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األغذية أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#10 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 عاملياً خالل نوفمرب/ترشين الثاين، متأثرة بتمديد العمل  	
مببادرة الحبوب ملنطقة البحر األسود. كام أسهم احتدام التنافس وانخفاض الطلب عىل 
اإلمدادات من جانب الواليات املتحدة األمريكية يف تراجع أسعار القمح، بينام ساعد 
تحسن الجوانب اللوجستية يف البلد املذكور وارتفاع توافر الذرة موسمياً يف خفض 
أسعار هذا املنتج. باملقابل، سجلت أسعار األرز عىل املستوى العاملي ارتفاعاً آخر 
بنسبة 2.3 يف املائة خالل نوفمرب/ترشين الثاين، متأثرة بالتحسن الذي يشهده سعر 
رصف الدوالر األمرييك يف بعض بلدان اإلمداد اآلسيوية وزيادة االهتامم باملشرتيات.  

يبني آخر تحليل أجرته منظمة األغذية والزراعة أن أسعار األغذية األساسية عىل  	
املستوى املحيل حافظت خالل نوفمرب/ترشين الثاين عىل مستوياتها التي تجاوزت 
والتدخالت  املوسمي  الحصاد  أدى  املناطق،  بعض  ويف  عام.  قبل  املسجلة  قيمها 
التي صبت يف صالح أسواق األغذية واملستلزمات إىل خفض  السياساتية املحلية 
الضغط عىل األسعار. أما انتقال األسعار من األسواق العاملية لألغذية والطاقة وسط 
تراجع قيمة العملة عىل نطاق واسع ما فتئ يعزز املنحى التصاعدي لألسعار، حيث 
من املرتقب أن يدفع بفواتري استرياد األغذية لعام 2022 باتجاه مستويات قياسية 
يف بلدان كثرية. أما فعاليات الطقس املناوئة واالضطرابات التي تعيشها األسواق 
جراء النزاعات والقالقل املدنية فتشكل عوامل أخرى تسهم يف الحّد من ظروف 

اإلمداد ورفع أسعار األغذية األساسية عىل املستوى املحيل. 

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 

كولومبيا | دقيق القمح  

إثيوبيا | الحبوب 

غانا | الحبوب الخشنة 

مالوي | الذرة  

مايل | الحبوب الخشنة

املكسيك | الذرة   

ميامنار | األرز   

الصومال | الحبوب الخشنة  

جنوب السودان | الحبوب الخشنة   

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، 2023.

http://www.fao.org/home/ar/
https://www.fao.org/3/cc3632en/cc3632en.pdf
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

أسعار القمح والذرة ترتاجع عاملياً، بينام تواصل أسعار األرز ارتفاعها خالل نوفمرب/ترشين الثاين                                     
االتحاد  بانضامم  مدعومة  الثاين،  نوفمرب/ترشين  خالل  عاملياً  القمح  أسعار  تراجعت 
بها ما خفف  العمل  البحر األسود ومتديد  الحبوب ملنطقة  إىل مبادرة  الرويس مجدداً 
الطلب عىل اإلمدادات من  السوق. أضف إىل ذلك أن تراجع  العام عىل  من الضغط 
أيضاً  بظالله  ألقى  التنافسية  غري  أسعارها  بفعل  األمريكية  املتحدة  الواليات  جانب 
عىل سعر القمح األمرييك املرجعي )أمرييك رقم 2، قايس، أحمر، شتوي(، حيث تراجع 
بنسبة 3.7 يف املائة قياساً بالشهر الفائت. أما احتدام التنافس عىل املبيعات من جانب 
االتحاد الرويس فقد أسهم برتاجع بنسبة 1.1 يف املائة يف عروض أسعار االتحاد األورويب 

)فرنيس، نخب أول(. 

