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نشرة خاصة برصد بيانات أسعار األغذية وحتليلها

سية ألسا ا   ئل سا لر  ا

شهدت أسعار التصدير للقمح والذرة تراجعاً خالل شهر يناير/كانون الثاني،    •
وذلك بفعل اإلمداد العاملي الكبير والتوقعات بحصاد جيد حملاصيل عام 2015. 
احلصاد  استكمال  مع  انخفاضها  لألرز  الدولية  األسعار  عروض  واصلت  كما 
قيم  من  أدنى  للحبوب  التصدير  أسعار  كانت  عامة،  بصفة   .2014 لعام  الرئيسي 

نظيرتها في العام السابق. 

رغم األسعار الدولية املتدنية نسبياً للحبوب، إال أن انخفاض قيمة العمالت    •
األسعار  على  الضغط  في  تسبب  املستوردة  البلدان  من  عديد  في  الوطنية 
املستقلة  الكومونويلث  بلدان  في  السيما  األخيرة،  األشهر  خالل  وارتفاعها  احمللية 

وأمريكا اجلنوبية. 

في  أساسياً  محصوالً  متثل  التي  الذرة  أسعار  واصلت  الوسطى،  أمريكا  في     •
مستويات  إلى  وصلت  حيث  الثاني،  يناير/كانون  شهر  خالل  ارتفاعها  البلد، 
أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام. إال أن أسعار الفاصولياء احلمراء بقيت ضعفي 

نظيرتها من العام السابق رغم االنخفاض الذي طرأ عليها مؤخراً. 

أفريقيا  بلدان  في  احلبوب  أسعار  على  طرأت  التي  املوسمية  االرتفاعات  رغم  	•
جنوب الصحراء الكبرى إال أنها بقيت أدنى من نظيرتها قبل عام بصفة عامة 

بفعل اإلمداد الكافي من احلصاد اجليد بصفة عامة لعام 2014. 
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حتذير األسعار على املستوى احمللي 

الوضع  بخصوص  والزراعة  األغذية  ملنظمة  يكن  رأي مهما  أي  عن  تعبر  ال  اخلريطة  في  املعروضة  واملواد  املستخدمة  التسميات  إن 
القانوني أو الدستوري ألي بلد أو قطاع أو منطقة بحرية أو بخصوص رسم احلدود. 
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وحتليلها هنا 

األسعار الدولية للحبوب 
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أسعار التصدير للحبوب تتراجع خالل شهر يناير/كانون الثاني وتصل إلى مستويات أدنى من نظيرتها قبل عام

األسعار الدولية للحبوب )مرجعية)

األسعار الدولية للقمح

شهدت عروض أسعار تصدير القمح انخفاضاً بصفة عامة خالل 
شهر يناير/كانون الثاني، بسبب اإلمداد العاملي الوفير الذي واصل 
تأثيره في األسعار، ناهيك عن الطلب الضعيف على التصدير. كما 
أن التوقعات بإنتاج جيد من محصول القمح خالل عام 2015 في 
على  الضغط  من  مزيداً  األرضية فرض  للكرة  الشمالي  النصف 
األسعار ما سبب انخفاضها. وانخفض القمح األمريكي املرجعي 
أمركياً  دوالراً   262 إلى  القاسي(  األحمر  الشتوي  القمح   2 )رقم 
للطن، أي بنسبة تسعة في املائة عن سعر شهر ديسمبر/كانون 
األول ونظيره في العام السابق. غير أن األسعار في منطقة البحر 
عروض  كانت  عموماً،  عملياً.  استقرارها  على  حافظت  األسود 
نظيرتها  من  أدنى  الثاني  يناير/كانون  في  القمح  تصدير  أسعار 

خالل الفترة عينها قبل عام. 

