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األغذية أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#1 AR
خاصة  نرشة 

والزراعة لألغذية  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي    النظام 
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 الرسائل األساسية

سجلت أسعار القمح تراجًعا آخر عىل املستوى الدويل خالل يناير/كانون الثاين، فالنظرة  	
االسترشافية قصرية األجل بشأن اإلمدادات العاملية التزال آخذة يف التحسن، السيام إثر 
آخر التقديرات التي تفيد بإنتاج كميات أكرب عام 2022 يف أسرتاليا واالتحاد الرويس 
مام كان متوقًعا سابًقا. لكن باملقابل، شهدت أسعار الحبوب الخشنة تحسًنا هامشًيا 
عىل املستوى العاملي وذلك يعزى بالدرجة األوىل إىل استمرار قوة الطلب عىل اإلمداد 
بالذرة من الربازيل. أما بالنسبة لألرز، فقد أدت محدودية توافر املنتج وقوة الطلب 
محلًيا يف بعض بلدان التصدير اآلسيوية وتقلبات أسعار الرصف إىل ارتفاع متسارع 

الوترية يف األسعار الدولية خالل يناير/كانون الثاين. 

يشري تحليل منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية األساسية عىل املستوى املحيل إىل  	
استمرار ارتفاع مستويات األسعار بشكل ملحوظ خالل شهري ديسمرب/كانون األول 
2022 ويناير/كانون الثاين 2023، رغم وجود دليل عىل تراجعها عن مستويات الذروة 
التي سجلتها لدى بلدان مختارة، مبا فيها البلدان الواقعة يف الجنوب األفريقي وغرب 
أفريقيا. ومثة احتامل باستمرار معوقات الحصول عىل األغذية عىل املدى القريب 
وسط هشاشة الظروف االجتامعية واالقتصادية، السيام يف منطقة القرن األفريقي. 
ولعل التطورات التي تعيشها السوق العاملية وما يرتافق معها من صدمات أخرى، مبا 
فيها فعاليات الطقس املناوئة والنزاعات والتحديات التي تعصف باالقتصاد الشامل، 
كضعف قيمة العملة، ستواصل تأثريها يف اتجاهات 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

األرجنتني | دقيق القمح   

بوتسوانا | الذرة 

كولومبيا | دقيق القمح  

إسواتيني | الذرة  

إثيوبيا | الحبوب  

غانا | الحبوب الخشنة  

مالوي | الذرة 

املكسيك | الذرة    

ميامنار | األرز   

ناميبيا | الذرة   

باكستان | دقيق القمح    

الصومال | الحبوب الخشنة  

جنوب السودان | األغذية األساسية 
السودان | األغذية األساسية   

أوغندا | الذرة  

 زمبابوي | املواد الغذائية   

تحذير األسعار عىل املستوى املحيل 

ال يتم إدراج تحذيرات إال يف حال كانت بيانات األسعار املتاحة ليست أقدم من شهرين.
املصدر: النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر، ُمعدل ليتوافق ومعايري األمم املتحدة، 2023.

http://www.fao.org/home/ar/
https://www.fao.org/3/cc4272en/cc4272en.pdf
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

األسعار الدولية للحبوب 

أسعار الحبوب عىل املستوى الدويل تسجل اتجاهات مختلطة خالل يناير/كانون الثاين، حيث تراجعت أسعار القمح، مقابل تحسن 
هاميش يف أسعار الحبوب الخشنة، يف حني تسجل أسعار األرز ارتفاًعا بوترية متسارعة                                    

تراجعت أسعار القمح عىل املستوى العاملي خالل يناير/كانون الثاين للشهر الثالث عىل 
التوايل مع استمرار التحسن الذي يشهده اإلمداد العاملي باملنتج عىل الساحة العاملية. 
وكان الحصاد الذي استكمل مؤخرًا يف أسرتاليا، والذي ارتفعت تقديرات إنتاجه اليوم عن 
التوازي مع  الذي جاء عىل  التي كانت متوقعة سابًقا، والحصاد يف األرجنتني  الكميات 
الرشقية(  )الواليات  أسرتاليا  أسعار  انخفاض عروض  الوطنية، وراء  العملة  قيمة  ضعف 
واألرجنتني )القمح الطري، تسليم ظهر السفينة أعىل النهر(، حيث سجلت تراجًعا شهريًا 
بنسبة ثالثة يف املائة وخمسة يف املائة عىل التوايل. وقد أدى كرب حجم اإلمدادات بعد 
إعادة النظر يف اإلنتاج التقديري، وقوة الصادرات واألسعار املنافسة من جانب االتحاد 
الرويس إىل تراجع طفيف يف األسعار من بلدان املنشأ املنافسة، مبا فيها االتحاد األورويب 
حيث  شتوي(،  أحمر،  قايس،   2 )رقم  املرجعي  األمرييك  والقمح  أول(  نخب  )فرنسا، 

تراجعت األسعار يف كل منهام بنسبة اثنني يف املائة خالل يناير/كانون الثاين.  

