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األغذية أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#6 AR
خاصة  نرشة 

والزراعة لألغذية  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي    النظام 

وتحليلها األغذية  أسعار  IS لرصد 
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 الرسائل األساسية

تراجعت أسعار القمح والذرة عىل املستوى الدويل خالل يونيو/حزيران وذلك عىل  	
النصف الشاميل  البلدان املصدرة يف  القمح لدى  خلفية زيادة موسمية يف توافر 
لألرض والذرة لدى تلك املصدرة يف النصف الجنويب للكوكب. باملقابل، عمل الطلب 
القوي عىل األرز من صنفي »إنديكا« و«بسمتي« إىل جانب تضاؤل توافر »بسمتي« 

إىل اإلبقاء املنحى التصاعدي لألسعار خالل يونيو/حزيران. 

وبحسب آخر البيانات املتاحة، تشري تحليالت منظمة األغذية والزراعة إىل أن عدد  	
البلدان التي تواجه مستويات مرتفعة شاذة يف أسعار األغذية اليزال مرتفعاً خالل 
يونيو/حزيران. صحيح أن تراجع اإلمدادات محلياً واملصاعب التي يعيشها االقتصاد 
الشامل عىل املستوى الوطني إىل جانب انعدام األمن هنا وهناك عىل مستويات 
العوامل األساسية وراء ارتفاع األسعار يف كثري من الحاالت، إال أن  محلية التزال 
التأثري الهائل للحرب يف أوكرانيا عىل األسواق الدولية لألغذية والوقود واألسمدة 
اليزال السبب الرئيس وراء ارتفاعها السيام بالنسبة للبلدان التي تعتمد اعتامداً كبرياً 

عىل القمح والحبوب الخشنة املستوردة. 

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

بنغالديش | دقيق القمح   
بوركينا فاسو | الحبوب الخشنة 

شييل | القمح 
كولومبيا | دقيق القمح  

السلفادور | الذرة
إثيوبيا | الحبوب 

غانا | الحبوب الخشنة 
غواتيامال | الذرة  
هندوراس | الذرة 

مالوي | الذرة  
مايل | الحبوب الخشنة  

نيجرييا | الحبوب الخشنة 
بريو | دقيق القمح

الصومال | الحبوب الخشنة  
جنوب السودان | األغذية األساسية   

رسي النكا | األرز ودقيق القمح 
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، 2022.

http://www.fao.org/home/ar/
https://www.fao.org/3/cc0908en/cc0908en.pdf
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

أسعار القمح والحبوب الخشنة ترتاجع عىل املستوى الدويل بينام تتجه أسعار األرز نحو االرتفاع خالل يونيو/حزيران                 
 بعد اقرتابها من مستويات قياسية خالل مايو/أيار، تراجعت أسعار القمح دولياً خالل

 يونيو/حزيران، إال أنها التزال أعىل بأشواط من قيم نظريتها املسجلة قبل عام. ولعل
 هذا الرتاجع يعزى إىل حد كبري إىل التوافر املوسمي للمنتج جراء الحصاد الجديد يف

 النصف الشاميل لألرض وتحسن ظروف املحصول لدى بعض البلدان املنتجة الرئيسة،
 األمر الذي انعكس يف تراجع عروض أسعار كندا )سان لورانس، قمح كندي، ربيعي،

 أحمر، غريب( واالتحاد األورويب )فرنسا، نخب أول( والقمح األمرييك املرجعي )أمرييك
 رقم 2، قايس، أحمر، شتوي( بنسبة 10 و7 و12 عىل التوايل. لكن باملقابل، التزال

 محدودية توافر املنتج يف األسواق والضبابية التي تلفه تشكل عامالً يرفع من عروض
 أسعار التصدير وسط البلدان املصدرة الرئيسة يف النصف الجنويب لألرض، مبا فيها قيم
 املنتجات األرجنتينية )تسليم ظهر السفينة أعىل النهر( واألسرتالية )الواليات الرشقية،

 القمح األسرتايل القيايس( التي ارتفعت ثالثة يف املائة قياساً بالشهر الفائت.

 كذلك هوت أسعار الحبوب الخشنة خالل يونيو/حزيران ليكون هذا الرتاجع للشهر
 الثالث عىل التوايل، إال أنها التزال أعىل من قيم نظريتها قبل عام. فقد تراجعت عروض
 أسعار تصدير الذرة من جميع بلدان املنشأ خالل يونيو/حزيران، حيث يعزى الضغط
 املؤدي إىل انخفاضها إىل توافرها املوسمي يف األرجنتني والربازيل، إذ تقدمت عمليات

 حصاد الذرة بصورة رسيعة ما أدى إىل انخفاض بنسبة خمسة وثالثة يف املائة يف عروض
 أسعار األرجنتني )تسليم ظهر السفينة أعىل النهر( والربازيل )باراناغوا، علفية( عىل
 التوايل. كذلك تراجعت أسعار الذرة األمريكية املرجعية )رقم 2 صفراء، تسليم ظهر