سجلت أسعار تصدير الذرة تراجعاً طفيفاً عىل املستوى العاملي خالل نوفمرب/ترشين 
الثاين، متأثرة أيضاً بالتطورات عىل صعيد مبادرة الحبوب ملنطقة البحر األسود. وأدى 
التوافر  األمريكية، إىل جانب  املتحدة  الواليات  املسيسبي داخل  نهر  النقل يف  تحسن 
املوسمي للمنتج بكميات أكرب وتراجع الطلب نتيجة عدم تنافسية األسعار إىل خفض 
أسعار الذرة األمريكية املرجعية )أمريكية رقم 2، صفراء، تسليم ظهر السفينة( بنسبة 
6.6 يف املائة. واألمر سيان بالنسبة لعروض األسعار األرجنتينية )تسليم ظهر السفينة 
متأثرة  الثاين،  نوفمرب/ترشين  املائة خالل  يف   2.4 بنسبة  تراجعت  النهر(، حيث  أعىل 

الزراعة  ظروف  عىل  طرأ  الذي  الطفيف  والتحسن  الصادرات،  عىل  الطلب  بتباطؤ 
والرتاجع يف قيمة العملة مقابل الدوالر األمرييك.   

 )100=2016-2014( األرز  أسعار  لعموم  والزراعة  األغذية  منظمة  مؤرش  سجل 
قيمته  عن   2.3 بنسبة  مرتفعاً   ،2022 الثاين  نوفمرب/ترشين  خالل  نقطة   114.6
لدى  إنديكا  ألرز  اآلسيوية  األسعار  وتحسنت  األول.  أكتوبر/ترشين  لشهر  املسجلة 
تواصلت  التي  الهند  ففي  الثاين.  نوفمرب/ترشين  خالل  الرئيسيني  املصدرين  معظم 
فيها عمليات حصاد موسم »الخريف«، تسبب قوة الطلب وارتفاع وترية املشرتيات 
الروبية  قيمة  ارتفاع  ذلك  إىل  أضف  األسعار،  عروض  دعم  يف  املحلية  الحكومية 
بالدرجة  األسعار  زيادة  تأثرت  فقد  تايلند،  يف  أما  األمرييك.  الدوالر  مقابل  الهندية 
األسعار  تراجع  عىل  الضغط  من  بدوره  خفف  الذي  البات،  قيمة  بتحسن  األوىل 
مع  التوازي  وعىل  التجارية.  الحركة  وركود  الجديد  املحصول  وصول  عن  الناجم 
ذلك، اليزال الطلب قوياً عىل تنفيذ الصفقات التي عقدت سابقاً يف كل من باكستان 
يف  مؤخراً  الحصاد  أعامل  بعض  استكامل  ورغم  األمريكية،  القارة  يف  أما  نام.  وفيت 
اإلنتاج  تراجع  قوتها من  األسعار التزال تستمد  أن عروض  إال  الثاين،  نوفمرب/ترشين 

األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف 
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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 )مسلوق 100 % (

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(

22(
              آخر سعر                           

نوفمرب/ترشين الثاين(

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

  422.68 -3.7 10.3 11.9

  339.73 -1.2 -0.3 0.1

  414.68 -1.8 1.7 32.1
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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(

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

االتحاد األورويب )فرنسا(، قمح )نخب أول(

              آخر سعر                         
نوفمرب/ترشين الثاين( 22(

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

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
22(

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

              آخر سعر                           
مايو/أيار(

الربازيل )باراناغوا(، الذرة )األعالف(
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الواليات املتحدة )الخليج(، الذرة )أمريكية رقم 2، صفراء,، 

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

الربازيل )باراناغوا(، الذرة )األعالف(

أسعار الذرة عىل املستوى الدويل

املصدر: USDA؛ املجلس الدويل للحبوب؛ الوكالة االستشارية.

دوالر أمرييك للطن  نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

              آخر سعر                           
نوفمرب/ترشين الثاين( 22(
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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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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 دقيق القمح عىل املستوى املحيل تسجل مستويات قياسية جديدة خالل 
نوفمرب/ترشين الثاين         

لتطرق  املحيل  املستوى  ارتفاعها عىل  باسم »عطا«(  )املعروف محلياً  القمح  دقيق  أسعار  واصلت 
الثاين، متجاوزة بذلك قيم نظريتها املسجلة  حاجز مستويات قياسية جديدة خالل نوفمرب/ترشين 
قبل عام بأكرث من 80 يف املائة. ويأيت هذا االرتفاع يف األسعار املحلية يف املقام األول عىل خلفية 
للتقديرات  الوقود. ووفقاً  النقل بفعل زيادة أسعار  الواردات وارتفاع تكاليف  التباطؤ امللحوظ يف 
الرسمية، وصل حجم الواردات الرتاكمي للقمح ما بني يوليو/متوز ونوفمرب/ترشين الثاين 2022 إىل 
العام  الفرتة عينها من  000 550 طن، ما يعني كمية ال تتجاوز نصف تلك املستوردة خالل  نحو 
املنرصم. أما أسعار األرز عىل املستوى املحيل فشهدت زيادة هامشية خالل نوفمرب/ترشين الثاين، 

متأثرة بالضغط املوسمي املؤدي الرتفاعها. 

