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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#6 FPMA نشرة خاصة

 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

األساسية ئل  لرسا  ا
أدنى  ↖ بقيت  لكنها  ارتفاعًا،  الدولي  المستوى  على  القمح  أسعار  سجلت 

من مستوى نظيرتها قبل عام بفعل التوقعات بإمداد جيد من المنتج. كما 
ارتفعت أسعار الذرة نتيجة التراجع السريع في إمدادات التصدير في أمريكا 
الجنوبية وكذلك في منطقة البحر األسود. وأسفرت محدودية توافر األرز عن 
استمرار دعمها لعروض أسعار المنتج في جّل بلدان المنشأ اآلسيوية، إال أن 

المكاسب بقيت محدودة بفعل تراجع الطلب. 

وفي أفريقيا سجلت أسعار الحبوب ارتفاعًا حادًا في جنوب السودان بفعل  ↖
التضخم الكبير وانعدام األمن، وكذلك في نيجيريا لسبب رئيس يعود إلى 
تراجع قيمة العملة المحلية. وفي جنوب أفريقيا، شهدت األسعار المحلية 
للذرة الصفراء ارتفاعًا أكبر وصل إلى قرابة 05 في المائة مقارنة مع يونيو/
المستوى  على  المنتج  توافر  محدودية  نتيجة  المنصرم  العام  من  حزيران 

المحلي وضعف قيمة العملة المحلية. 

وفي أمريكا الجنوبية، سجلت أسعار الذرة الصفراء زيادة لتصل إلى مستويات  ↖
أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام في جّل بلدان المنطقة دون اإلقليمية، 
إنتاج  وتراجع  الصادرات  قوة  بفعل  وذلك  والبرازيل  األرجنتين  في  السيما 

2016 على الترتيب. 

مستوى التحذير باألسعار:          رتفع         متوسط
اعتمادًا على تحليل النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المب 

قائمة المحتويات
)هو التقرير الكامل متوفر فقط في 

انجليزية(
2 .......... أسعار الحبوب على المستوى الدولي

تحذيرات بخصوص األسعار المحلية ............. 4
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تحذير األسعار على المستوى المحلي 

إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة في الخريطة ال تعبر عن أي رأي مهما يكن لمنظمة األغذية والزراعة بخصوص 
الوضع القانوني أو الدستوري ألي بلد أو قطاع أو منطقة بحرية أو بخصوص رسم الحدود. 
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

األسعار الدولية للحبوب 

أسعار تصدير الحبوب تشهد زيادة بصفة عامة خالل يونيو/حزيران

 وصل معدل سعر القمح األمريكي المرجعي )رقم 2، قاسي
 أحمر شتوي، تسليم ظهر السفينة( إلى 198 دوالرًا أمريكيًا
 للطن خالل يونيو/حزيران، أي أعلى بنسبة ثالثة في المائة

 مقارنة مع مايو/أيار، لكنه يبقى أدنى بنسبة 18 في المائة
 مقارنة مع مستوى نظيره قبل عام. وسجلت أسعار تصدير

 القمح زيادة كبيرة خالل الفترة األولى من الشهر بفعل التأخر
المرتبطة بتدني نوعية المحصول  في الحصاد والمخاوف 

 نتيجة األمطار الغزيرة، إال أنها شهدت تراجعًا طفيفًا عن الزيادة
التوقعات الفترة المتبقية من الشهر بفعل   التي حققتها خالل 

 بحصاد غالل أكبر في الواليات المتحدة األمريكية. وفي اإلتحاد
 األوروبي، أسفر هطول األمطار في الوقت غير المناسب إلى

 زيادة في األسعار مقارنة مع الشهر الفائت، في حين انخفضت
 عروض أسعار منطقة البحر األسود بفعل التوقعات بتحسن

 الحصاد.