 السفينة( بنسبة ثالثة يف املائة مع استمرار تحسن ظروف املحصول يف املناطق املنتجة
 الرئيسة. ولعل املخاوف املرتبطة بآفاق الطلب العاملي وسط مؤرشات تباطؤ اقتصادي

 أضاف إىل الضغط املؤدي إىل تراجع أسعار الذرة عىل املستوى الدويل. واألمر سيان
 بالنسبة ألسعار الذرة الرفيعة والشعري حيث تراجعت هي األخرى قياساً مع قيمها

 املسجلة الشهر الفائت عىل التوازي مع انخفاض حصص الذرة والقمح.

 سجل معدل مؤرش منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
 )2014‑2016=100( خالل يونيو/حزيران 110.8 نقطة، لريتفع بذلك بنسبة 1.4
 يف املائة عن شهر مايو/أيار و2.3 يف املائة عن قيمته املسجلة قبل عام. أما عروض

 أسعار التصدير خالل يونيو/حزيران فقد شهدت اتجاهات مختلطة عرب شتى البلدان
 املصدرة لصنف »إنديكا«. ففي باكستان، قفزت األسعار إىل أعىل مستوى لها خالل
 12 شهراً مدعومة بالتقدم القوي الذي شهده التصدير هذا العام، إىل جانب ارتفاع

 الضغط املؤدي إىل تضخم األسعار. كذلك ارتفعت عروض األسعار يف الهند وسط
 استمرار الطلب القوي. لكن باملقابل، تراجعت األسعار يف تايلند متأثرة بوقف

 عمليات الرشاء العراقية الذي تزامن مع انخفاض الطلب وتراجع قيمة البات. إىل
 ذلك، أدى تباطؤ وترية التجارة إىل خفض العروض يف فيت نام التي بدأت أسواقها
 تستقبل شيئاً من حصاد املوسم الصيفي والخريفي املبكر. ووسط هدوء مامثل أملّ
 باألنشطة التجارية، تباطأ ارتفاع أسعار األرز )األمرييك طويل الحبة بنسبة 2.4 يف

 املائة( خالل يونيو/حزيران متأثراً باإلمداد.

  463,75 -3,2 6,5 -5,4

  388,30 -2,1 0,8 -11,1

  335,30 1,8 -1,4 -9,4

  653,25 0,5 8,8 9,3 300
 350
 400
 450
 500
 550
 600
 650
 700

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(
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أسعار القمح عىل املستوى الدويل

دوالر أمرييك للطن

 املصدر: املجلس الدويل للحبوب.

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

كندا )سانت لورانس( ، قمح ) كندي، ربيعي، أحمر، غر(

 األرجنتني، القمح )األرجنتني، قمح طري، أعىل النهر، تسليم
)ظهر السفينة

االتحاد األورويب )فرنسا(، قمح )نخب أول(

              آخر سعر                         
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أسعار الذرة عىل املستوى الدويل

املصدر: USDA؛ املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشارية.

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

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

دوالر أمرييك للطن
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              آخر سعر                           
مايو/أيار(
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أسعار الذرة عىل املستوى الدويل

املصدر: USDA؛ املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشارية.
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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  
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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 

خالل  قياسية  شبه  مستويات  عند  التزال  املحيل  املستوى  عىل  القمح  أسعار 
يونيو/حزيران        

سجلت أسعار دقيق القمح )»عطا« بحسب تسميته املحلية( تراجعاً هامشياً عىل املستوى املحيل 
األسعار  االرتفاع يف  القياسية. ويأيت هذا  قريبة من مستوياتها  أنها التزال  إال  يونيو/حزيران،  خالل 
عىل املستوى املحيل عىل خلفية الزيادات التي شهدتها األسعار مؤخراً عىل املستوى الدويل وارتفاع 
تكاليف النقل وتباطؤ عمليات االسترياد، السيام من االتحاد الرويس وأوكرانيا بفعل االضطرابات التي 
بدأت تلحق سلسلة اإلمداد منذ فرباير/شباط 2022. ولعل إعالن الهند حظر تصدير القمح اعتباراً 
من مايو/أيار أضاف إىل الضغط املؤدي إىل ارتفاع أسعار القمح، رغم أنه عند إعالن الهند عن هذا 
الحظر حددت إمكانية استمرار التصدير إىل البلدان املجاورة وتلك التي تعاين عجزاً غذائياً ضامناً 
ألمنها الغذايئ وذلك رشيطة الحصول عىل إذن محدد. كام استمرت مبيعات السوق املفتوحة بأسعار 
مدعومة وتوزيع الحبوب الغذائية عن طريق النظام العام لتوزيع األغذية عىل امتداد البلد لصالح 

األرس املستضعفة. 