الثاني  يناير/كانون  شهر  خالل  للذرة  التصدير  أسعار  انخفضت 
حيث وصل معدل سعر الذرة األمريكية املرجعية )رقم 2. صفراء( 
من  املائة  في   11 بنسبة  أدنى  أي  للطن،  أمريكياً  دوالراً   176 إلى 
مستوى نظيره قبل عام. وجاء انخفاض أسعار الذرة نتيجة استمرار 
اإلمداد العاملي املرتفع والتوقعات بإنتاج وفير عام 2015 في أمريكا 
وكان  االنتهاء.  على  اجلديد  احملصول  زراعة  اجلنوبية، حيث شارفت 

للمخاوف حيال انخفاض الطلب على الذرة املستخدمة لصناعة 
هي  تأثيراً  للنفط،  الدولية  األسعار  تدني عروض  بفعل  اإليثانول، 
األخرى في أسعار الذرة. غير أن التغير الذي طرأ على الصادرات في 
الواليات املتحدة أدى إلى كبح تراجع أسعار احملصول بشكل أكبر. 
وتدنت أسعار الذرة من أي منشأ كان بشكل كبير عن نظيرتها في 

يناير/كانون الثاني من العام املنصرم.  

عرض  ميثل  الذي  100%ب،  التايلندي  األبيض  األرز  سعر  شهد 
السعر املرجعي لألسعار الدولية لألرز، ارتفاعاً هامشياً ليصل إلى 
وذلك   ،2015 الثاني  يناير/كانون  للطن خالل  أمريكياً  دوالراً   429
يعود بشكل أساسي إلى تأثير اجلفاف الذي ضرب احملصول الثانوي 
للبلد خالل موسم 15/2014. غير أن أسعار التصدير للمحاصيل 
التي تعود إلى منشأ آخر انخفضت بصفة عامة خالل يناير/كانون 
ديسمبر/كانون  مع  مقارنة  االنخفاض  هذا  تواضع  رغم  الثاني، 
األول، مسببة انخفاضاً في دليل كافة أسعار األرز ملنظمة األغذية 
الشهري  االنخفاض  الذي يشكل  املائة،  0.7 في  بنسبة  والزراعة 
اخلامس على التوالي. وبقيت أسعار تصدير األرز منخفضة عموماً 

وأدنى من مستويات نظيرتها قبل عام. 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وحتليلها هنا 

حتذيرات األسعار على املستوى احمللي 
في البلدان التي ترتفع فيها أسعار سلعة غذائية أساسية أو أكثر على نحو غير طبيعي ما يؤثر سلباً في احلصول على األغذية 

شهدت أسعار الذرة البيضاء والفاصولياء احلمراء ارتفاعاً حاداً خالل شهر يناير/كانون الثاني ووصلت إلى مستويات أعلى 
بكثير من نظيرتها قبل عام

سجلت أسعار الذرة البيضاء، احملصول األساسي الرئيسي في البلد، ارتفاعاً حاداً 
خالل شهر يناير/كانون الثاني لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من نظيرتها قبل 
عام. وبعد انخفاضها خالل األشهر السابقة مع وصول حصاد املوسم الثانوي دي 
بوستريرا 15/2014، استأنفت األسعار ارتفاعها خالل يناير/كانون الثاني بسبب 
اإلمداد الضعيف الناجم عن تضرر حصاد املوسم الرئيسي باجلفاف بشكل كبير. 

ارتفعت خالل يناير/كانون الثاني أسعار املبيع باجلملة للفاصولياء احلمراء، املكون 
املهم في الوجبة الغذائية في البلد واملستوردة بأغلبها، وذلك بعد انخفاضها احلاد 
خالل األشهر السابقة مع وصول احلصاد اجلديد. ولعل إنتاج املوسم دي بوستريرا 
األسعار  تلك  زاد من  اإلقليمي  اإلمداد  التوقعات وضعف  دون مستوى  الذي كان 

التي وصلت إلى أكثر من ضعف مستوياتها مقارنة مع العام الفائت. 

ارتفعت أسعار الذرة البيضاء بشكل حاد خالل يناير/كانون الثاني ووصلت إلى مستويات أعلى من نظيرتها قبل عام؛ بينما 
حافظت أسعار الفاصولياء على ارتفاعها رغم انخفاضها بشكل كبير خالل األشهر السابقة.

 ارتفعت أسعار املبيع باجلملة للذرة البيضاء بشكل حاد خالل يناير/كانون الثاني،
 ما عكس املنحى الذي كانت عليه خالل الشهرين الفائتني مع وصول حصاد

 املوسم الثانوي 15/2014. ولعل ضعف إمداد األسواق بفعل انخفاض محصول
 املوسم الرئيسي الناجم عن اجلفاف والذي استكمل خالل سبتمبر/أيلول أدى إلى

 دعم األسعار التي ارتفعت بنسبة تزيد على 40 في املائة مقارنة مع مستويات
يناير/كانون الثاني من العام املاضي.