 وصل معدل األسعار الدولية للذرة األمريكية المرجعية )رقم 2.
 صفراء، تسليم ظهر السفينة( إلى 181 دوالرًا أمريكيًا للطن خالل
يونيو/حزيران، أي أعلى بقرابة سبعة في المائة مقارنة مع مايو/
 أيار وستة في المائة مقارنة مع الشهر عينه من السنة الماضية.

 ولعل الطلب القوي على االستيراد إلى جانب محدودية توافر
 المنتج للتصدير بشكل ملحوظ في أمريكا الجنوبية والبحر األسود

 أدى إلى دعم األسعار خالل النصف األول من الشهر. وجاءت
هذه الزيادة لتعوض االنخفاض في األسعار خالل أواخر يونيو/

 حزيران، والتي تعود بجلها إلى األمطار النافعة التي هطلت في
 مناطق زراعة رئيسية تضررت سابقًا بفعل الجفاف والطقس الحار.

وفي األرجنتين والبرازيل، ارتفع معدل األسعار مقارنة مع مايو/
أيار، إال أن تلك األسعار أظهرت شيئًا من التراجع خالل أواخر يونيو/
 حزيران مع استمرار الحصاد، في حين حافظت عروض األسعار في

  منطقة البحر األسود على ارتفاعها على امتداد الشهر.
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األسعار الدولية للقمح
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 
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األسعار الدولية لألرز

 وصل معدل مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
 )2002-2004=100( إلى 198 نقطة خالل يونيو/حزيران 2016، أي

 أدنى هامشيًا بالمقارنة مع مايو/أيار، وذلك بفعل تراجع مؤشر
 أرز جابونيكا، في حين بقيت أسعار أرز إنديكا واألرز العطري ثابتة

 بشكل عام. وباستثناء فيت نام، التي تسبب الحصاد وتراجع
 الطلب فيها في اإلبقاء على الضغط على األسعار، واصلت
 محدودية توافر المنتج دعم عروض األسعار في معظم بلدان

 المنشأ اآلسيوية. ففي تايلند، وصل معدل سعر محصول

 األرز األبيض تاي ب 100% إلى 456 دوالرًا أمريكيًا للطن، أي
 أعلى بشكل طفيف مقارنة مع مايو/أيار، بفعل ضغط ناجم عن

 محدودية االهتمام بالشراء والتوقعات بتحسن توافر المنتج جراء
 بيع المخزون الحكومي الكبير بالمزاد العلني. كما تحسنت األسعار

 في الهند وباكستان نتيجة توليفة من محدودية اإلمدادات
 موسميًا وتسارع وتيرة المبيعات. أما في أمريكا الجنوبية، فقد

 شهدت عروض األسعار تحسنًا السيما في البرازيل بفعل تدني
  الحصاد.

األسعار الدولية للحبوب - واصل

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي 
في البلدان التي ترتفع فيها أسعار سلعة غذائية أساسية أو أكثر على نحو غير طبيعي ما يؤثر سلبًا في الحصول على األغذية 

أسعار الذرة الصفراء ترتفع إلى مستويات قياسية      
 سجلت أسعار الذرة الصفراء ارتفاعًا لتصل إلى مستويات قياسية خالل

 يونيو/حزيران، مدعومة بالتصدير القوي والتضخم العام بدرجة كبيرة. ولعل
 تباطؤ عمليات حصاد محاصيل 2016 بفعل تأخر بداية الموسم واألمطار

 الغزيرة أسهما في الضغط على األسعار الرتفاعها. غير أن جّل المحاصيل
 كانت بمستوى جيد جدًا إلى ممتاز، حيث من المتوقع حصاد إنتاج وفير منها.

كما شهدت أسعار حبوب القمح ودقيق القمح مزيد من االرتفاع خالل يونيو/
 حزيران، حيث أدت إلى استمرار المنحى الصاعد خالل األشهر السابقة، وكانت

 أعلى بكثير من مستويات نظيرتها قبل عام، السيما تلك الخاصة بالحبوب.
 وأدت الصادرات القوية والتضخم الكبير إلى دعم تلك األسعار أيضًا.