القمح      دقيق   | بنغالديش 
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نسبة النمّو

حتى 06/22 معّدل هذه الفرتة
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

2,0

4,2

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أنها  إال  يونيو/حزيران  مختلطة خالل  اتجاهات  تبدي  الخشنة  الحبوب  أسعار 
التزال عند مستويات قياسية                  

أبدت أسعار الحبوب الخشنة اتجاهات مختلطة خالل يونيو/حزيران إال أنها التزال عند مستويات 
قياسية، مرتفعة عن نظريتها املسجلة قبل عام بنحو الضعف، وذلك عىل خلفية تدهور الظروف األمنية 
يف املناطق املتأثرة بالنزاعات. وقد أدى تأجج العنف إىل انخفاض إنتاج الحبوب عن املعدل عام 2021 
مع استمرار اضطرابات التدفقات التجارية واألسواق ومصادر املعيشة الزراعية. ففي املناطق الشاملية 
والرشقية، أدى العدد الكبري للنازحني داخلياً الذي وصل إىل نحو 1.85 مليون نسمة إىل زيادة الطلب 
عىل األغذية، ما انعكس بالتايل عىل األسعار. كام أدت زيادة حاجة البلدان املجاورة إىل االسترياد إىل رفع 
األسعار قياساً بالعام الفائت. وسعياً الحتواء املنحى التصاعدي لألسعار، يُطبق حظر اليزال سارياً اليوم 
عىل تصدير الدخن، ودقيق الذرة والذرة الرفيعة، والحبوب النجيلية منذ 2021 )السياسات الغذائية، 

رصد أسعار األغذية وتحليلها(. 

الخشنة              الحبوب   | فاسو  بوركينا 
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نسبة النمّو

حتى 06/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

 1,5

 2,8

قياسية  مستويات  حاجز  لتطرق  التصاعدي  اتجاهها  يف  ماضية  القمح  أسعار 
جديدة خالل يونيو/حزيران                                         

واصلت أسعار املبيع بالجملة ملنتج القمح ارتفاعها خالل يونيو/حزيران عىل خلفية تراجع اإلمدادات 
جراء انخفاض الواردات عن قيم نظريتها املسجلة العام املنرصم خالل الفرتة املمتدة من يناير/كانون 
الثاين حتى مايو/أيار. وهذ االرتفاع املتواصل يف األسعار منذ مطلع 2021 يتّبع االتجاهات التصاعدية 
التي تشهدها السوق الدولية التي تستمد منها شييل قرابة نصف احتياجاتها االستهالكية من القمح. 
ولعل ارتفاع تكاليف اإلنتاج والنقل أضاف ضغطاً آخر عىل األسعار ليدفع بها نحو االرتفاع بشكل 
أكرب، حيث طرق حاجز مستويات قياسية جديدة. كذلك بقيت أسعار املبيع بالتجزئة للخبز عند 
يونيو/حزيران  يف  املسجلة  نظريتها  قيم  تجاوزت  حيث  سانتياغو،  العاصمة  يف  مرتفعة  مستويات 

2021 بأكرث من 30 يف املائة. 

القمح       | شييل 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

8,7

  4,7

بنغالديش ، دكا ، البيع بالتجزئة ، قمح )دقيق(.

بوركينا فاسو، واغادوغو، البيع بالجملة ملنتج الذرة الرفيعة )املحلية(.

شييل، املعدل الوطني، البيع بالجملة، قمح.

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1492070/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1492070/


 FPMA نرشة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة

              

12 يوليو/متوز 42022

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

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الذرة البيضاء تتخذ منحى تصاعدياً خالل يونيو/حزيران                               
تواصل أسعار املبيع بالجملة ملنتج الذرة البيضاء ارتفاعها منذ مطلع 2021، حيث تجاوزت خالل يونيو/

حزيران قيم نظريتها املسجلة قبل عام بنسبة 75 يف املائة. ويعكس هذا االرتفاع يف األسعار بالدرجة 
األوىل انخفاض توافر املنتج موسمياً إىل جانب ارتفاع تكاليف املستلزمات الزراعية والوقود وتراجع 
واردات الذرة البيضاء. فقد انخفضت الواردات بني يونيو/حزيران 2021 ومايو/أيار 2022 بنحو 20 يف 
املائة عن معدل السنوات الثالث األخرية. وسعياً من الحكومة لتجنب املزيد من ارتفاع األسعار، قامت 
بوقف العمل بالتعريفات الجمركية املفروضة عىل واردات الذرة من جميع بلدان املنشأ، وكذلك تلك 
املفروضة عىل األسمدة اعتباراً من 11 مارس/آذار 2022 ولغاية آخر شهر مارس/آذار 2023. ويذكر أنه 
تم استرياد أكرث من 85 يف املائة من الذرة خالل الفرتة من 2019 وحتى 2021 من الواليات املتحدة 
الكمية  الواردات، بينام كانت تستورد  أية رسوم جمركية عىل  األمريكية، حيث مل تكن تفرض أصالً 

املتبقية من الربازيل.

