آسيا، كانت فيت نام البلد الوحيد الذي تراجعت فيه األسعار خالل يناير/كانون الثاين، ما

 يعكس تراجع الطلب والتخلص من املخزون قبل حصاد املوسم “الشتوي – الربيعي“ لعام
 2022. أما يف الواليات املتحدة األمريكية، فقد كانت التقلبات يف اتجاهات أسعار التصدير
 طفيفة خالل يناير/كانون الثاين، حيث اقترصت األنشطة التجارية عىل مشرتيات من قبل

 جهات رشائية خارجية معتادة، إضافة إىل عمليات الرشاء املحلية.
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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                         
يناير/كانون الثاين( 21(
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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
21(

 نسبة التغيري
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 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد
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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(

21(
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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  
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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 

أسعار القمح تطرق حاجز مستويات قياسية خالل يناير/كانون الثاين 2022      
استقرت أسعار املبيع بالجملة ملنتج القمح خالل يناير/كانون الثاين 2022، رغم استمرار عمليات 
الحصاد الذي يصل إىل معدالته تبعاً للتوقعات. إال أنه نتيجة الزيادات املطردة عىل مدار عام 2021، 
ارتفعت األسعار خالل يناير/كانون الثاين عن قيم نظريتها قبل عام بنسبة 60 يف املائة، لتطرق بذلك 
حاجزاً قياسياً. ولعل ارتفاع مستوى األسعار يعكس بالدرجة األوىل ارتفاع تكاليف اإلنتاج والنقل، إىل 
جانب ارتفاع اتجاهات األسعار يف السوق الدولية التي تحصل شييل منها عىل نحو نصف احتياجاتها 

االستهالكية من القمح. 

شييل  |  القمح    
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نسبة النمّو

حتى 01/22 معّدل هذه الفرتة

  -1,1

  0,0

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

3,4

4,6

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار دقيق القمح ترتفع للشهر السادس عىل التوايل لتصل إىل مستويات قياسية             
بالجملة ملنتج  املبيع  2021، شهدت أسعار  التي سجلتها منذ أغسطس/آب  الحادة  الزيادات  بعد 
إىل مستوى  بذلك  لتصل  لكن مبعدل طفيف،  الثاين،  يناير/كانون  أخرى خالل  زيادة  القمح  دقيق 
قيايس. ونتيجة االعتامد الكبري عىل الواردات، تبقى األسعار املحلية رسيعة التأثر باتجاهات األسعار 
األسعار  عروض  قياسية  مستويات  إىل  ارتفعت  التي  األسعار  تعكس  وعليه،  الدولية.  األسواق  يف 
املرتفعة يف البلدين املوردين الرئيسني لكولومبيا: كندا والواليات املتحدة األمريكية، حيث انخفض 
اإلنتاج فيهام عن معدل السنوات الخمس األخرية. ووفقاً آلخر التقديرات الرسمية، سجلت أسعار 
األغذية  أسعار  التضخم يف  قدر  2021، حيث  عام  زيادة  أعىل  الكحولية  غري  واملرشوبات  األغذية 

بنسبة 17 يف املائة خالل ديسمرب/كانون األول 2021.  

القمح            دقيق   | كولومبيا 
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نسبة النمّو

حتى 01/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

6,9

 3,2

أسعار الذرة تواصل تراجعها خالل يناير/كانون الثاين، مع بقائها أعىل بأشواط 
من قيم نظريتها قبل عام ألسباب تعزى بالدرجة األوىل إىل ضعف قيمة العملة 

الوطنية                                      
واصلت أسعار الذرة انخفاضها خالل يناير/كانون الثاين، مرتاجعة بنسبة بني اثنني وتسعة يف املائة يف 
سوق باهريدار يف العاصمة أديس أبابا، وهي سوق تقع يف منطقة أمهرة الغربية ذات الفائض يف اإلنتاج، 
وكذلك يف سوق ديريداوا الواقعة يف املنطقة الرشقية التي تعيش عجزاً يف إنتاج الحبوب، حيث أدت 
محاصيل املوسم الرئيس ”Meher” لعام 2021 التي تم حصادها مؤخراً إىل زيادة إمدادات األسواق. 
لكن رغم هذا الرتاجع مؤخراً، إال أن األسعار التزال أعىل ما بني 75 و95 يف املائة من قيمها املسجلة قبل 
عام. فبعد أن شهدت أسعار القمح - املستورد جزئياً واملستهلك بصورة أساسية يف املناطق الحرضية - 
تراجعاً يف سوق أديس أبابا بنسبة 17 يف املائة ما بني أكتوبر/ترشين األول وديسمرب/كانون األول 2021، 
عاودت ارتفاعها بنحو تسعة يف املائة خالل يناير/كانون الثاين 2022، متخطية بذلك نظريتها قبل عام 
بنسبة 60 يف املائة. ويعزى ارتفاع األسعار بالدرجة األوىل إىل استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية، حيث 
تسبب ذلك يف ارتفاع أسعار الوقود املستورد واملستلزمات، ناهيك عن ضعف إنتاجية حصاد املوسم 
الثانوي ”Belg” الذي استكمل يف أغسطس/آب بتأخري لنحو شهر بسبب شح األمطار. أضف إىل ذلك أن 
اضطرابات النشاط التجاري الناجمة عن النزاعات يف بعض املناطق أدت هي األخرى إىل ضغط تسبب 