أسعار الذرة الصفراء عند مستويات مرتفعة 
 عمل حصاد محصول الموسم الثاني لعام 2016 خالل يونيو/حزيران إلى

 وقف الزيادة الحادة في منحى أسعار الذرة الصفراء خالل األشهر العديدة
 السابقة، إال أن األسعار بقيت أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام. األمر الذي
 يعكس محدودية اإلمداد على المستوى المحلي عقب تدني اإلنتاج خالل

 الموسم األول والثاني بفعل ظروف الطقس المناوئ والصادرات القياسية
 خالل الربع األول من العام. وقد أسهم التضخم الكبير وتراجع قيمة العملة

 في ارتفاع األسعار أيضًا. وسجلت أسعار حبوب القمح و دقيق القمح زيادة
 خالل يونيو/حزيران بوتيرة أسرع مقارنة مع الشهر الفائت، وذلك يعود إلى

 التضخم الكبير وضعف قيمة العملة. لكن في الوقت الذي كانت فيه أسعار
 حبوب القمح أعلى من نظيرتها قبل عام بمقدار الثلث، بقيت أسعار دقيق
 القمح قريبة من قيم نظيرتها خالل يونيو/حزيران من العام الماضي بفعل
كميات االستيراد الكافية. أسعار األرز سجلت أيضًا ارتفاعًا حادًا خالل يونيو/

 حزيران وذلك بنسبة أعلى من 20 في المائة مقارنة مع الفترة عينها قبل عام
 بفعل التوقعات بتراجع اإلنتاج هذا العام. كما شهدت أسعار الفاصولياء،

 المكون األساسي في الوجبات المحلية، ارتفاعًا خالل يونيو/حزيران، لتأتي
 هذه الزيادة نتيجة للتراجع الملحوظ في المساحة المزروعة بهذا المحصول هذا

 العام بفعل الطقس المناوئ والتوسع في زراعة فول الصويا. وقد أعلنت
 الحكومة في أواخر يونيو/حزيران عزمها على استيراد الفاصولياء من بلدان

     ميركوسور سعيًا منها لتحقيق االستقرار في األسعار.

اإلنتاج  بتدني  متأثرًا  يتوقف  الذرة  أسعار  في  الموسمي  التراجع 
الناجم عن الجفاف

على المستوى الوطني تحسنًا قويًا خالل يونيو/ الذرة  سجل معدل سعر 
الحادة  الزيادة  هذه  ولعل  موسميًا.  تراجعها  من  أشهر  ثالثة  عقب  حزيران 
تدني  أحدثه  الذي  التأثير  السابق تعكس بصفة أساسية  الشهر  مقارنة مع 
الحصاد بفعل الجفاف والذي أسفر عن محدودية اإلمدادات على المستوى 
العملة  قيمة  ضعف  أسهم  كما  االستيراد.  إلى  الحاجة  وزيادة  الوطني 

المحلية في ارتفاع مستوى األسعار. 

األرجنتين   |  الذرة  
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حتى 06/16 معّدل هذه الفترة
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار األرز عند مستويات قياسية خالل يونيو/حزيران 
شهدت أسعار المبيع بالجملة لصنف أرز إيماتا، الصنف األكثر استهالكًا، 
ارتفاعًا خالل يونيو/حزيران لتصل إلى مستويات قياسية بفعل محدودية 
اإلمداد على المستوى المحلي عقب تراجع اإلنتاج عام 2014 والتوقعات 

بتدني إنتاج 2015. وقد تأثر الموسم الثانوي لعام 2015، الذي يجري 
حصاده في الوقت الراهن، سلبًا بفعل ظروف الجفاف المديدة خالل الفترة 

األولى من الموسم الزراعي، في حين أضرت األمطار الغزيرة والبَرد في 
مطلع حزيران/يونيو في المحاصيل المزروعة في وقت متأخر. كما شهد 

الموسم الرئيسي، الذي جرى حصاده خالل ديسمبر/كانون األول من العام 
الفائت، تراجعًا بفعل الفيضانات. ولعل ضعف العملة نسبيًا إلى جانب 

ارتفاع التضخم العام أسهم في دعم األسعار لتصل إلى مستويات أعلى 
من نظيرتها قبل عام.     