الذرة     | السلفادور 
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حتى 06/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

        4,2 7,2

السلفادور ، سان سلفادور ، بيع بالجملة ، ذرة )بيضاء(.

أسعار دقيق القمح تواصل ارتفاعها لتصل إىل أعىل مستوى لها خالل يونيو/حزيران                               
2021، حيث تجاوزت يف يونيو/حزيران  متواصالً منذ منتصف  دقيق القمح ارتفاعاً  تشهد أسعار 
قيم نظريتها قبل عام بنسبة 70 يف املائة لتطرق بذلك حاجز مستوى قيايس. ونظراً العتامد البلد 
بشكل كبري عىل واردات القمح لتلبية احتياجاتها االستهالكية، نرى أن األسعار املحلية رسيعة التأثر 
باتجاهات السوق الدولية. وعليه، فإن استمرار الزيادات يعكس ارتفاع عروض أسعار القمح من 
كندا والواليات املتحدة األمريكية، وهام البلدان املوردان الرئيسان لكولومبيا. وتبعاً آلخر التقديرات 
الرسمية، وصل معدل التضخم السنوي يف أسعار األغذية واملرشوبات غري الكحولية إىل 24 يف املائة 

خالل يونيو/حزيران.

القمح     دقيق   | كولومبيا 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

  1,5 0

كولومبيا ، بوجوتا ، بيع بالجملة ، قمح )دقيق(.

ألسباب  يونيو/حزيران  خالل  مرتفعة  مستويات  عند  التزال  الحبوب  أسعار 
تعزى إىل استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية واضطرابات األنشطة التجارية 

بفعل النزاعات                           
يف العاصمة اديس أبابا، اتبعت أسعار الحبوب اتجاهات مختلطة خالل يونيو/حزيران. فقد ارتفعت 
أسعار الذرة املنتجة محلياً والقمح، املستورد جزئياً واملستهلك يف املناطق الحرضية بصفة أساسية، 
بنسبة خمسة واثنني يف املائة عىل التوايل، بينام بقيت أسعار »الحب الحبيش« مستقرة. عموماً كانت 
أسعار الحبوب عند مستويات مرتفعة خالل يونيو/حزيران حيث تجاوزت نظريتها قبل عام بنسبة 
60 يف املائة، ألسباب تعزى بصفة رئيسة إىل تراجع قيمة العملة الوطنية الذي أدى بدوره إىل ارتفاع 
التي  التجارية  الحركة  الوقود واملستلزمات املستوردة، وألسباب أخرى ترجع إىل اضطرابات  أسعار 

شهدتها يف بعض املناطق بفعل النزاعات. 

الحبوب    | إثيوبيا 
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1-2,2,8

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
إثيوبيا، أديس أبابا، املبيع بالجملة، الذرة.املرجع هو:

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
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أأسعار الحبوب الخشنة التزال عند مستويات قياسية خالل يونيو/حزيران بعد 
االرتفاع املتواصل الذي تشهده منذ 2021        

حافظت أسعار الحبوب الخشنة املنتجة محلياً عىل مستوياتها القياسية. فرغم زيادة إنتاج الحبوب عام 
2021 عن املعدل، إال أن تضخم أسعار األغذية وصل إىل مستوى قيايس، حيث تجاوزت نظريتها املسجلة 
يف مايو/أيار قبل عام بنسبة 30 يف املائة بعد الزيادة املتواصل التي تسجلها منذ يونيو/حزيران 2021 
وسط الطلب القوي عىل التصدير من جانب البلدان املجاورة وبفعل ضعف سعر رصف العملة املحلية. 

الخشنة      الحبوب   | غانا 
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  3,6

  0,4

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

 1,6

7,3

أسعار الذرة البيضاء أعىل من مستوياتها قبل عام بنسبة 45 يف املائة خالل يونيو/
حزيران                  

زيادة  البيضاء  الذرة  بالجملة ملنتج  املبيع  لها، سجلت أسعار  النسبي  االستقرار  بعد شهرين من 
املائة  يف   15 إىل  وصل  الذي  الحاد  الشهري  االرتفاع  هذا  ويعزى  يونيو/حزيران.  موسمية خالل 
والوقود،  الزراعية  املستلزمات  تكاليف  ارتفاع  إىل  أخرى،  أمور  جملة  من  يونيو/حزيران،  خالل 
الغزيرة  املطرية  الهطوالت  عن  نجمت  التي  املوضعية  اللوجستية  العقبات  بفعل  تفاقم  والذي 
التي شهدها يونيو/حزيران. ولعل هذا الضغط املسبب الرتفاع األسعار يعاوض الزيادة السنوية 
األوىل  األربعة  األشهر  واملكسيك خالل  األمريكية  املتحدة  الواليات  البيضاء من  الذرة  واردات  يف 

لعام 2022. 