يناير/كانون  خالل  الدويل  املستوى  عىل  هامشية  تغريات  الذرة  تصدير  أسعار  سجلت 
الثاين. فقد ارتفعت أسعار الذرة يف الربازيل )باراناغوا، علفية( بنسبة ثالثة يف املائة قياًسا 
بالشهر الفائت مع استمرار الطلب الدويل القوي عىل اإلمدادات من الربازيل وتحسن 
سعر رصف الريال الربازييل. باملقابل، مل يشهد سعر الذرة املرجعية األمريكية )رقم 2، 

صفراء، تسليم ظهر السفينة( تغيريًا يذكر خالل يناير/كانون الثاين بفعل تباطؤ املبيعات. 
قياًسا  النهر(  أعىل  السفينة  )تسليم ظهر  األرجنتينية  األسعار  عروض  استقرت  وباملثل، 
بالشهر الفائت حيث كان ألقى الضغط املسبب الرتفاع األسعار بفعل ظروف الجفاف 

بظالله عىل التأثري الناجم عن تراجع قيمة العملة.    

بعد االرتفاع الذي سجلته خالل معظم عام 2022، بدأت أسعار األرز تشهد زيادة متسارعة 
عامليًا يف يناير/كانون الثاين 2023. فقد سجل معدل مؤرش منظمة األغذية والزراعة لعموم 
أسعار األرز 126.4 نقطة خالل يناير/كانون الثاين، مرتفًعا بنسبة 6.2 يف املائة عن القيمة 
املسجلة خالل ديسمرب/كانون األول 2022، وبنسبة 24.6 يف املائة عن قيمته قبل عام. ويف 
تايلند، جاءت زيادة األسعار عىل خلفية مشرتيات إندونيسيا وتحسن قيمة البات مقابل 
الدوالر األمرييك. كذلك، كان لتحسن قيمة العملة مقابل الدوالر األمرييك أيًضا أثره يف ارتفاع 
األسعار يف فيت نام والهند. ففي فيت نام، أدى انكامش توافر املنتج قبيل حصاد املوسم 
الشتوي-الربيعي لعام 2023 إىل دعم األسعار، وكذلك فعلت املشرتيات املحلية الحكومية 
يف الهند، حيث استمرت بوترية قياسية رغم حصاد كمية أقل من املحصول »الخريفي« عام 
2022. ويُذكر أن املشرتيات العراقية أيًضا عملت عىل اإلبقاء عىل االتجاه التصاعدي يف 

عروض أسعار األرز الطويل يف الواليات املتحدة األمريكية. 
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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(

23(
              آخر سعر                           

يناير/كانون الثاين(

 نسبة التغيري
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

  375.00 -4.8 -11.2 23.3

  325.18 -3.0 -7.4 4.6
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أسعار القمح عىل املستوى الدويل

دوالر أمرييك للطن

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

االتحاد األورويب )فرنسا(، قمح )نخب أول(

األسرتايل )الواليات الرشقية، القمح األسرتايل القيايس(

              آخر سعر                         
يناير/كانون الثاين( 23(

 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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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
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 واحدة

 ثالثة
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 شهر
 واحد

              آخر سعر                           
يناير/كانون الثاين( 23(
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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 

ديسمرب/كانون  خالل  جديدة  قياسية  مستويات  عند  القمح  دقيق  أسعار 
األول 2022         

 2022 األول  ديسمرب/كانون  خالل  التوايل  عىل  السادس  للشهر  القمح  دقيق  أسعار  ارتفعت 
لتطرق حاجز مستويات قياسية. ويعزى هذا االرتفاع يف األسعار إىل زيادة أسعار حبوب القمح 
مدفوعة بحجم الصادرات الكبري خالل النصف األول من عام 2022، إضافة إىل آفاق اإلنتاج غري 
املؤاتية خالل األشهر األخرية وما فاقمها من ارتفاع يف تكاليف الطحن والنقل. كام شهدت أسعار 
املواد الغذائية زيادة هي األخرى عىل مدى 2022 وسط الظروف الصعبة التي يعيشها االقتصاد 
الشامل، حيث وصل معدل التضخم السنوي يف أسعار األغذية إىل 97.5 يف املائة خالل ديسمرب/