استمر تراجع أسعار املبيع باجلملة للفاصولياء احلمراء بوتيرة منخفضة للشهر 
أن  غير  األسواق.  بوستريرا  دي  حصاد  دخول  مع  الثاني  يناير/كانون  خالل  الثالث 
بفعل  عام،  قبل  نظيرتها  مع  مقارنة  املائة  في   70 بنسبة  أعلى  بقيت  األسعار 

ضعف إمداد األسواق الناجم عن انخفاض اإلنتاج خالل السنتني السابقتني. 

حافظت أسعار الفاصولياء احلمراء خالل يناير/كانون الثاني على ضعف مستوى نظيرتها قبل عام رغم انخفاضها خالل 
الشهرين السابقني، في حني عاودت أسعار الذرة ارتفاعها 

الوجبة  في  املهم  املكوّن  احلمراء،  للفاصولياء  باجلملة  املبيع  أسعار  سجلت 
الغذائية احمللية، انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي خالل يناير/كانون الثاني مع وصول 
حصاد موسم  دي بوستريرا الثاني الذي يشكل 40 في املائة من اإلنتاج السنوي 
بعد  عام،  قبل  أعلى من ضعف مستوياتها  بقيت  األسعار  أن  غير  األسواق.  إلى 
إخفاق اإلنتاج اجليد للموسم الثاني في تعويض اخلسائر الناجمة عن اجلفاف الذي 
خالل  التراجع  من  مزيداً  األسعار  ستشهد  للتوقعات  وتبعاً  األول.  املوسم  ضرب 

األشهر القادمة مع وصول حصاد املوسم الثالث. 

عقب  الثاني  يناير/كانون  خالل  البيضاء  للذرة  باجلملة  املبيع  أسعار  ارتفعت 
املوسم  حصاد  وصول  مع  السابقني  الشهرين  خالل  سجلته  الذي  االنخفاض 
2014 مبقدار الثلث. ولعل  الثاني، حيث جتاوزت مستوياتها في يناير/كانون الثاني 
انخفاض حصاد  نتيجة  األسواق  إمداد  إلى ضعف  يعود  األسعار  ارتفاع مستوى 

املوسم الرئيسي بفعل اجلفاف والذي استكمل في سبتمبر/أيلول املاضي. 

السلفادور – الذرة البيضاء 
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نيكاراغوا – الفاصولياء احلمراء 
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وحتليلها هنا 

حتذيرات األسعار على املستوى احمللي - واصل 

أسعار دقيق القمح تشهد استقراراً، لكنها تصل إلى مستويات قياسية أو شبه 
قياسية خالل يناير/كانون الثاني 

لم تشهد أسعار دقيق القمح، املنتج األساسي في البلد، تغيراً يذكر خالل يناير/
كانون الثاني، لكنها حافظت على مستوياتها القياسية أو شبه القياسية عقب 
ارتفاعها خالل األشهر القليلة السابقة، حيث يستورد البلد في العادة قرابة 40 
في املائة من احتياجاته االستهالكية من القمح، السيما من كازاخستان. ولعل 
2014، إلى جانب  االنخفاض احلاد في قيمة العملة الوطنية منذ سبتمبر/أيلول 
أن  إلى ذلك  القمح عزز من تلك األسعار. أضف  الزيادة في عروض أسعار تصدير 
ارتفاع أسعار الوقود محلياً، والذي بقي  أسعار دقيق القمح حتسنت أيضاً بفعل 

رغم انخفاضه مؤخراً أعلى من نظيره قبل عام بنسبة 20 في املائة. 