الذرة              | غواتيامال 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

 4,8

  2,7

أسعار الذرة البيضاء تسجل ارتفاعاً حاداً خالل النصف األول لعام 2022
مع االتجاهات املوسمية، حيث  ارتفاعها خالل يونيو/حزيران متاشياً  البيضاء  الذرة  واصلت أسعار 
تجاوزت وسطياً قيم نظريتها املسجل قبل عام بأكرث من 70 يف املائة يف سوقي الجملة تيجوسيجالبا 
والذي  والنقل،  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  نتيجة  األسعار  مستويات  ارتفاع  ويأيت  سوال.  بيدرو  وسان 
عام  البيضاء  للذرة  املنتجة  الرشقية  الجنوبية  املنطقة  يف  باملحصول  لحقت  التي  الخسائر  فاقمته 
2021 بفعل شح الهطوالت وتقلباتها. ولعل هذا الضغط املسبب الرتفاع األسعار يعاوض اإلمدادات 
الوفرية املستمدة من كميات ذرة بيضاء كبرية مستوردة من الواليات املتحدة األمريكية خالل األشهر 
األربعة األوىل لهذا العام، والتي تجاوزت ضعف قيم معدل السنوات الثالث األخرية. وتعزيزاً لإلنتاج 
الزراعي، قامت الحكومة بتوزيع أكياس بذور محسنة ملحاصيل الذرة أو الفاصولياء مع كمية 90 كغ 
من األسمدة عىل 000 100 مزارع من أصحاب الحيازات الصغرية التي ال تصل مساحة أراضيهم إىل 

0.7 هكتار للموسم الزراعي »الرئيس« الراهن. 

هندوراس | الذرة      
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

 9,1

  3,6

غانا ، أكرا ، البيع بالجملة ، الذرة.

غواتيامال ، مدينة غواتيامال ، البيع بالجملة ، الذرة )بيضاء(.

هندوراس ، تيغوسيغالبا ، بالجملة ، ذرة )بيضاء(.

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  

أسعار الحبوب الخشنة ترتاجع أو تستقر خالل مايو/أيار إال أنها التزال أعىل من 
نظريتها قبل عام              

تحرير  املزارعون  يواصل  حيث  مايو/أيار،  خالل  استقرت  أو  الخشنة  الحبوب  أسعار  تراجعت 
مخزوناتهم مع بدء عمليات الحصاد خارج املوسم. عموماً، بقيت أسعار الحبوب الخشنة أعىل بنحو 
30 يف املائة من قيم نظريتها املسجلة قبل عام، مدعومة بانخفاض توافر املنتجات عن معدالتها يف 
األسواق، السيام يف املناطق الشاملية املتأثرة بالنزاعات، إىل جانب الطلب القوي. أما ارتفاع أسعار 
النقل بفعل شح الوقود وارتفاع أسعار النفط عاملياً فقد أضاف ضغطاً عىل األسعار املحلية لألغذية. 
كام اليزال ضعف قيمة رصف العملة، رغم استقراره عام 2022، والشهر الخامس عىل التوايل من 

ارتفاع معدالت التضخم السنوي، يلقي بظالله عىل األسعار. 

الخشنة    الحبوب   | نيجرييا 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
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املرجع هو:

0,1

4 -3,4,7

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل  

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار حبوب الذرة كانت أعىل ومستقرة عموماً رغم الضغط املوسمي الناجم 
عن الحصاد                               

مل تشهد أسعار حبوب الذرة، وهو املنتج الغذايئ األسايس يف البالد، تغيرياً يذكر خالل مايو/أيار، خالفاً 
الراهن. وعىل  العادة خالل فرتة الحصاد  التي ترتاجع فيها األسعار يف  التاريخية،  لألمناط املوسمية 
املستوى السنوي، كانت معدل أسعار حبوب الذرة عىل املستوى الوطني أعىل بنسبة 61 يف املائة، 
حيث كانت األسعار يف املقاطعات الجنوبية هي األعىل. وتعكس هذه االتجاهات تراجع الحصاد 
عام 2022، السيام يف املناطق الجنوبية، وارتفاع أسعار السلع األساسية عىل املستوى العاملي، مبا يف 
ذلك أسعار الوقود التي زادت من التكاليف عىل امتداد سلسلة اإلمداد الغذائية. وانخفضت قيمة 
النقد  احتياطي  تراجع  املائة خالل مايو/أيار وسط  25 يف  بنحو  )الكواشا املالوي(  الوطنية  العملة 
األجنبي، حيث قد يفيض هذا الرتاجع الحاد يف قيمة الكواشا املالوي إىل تفاقم اآلثار الناجمة عن 
ارتفاع األسعار الدولية ليضع بذلك ضغطاً أكرب عىل أسعار األغذية عىل املستوى املحيل خالل األشهر 

القادمة. 