القمح      دقيق   | بنغالديش 
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نسبة النمّو

حتى 22/11 معّدل هذه الفرتة

   1.1

  -0.3

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

4.0

7.7

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الحبوب الخشنة تشهد تراجعاً موسمياً خالل نوفمرب/ترشين الثاين، إال أنها 
التزال أعىل من قيم نظريتها قبل عام                  

سجلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن تراجعاً خالل نوفمرب/ترشين الثاين يف أنحاء البالد وذلك عىل 
خلفية التداول التجاري للمحاصيل التي تم حصادها مؤخراً. إال أن أسعار هذين املنتجني التزال أعىل 
والنقل،  الطاقة  تكاليف  بزيادة  الفائت، متأثرة  بالعام  قياساً  الرتتيب  املائة عىل  35 و75 يف  بنحو 
تسبب  فقد  بالنزاعات.  املتأثرة  املناطق  يف  األمنية  األوضاع  بتدهور  املرتبطة  األسواق  واضطرابات 
لحقت  اضطرابات  أحدث  أنه  إىل  إضافة   ،2021 عام  الحبوب  إنتاج  طال  عجز  يف  العنف  تأجج 
باألنشطة التجارية واألسواق ومصادر العيش الزراعية. ويف املناطق الشاملية والرشقية، تسبب تجمع 
النازحني داخلياً بأعداد كبرية وصلت إىل 1.76 مليون نازح يف زيادة الطلب املحيل عىل األغذية، األمر 
الذي ألقى بظالله عىل األسعار. أما الطلب القوي عىل التصدير بفعل زيادة حاجة البلدان املجاورة 
إىل االسترياد فقد شكل عامالً آخر أسهم يف ارتفاع األسعار عن العام املايض. أضف إىل ذلك أن تراجع 
قيمة الفرنك غرب األفريقي – وهي العملة املحلية يف البالد – الذي سجل 643 فرنكاً غرب أفريقي 
للدوالر األمرييك الواحد خالل نوفمرب/ترشين الثاين 2022 قياساً بـ 575 فرنكاً غرب أفريقي للدوالر 
الغذائية  املواد  تكاليف  زيادة  أسفر عن  فقد   ،2021 عام  عينه من  الشهر  الواحد خالل  األمرييك 
املستوردة. وسعياً الحتواء املنحى التصاعدي لألسعار وضامن توافر املنتجات محلياً، تم منع تصدير 
الدخن والذرة ودقيق الذرة الرفيعة وحبوب النجيليات اعتباراً من 2021 حيث اليزال هذا املنع 

سارياً حتى إشعار آخر )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(. 

الخشنة              الحبوب   | فاسو  بوركينا 

2.
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-2.8

 0.3

نسبة النمّو

حتى 22/11 معّدل هذه الفرتة

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

-9.3

 -0.1

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

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

طرقت أسعار دقيق القمح حاجز مستويات قياسية جديدة عىل خلفية ارتفاع عروض 
األسعار الدولية قياساً بالعام الفائت                                

ارتفعت أسعار دقيق القمح خالل نوفمرب/ترشين الثاين لكن مبعدل أقل قياساً باألشهر الفائتة، متأثرة 
برتاجع عروض األسعار عاملياً. ويعزى وصول األسعار املحلية إىل أعىل مستوى لها إىل االرتفاع الكبري 
يف األسعار الدولية للقمح املستورد من كندا والواليات املتحدة، املوردين األساسيني لكولومبيا. ووفقاً 
عند  الكحولية  غري  واملرشوبات  لألغذية  السنوي  التضخم  معدل  استقر  الرسمية  التقديرات  آلخر 

مستوى مرتفع بنسبة 27 يف املائة خالل نوفمرب/ترشين الثاين 2022.