كانون األول 2022 يف منطقة مدينة بوينس آيرس الكربى. والحتواء ارتفاع األسعار، أُطلق برنامج 
أسعار  تثبيت  إىل  الربنامج  هذا  يهدف  2022، حيث  الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  العادلة«  »األسعار 
500 1 سلعة أساسية يف املتاجر، مبا فيها أسعار املواد الغذائية األساسية. ويف فرباير/شباط 2023، 
تم متديده حتى يونيو/حزيران 2023 وإعادة النظر فيه ليسمح بزيادة شهرية يف األسعار بنسبة 

3.2 يف املائة.

القمح      | دقيق  األرجنتني 
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نسبة النمّو

حتى 22/12 معّدل هذه الفرتة
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

4.   2.0 0

0.5

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار مسحوق الذرة تصل إىل أعىل مستوى لها                  
شهدت أسعار مسحوق الذرة ارتفًعا حاًدا خالل الربع األخري من عام 2022، لتطرق حاجز مستويات 
قياسية. وتأيت هذه الزيادة بالدرجة األوىل نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب يف جنوب أفريقيا، البلد املورّد 
الرئيس لبوتسوانا، بينام أدى ارتفاع أسعار الطاقة وضعف قيمة العملة إىل تضخم تكاليف التشغيل 
التوقعات  األسعار. وإىل جانب  أكرب طال  ارتفاع  ما أسهم يف  الغذائية،  القيمة  امتداد سلسلة  عىل 
بتباطؤ النمو االقتصادي عام 2023، وما يحمله من آثار مناوئة عىل مستوى التوظيف والدخل، من 
املتوقع أن يسفر ارتفاع أسعار األغذية عن انكامش القدرة الرشائية لدى األرس املستضعفة، ما يزيد 

من حدة ظروف انعدام األمن الغذايئ.

الذرة              | بوتسوانا 
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.

أشهر 3

أشهر 12

املرجع هو:

2.5

 1.6

 األرجنتني، مدينة بوينس آيرس الكربى، املبيع بالتجزئة، القمح )دقيق(.

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

أسعار دقيق القمح تحافظ عىل مستوياتها املرتفعة متجاوزة قيم نظريتها قبل عام                                
استقرت أسعار دقيق القمح خالل ديسمرب/كانون األول 2022 ويناير/كانون الثاين 2023 عىل خلفية 
تراجع عروض األسعار الدولية. إال أن هذه األسعار التزال عند مستويات شبه قياسية إثر الزيادات 
املستمرة التي طرأت عليها منذ يونيو/حزيران 2021، مدعومة بالزيادة الحادة التي شهدتها سابًقا 
األسعار الدولية للقمح من كندا والواليات املتحدة األمريكية، املورّدين الرئيسني لكولومبيا. ووفًقا 
آلخر التقديرات الرسمية، بقي معدل التضخم السنوي يف أسعار األغذية واملرشوبات غري الكحولية 

عند مستويات مرتفعة بنسبة 26 يف املائة خالل يناير/كانون الثاين 2023. 

القمح     دقيق   | كولومبيا 
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  -0.6.7

كولومبيا، بارانكويال، بيع بالجملة، قمح )دقيق(.
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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 مسحوق الذرة عند أعىل مستوى لها                           
بذلك  لطرقت   ،2022 عام  من  األخري  الربع  خالل  حادة  بصورة  الذرة  مسحوق  أسعار  حلقت 
حاجز مستويات قياسية. وتعزى هذه الزيادة يف املقام األول إىل ارتفاع أسعار الحبوب يف جنوب 
عىل  العملة  قيمة  وضعف  الطاقة  أسعار  ارتفاع  عمل  بينام  إلسواتيني،  الرئيس  املورّد  أفريقيا، 
ارتفاع  يف  أكرب  بشكل  أسهم  ما  الغذائية،  القيمة  سلسلة  امتداد  عىل  التشغيل  تكاليف  تضخم 
مناوئة  آثار  يحمله من  2023، وما  عام  االقتصادي  النمو  بتباطؤ  التوقعات  األسعار. وإىل جانب 
عىل مستوى التوظيف والدخل، من املتوقع أن يسفر ارتفاع أسعار األغذية عن انكامش القدرة 

الرشائية لدى األرس املستضعفة، ما يزيد من حدة ظروف انعدام األمن الغذايئ.