العاملي  النظام  القطري لقيرغيزستان في  املوجز  زيارة  يرجى  املعلومات،  ملزيد من 
للمعلومات واإلنذار املبكر 

يناير/ خالل  قياسية  شبه  مستويات  إلى  ارتفاعاً  تشهد  للقمح  احمللية  األسعار 
كانون الثاني 

وذلك  السابقة  األشهر  من  أقل  بوتيرة  ارتفاعها  للقمح  احمللية  األسعار  واصلت 
خالل يناير/كانون الثاني لتصل إلى مستويات شبه قياسية. ورغم اإلمداد الوفير 
2014 والتوقعات بإنتاج جيد عموماً من محاصيل القمح  من احلصاد اجليد لعام 
العملة  قيمة  انخفاض  بفعل  ارتفاعاً  شهدت  األسعار  أن  إال   ،2015 للموسم 
األسعار،  زيادة  للحّد من  2014. وفي سعي منها  أواخر  الوطنية بشكل حاد منذ 
أواخر ديسمبر/كانون األول على فرض ضرائب على صادرات  وافقت احلكومة في 
7.5 يورو على كل طن، حيث أن انخفاض  املائة، إلى جانب  15 في  القمح بنسبة 
الروبل شجع املزارعني على بيع منتجاتهم من احلبوب خارج البالد. وسيبدأ  قيمة 
30 يونيو/ العمل وفق هذا اإلجراء اجلديد اعتباراً من أول أيام فبراير/شباط حتى 

حزيران 2015. 

ديسمبر/ خالل  قياسية  شبه  مستويات  عند  لكن  استقراراً  تشهد  األرز  أسعار 
كانون األول 

 لم تشهد أسعار األرز، احملصول الرئيسي في البلد، تغيراً يذكر عملياً خالل 
شهر ديسمبر/كانون األول، لكنها حافظت على ارتفاعها عند مستويات شبه 

قياسية، وذلك عقب الزيادات احلادة التي طرأت عليها خالل األشهر السابقة. 
ولعل ما أسهم في ارتفاع األسعار كان تدني إنتاج األرز غير املقشور بنسبة 22 

في املائة خالل عام 2014، واملتوقع رسمياً بقرابة 3.6 مليون طن، أي أقل بنحو 
1.0 مليون طن من عام 2013 وهو املستوى األدنى له منذ عام 2007. وجاء هذا 
االنخفاض نتيجة ظروف الطقس اجلاف وتدني توافر املياه اخملصصة للري خالل 

املوسمني الزراعيني األول ماها والثاني ياال لعام 2014. وفي محاولة لتحقيق 
االستقرار في األسعار، عمدت احلكومة إلى دعم أسعار األرز املستورد املباع عن 

طريق مراكز التوزيع اخلاصة بها )منافذ بيع النكا ساثوسا والشاحنات( وزيادة 
الواردات. وتقول التوقعات بانخفاض أسعار األرز مع حترير احلكومة لألرز املستورد 

وبدء حصاد محصول ماها لعام 2015 املنتظر أن يأتي بغالل جيدة.

قيرغيزستان – دقيق القمح 

االحتاد الروسي – القمح 
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حتى 01/15 معّدل هذه الفترة

املعدل للنمو املركب بالقيمة احلقيقية

نسبة النمّو

حتى 01/15 معّدل هذه الفترة

املعدل للنمو املركب بالقيمة احلقيقية

نسبة النمّو

حتى 12/14 معّدل هذه الفترة

املعدل للنمو املركب بالقيمة احلقيقية

املرجع هو:

املرجع هو:

املرجع هو:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=KGZ
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وحتليلها هنا 

حتذيرات األسعار على املستوى احمللي - واصل 

أسعار دقيق القمح تشهد استقراراً لكن عند مستويات شبه قياسية خالل يناير/
كانون الثاني 

يذكر عملياً  تغيراً  البلد،  في  الرئيسي  احملصول  القمح،  دقيق  أسعار  لم تشهد 
عند مستويات  ارتفاعها  على  لكنها حافظت  األول،  ديسمبر/كانون  خالل شهر 
شبه قياسية في أعقاب ارتفاعها خالل األشهر السابقة. ويستورد البلد في العادة 
القمح، السيما من كازاخستان. ولعل  احتياجاته االستهالكية من  قرابة نصف 
االنخفاض احلاد في قيمة العملة الوطنية السيما بدءاً من أواخر عام 2014، إلى 
إلى  أضف  األسعار.  تلك  من  عزز  القمح  تصدير  أسعار  عروض  في  الزيادة  جانب 
ذلك أن أسعار دقيق القمح ازدادت أيضاً بفعل ارتفاع تكاليف الوقود والنقل على 
املستوى احمللي، حيث ال تزال تضغط على األسعار صعوداً رغم انخفاضها مؤخراً 

في السوق الدولية. 