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

 30.5.7

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

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/
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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

أسعار الحبوب عند مستويات قياسية وشبه قياسية خالل نوفمرب/ترشين الثاين 
رغم الرتاجع املوسمي الطفيف يف أسعار الذرة، وذلك ألسباب تعزى إىل استمرار 
تراجع قيمة العملة الوطنية واضطرابات الحركة التجارية بفعل النزاعات                           
تراجعت أسعار الذرة محلية اإلنتاج خالل نوفمرب/ترشين الثاين مع استمرار حصاد موسم »مهري« 
بنسبة اثنني يف املائة يف سوق بهريدار، الواقعة يف منطقة إنتاج رئيسة، وكذلك يف العاصمة أديس 
أبابا، إال أنها التزال مرتفعة يف سوق ديريداوا الواقعة يف منطقة تعيش عجزاً يف إنتاج الحبوب. 
وكانت أسعار الذرة يف نوفمرب/ترشين الثاين أعىل بنحو 20-30 يف املائة من قيمها املرتفعة بشكل 
ملحوظ قبل عام يف أديس أبابا وديريداوا، إال أنها كانت قريبة من مستوياتها املرتفعة يف سوق 
أسعار  وكذلك  اإلنتاج  محيل  الحبيش  الحب  أسعار  حافظت  أبابا،  أديس  العاصمة  ويف  بهريدار. 
املرتفعة  مستوياتها  عىل  الحرضية  املناطق  يف  األوىل  بالدرجة  واملستهلك  جزئياً  املستورد  القمح 
يف   33-13 بنسبة  عام  قبل  املرتفعة  قيمها  تجاوزت  حيث  الثاين،  نوفمرب/ترشين  القياسية خالل 
املائة. ويعزى وصول األسعار إىل هذه املستويات املرتفعة بالدرجة األوىل إىل استمرار تراجع قيمة 
العملة الوطنية الذي تسبب يف رفع أسعار الوقود واملستلزمات املستوردة، وكذلك إىل اضطرابات 

الحركة التجارية بفعل النزاعات التي تشهدها بعض املناطق.

الحبوب    | إثيوبيا 
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 -2.3.2

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
إثيوبيا، أديس أبابا، البيع بالجملة، الذرة الرفيعة )أحمر(.املرجع هو:

أسعار الحبوب الخشنة تسجل مزيداً من االرتفاع خالل نوفمرب/ترشين الثاين رغم 
الضغط املوسمي املسبب لرتاجعها            

سجلت أسعار الحبوب الخشنة محلية اإلنتاج ارتفاعاً للشهر الثالث عىل التوايل خالل نوفمرب/ترشين 
عامي  املعدل خالل  عن  زاد  الذي  الحبوب  وإنتاج  لرتاجعها  املسبب  املوسمي  الضغط  رغم  الثاين 
2021 و2022. وكانت أسعار الذرة والدخن والذرة الرفيعة أعىل بنسبة 75 و155 و125 يف املائة 
قياسياً  األغذية فطرق حاجزاً  أسعار  أما تضخم  الفائت.  العام  املسجلة  بقيمها  قياساً  الرتتيب  عىل 
جديداً بنسبة 43.7 يف املائة يف أكتوبر/ترشين األول 2022 قياساً مبستوياته قبل عام بعد أن بدأ 
يشهد زيادات مطردة منذ يونيو/حزيران 2021 وسط طلب قوي عىل تصدير الحبوب من البلدان 
املجاورة وضعف قيمة العملة الوطنية. فقد أدى تراجع قيمة السيدي الغاين الذي وصل إىل 14.3 
سيدي غاين للدوالر األمرييك الواحد يف نوفمرب/ترشين الثاين 2022 قياساً بـ 5.91 سيدي غاين للدوالر 
األمرييك الواحد يف ترشين الثاين/نوفمرب 2021 إىل ارتفاع تكاليف السلع املستوردة. واجتمع هذا 
االرتفاع يف األسعار مع االرتفاع العاملي يف أسعار األغذية والوقود واألسمدة الذي فاقمته الحرب يف 

أوكرانيا، ما تسبب يف ضغط إضايف عىل أسعار األغذية محلياً.

الخشنة      الحبوب   | غانا 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

-0.8

-3.4

غانا، أكرا، البيع بالجملة، الذرة.