الذرة     | إسواتيني 
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 9.2

املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
إسواتيني، املتوسط الوطني، البيع بالتجزئة، مسحوق الذرة.املرجع هو:

يناير/كانون  خالل  وقياسية  قياسية  شبه  بني  مستويات  عند  الحبوب  أسعار 
وذلك  الذرة،  أسعار  يف  مؤخًرا  الطفيف  املوسمي  الرتاجع  رغم   2023 الثاين 
ألسباب تعزى إىل استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية واالضطرابات التجارية 

النزاعات             بفعل 
 »Meher« الثاين 2023 مع حصاد موسم تراجعت أسعار الذرة محلية اإلنتاج خالل يناير/كانون 
الذي استكمل مؤخرًا وذلك بنسبة 11 يف املائة يف سوق باهريدار الواقعة يف منطقة منتجة رئيسة، 
وبنسبة خمسة يف املائة يف العاصمة أديس أبابا، يف حني ارتفعت األسعار بنسبة اثنني يف املائة يف 
سوق ديريداوا الواقعة يف املنطقة التي تعيش عجزًا يف الحبوب. ويف يناير/كانون الثاين 2023 كانت 
ويف  عام.  قبل  أصاًل  كبري  بشكل  املرتفعة  قيمها  من  املائة  يف   35 إىل   20 بنحو  أعىل  الذرة  أسعار 
العاصمة أديس أبابا، سجلت أسعار الحب الحبيش محيل اإلنتاج زيادة بنسبة مثانية يف املائة خالل 
املستورد  القمح  2023 ما أوصلها إىل مستويات قياسية، يف حني شهدت أسعار  الثاين  يناير/كانون 
جزئيًا واملستهلك بالدرجة األوىل يف املناطق الحرضية تراجًعا بنسبة 10 يف املائة، لكنها التزال أعىل 
األول  املقام  األسعار يف  االرتفاع يف  ويعزى هذا  املائة.  32 يف  بنسبة  عام  قبل  املسجلة  قيمها  من 
واملستلزمات  الوقود  أسعار  زيادة  إىل  بدوره  أدى  الذي  الوطنية،  العملة  قيمة  تراجع  استمرار  إىل 

املستوردة، إضافة إىل اضطرابات الحركة التجارية بفعل النزاعات التي تشهدها بعض املناطق. 

الحبوب    | إثيوبيا 
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أشهر 3
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املرجع هو:

-1.2

-2.0

إثيوبيا، أديس أبابا، البيع بالجملة، الذرة الرفيعة )أحمر(.

أسعار الحبوب الخشنة عند مستويات بني شبه قياسية وقياسية خالل يناير/كانون 
الثاين 2023  

 .2023 الثاين  يناير/كانون  اتجاهات مختلطة خالل  محلية اإلنتاج  الخشنة  الحبوب  شهدت أسعار 
ورغم إنتاج الحبوب الذي تجاوز املعدل عىل مدى عامي 2021 و2022، كانت أسعار الذرة والدخن 
والذرة الرفيعة أعىل بنسبة 115 و135 و0150 يف املائة عىل التوايل من قيمها املسجلة قبل عام. أما 
التضخم السنوي يف أسعار األغذية فطرق حاجزًا قياسيًا بنسبة 59.7 يف املائة خالل ديسمرب/كانون 
األول 2022، بعد الزيادة املتواصلة 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 11.47 سيدي غاين للدوالر األمرييك الواحد يف يناير/كانون الثاين 2023 قياًسا بـ 6.01 سيدي 
غاين للدوالر األمرييك الواحد يف يناير/كانون الثاين 2022 إىل ارتفاع تكاليف السلع املستوردة. ولعل 
ما يزيد من الضغط املسبب الرتفاع األسعار عىل املستوى املحيل يعزى إىل الحرب الدائرة رحاها يف 

أوكرانيا يف األسواق الدولية لألغذية والوقود واألسمدة. 

الخشنة      الحبوب   | غانا 
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7.0
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غانا، أكرا، البيع بالجملة، الذرة.
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تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الذرة ترتفع إىل أعىل مستوى جديد لها                                 
أرسع  بوترية  زيادة  االسمية  القيمة  وفق  الوطني  املستوى  الذرة عىل  حبوب  أسعار  معدل  سجل 
خالل الربع األخري من عام 2022، لريتفع يف يناير/كانون الثاين 2023 إىل مستوى قيايس جديد. ولعل 
عامليًا ومحدودية  السلع  أسعار  ارتفاع  الناجمة عن  التأثريات  فاقم من  الذي  العملة  قيمة  ضعف 
اإلمدادات محليًا شكل عاملني أساسيني وراء دفع أسعار الذرة نحو االرتفاع، حيث كانت األسعار هي 
األعىل يف املقاطعات الجنوبية التي تسودها مستويات حادة من انعدام األمن الغذايئ مقارنة مع 

مقاطعات املناطق الوسطى والشاملية.  