يف رفع األسعار بشكل أكرب. 

إثيوبيا  | الذرة   
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نسبة النمّو

حتى 01/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

 -4,6,4

  3,1

شييل، املعدل الوطني، البيع بالجملة، قمح.

كولومبيا، بوغوتا، البيع بالجملة، قمح )دقيق(.

إثيوبيا، أديس أبابا، البيع بالجملة، ذرة.

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  

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

إىل مستويات  وتصل  التوايل  الثاين عىل  للشهر  ترتفع  الخشنة  الحبوب  أسعار 
أعىل بأشواط من قيم نظريتها قبل عام                           

بعد الرتاجع املوسمي يف أسعار الحبوب الخشنة خالل سبتمرب/أيلول وأكتوبر/ترشين األول، مدعومة 
بحصاد املوسم الرئيس، بدأت األسعار بالزيادة خالل نوفمرب/ترشين الثاين، لتواصل ارتفاعها للشهر 
الثاين عىل التوايل يف ديسمرب/كانون األول، معززة بارتفاع تكاليف النقل، والعجز املوضعي يف اإلنتاج، 
إضافة إىل قوة الطلب من املؤسسات والتجار واألرس. واعتباراً من ديسمرب/كانون األول، كانت أسعار 
الدخن والذرة الرفيعة والذرة أعىل ما بني 30 و45 يف املائة عن مستوياتها قبل عام. أما ما دعم 
األسعار فعزى إىل استمرار املصاعب التي يعيشها االقتصاد الشامل، مبا يف ذلك ضعف قيمة العملة 
الوطنية وارتفاع معدالت التضخم. إذ فقدت النرية مثانية يف املائة من قيمتها يف ديسمرب/كانون األول 
2021 قياساً بالعام السابق، بينام وقف معدل التضخم السنوي يف ديسمرب/كانون األول عند 15.6 
يف املائة. ولعل تدهور الوضع األمني، السيام تفيش ظاهرة قطع الطرق والعنف الطائفي يف البقاع 
الرشقية،  الشاملية  البقاع  يف  املتمردين  جانب  من  والعنف  الغربية  والشاملية  الوسطى  الشاملية 
أثر سلباً يف إنتاج الحبوب لعام 2021 واألنشطة التسويقية، ما تسبب يف ضغط إضايف عىل أسعار 

األغذية. 

الخشنة   الحبوب   | نيجرييا 
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حتى 12/21 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

3  -0,5,3

استقرار أسعار دقيق القمح يف يناير/كانون الثاين مع بقائها عند مستويات قي
اسية                            

مل تشهد أسعار دقيق القمح تغيرياً يذكر يف أسواق البيع بالجملة خالل يناير/كانون الثاين، إال أنها 
وقفت عند مستويات قياسية أعىل من نظريتها املسجلة قبل عام بنسبة 50 يف املائة بالقيمة االسمية. 
كندا  التصدير يف  أسعار  ارتفاع  2021 بسبب  زيادات مطردة عىل مدار عام  األسعار  فقد سجلت 
كبرية عىل  بدرجة  بريو  وتعتمد  البالد.  إىل  للقمح  الرئيسني  املوردين  األمريكية،  املتحدة  والواليات 
بالجملة  املبيع  أسعار  ارتفاع مستويات  أما  املحلية.  االستهالكية  االحتياجات  لتلبية  القمح  واردات 
فأسهم يف زيادة أسعار الخبز يف أسواق التجزئة، حيث تجاوزت يف ديسمرب/كانون األول 2021 قيمها 

املسجلة العام املنرصم بنسبة 18 يف املائة. 

| دقيق القمح   بريو 
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حتى 01/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

40,1,7

نيجرييا، كانو، البيع بالجملة، ذرة )بيضاء(.

بريو، ليام، البيع بالجملة، قمح )دقيق(.