أسعار الذرة تطرق حاجز مستويات قياسية  
بالقيمة  الذرة  حبوب  أسعار  معدل  سجل  السابقني،  الشهرين  مدى  عىل  املتواضع  ارتفاعه  بعد 
االسمية زيادة أرسع وترية خالل أكتوبر/ترشين األول ما أوصلها إىل مستويات قياسية. ولعل ضعف 
الحصاد  وانخفاض  عاملياً  السلع  أسعار  ارتفاع  عن  الناجمة  التأثريات  من  فاقم  الذي  العملة  قيمة 
قياساً بالعام املنرصم شكل عاملني أساسيني وراء دفع أسعار الذرة نحو االرتفاع. أما أعىل األسعار فقد 
ُسجلت يف املقاطعات الجنوبية التي تسودها أقىص درجات انعدام األمن الغذايئ الحاد مقارنة مع 

مقاطعات املناطق الوسطى والشاملية.  

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

5.6

   7.6

مالوي، املتوسط الوطني، البيع بالتجزئة، الذرة.

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 - واصل 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الحبوب الخشنة ترتاجع أو تحافظ عىل استقرارها خالل نوفمرب/ترشين 
الثاين إال أنها تجاوزت بأشواط قيم نظريتها املسجلة العام الفائت                                 

أو حافظت عىل استقرارها  سجلت أسعار الحبوب الخشنة، السيام الذرة الرفيعة والدخن تراجعاً 
خالل نوفمرب/ترشين الثاين، مدعومة بالضغط املوسمي الناجم عن الحصاد. غري أن األسعار كانت 
أعىل من قيمها قياساً بالعام الفائت بنسبة 125 يف املائة. ولعل السبب الرئيس وراء هذه الزيادة غري 
الطبيعية يف أسعار الحبوب يعزى إىل انخفاض إمدادات األسواق عن املعدل، أمٌر فاقمته اضطرابات 
األسواق بفعل النزاعات وتدين إنتاج الحبوب لعام 2021 وسط الطلب القوي عىل التصدير إىل جانب 
قوة الطلب املحيل. أضف إىل ذلك أن تأثريات العقوبات التي فرضتها الجامعة االقتصادية لدول غرب 
بأزمة  املرتبطة  املستوردة  السلع  أسعار  زيادة  إىل جانب   2022 لعام  األول  النصف  أفريقيا خالل 
أوكرانيا تسبب يف ضغط إضايف أدى إىل رفع األسعار بدرجة أكرب. كام أدى تراجع قيمة الفرنك غرب 
األفريقي – وهي العملة املحلية يف البالد – الذي سجل 643 فرنكاً غرب أفريقي للدوالر األمرييك 
الواحد خالل نوفمرب/ترشين الثاين 2022 قياساً بـ 575 فرنكاً غرب أفريقي للدوالر األمرييك الواحد 
للحّد من  الغذائية املستوردة. لكن سعياً  2021، إىل رفع أسعار املواد  خالل الشهر عينه من عام 
هذه الزيادات يف األسعار وضامن توافر املنتجات يف األسواق، يُطبق حظر عىل تصدير الحبوب منذ 
ديسمرب/كانون األول 2021 وحتى إشعار آخر )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(.

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

 -4.1.8

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

أسعار األرز عىل املستوى املحيل تقف عند مستويات قياسية خالل نوفمرب/ترشين 
الثاين                

حافظت أسعار أرز »إمياتا«، وهو الصنف املستهلك عىل نطاق واسع، عىل استقرارها محلياً رغم وصول 
حصاد املوسم الرئيس لعام 2022 إىل األسواق. وخالل نوفمرب/ترشين الثاين، كانت األسعار أعىل من 
قيم نظريتها املسجلة قبل عام بنسبة 50 يف املائة، وذلك عىل خلفية محدودية املنتج يف األسواق إثر 
انخفاض اإلنتاج ملوسمني متتالني، وتحسن الصادرات وارتفاع تكاليف النقل واملستلزمات الزراعية. ومن 
املرتقب أن ينخفض إنتاج املحصول الرئيس من األرز غري املقشور لعام 2022 عن املعدل إثر توقعات 
بتدين الغالل عىل خلفية محدودية استخدام املستلزمات الزراعية ذات األهمية الجوهرية نتيجة ارتفاع 

أسعارها. 

ميامنار | األرز        
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
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املرجع هو:

2.6

3.2

ميامنار، يانغون، البيع بالتجزئة، األرز )إماتا، متوسط(.