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوجز القطري لطاجيكستان في النظام العاملي 
للمعلومات واإلنذار املبكر 

أسعار القمح ودقيق القمح تشهد ارتفاعاً إلى مستويات قياسية خالل يناير/
كانون الثاني

مستويات  إلى  وصل  ارتفاعاً  القمح  ودقيق  للقمح  احمللية  األسعار  سجلت 
 80 الزيادة في أسعار احلبوب  الثاني، حيث بلغت  يناير/كانون  قياسية خالل شهر 
في املائة مقارنة مع الفترة عينها من العام الفائت. ورغم اإلمداد الوفير الذي جاء 
به احلصاد اجليد لعام 2014 والتوقعات بغالل جيدة حملصول القمح في عام 2015، 
ارتفعت األسعار بفعل انخفاض قيمة العملة الوطنية، وذلك بدءاً من الربع األول 
لعام 2014، حيث انخفضت إلى مستويات جديدة في يناير/كانون الثاني. وعقب 
االرتفاع في األسعار، وافقت احلكومة بالتعاون مع التجار على حتديد كمية القمح 
يناير/كانون  بني  تصديرها  سيتم  والتي  طن  مليون   1.2 بنحو  للطحن  اخملصص 
الثاني ويونيو/حزيران 2015. واعتباراً من بداية سنة التسويق في يوليو/متوز وحتى 
منتصف يناير/كانون الثاني 2015، صدرت أوكرانيا 8.4 مليون طن من القمح، أي 
أعلى بقرابة 16 في املائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مبا في ذلك 

حوالي 4.7 مليون طن من القمح اخملصص للطحن. 

طاجيكستان – دقيق القمح 

أوكرانيا – القمح 
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نسبة النمّو

حتى 01/15 معّدل هذه الفترة

املعدل للنمو املركب بالقيمة احلقيقية

املرجع هو:

املرجع هو:

http://www.fao.org/giews/food-prices/international-prices/en/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=TJK
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وحتليلها هنا 

غرب أفريقيا 

أسعار احلبوب اخلشنة تشهد تراجعاً أو استقراراً في جّل بلدان منطقة الساحل األفريقي 

Latest Price
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أسعار املبيع باجلملة للسرغوم في غرب أفريقيا

 أسعار املبيع باجلملة للدخن في غرب أفريقيا

 أسعار املبيع باجلملة للحبوب اخلشنة في كانو، نيجيريا

خالل  وتراجعها  استقرارها  على  اخلشنة  احلبوب  أسعار  جّل  حافظت 
بسبب  وذلك  األفريقي،  الساحل  منطقة  بلدان  في  األخيرة  األشهر 
والذي  اإلقليمي  املستوى  على  احلصاد  وفره  الذي  اإلمداد  في  الزيادة 
أسعار  الساحلي، حافظت  احلزام  وفي  السابق.  العام  املعدل خالل  جتاوز 
احلبوب اخلشنة على استقرارها خالل شهر يناير/كانون الثاني أو شهدت 
تراجعاً في كل من النيجر وبوركينا فاسو ومالي.  بصفة عامة، كانت 
بكثير  أدنى  محلياً  املنتَجني  والدخن  الرفيعة  الذرة  محصولي  أسعار 
من مستويات نظيرتها قبل عام. وعلى نحو مماثل، بقيت أسعار احلبوب 
الثاني في  يناير/كانون  كبيراً خالل  تراجعاً  أو شهدت  اخلشنة مستقرة 
املناطق الساحلية، وبشكل ملحوظ في نيجيريا التي تعتبر أكبر منتج 

في املنطقة. 

وغينيا،  وسيراليون  ليبيريا  مثل  إيبوال،  بوباء  املتضررة  البلدان  وفي 
يناير/كانون  تراجعت أسعار األرز على املستوى احمللي بشكل أكبر خالل 
الثاني، في حني حافظت أسعار األرز املستورد على استقرارها أو شهدت 
جاء  احمللي  املستوى  على  األرز  أسعار  في  الهابط  املنحى  ولعل  تراجعاً. 