أسعار الذرة والذرة الرفيعة تواصل ارتفاعها خالل ديسمرب/كانون األول لتصل 
إىل مستويات جد مرتفعة بعد تدين توافرها الناجم عن انخفاض الحصاد عن 

املعدل للموسم الرابع عىل التوايل                        
أرسع  مبعدالت  لكن  األول  ديسمرب/كانون  خالل  ارتفاعها  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار  واصلت 
الذي   “Deyr“ موسم  حصاد  بشأن  املؤاتية  غري  اآلفاق  اتضحت  فقد  السابقة،  باألشهر  قياساً 
ُجمع خالل يناير/كانون الثاين والذي تأثر بظروف الجفاف االستثنائية. فقد سجلت أسعار الذرة 
الرفيعة يف سوقي دينسور وبايدوا، الواقعتني يف “حزام الذرة الرفيعة“ مبنطقة باي، زيادة خالل 
وكوريويل،  ماركا  سوقي  يف  الذرة  أسعار  شهدت  بينام  املائة،  يف   10 بنحو  األول  ديسمرب/كانون 
بنسبة 23 و35 يف املائة  الواقعتني يف منطقة شبيلة السفىل املنتجة الرئيسة للذرة، ارتفاعاً حاداً 
عام،  قبل  أصالً  املرتفعة  قيمها  ضعفي  األسعار  تجاوزت  األول  ديسمرب/كانون  ويف  الرتتيب.  عىل 
األغذية  أزمة  وإبان   2017-2016 الجفاف  فرتة  إليها خالل  التي وصلت  املستويات  وقريبة من 
الرابع  للموسم  املعدل  الحصاد عن  كمية  انخفاض  إثر  توافرها  قلة  بسبب   ،2008 لعام  العاملية 
أدى  بينام  البعلية،  الزراعية  املناطق  يف  ملحوظاً  إخفاقاً   “Deyr“ أخفق حصاد  فقد  التوايل.  عىل 
فشل  عن  ناهيك  املعدل،  عن  املزروعة  املساحة  انخفاض  إىل  املاطر  للموسم  اإلنتاجية  ضعف 
اإلنبات وذبول املحصول عىل نطاق واسع. أما املناطق املحاذية لنهري جوبا وشبيلة، حيث يقوم 
الفيضانات عنها فتندرج بني املناطق  فيها املزارعون بري املحاصيل وزراعة األرايض بعد انحسار 
تكاليف  وارتفاع  املياه  انخفاض مستويات  أن  إال  املحاصيل.  فيها حصاد بعض  التي نجح  القليلة 
ينخفض  أن  املتوقع  من  حيث  املناطق،  تلك  يف  املحاصيل  إنتاج  أيضاً  أعاق  األمن  وانعدام  الري 

إجاميل إنتاج موسم “Deyr“ عن املعدل بنسبة ترتاوح بني 60 و70 يف املائة. 

الرفيعة       الذرة   | الصومال 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

 9,6

الصومال، بيدوا، البيع بالتجزئة، ذرة رفيعة )حمراء(.

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 

              

أسعار الذرة والذرة الرفيعة ترتفع يف يناير/كانون الثاين وتبقى عند مستويات 
النزاعات  تأثريات  استمرار  إىل  األوىل  بالدرجة  تعزى  استثنائية ألسباب  مرتفعة 

املديدة والتحديات الجسيمة التي تعصف باالقتصاد الشامل            
واصلت أسعار الذرة الرفيعة والذرة ارتفاعها غري املوسمي خالل يناير/كانون الثاين يف العاصمة جوبا 
2020، رغم وصول  لعام  الحبوب  إنتاج  التوايل، بسبب ضعف  املائة عىل  أربعة وسبعة يف  بنسبة 
محاصيل املوسم الثاين التي تم حصادها مؤخراً إىل األسواق. أما أسعار منتجات أساسية أخرى تدخل 
أربعة  بنسبة  فرتاجعت  السوداين  والفول  والكسافا  املستورد  القمح  فيها  مبا  املحلية،  الوجبات  يف 
بالقيمة االسمية عند مستويات  التوايل. يف حني بقيت أسعار األغذية  املائة عىل  وخمسة و18 يف 
مرتفعة استثنائية، بينام كانت أسعار الذرة والذرة الرفيعة أدىن من قيم نظريتها قبل عام، لكن أعىل 
بنحو 50 ضعفاً عن قيمتها املسجلة يف يوليو/متوز 2015 قبل 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 العام املنرصم التي لحقت باألسواق املحلية والتجارة املتأثرة سلباً باألصل بفعل 