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

10.0

مالوي، املتوسط الوطني، البيع بالتجزئة، الذرة.

أسعار األرز محلًيا تطرق حاجز مستويات مرتفعة قياسية خالل يناير/كانون 
الثاين 2023                

سجلت أسعار أرز »إمياتا« – وهو صنف يُستهلك عىل نطاق واسع – ارتفاًعا حاًدا عىل املستوى املحيل 
لتطرق حاجز مستوى قيايس جديد خالل يناير/كانون الثاين 2023، متجاوزة قيمها املسجلة قبل عام 
بنسبة 70 يف املائة. ويُعزى هذا االرتفاع يف األسعار إىل انكامش توافر املنتج يف السوق إثر انخفاض 
اإلنتاج ملوسمني متتاليني، ناهيك عن ارتفاع تكاليف املستلزمات الزراعية والنقل. ولعل الرتاجع الحاد 
يف قيمة العملة الوطنية دعم الطلب القوي من البلدان املجاورة السيام الصني )الرب الرئييس( ما تسبب 
يف دعم أكرب لألسعار. ومن املتوقع أن ينخفض إنتاج محصول األرز غري املقشور للموسم الرئييس لعام 
2022 عن املعدل ألسباب تعزى يف املقام األول إىل التوقعات بانخفاض الغالل الذي يعكس محدودية 

استخدام املستلزمات الزراعية ذات األهمية الجوهرية بعد أن ارتفعت أسعارها.  

ميامنار | األرز        
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املرجع هو:

3.1

3. 1.1 2

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

أسعار الذرة التزال أعىل مبراحل من قيم نظريتها املسجلة قبل عام يف بويبال                           
ويف والية بويبال، تراجعت أسعار الذرة البيضاء للشهر الثاين عىل التوايل خالل يناير/كانون الثاين 
الذي شارف عىل  الرئيس  2023، وذلك عىل خلفية تحسن إمدادات األسواق من حصاد املوسم 
االنتهاء. إال أن األسعار التزال أعىل بأشواط من قيم نظريتها املسجلة قبل عام، فآفاق اإلنتاج غري 
املؤاتية تسببت يف ضغط قوي أدى إىل ارتفاع األسعار ما بني أغسطس/آب ونوفمرب/ترشين الثاين 
الذرة  إنتاج  تراجع  الرسمية إىل  التقديرات  2022، تشري  الثاين  نهاية ديسمرب/كانون  2022. ومع 
والغالل  املزروعة  املساحة  تقلصت  حيث  بويبال،  والية  يف  الفائت  بالعام  قياًسا  الرئيس  للموسم 
بنحو 10 و25 يف املائة عىل الرتتيب قياًسا بالعام الفائت. وعىل املستوى الوطني، من املتوقع أن 
يصل إنتاج املحصول من املوسم الرئيس لعام 2022 إىل معدالته، بسبب تحسن الغالل عاّم كان 

متوقًعا لتعاوض بذلك تقلص املساحة املزروعة. 

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

8. -1.0 1

املكسيك، بويبال، البيع بالجملة، الذرة )أبيض، سينالوا(.
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

أسعار مسحوق الذرة عند أعىل مستوى لها                             
نحو  بها  دفع  ما   2022 عام  من  األخري  الربع  حادة خالل  زيادة  الذرة  مسحوق  أسعار  سجلت 
الحبوب يف جنوب  أسعار  ارتفاع  نتيجة  األوىل  الدرجة  يف  الزيادة  وتأيت هذه  قياسية.  مستويات 
العملة  قيمة  الطاقة وضعف  أسعار  ارتفاع  عمل  بينام  ناميبيا،  لواردات  الرئيس  املصدر  أفريقيا، 
عىل تضخم تكاليف التشغيل عىل امتداد سلسلة قيمة األغذية، ما أسهم يف ارتفاع األسعار بشكل 
مناوئة  آثار  من  يحمله  وما   ،2023 عام  االقتصادي  النمو  بتباطؤ  التوقعات  جانب  وإىل  أكرب. 
عىل مستوى التوظيف والدخل، من املتوقع أن يسفر ارتفاع أسعار األغذية عن انكامش القدرة 

الرشائية لدى األرس املستضعفة، ما يزيد من حدة ظروف انعدام األمن الغذايئ.