بفعل زيادة اإلمداد الذي وفره حصاد عام 2014 املستكمل مؤخراً. 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وحتليلها هنا 

اجلنوب األفريقي 

أسعار الذرة تشهد ارتفاعاً موسمياً لكنها تبقى أدنى من مستويات نظيرتها قبل عام بفعل زيادة اإلمداد 

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Percent Change
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أسعار املبيع باجلملة للذرة في راندفونتني، جنوب أفريقيا

 أسعار املبيع بالتجزئة للذرة في مالوي

أسعار املبيع بالتجزئة للذرة البيضاء في موزامبيق

إثر  الثاني  يناير/كانون  خالل  عامة  بصفة  ارتفاعاً  الذرة  أسعار  شهدت 
 .2015 لعام  الرئيسي  املوسم  في حصاد  البدء  وقبل  املوسمية،  األمناط 
ورغم االرتفاعات األخيرة في األسعار، إال أنها التزال أدنى بكثير من قيم 
نظيرتها قبل عام، وذلك بفعل احلصاد الوفير لعام 2014. إال أن ثمة بعض 
أفريقيا،  جنوب  في  السيما  شهرياً  لوحظت  التي  االنخفاض  حاالت 
التوقعات  بفعل  اإلقليمية،  دون  املنطقة  في  الرئيسي  املصّدر  البلد 
الوفيرة  األمطار  أعقاب  في   2015 لعام  الذرة  محصول  إنتاج  بتحسن 
هطلت  والتي  الثاني  ويناير/كانون  األول  ديسمبر/كانون  شهري  خالل 
بعد اجلفاف الذي شهده مطلع املوسم الزراعي في أكتوبر/تشرين األول. 
زمبابوي التي سجلت تراجعاً  ولعل هذا االنخفاض يسري كذلك على 
املوّرد األساسي  الواردات األرخص من جنوب أفريقيا،  في األسعار بفعل 

وارتفاع الدوالر مقابل الراند. وفي بقاع أخرى من املنطقة دون اإلقليمية، 
إذ  وموزامبيق.  مالوي  من  في كل  األسعار  في  أكبر  ارتفاع  تسجيل  مت 
في  2015 سبباً  عام  البلدين في مطلع  التي ضربت  الفيضانات  كانت 
الضغط على األسعار ارتفاعاً في املناطق املتضررة، وذلك بفعل اضطراب 
بقيت  زامبيا،  وفي  األسواق.  إمداد  اضطراب  وبالتالي  التجاري  التدفق 
عقب  كاف  من  األكثر  اإلمداد  أن  حيث  متواضعة،  املوسمية  املكاسب 
الوقود  أسعار  في  النظر  إعادة  وكذلك   ،2014 لعام  القياسي  احلصاد 
كبح  في  أسهمت   ،2015 منتصف  في  احلكومة  قبل  من  لتخفيضها 

املزيد من ارتفاع األسعار. 

http://www.fao.org/giews/food-prices/international-prices/en/
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وحتليلها هنا 

شرق أفريقيا 

أسعار احلبوب تواصل تراجعها في معظم األسواق مع زيادة اإلمداد بفعل حصاد عام 2014

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Wholesale prices of sorghum in the Sudan
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 أسعار املبيع باجلملة للذرة في إثيوبيا

أسعار املبيع باجلملة للسرغوم في السودان

اإلقليمية  دون  املنطقة  بلدان  جّل  في  تراجعها  احلبوب  أسعار  واصلت 
خالل شهر يناير/كانون الثاني، وذلك بعد أن وصلت إلى األسواق معظم 
كينيا  ففي  مؤخراً.  احملصودة   2014 لعام  الرئيسي  املوسم  محاصيل 
املوسم  محاصيل  حصاد  شهدت  التي  املتحدة  تنزانيا  وجمهورية 
الرئيسي خالل فترة أبكر، ارتفعت األسعار إلى حّد ما في بعض األسواق 
محاصيل  بانخفاض  اخملاوف  بفعل  وكذلك  املوسمية  األمناط  عقب 
املوسم الثانوي القادم 15/2014 بحسب التوقعات. أما في أوغندا، ورغم 

الذي مت حصاده مؤخراً، شهدت أسعار  الثانوي  املوسم  اإلنتاج اجليد من 
الذرة حتسناً في العاصمة كمباال بفعل الطلب املرتفع على التصدير. إال 
أن أسعار احلبوب بقيت عموماً عند مستويات منخفضة بفعل اإلمداد 
الصومال  أما  التجارة على املستوى اإلقليمي.  الكافي واستمرار تدفق 
من  أعلى  األسعار  كانت  حيث  استثناًء،  فكانتا  السودان  وجنوب 
مستويات نظيرتها قبل عام رغم حاالت االنخفاض التي شهدتها مؤخراً. 