مالوي | الذرة    
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

2,8

مالوي ، املتوسط الوطني ، البيع بالتجزئة ، الذرة

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

لكنها  يونيو/حزيران  خالل  تستقر  أو  عموماً  ترتاجع  الخشنة  الحبوب  أسعار 
تحافظ عىل مستوياتها القياسية                         

سجلت أسعار الحبوب الخشنة املنتجة محلياً تراجعاً عموماً أو استقرت خالل يونيو/حزيران، حيث 
وصلت إىل مستويات قياسية بعد أن تجاوزت قيم نظريتها املسجلة قبل عام بنسبة 180 يف املائة. 
عن  األسواق  إمدادات  انخفاض  إىل  األوىل  بالدرجة  األسعار  يف  الطبيعي  غري  االرتفاع  هذا  ويعزى 
املعدل واضطرابات األنشطة التجارية الناجمة عن النزاعات يف املناطق الوسطى والشاملية وكذلك 
2021 وسط الطلب القوي عىل التصدير والطلب املحيل. وقد  بفعل انخفاض إنتاج الحبوب عام 
شكل تراجع التدفقات التجارية بفعل العقوبات التي فرضتها الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
منذ مطلع 2022 إىل جانب ارتفاع تكاليف السلع املستوردة بفعل ارتفاع األسعار الدولية لألغذية 
والوقود، وهو ما فاقمه الحرب يف أوكرانيا، عوامل تسببت يف ضغط أكرب عىل األسعار. ولتخفيف هذه 
الزيادات يف األسعار وضامن توافر املنتج يف األسواق، اتخذ قرار بتطبيق حظر عىل تصدير الحبوب 
يف ديسمرب/كانون األول 2021 حيث ال يزال هذا القرار سارياً حتى إشعار آخر )السياسات الغذائية، 

رصد أسعار األغذية وتحليلها(.

الخشنة     الحبوب   | مايل 
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حتى 06/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

6,4

مايل ، باماكو ، بيع بالجملة ، الذرة الرفيعة )محيل(.

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1461007/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1461007/
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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 - واصل 

يونيو/حزيران،  التصاعدي خالل  اتجاهها  تستأنف  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار 
لتطرق حاجز مستويات استثنائية بفعل نقص اإلمدادات واملصاعب الهائلة التي 

يعيشها االقتصاد الشامل                                            
استأنفت أسعار الذرة والذرة الرفيعة اتجاهها التصاعدي يف العاصمة جوبا خالل يونيو/حزيران 
مرتفعة بنسبة اثنني يف املائة وثالثة يف املائة عىل الرتتيب. أما أسعار منتجات أساسية محلية أخرى 
فشهدت اتجاهات مختلطة، حيث ارتفعت أسعار الكسافا بنسبة خمسة يف املائة، بينام استقرت 
املائة. عموماً،  املستورد بنسبة خمسة يف  القمح  السوداين، يف حني تراجعت أسعار  الفول  أسعار 
كانت أسعار األغذية وفق القيمة االسمية خالل يونيو/حزيران عند مستويات مرتفعة استثنائية، 
املائة وأكرث  12 يف  بنحو  الرفيعة أعىل من قيم نظريتها قبل عم  الذرة والذرة  بينام كانت أسعار 
ارتفاع أسعار  العملة. ولعل ما يدعم  انهيار  2015 قبل  يوليو/متوز  من خمسني ضعف قيمها يف 
األغذية يعزى إىل نقص اإلمدادات واستمرار الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد الشامل والتي 
إليها  ملا خلصت  وتبعاً  الوطنية.  العملة  قيمة  األجنبي، وضعف  النقد  احتياطي  بانخفاض  ترتبط 
نتائج البعثة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي لتقييم املحاصيل واألمن 
839 طن، أي أدىن   500 الحبوب بنحو  إنتاج  الغذايئ يف جنوب السودان عام 2021 يقدر إجاميل 
الفرتة  خالل  اإلنتاج  كميات  من  مبراحل  وأدىن   ،2020 إنتاج  معدل  عن  املائة  يف  أربعة  بنسبة 
السابقة الندالع النزاعات يف البالد. ويعزى هذا الرتاجع السنوي يف إنتاج الحبوب بالدرجة األوىل 
إىل انخفاض الغالل بفعل موجات الجفاف املديدة والفيضانات التي رضبت مناطق واسعة، حيث 
يقدر إجاميل العجز يف إنتاج الحبوب خالل السنة التسويقية 2022 )يناير/كانون الثاين – ديسمرب/

املسجلة  القيمة  عن  املائة  يف   16 بنحو  العجز  يف  زيادة  أي  541 طن،   000 بنحو  األول(  كانون 
عام 2021.

| األغذية األساسية            السودان  جنوب 
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حتى 06/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