الذرة      | ناميبيا 

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

 -1.1

 -0.2 1.6

أشهر 3

أشهر 12

نسبة النمّو

حتى 22/12 معّدل هذه الفرتة
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املعدل للنمو املركب بالقيمة الحقيقية.
ناميبيا، ويندهوك، البيع بالتجزئة، مسحوق الذرة.املرجع هو:

يناير/كانون  خالل  جديدة  قياسية  مستويات  إىل  تحلق  القمح  دقيق  أسعار 
الثاين 2023           

سجلت أسعار دقيق القمح، وهو منتج غذايئ أسايس يف البالد، زيادة حادة لتطرق حاجز مستويات 
قياسية بنسب تراوحت من 20 إىل 140 يف املائة قياًسا بالعام الفائت. ويعزى ارتفاع األسعار املذكور 
إىل محدودية توافر املنتج يف األسواق عىل خلفية ركود اإلنتاج عموًما منذ عام 2018 والخسائر التي 
لحقت باملخزونات إثر الفيضانات التي رضبت البالد خالل الفرتة ما بني يونيو/حزيران وأغسطس/
بصفة  التضخمي  والضغط  والنقل  الزراعية  املستلزمات  تكاليف  ارتفاع  عن  ناهيك   ،2022 آب 
عامة. أضف إىل ذلك أن اضطرابات التدفق التجاري يف املناطق النائية بفعل األرضار التي ألحقتها 
أن  ويذكر  األسعار.  ارتفاع  يف  أسهم  آخر  إضافيًا  عاماًل  يشكل  للنقل  التحتية  البنى  يف  الفيضانات 
الواردات الرتاكمية من القمح كانت أعىل من املعدل خالل الفرتة املمتدة بني يونيو/حزيران 2022 
ويناير/كانون الثاين 2023، إال أن تلك الكميات عجزت عن احتواء الضغط املسبب الرتفاع األسعار. 

القمح    دقيق   | باكستان 
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املرجع هو:

4.8

9.1

باكستان، كراتيش، البيع بالتجزئة، قمح )دقيق(.

أسعار الحبوب الخشنة تستقر أو تسجل زيادة موسمية خالل ديسمرب/كانون 
األول 2022  

الزراعية  املناطق  الغذايئ أن سكان  األمن  لتصنيف مراحل  املتكامل  للنظام  التحليل األخري  جاء يف 
بايدوا  بلدة  يف  النازحني  وكذلك  باي،  إقليم  يف  وبورهاكابا  بايدوا  مقاطعتي  يف  باملراعي  املختلطة 
فرتة  خالل  الغذايئ  األمن  انعدام  مراحل  من  )مجاعة(  الخامسة  املرحلة  يعيشون  قد  ومقديشو، 
أبريل/نيسان ويونيو/حزيران ما مل تتم زيادة املساعدات اإلنسانية  املوسم األعجف املمتد ما بني 
بصورة عاجلة. أما أسعار الذرة والذرة الرفيعة فقد حافظت عىل استقرارها عند مستويات مرتفعة أو 
سجلت زيادة موسمية بنسبة 7 إىل 12 يف املائة خالل ديسمرب/كانون األول 2022. ونظرًا لالنخفاض 
امللحوظ يف توافر املنتجات إثر انخفاض كميات الحصاد عن املعدل ألربعة مواسم عىل التوايل، دارت 
أسعار الذرة والذرة الرفيعة يف فلك قيمها املرتفعة قبل عام خالل ديسمرب/كانون األول. ومن غري 
املتوقع أن تشهد األسعار تراجًعا ملحوظًا مع حصاد موسم »Deyr« الذي تم جمعه يف يناير/كانون 
األول 2023، فإنتاج الحبوب ينخفض عن املعدل وفق التقديرات بنسبة 40 إىل 60 يف املائة، بفعل 

القحط الشديد الذي رضب املوسم الزراعي. 