الثاني  يناير/كانون  في  الرفيعة  الذرة  أسعار  تراجعت  السودان،  وفي 
أعلى بنسبة وصلت  الدخن  العام، وبقيت أسعار  إلى مستويات مطلع 
وفي  األخيرة.  األشهر  امللحوظ خالل  االنخفاض  رغم  املائة  50 في  حتى 

العاصمة اخلرطوم، شهدت أسعار القمح، املستورد مبعظمه واملستهلك 
في املنطق احلضرية، حتسناً في يناير/كانون الثاني عقب انخفاضها خالل 

الربع األخير من عام 2014 وذلك يعود جزئياً إلى زيادة توافر حبوب أخرى.

الثاني مع حصاد  إثيوبيا، انخفضت أسعار الذرة خالل يناير/كانون  في 
املوسم الرئيسي لعام 2014، حيث تراجعت أسعار احملصول خالل الشهر 
املذكور حتى 22 في املائة وبقيت أدنى من مستويات نظيرتها قبل عام. 
البيضاء  الرفيعة  والذرة  والتيف  القمح  أبابا، شهدت أسعار  أديس  وفي 

والذرة الرفيعة احلمراء استقراراً خالل يناير/كانون الثاني وكانت أدنى من 
قيم نظيرتها من الفترة عينها في عام 2014، ما عدا القمح الذي بقي 

أعلى مبقدار الربع بعد زيادته املطردة في معظم فترات العام املاضي. 
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شرق أفريقيا  - واصل 
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 أسعار املبيع باجلملة للذرة في كينيا

 أسعار املبيع باجلملة للذرة في جمهورية تنزانيا املتحدة وأوغندا

 أسعار املبيع بالتجزئة للذرة والسرغوم في الصومال

حيال  واخملاوف   2014 عام  في  احلبوب  إنتاج  انخفاض  ورغم  كينيا،  وفي 
القصير،  املطري  الثانوي  املوسم  محاصيل  في  املتقلبة  األمطار  تأثير 
بقيت األسعار أدنى من مستويات نظيرتها قبل عام بشكل كبير خالل 

يناير/كانون الثاني، وذلك بفعل الواردات التي فاقت املعدل من الدولتني 
اجملاورتني أوغندا وجمهورية تنزانيا املتحدة. 

وفي جمهورية تنزانيا املتحدة، شهدت أسعار الذرة منحيني خليطني 
خالل يناير/كانون الثاني. ففي أروشا، الواقعة شمال البالد ضمن منطقة 
هطول مطري ثنائي النموذج، ارتفعت أسعار الذرة بفعل التوقعات غير 
املؤاتية من حصاد موسم فولي الثانوي الراهن. أما في إيرينغا، الواقعة 
في املنطقة الوسطى اجلنوبية للبلد في منطقة هطول مطري أحادي 
املوسمية.  األمناط  أعقاب  في  ارتفاعاً  األسعار  شهدت  فقد  النموذج، 
في  األكبر  احلضري  املركز  السالم،  دار  في  األسعار  انخفضت  باملقابل، 
نظيرتها  بكثير من مستويات  أدنى  األسعار  كانت  عامة،  بصفة  البلد. 
اإلمداد  بفعل  وذلك  اجلوار،  بلدان  إلى  املتواصل  التصدير  رغم  عام،  قبل 

الوفير من احلصاد اجليد لعام 2014. 