أسعار الحبوب إلى ارتفاع مع زيادة في تكاليف االستيراد 
واصلت أسعار الذرة المجروشة ارتفاعها خالل مايو/أيار لتصل إلى 

مستويات أعلى بنحو ثلث مستواها قبل عام. ولعل الدافع الرئيس وراء 
هذه الزيادات تمثل في ارتفاع أسعار الذرة في جنوب أفريقيا التي تورد 
الكمية األكبر من االحتياجات االستهالكية في ناميبيا. كما ارتفعت أسعار 

منتجات القمح بفعل تراجع قيمة الدوالر الناميبي بشكل أساسي ما دفع 
إلى ارتفاع تكاليف االستيراد.    

ميانمار  |  األرز  

ناميبيا  |  الذرة 
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نسبة النمّو

حتى 05/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Namibia, Windhoek, Retail, Maize mealالمرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الحبوب الخشنة ترتفع إلى مستويات مرتفعة 
واصلت أسعار الحبوب الخشنة ارتفاعها الحاد خالل مايو/أيار. فقد سجلت 

أسعار الدخن زيادة أعلى بقرابة 2015 في المائة مقارنة مع مستوى نظيرتها 
قبل عام، في حين ازدادت أسعار الذرة الرفيعة بأكثر من ضعف قيمها خالل 

مايو/أيار من العام الفائت لتصل بذلك إلى مستوى قياسي. كما سجلت 
أسعار األرز ارتفاعًا أيضًا. وجاء ارتفاع أسعار األغذية المحلية وتلك المستوردة 
نتيجة تراجع قيمة النايرا في السوق الموازية بشكل رئيس بفعل تراجع قيم 

عائدات النفط. وقد أسفر التراجع في أسعار النفط عن انخفاض ملحوظ في 
الصادرات، ما زاد من العجز الحكومي بدرجة أكبر مؤديًا إلى تراجع حاد في 
احتياطي القطع األجنبي للبلد. كما أدى ارتفاع تكاليف الوقود والنقل إلى 
زيادة األسعار على نحو أكبر. وفي سعي لتحقيق االستقرار في اقتصاد 

البلد والتوافق بين األسعار الرسمية والموازية للصرف، سمح البنك المركزي 
في نيجيريا بتعويم العملة المحلية، والتي كانت مربوطة بالدوالر منذ فبراير/

شباط العام الماضي، مرة أخرى وذلك وفقًا لسعر السوق. 

نيجيريا  |  الحبوب الخشنة 
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نسبة النمّو

حتى 05/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Kano, Wholesale, Sorghunالمرجع هو:
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

على  تحافظ  التي  األسعار  في  تقارب  عن  تسفر  خليطة  اتجاهات 
المرتفعة مستوياتها 

شهدت أسعار حبوب الذرة اتجاهات خليطة هذا الشهر، حيث ارتفعت أسعار 
الذرة الصفراء للشهر الثاني على التوالي، مقلصة الفجوة بينها وبين 

األسعار المتراجعة للذرة البيضاء. إال أن األسعار التزال أعلى من مستوى 
نظيرتها قبل عام بشكل ملحوظ، ما يعكس بشكل رئيسي حالة محدودية 
اإلمداد، إلى جانب تراجع قيمة العملة المحلية وعروض األسعار األعلى 

على المستوى الدولي التي أسهمت في ارتفاع مستوى األسعار مقارنة 
مع نظيرتها قبل عام.   