آفاق إنتاج غري مؤاتية تواصل دفعها باألسعار نحو االرتفاع يف بويبال                           
حاجز  لتطرق  الثاين  نوفمرب/ترشين  بويبال خالل  والية  يف  ارتفاعها  البيضاء  الذرة  أسعار  واصلت 
مستويات قياسية جديدة، فالضغط املسبب لرتاجع األسعار جراء استمرار حصاد املوسم الرئييس 
املزرعة يف والية  الرسمية، تقلصت املساحة  للتقديرات  املؤاتية. ووفقاً  اإلنتاج غري  عاوضته آفاق 
بويبال ذات الزراعة البعلية مبعظمها عن مساحة نظريتها يف العام الفائت بنحو 10 يف املائة. ويف 
استمرار  رغم  الثاين  نوفمرب/ترشين  خالل  أيضاً  األسعار  ارتفعت  البالد،  يف  أخرى  رئيسة  أسواق 
الثانوي  املوسم  كمية حصاد  انخفاض  خلفية  وذلك عىل  عام،  قبل  نظريتها  قيم  لتتجاوز  الحصاد 
عن املعدل الذي تم جمعه خالل الربع األول لعام 2022 وارتفاع تكاليف املستلزمات الزراعية. 

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

8.1

املكسيك، بويبال، البيع بالجملة، الذرة )أبيض، سينالوا(.

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

أكتوبر/ترشين  أو تستقر خالل  ارتفاعاً موسمياً  الخشنة تسجل  الحبوب  أسعار 
األول عند مستويات مرتفعة                                               

وفقاً ملا جاء يف التحليل األخري للنظام املتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذايئ، قد ترضب املجاعة 
يف  النازحني  وكذلك  وبورهاكابا،  بايدوا  مقاطعتي  يف  باملراعي  املختلطة  الزراعية  املناطق  سكان 
عدم  حال  يف   2023 ويونيو/حزيران  أبريل/نيسان  بني  ومقديشو  الخليج  منطقة  يف  بايدوا  بلدة 
زيادة املساعدات اإلنسانية بصورة عاجلة. أما أسعار الذرة والذرة الرفيعة فقد استقرت أو بدأت 
بنسبة 2-14 يف املائة خالل أكتوبر/ترشين األول إثر وصول حصاد موسم  تشهد ارتفاعاً موسمياً 
انخفض عن املعدل بعد تراجعه خالل شهري أغسطس/آب وسبتمرب/أيلول. ومتأثرة  الذي  »غو« 
بانكامش توافر املنتجات بشكل كبري يف أعقاب انخفاض حصاد أربعة مواسم عن املعدل، ارتفعت 
عام  قبل  أصالً  املرتفعة  نظريتها  قيم  األول عن  أكتوبر/ترشين  الرفيعة خالل  والذرة  الذرة  أسعار 
بنسبة 67 و72 يف املائة عىل الرتتيب. أما أسعار القمح املستورد واملستهلك يف املناطق الحرضية 
بالدرجة األوىل فكانت يف العاصمة مقديشو أعىل من قيم نظريتها املسجلة قبل عام بنسبة 83 يف 

املائة متأثرة بارتفاع األسعار عاملياً.

الخشنة           الحبوب   | الصومال 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
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الصومال، بيدوا، البيع بالتجزئة، الذرة الرفيعة )أحمر(.

الثاين  نوفمرب/ترشين  خالل  زيادة  تسجل  أو  تستقر  األساسية  األغذية  أسعار 
لتطرق حاجز مستويات مرتفعة استثنائية ألسباب تعزى بالدرجة األوىل إىل نقص 
اإلمدادات واملصاعب الهائلة التي يعيشها االقتصاد الشامل                                             

حني  يف  الثاين،  نوفمرب/ترشين  خالل  استقرارها  عىل  الذرة  أسعار  حافظت  جوبا،  العاصمة  يف 
املستورد، وهام  الكسافا والقمح  أسعار  أما  املائة.  ثالثة يف  بنسبة  الرفيعة  الذرة  أسعار  ارتفعت 
منتجان غذائيان أساسيان أيضاً يف الوجبات املحلية، فحافظت عىل استقرارها )الكسافا( وارتفعت 
مستويات  عند  تقف  االسمية  القيمة  وفق  األغذية  أسعار  والتزال  )القمح(.  املائة  يف   14 بنسبة 
مرتفعة استثنائية، حيث وصلت أسعار الذرة والذرة الرفيعة إىل نحو ضعفي قيمها املسجلة قبل 
ارتفاع  يدعم  ما  ولعل  العملة.  انهيار  قبل   2015 يوليو/متوز  يف  قيمها  ضعف   100 وقرابة  عام 
أسعار األغذية يعزى إىل نقص اإلمدادات واستمرار الحالة الصعبة التي تعصف باالقتصاد الشامل 