استمرار تأثري النزاعات املديدة، تسببت يف دعم إضايف لألسعار. 

| األغذية األساسية       السودان  جنوب 
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 3,1

  0,6

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

4 -   -2,2 5,9,0

1,8

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل  

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار األرز ودقيق القمح عند مستويات قياسية خالل يناير/كانون األول                                         
سجلت أسعار األرز، وهو الغذاء األسايس يف البالد، زيادة ملحوظة خالل يناير/كانون الثاين 2022، 
لتصل إىل مستويات قياسية تتجاوز 55 يف املائة من قيم نظريتها املسجلة قبل عام، مدفوعة بالدرجة 
األوىل بالرتاجع الحاد يف قيمة العملة الوطنية. وقد بدأت األسعار تشهد ارتفاعاً حاداً خالل سبتمرب/
أيلول 2021، رغم الرتاجع الطفيف يف الضغط املسبب الرتفاعها خالل ديسمرب/كانون األول. ولعل 
الضغط اآلخر املسبب الرتفاع األسعار يعزى إىل املخاوف املرتبطة بتأثريات نقص الوقود واألسمدة 
يف آفاق إنتاج محصول األرز غري املقشور للموسم الرئيس “Maha“ لعام 2022 املرتقب حصاده 
األساسية  الغذائية  املواد  واسعة من  أسعار طائفة  ارتفعت  وباملثل،   .2022 فرباير/شباط  من  بدءاً 
املستوردة، مبا فيها دقيق القمح )غري املنتج يف البلد( والسكر والحليب املجفف والبقوليات الحبية 
الثاين  يناير/كانون  خالل  كثرية  حاالت  يف  مرتفعة  مستويات  إىل  لتصل   2021 سبتمرب/أيلول  منذ 
2022. وتتخذ الحكومة منذ يونيو/حزيران 2021 عدة إجراءات لتحسني توافر األغذية األساسية يف 
األسواق املحلية - وعىل رأسها األرز والسكر - والحد من ارتفاع أسعارها. ومن هذه اإلجراءات تنظيم 
املحيل،  املستوى  والسكر عىل  باألرز  اإلمداد  لضبط  الطوارئ  تدابري  وتنفيذ  باملخزونات،  االحتفاظ 
وزيادة املبيعات بأسعار مدعومة، وتخفيض الرسوم املفروضة عىل الواردات وزيادة كمياتها. وإثر 
هذه اإلجراءات، شهدت األسعار تراجعاً طفيفاً لعدة أشهر، فعىل سبيل املثال، بعد الزيادات الكبرية 
خالل شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، تراجعت أسعار األرز بني يوليو/متوز وسبتمرب/أيلول 2021. 
إال أن استمرار الرتاجع يف قيمة العملة الوطنية منذ أكتوبر/ترشين األول 2021 غطى عىل تأثري هذه 

التدابري، محدثاً زيادات أخرى مبارشة عىل األسعار.   

رسي النكا | األرز ودقيق القمح         
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

8,7

جنوب السودان، جوبا، البيع بالتجزئة، ذرة )بيضاء(.

رسي النكا، كوملبو، البيع بالتجزئة، قمح )دقيق(.
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

قيم  بأشواط من  أعىل  بقائها  الثاين مع  يناير/كانون  ترتاجع خالل  الذرة  أسعار 
نظريتها قبل عام، مدعومة برتاجع توافر املنتج إثر انخفاض إنتاج الحبوب عن 

املعدل عام 2021                                         
تراجعت أسعار الذرة يف يناير/كانون الثاين بنسبة بني 15 و30 يف املائة عن مستوى ذروتها املسجلة 
زيادة  يف  مؤخراً  حصادها  تم  التي  الثاين  املوسم  محاصيل  أدت  حيث  األول،  ديسمرب/كانون  يف 
إمدادات األسواق. ورغم حاالت الرتاجع يف األسعار مؤخراً، إال أنها التزال أعىل بنسبة 25 إىل 45 يف 
املائة عن مستويات قيمها قبل عام. ويعزى ارتفاع األسعار إىل انخفاض توافر املنتج يف األسواق بعد 
أثرت يف حصاد  التي  املطرية  الهطوالت  تقلبات  2021 بفعل  املعدل عام  الحبوب عن  إنتاج  تدين 
املوسمني األول والثاين. ولعل استمرار التصدير إىل جنوب السودان وارتفاع تكاليف الوقود تسبب 
يف دعم أكرب لألسعار. كام تأثر حصاد املوسم الثاين املستكمل مؤخراً بضعف إنتاجية املوسم املاطر 
املمتد من سبتمرب/أيلول إىل ديسمرب/كانون األول، حيث ُوصف بتأخره وتخللته فرتات جفاف مديدة 
السيام يف املناطق الشاملية، األمر الذي أعاق الغالل، هذا باإلضافة إىل ما أحدثته الزخات املطرية 
الغزيرة من فيضانات وخسائر محلية يف املحصول يف املناطق الجنوبية، ناهيك عن انحباس األمطار 

املوسمية قبل املعتاد يف مطلع ديسمرب/كانون األول. 