الخشنة           الحبوب   | الصومال 
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الصومال، بيدوة، البيع بالتجزئة، الذرة الرفيعة )أحمر(.
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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 أسعار األغذية األساسية أو زيادتها خالل يناير/كانون الثاين 2023 لتطرق 
اإلمدادات  نقص  إىل  األول  املقام  يف  تعزى  ألسباب  استثنائية  مستويات  حاجز 
والنزاعات واملصاعب التي تعصف باالقتصاد الشامل                                               

يف العاصمة جوبا، استقرت أسعار الذرة والذرة الرفيعة عند مستويات قياسية خالل يناير/كانون 
الثاين 2023 وذلك إثر زيادة توافر املنتَجني يف األسواق من حصاد املوسم الثاين. أما أسعار القمح 
الغذايئ  النظام  يف  تدخل  أخرى  أساسية  مستوردة  منتجات  وهي  السوداين،  والفول  والكسافا 
املحيل، فقد ارتفعت خالل يناير/كانون الثاين بنسبة بني ثالثة وستة يف املائة. كام ارتفعت أسعار 
أوصلت  استثنائية،  مستويات  إىل   2023 الثاين  يناير/كانون  خالل  االسمية  القيمة  وفق  األغذية 
قيمها  100 ضعف  ونحو  عام  قبل  أصاًل  املرتفعة  قيمها  إىل ضعفي  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار 
املسجلة يف يوليو/متوز 2015 قبل انهيار العملة. ولعل ما يدعم ارتفاع 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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جنوب السودان، جوبا، البيع بالتجزئة، ذرة رفيعة )فرتيتة(.

أسعار الحبوب الخشنة تتبع اتجاهات مختلطة خالل يناير/كانون الثاين 2023 مع 
بقائها عند مستويات جد مرتفعة                                             

بدأت أسعار الذرة الرفيعة محلية اإلنتاج زيادتها املوسمية خالل يناير/كانون الثاين 2023 بنسبة 
ثالثة إىل تسعة يف املائة يف بعض األسواق وذلك عقب تراجعها بني أكتوبر/ترشين األول وديسمرب/
كانون األول 2022 بنسبة 12 إىل 33 يف املائة مع حصاد 2022 الذي قد يزيد عن املعدل وفق 
التقديرات بفعل ظروف الطقس املؤاتية. لكن باملقابل، واصلت أسعار الدخن اتجاهها املرتاجع يف 
جّل األسواق، حيث انخفضت يف ديسمرب/كانون األول 2022 بنسبة تراوحت من أربعة إىل 16 يف 
املائة. ورغم النتائج املؤاتية للموسم الزراعي 2022 واالنخفاض الذي شهدته األسعار مؤخرًا، إال 
أن أسعار الحبوب الخشنة بقيت يف يناير/كانون األول 2023 أعىل بنحو ضعفي إىل ثالثة أضعاف 
قيمها املرتفعة املسجلة قبل عام. أما أسعار القمح، املستورد مبعظمه، فحافظت عىل مستوياتها 
الثاين 2023، بفعل تراجع الطلب عىل املنتج بعد تحسن توافر حبوب أخرى  خالل يناير/كانون 
لتنخفض بذلك بشكل طفيف عن مستوياتها املسجلة قبل عام. ويذكر أن أسعار الحبوب بدأت 
االقتصاد  يعيشها  التي  الصعبة  الحالة  بسبب   2017 أواخر  منذ  مطرًدا  تصاعديًا  اتجاًها  تشهد 
تكاليف  تضخم  إىل  تؤدي  التي  الزراعية  واملستلزمات  الوقود  أسعار  ارتفاع  جانب  إىل  الشامل، 
الطائفية  النزاعات  وتأجج  السيايس  االستقرار  انعدام  تردي  أن  ذلك  إىل  أضف  والنقل.  اإلنتاج 

تسبب يف ضغط إضايف زاد من ارتفاع األسعار.

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

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع         متوسط

أسعار الذرة واصلت تراجعها املوسمي خالل يناير/كانون الثاين 2023، إال أنها 
مبحدودية  مدعومة  عام  قبل  املسجلة  نظريتها  قيم  من  بأشواط  أعىل  التزال 
اإلمدادات واستمرار الطلب وارتفاع أسعار الوقود                                            

تراجعت أسعار الذرة خالل يناير/كانون الثاين 2023 للشهر الثاين عىل التوايل عن مستوى الذروة 
يف  املائة  يف   31 إىل   26 بنسبة  انخفضت  حيث   ،2022 الثاين  نوفمرب/ترشين  خالل  سجلته  الذي 
األسواق الخاضعة للرصد وذلك بعد أن زادت محاصيل املوسم الثاين التي تم حصادها مؤخرًا من 
إمدادات األسواق. ورغم تراجع األسعار مؤخرًا، إال أنها بقيت يف يناير/كانون الثاين 2023 أعىل بنسبة 
بني 27 و43 يف املائة من قيم نظريتها املسجلة قبل عام بفعل انخفاض توافرها محليًا، نظرًا النخفاض 
إنتاج حصاد املوسم األول الذي استكمل يف أغسطس/آب 2022 وحصاد املوسم الثاين الذي استكمل 
مؤخرًا عن املعدل بحسب التقديرات متأثرًا بتقلبات األمطار املوسمية. أضف إىل ذلك أن استمرار 
الطلب املحيل والطلب عىل التصدير، السيام من جانب كينيا، وكذلك ارتفاع أسعار الوقود، تسبب 

يف دعم األسعار بشكل أكرب. 