         -1,1 18,5

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

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

الرفيعة عند مستويات جد مرتفعة خالل مايو/أيار بفعل  الذرة والذرة  أسعار 
تراجع توافرها نتيجة انخفاض حصاد أربع مواسم متعاقبة عن املعدل                                              
اتبعت أسعار الذرة والذرة الرفيعة اتجاهات مختلطة خالل مايو/أيار. فقد حافظت أسعار الذرة 
وكال  »كوريويل«  سوق  يف  املائة  يف  ثالثة  بنسبة  ارتفعت  بينام  »ماركا«  سوق  يف  استقرارها  عىل 
فقد تراجعت  الذرة الرفيعة  السوقني يف منطقة شبيلة السفىل املنتجة الرئيسة للذرة. أما أسعار 
يف  و13  تسعة  بنسبة  وذلك  الرفيعة«  الذرة  »حزام  يف  الكائنتني  و«دنسور«  »بايدوا«  سوقي  يف 
املائة عىل الرتتيب. ويف العاصمة مقديشو، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة أربعة يف املائة بينام كان 
نصيب أسعار الذرة الرفيعة من االرتفاع ستة يف املائة. وبسبب الرتاجع امللحوظ يف توافر الحبوب 
الحبوب خالل مايو/ ارتفعت أسعار تلك  الحصاد دون املعدل،  الخشنة عقب أربعة مواسم من 
أيار بنحو ثالثة أضعاف قيمها املرتفعة أصالً قبل عام لتصل إىل مستويات شبه قياسية. أما أسعار 
الحرضية والعاصمة مقديشو، فكانت  املناطق  املستورد والذي يستهلك بصفة أساسية يف  القمح 

أعىل من قيمها قبل عام بنسبة 54 يف املائة بفعل ارتفاع األسعار عاملياً. 

الخشنة           الحبوب   | الصومال 

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 1,5

 -0,7  4,0

أشهر 3

أشهر 12

نسبة النمّو
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

-5,2

الصومال ، بيدوا ، البيع بالتجزئة ، الذرة الرفيعة )أحمر(.

أسعار دقيق القمح التزال قريبة من أعىل مستوى لها              
بقيت أسعار دقيق القمح قريبة من أعىل مستوى لها يف ليام، أي أعىل من قيمها املسجلة قبل عام 
بأكرث من 50 يف املائة ألسباب تعزى باملقام األول إىل ارتفاع أسعار التصدير يف البلدان املوردة الرئيسة 
دقيق  وينتج  القمح  يستورد حبوب  البلد  ألن  ونظراً  املتحدة(.  والواليات  واألرجنتني  )كندا  للقمح 
القمح، فقد تسبب انخفاض واردات دقيق القمح قياساً بالعام السابق ما بني نوفمرب/ترشين األول 
2021 وأبريل/نيسان 2022، إىل جانب ارتفاع تكاليف التصنيع والنقل، يف ضغط أكرب عىل األسعار. 

| دقيق القمح        بريو 
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املرجع هو:

2,9
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الصومال، بيدوا، البيع بالتجزئة، ذرة رفيعة )حمراء(. 

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
https://www.fao.org/3/cc0890ar/cc0890ar.pdf
https://www.fao.org/3/cc0890ar/cc0890ar.pdf
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12 يوليو/متوز 82022

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

أسعار الحبوب الخشنة تواصل ارتفاعها وتطرق حاجز مستويات قياسية جديدة                                           
واصلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن املنتجني محلياً ارتفاعها خالل يونيو/حزيران يف جّل األسواق 
الخاضعة للرصد، حيث ارتفعت موسمياً بنسبة ما بني أربعة إىل تسعة يف املائة لتصل إىل مستويات 
قياسية جديدة. وتبعاً لنتائج البعثة التي تقودها الحكومة لتقييم اإلمداد باألغذية عام 2021، يقدر 
إجاميل إنتاج الحبوب لعام 2021 بنحو خمسة ماليني طن، أي أدىن بنسبة 35 يف املائة عن إنتاج 
عام 2020 وبنسبة 30 يف املائة عن معدل السنوات الخمس األخرية بفعل تقلبات الهطوالت املطرية 
املستلزمات. ففي سوق دنقال، وهي سوق  اآلفات واألمراض ونقص  املوسمية والفيضانات وتفيش 
مرجعية ملنتج القمح املزروع محلياً، ارتفعت األسعار بنسبة 14 يف املائة خالل يونيو/حزيران، بعد 
تراجعها خالل مايو/أيار نتيجة حصاد كميات متواضعة. ووصلت أسعار القمح إىل نحو ثالثة أضعاف 
قيمها املسجلة قبل عام مدعومة بانخفاض اإلنتاج عن املعدل بفعل نقص البذور املحسنة واألسمدة 
وزيادة أسعار الكهرباء التي تؤثر يف الري املعتمد عىل الضخ وزيادة الطلب بفعل الزيادة الحادة 
التي شهدتها أسعار القمح املستورد. وبحسب التوقعات الرسمية هنالك حاجة السترياد نحو مليوين 
طن من القمح للسنة التسويقية 2022 )يناير/كانون الثاين – ديسمرب/كانون األول(، حيث يستهلك 
الكبري  االعتامد  ولعل  مستوردة.  كمياته  ومعظم  األوىل  بالدرجة  الحرضية  املناطق  يف  املنتج  هذا 
عىل االسترياد من االتحاد الرويس وأوكرانيا )أكرث من 50 يف املائة( وارتفاع أسعار القمح الذي يسود 
األسواق الدولية، إىل جانب انخفاض احتياطي النقد األجنبي واستمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية 
يثري مخاوف حقيقية بشأن قدرة البلد عىل اإليفاء مبتطلبات استرياد القمح. ويذكر أن أسعار الحبوب 
بدأت تشهد اتجاهاً تصاعدياً مطرداً يف أواخر 2017 بسبب الحالة الصعبة التي يعيشها االقتصاد 
الشامل، إىل جانب ارتفاع أسعار الوقود واملستلزمات الزراعية التي تؤدي إىل تضخم تكاليف اإلنتاج 
والنقل. كام تسبب تردي انعدام االستقرار السيايس والنزاعات الطائفية التي ازدادت حدة يف ضغط 