أوغندا | الذرة         

2.
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

 -6,7,3

أوغندا، كبالة، البيع بالجملة، ذرة.

أسعار األغذية األساسية تتبع اتجاهات مختلطة لكنها تبقى عموماً عند مستويات 
مرتفعة استثنائية                                         

يف بعض األسواق الخاضعة للرصد، تراجعت أسعار الذرة الرفيعة محلية اإلنتاج خالل يناير/كانون 
عديد  موسمية يف  غري  زيادة  الدخن  أسعار  بينام سجلت  املائة،  يف  و30  بني خمسة  بنسبة  الثاين 
من األسواق بنسبة بني خمسة و25 يف املائة، حيث أسفرت تقلبات األمطار املوسمية عن توقعات 
وهي سوق  دنقال،  ويف سوق  املعدل.  عن  نهايته  من  اقرتب  الذي   2021 موسم  بانخفاض حصاد 
مرجعية ملنتج القمح املحيل، ارتفعت األسعار إىل مستويات قياسية خالل يناير/كانون الثاين، حيث 
من املتوقع أن ينخفض الحصاد املرتقب جمعه يف مارس/آذار إىل مستويات أدىن من املعدل بأشواط. 
البذور  الزراعة بسبب نقص  وتعزى هذه اآلفاق غري املؤاتية بالدرجة األوىل إىل انخفاض معدالت 
اتجاه  باتباع  الحبوب  أسعار  وبدأت  الري.  مياه  لضخ  املطلوبة  الكهرباء  تكاليف  وزيادة  املحسنة 
تصاعدي مطرد منذ أواخر 2017 بسبب الحالة الصعبة لالقتصاد الشامل. إىل جانب نقص الوقود 
وارتفاع أسعار املستلزمات الزراعية التي تؤدي إىل تضخم تكاليف اإلنتاج والنقل. ويف العام املنرصم، 
جائحة  تفيش  الحتواء  املطبقة  التدابري  نتيجة  والتجارية  التسويقية  األنشطة  اضطرابات  تسببت 
أواخر  منذ  والفيضانات   2021 يونيو/حزيران  يف  طبق  الذي  الوقود  عن  الدعم  ورفع  كوفيد-19، 
يوليو/متوز، وكذلك تردي انعدام االستقرار السيايس والرصاعات الطائفية منذ أواخر أكتوبر/ترشين 

األول 2021 يف مزيد من الضغط الذي أفىض إىل ارتفاع األسعار.

| األغذية األساسية          السودان 
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السودان، القضارف، البيع بالجملة، ذرة رفيعة )فرتيتة(.

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

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 

              

استقرار يف األسعار املرتفعة لألغذية                                               
يناير/كانون  املائة خالل  بنسبة ستة يف  األغذية  الشهري يف أسعار  للتضخم  الرسمي  املعدل  قدر 
الثاين 2022، أي دون تغيري يذكر قياساً مبعدل ديسمرب/كانون األول، وذلك بعد أن شهد تسارعاً 
طفيفاً عىل مدى الشهرين السابقني. ولعل هذا االستقرار يف األسعار املرتفعة يعكس جزئياً تحسن 
أسهمت  كذلك  متقلبة.  املوازية  السوق  يف  الرصف  أسعار  بقيت  بينام  الرسمي،  الرصف  سعر 
أسعار  ارتفاع  استمرار  يف  والوقود،  الكهرباء  ذلك  يف  مبا  الطاقة،  بتكاليف  لحقت  التي  الزيادات 
يف   38 إىل  الشهرية  التضخم  معدالت  وصلت  عندما   2020 عام  مستويات  مع  وقياساً  األغذية. 
املائة، كانت معدالت التضخم يف أسعار األغذية يف عام 2021 ومطلع 2022 أدىن بصورة ملحوظة. 

الغذائية         املواد   | زمبابوي 
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زمبابوي، هراري، املبيع بالتجزئة، مواد غذائية.

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل  
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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 فرباير/شباط 2022، 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

نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة FPMA            |  10 فرباير/شباط 2022
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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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