أوغندا | الذرة          
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أوغندا، كمباال، املبيع الجملة، الذرة.
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لرصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها هنا  

تحذيرات األسعار عىل املستوى املحيل - واصل 

معدل التضخم يواصل تباطؤه لكنه اليزال عند مستويات مرتفعة استثنائية                                                  
قُّدر معدل تضخم أسعار األغذية السنوي بنحو 264 يف املائة خالل يناير/كانون الثاين 2023، ما يعني 
تراجًعا بنسبة 21 يف املائة عن الشهر الفائت. ويأيت انحسار التضخم وسط استقرار نسبي يف سعر 
الرصف خالل األشهر األخرية والرتاجع الطفيف يف األسعار الدولية الذي ساعد بدوره عىل الحّد من 
الضغط التضخمي يف أسعار املواد املستوردة. إال أن معدل التضخم السنوي بقي عند مستويات مرتفعة 
ملحوظة، ألسباب تعزى إىل الضعف املتأصل يف قيمة العملة، األمر الذي تسبب يف تضخيم انتقال ارتفاع 
األسعار عامليًا إىل السوق املحلية. وعىل مستوى السلع، ارتفعت أسعار حبوب الذرة بنحو ستة أضعاف 
قياًسا بنظريتها املسجلة قبل عام خالل ديسمرب/كانون األول 2022، إال أن معدالت الزيادة الشهرية 
خالل الربع األخري من عام 2022 كان أدىن من مستوياتها املسجلة خالل النصف األول من العام املذكور. 

الغذائية         املواد   | زمبابوي 
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زمبابوي، هراري، مبار، املبيع بالتجزئة، مواد غذائية.
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/




 

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. 

يعود مصدر البيانات املعتمدة إلعداد املخططات والجداول املدرجة يف هذا التقرير إىل أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها للنظام العاملي للمعلومات 
واإلنذار املبكر التابع للمنظمة. وتشتمل أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها عىل سلسلة أسعار شهرية للبيع بالجملة أو التجزئة ألغذية أساسية تستهلك 
يف أكرث من 95 بلًدا، مع أسعار أسبوعية أو شهرية ألكرث من 80 مادة غذائية وعلفية متداولة تجاريًا عىل املستوى العاملي. ميكنكم زيارة هذه األداة عىل 

https://fpma.fao.org :موقع النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بالنقر عىل الرابط

يستند هذا التقرير إىل املعلومات املتاحة حتى أوائل فرباير/شباط 2023، التي جرى جمعها من مصادر مختلفة.

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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  الرتجمة. وسوف تكون الطبعة ]طبعة اللغة] األصلية هي الطبعة املعتمدة.

الرتخيص، املادة 8 من  الوساطة والتحكيم كام هو وارد يف  التي ال ميكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق  الرتخيص  الناشئة مبوجب  النزاعات   تتم تسوية 
للملكية العاملية  باملنظمة  الخاصة  الوساطة  قواعد  بها يف  املعمول  الوساطة  قواعد  وتتمثل  الرتخيص.  ذلك يف هذا  عليه بخالف  ما هو منصوص   باستثناء 

 الفكرية http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules، وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا  لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم املتحدة للقانون التجاري
.)UNCITRAL( الدويل

 مواد الطرف الثالث.  يتحمل املستخدمون الراغبون يف إعادة استخدام مواد من هذا العمل املنسوب إىل طرف ثالث، مثل الجداول، واألشكال، والصور،
 مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن إلعادة االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق التأليف والنرش. وتقع تبعة املطالبات الناشئة عن

 التعدي عىل أي مكون مملوك لطرف ثالث يف العمل عىل عاتق املستخدم وحده.

 املبيعات، والحقوق، والرتخيص. ميكن االطالع عىل منتجات املنظمة اإلعالمية عىل املوقع الشبيك للمنظمة )http://www.fao.org/publication/ar( وميكن رشاؤها من خالل
publications-sales@fao.org. وينبغي تقديم طلبات االستخدام التجاري عن طريق:

.copyright@fao.org :وينبغي تقديم االستفسارات املتعلقة بالحقوق والرتخيص إىل .www.fao.org/contact-us/licence-request   
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