إضايف عىل األسعار زاد من ارتفاعها.  

| األغذية األساسية          السودان 
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املرجع هو:

-3,8

السودان، القضارف، البيع بالجملة، ذرة رفيعة )فرتيتة(. 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل  

أسعار األرز ودقيق القمح عند مستويات قياسية جديدة خالل يونيو/حزيران عىل 
خلفية االرتفاع الحاد يف الضغط التضخمي وزيادة تكاليف النقل                                     

واصلت أسعار األرز ارتفاعها الحاد لتتجاوز ضعفي قيمها املسجلة قبل عام عىل خلفية الزيادة الحادة 
إنتاج محصول  انخفاض  املنتج يف األسواق بفعل  توافر  التضخمي ومحدودية  الضغط  التي شهدها 
 »Yala « لعام 2022. ولعل التوقعات بتدين إنتاج محصول املوسم الثانوي »Maha« املوسم الرئييس
املرتقب حصاده بدءاً من أغسطس/آب يضيف ضغطاً آخر عىل األسعار. أما األسعار املحلية ملنتج 
دقيق القمح فقد ارتفعت للشهر العارش عىل التوايل متجاوزة قيم نظريتها قبل شهر بنسبة سبعة يف 
املائة، وقرابة ثالثة أضعاف قيمها املسجلة قبل عام، وذلك عىل خلفية تراجع قيمة العملة الوطنية 
وارتفاع تكاليف النقل، ناهيك عن االتجاهات التصاعدية يف األسواق الدولية. وقد تسبب ارتفاع أسعار 
الوقود إىل مستويات قياسية يف اضطرابات شديدة شهدتها األسواق ما أضاف ضغطاً آخر عىل األسعار. 

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

11,6

رسي النكا، كولومبو، املبيع بالتجزئة، القمح )دقيق(.

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
https://www.fao.org/3/cb9456ar/cb9456ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb9456ar/cb9456ar.pdf
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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 - واصل 

تضخم أسعار األغذية يشهد ارتفاعاً حاداً                                                 
ليصل  يونيو/حزيران  الحاد خالل  ارتفاعه  الرسمي ألسعار األغذية  الشهري  التضخم  واصل معدل 
إىل 32 يف املائة، مرتفعاً من سبعة يف املائة خالل يناير/كانون الثاين. وعىل املستوى السنوي، كانت 
زيادة أسعار األغذية بأكرث من 225 يف املائة. ولعل ما دعم هذه الزيادة املفاجئة يف األسعار يعزى 
إىل الرتاجع الحاد يف قيمة العملة الوطنية الذي ضخم من تأثري ارتفاع األسعار يف السوق الدولية 
للسلع الغذائية والطاقة. صحيح أن الحكومة أوقفت خالل مايو/أيار استيفاء رسوم جمركية عىل 
وغريها  واألرز  املجروشة  والذرة  الطبخ  زيت  فيها  مبا  األساسية  الغذائية  السلع  من  كثري  واردات 
استيفاء  تأثريات وقف  تُذهب  الوطنية  العملة  قيمة  الحادة يف  الخسارة  أن  إال  أشهر،  لفرتة ستة 
2022 يف ضغٍط آخر عىل  عام  املحيل  الحصاد  تدين  يتسبب  الرياح. كام  أدراج  الجمركية  الرسوم 

األسعار رغم أن توقعات بدعم اإلمدادات جراء رفع الحظر عىل االسترياد عام 2022. 

الغذائية         املواد   | زمبابوي 
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نسبة النمّو

حتى 06/22 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

ال ينطبق

ال ينطبق

زمبابوي، هراري، املبيع بالتجزئة، مواد غذائية.

 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 يوليو/متوز 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            |  12 يوليو/متوز 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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