نتيجة انخفاض احتياطي النقد األجنبي وضعف قيمة العملة الوطنية.

| األغذية األساسية            السودان  جنوب 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:

1     8.9 7.0

جنوب السودان، جوبا، البيع بالتجزئة، ذرة رفيعة )فرتيتة(.

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الحبوب الخشنة تشهد تراجعاً موسمياً خالل نوفمرب/ترشين الثاين إال 
أنها التزال عند مستويات جد مرتفعة                                            

تراجعت أسعار الذرة الرفيعة والدخن محليي اإلنتاج خالل نوفمرب/ترشين الثاين بنسبة 31 يف املائة 
يف جميع األسواق الخاضعة للرصد مع بداية حصاد موسم 2022. ورغم هذا الرتاجع الذي شهدته 
أسعار الحبوب الخشنة مؤخراً، إال أنها التزال مرتفعة جداً وأعىل بنحو ضعفي أو ثالثة أضعاف قيم 
نظريتها املرتفعة أصالً قبل عام. كام تراجعت أسعار القمح املستورد مبعظمه خالل نوفمرب/ترشين 
الثاين بنحو 10 يف املائة مع تراجع الطلب جراء تحسن توافر حبوب أخرى، بيد أنها بقيت أعىل بنحو 
قبل عام بفعل ارتفاع األسعار عاملياً. ويذكر أن أسعار  10 يف املائة من قيم نظريتها املرتفعة جداً 
الحبوب بدأت تشهد اتجاهاً تصاعدياً مطرداً منذ أواخر 2017 بسبب الحالة الصعبة التي يعيشها 
االقتصاد الشامل، إىل جانب ارتفاع أسعار الوقود واملستلزمات الزراعية التي تؤدي إىل تضخم تكاليف 
اإلنتاج والنقل. أضف إىل ذلك أن تردي انعدام االستقرار السيايس وتأجج النزاعات الطائفية تسبب 

يف ضغط إضايف زاد من ارتفاع األسعار.

| األغذية األساسية          السودان 
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املرجع هو:

        -14.0 3.4

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

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 - واصل 

تباطؤ معدل التضخم مع بقائه عند مستويات مرتفعة استثنائية                                                  
قدر معدل تضخم أسعار األغذية السنوي بنحو 300 يف املائة خالل نوفمرب/ترشين الثاين، مرتاجعاً بنسبة 
20 يف املائة عن الشهر السابق. ويأيت تراجع التضخم هذا وسط استقرار نسبي شهده سعر رصف العمل 
املحلية ما بني أكتوبر/ترشين األول ونوفمرب/ترشين الثاين، ما ساعد عىل الحّد من الضغط التضخمي 
ألسعار املواد املستوردة. إال أن معدل التضخم السنوي بقي عند مستويات مرتفعة ملحوظة، ألسباب 
تعزى إىل الرتاجع املفاجئ يف سعر رصف العملة خالل مطلع 2022، األمر الذي تسبب يف تضخيم 
انتقال ارتفاع األسعار عاملياً إىل السوق املحلية. وعىل مستوى السلع، حافظت أسعار حبوب الذرة عىل 
استقرارها عموماً عىل امتداد البالد خالل األشهر الثالثة لغاية أكتوبر/ترشين األول 2022، إال أنها بقيت 
أعىل من نظريتها املسجلة قبل عام بشكل ملحوظ. ويأيت تحسن استقرار األسعار خالل نوفمرب/ترشين 
الثاين، رغم مستوياتها املرتفعة، وسط حزمة من التدابري التي اتخذتها الحكومة سعياً منها لكبح الضخم 
التضخمي، منها عىل سبيل املثال زيادة معدل الفائدة املرجعية بصورة حادة وإلغاء الرسوم الجمركية 

عىل واردات العديد من السلع الغذائية األساسية.  

الغذائية         املواد   | زمبابوي 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
املرجع هو:
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زمبابوي، هراري، مبار، 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 ديسمرب/كانون األول 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
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