أسعار الذرة عند مستويات قياسية أو شبه قياسية 
وصلت أسعار الذرة المجروشة إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية 
خالل مايو/أيار عقب الزيادات الحادة التي شهدتها خالل األشهر القليلة 
السابقة بفعل ارتفاع األسعار في جنوب أفريقيا. ويشرف على تنظيم 

سوق الذرة في البلد مؤسسة الذرة الوطنية شبه الحكومية، ومع مطلع 
عام 2016، أعلنت تلك المؤسسة عن زيادة سعر مبيع الذرة ما يعكس 

االرتفاع القياسي الذي وصلت إليه أسعار حبوب الذرة في جنوب أفريقيا، 
المّورد الرئيسي لالحتياجات االستهالكية في سوازيلند. كما عمل تدني 

إنتاج الحبوب عن المعدل بشكل كبير خالل عام 2016 على دفع األسعار نحو 
االرتفاع.     

جنوب أفريقيا  |  الذرة 

سوازيلند  |  الذرة 
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نسبة النمّو

حتى 06/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:
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نسبة النمّو

حتى 05/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Swaziland, National Average, Retail, Maize mealالمرجع هو:

 3.4

5.9

3.0

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة الصفراء أعلى من نظيرتها قبل عام 
بقيت أسعار الذرة الصفراء دونما تغيير يذكر خالل يونيو/حزيران رغم الحصاد 

الراهن، وكانت أعلى بنسبة 19 في المائة من قيم نظيرتها قبل عام، 
حيث يستورد البلد زهاء نصف احتياجاته االستهالكية من الذرة. ولعل تراجع 
الواردات مقارنة مع الشهر السابق ومع يونيو/حزيران قبل عام، إلى جانب 

ارتفاع عروض أسعار التصدير في السوق الدولية وزيادة تكاليف الوقود 
تشكل عوامل أدت إلى دعم تلك األسعار. أضف إلى ذلك إسهام ضعف 

قيمة العملة المحلية في ارتفاع مستوى األسعار.  

بيرو  |  الذرة    
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نسبة النمّو

حتى 06/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Peru, Lima, Wholesale, Maize (yellow)المرجع هو:

6.4
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 
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أعدت هذه النشرة من قبل فريق رصد أسعار األغذية وتحليلها في قسم التجارة واألسواق لمنظمة 
على  باألسعار  المتعلقة  والتحليالت  المعلومات  آخر  على  النشرة  هذه  وتشتمل  والزراعة.  األغذية 
منظمة  تحليل  بذلك  لتستكمل  النامية  البلدان  األساسية، السيما في  لألغذية  المحلي  المستوى 
األغذية والزراعة لألسواق الدولية. كما توفر تحذيرًا مبكرًا بارتفاع أسعار األغذية على المستوى القطري 

التي قد تؤثر سلبًا في األمن الغذائي. 

يعتمد هذا التقرير على المعلومات المتوافرة حتى يوليو/تموز 2016. 

 تجدون كافة البيانات المستخدمة في هذا التحليل في أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابط:
www.fao.org/giews/pricetool

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني لرصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابط:

 www.fao.org/giews/food-prices

توّجه تساؤالتكم إلى: 

رصد أسعار األغذية وتحليلها 
قسم التجارة واألسواق 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
 Viale delle Terme di Caracalla

00153، روما، إيطاليا 
GIEWS1@fao.org :البريد االلكتروني

إخالء مسؤولية 

ال ُيعّبر تحديد المواقع وعرض المواد في هذه المادة اإلعالمية عن 
أي رأي مهما كان لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بخصوص 
الحالة القانونية والتنموية ألي بلد أو قطاع أو مدينة أو منطقة أو 
سلطاتها أو بخصوص تحديد تخومها أو حدودها. وإن ذكر شركات 
أو منتجات معينة لمنتجين ما، سواء تمتعت ببراءة االختراع أم ال، ال 
يعني أن المنظمة تؤيدها أو توصي بها دون غيرها من الشركات 
أو المنتجات ذات الطابع المشابه من تلك التي لم تأت المنظمة 

على ذكرها. 

إن اآلراء الواردة في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف )المؤلفين( 
وال تعكس بالضرورة آراء منظمة األغذية والزراعة وسياساتها. 

© منظمة األغذية والزراعة، 2016 
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