منطقة  في  الواقعة  ليرا  سوق  في  الذرة  أسعار  شهدت  أوغندا،  وفي 
املوسم  حصاد  استكمال  مع  انخفاضاً  البلد،  في  الرئيسية  اإلنتاج 
الثاني، بينما بقيت ثابتة في بوسيا، التي متثل مركزاً رئيسياً عبر احلدود 
مع كينيا، في حني ارتفعت في العاصمة كمباال. عموماً، كانت أسعار 
الذرة أدنى بكثير من مستويات نظيرتها قبل عام رغم الطلب املتواصل 
أسعار  معظم  شهدت  كمباال،  وفي  اجملاورة.  البلدان  من  التصدير  على 
محاصيل موز الطبخ )ماتوكي( والفاصولياء استقراراً خالل يناير/كانون 

الثاني، في حني ارتفعت أسعار دقيق الكسافا بنسبة 33 في املائة. 
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ال تغيير يذكر على أسعار األرز عموماً خالل يناير/كانون الثاني، في حني تشهد أسعار دقيق القمح اجتاهات خليطة 
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آسيا الشرق األقصى 

 أسعار املبيع باجلملة لألرز في بلدان آسيوية ُمصّدرة

أسعار املبيع باجلملة لألرز في ياجنون، ميامنار

حافظت األسعار احمللية لألرز على استقرارها خالل يناير/كانون الثاني في 
جل البلدان املصدرة واملستوردة للمحصول، وذلك بفعل انخفاض النشاط 
التجاري، إلى جانب البرامج احلكومية لتوفير احملصول، والتي تخفف من 
الضغط على األسعار خلفضها نتيجة احلصاد الرئيسي لعام 2014 الذي 
استكمل مؤخراً، واملتوقع أن يصل إلى مستويات جيدة. ففي فيت نام، 
انخفضت األسعار للشهر الرابع على التوالي مع بداية محصول املوسم 
األرز  أسعار  تراجعت  عامة،  بصفة   .15/2014 للفترة  الشتوي/الربيعي 
في املنطقة عن مستوى أسعار يناير/كانون الثاني في العام املاضي. غير 
أن أسعار األرز شهدت زيادة وكانت أعلى من قيم نظيرتها قبل عام في 
ميامنار بفعل التجارة الراسخة مع الصني، وكذلك األمر في أندونيسيا، 
حيث واصلت ارتفاعها إلى مستويات قياسية، مدعومة بانخفاض إنتاج 
وفي  األرز.  تأمني  وأسعار  الوقود  أسعار  في  األخيرة  والزيادات   2014 عام 
سري النكا، وصلت أسعار األرز إلى مستويات قياسية خالل ديسمبر/

كانون األول، بسبب االنخفاض احلاد في إنتاج العام املاضي. 

الثاني،  يناير/كانون  خالل  خليطة  اجتاهات  القمح  دقيق  أسعار  أظهرت 
فقد ارتفعت في الصني بفعل تدني توافر القمح بنوعية عالية، ما دفع 
احلكومة إلى حترير مخزونات املادة في أواخر يناير/كانون الثاني للحد من 
ملحوظاً  ارتفاعاً  األسعار  فشهدت  بنغالديش،  في  أما  االرتفاع.  هذا 
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات التي توزعها احلكومة 
في  العام  االستيراد  انخفاض  إثر  املفتوحة  السوق  مبيعات  طريق  عن 
األشهر السابقة. وعلى النقيض من ذلك، شهدت عروض أسعار القمح 
ودقيق القمح انخفاضاً في باكستان وكانت عموماً أدنى من قيم يناير/

اإلنتاج  من  اجليد  اإلمداد  بسبب  وذلك  املاضي،  العام  من  الثاني  كانون 
القمح  دقيق  أسعار  حققت  أفغانستان،  وفي   .2014 لعام  القياسي 
املستورد بأغلبه انخفاضاً في العاصمة كابول، بفعل كميات االستيراد 
األمن  بانعدام  متأثراً  األخرى  األسواق  بعض  أنه حتسن في  إال  الكافية، 
الناجم عن الصراعات األهلية. أما في الهند، لم تشهد أسعار القمح 
تغييراً يذكر بصفة عامة خالل يناير/كانون الثاني، وذلك بفعل اإلمداد 

الكافي من احلصاد القياسي في العام املاضي. 
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آسيا الشرق األقصى - واصل
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 أسعار املبيع بالتجزئة لألرز في أندونيسيا

 أسعار املبيع بالتجزئة لألرز ودقيق القمح في الصني

 أسعار املبيع بالتجزئة لألرز والقمح في الهند

 أسعار املبيع بالتجزئة لألرز ودقيق القمح في دكا، بنغالديش
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أسعار القمح ودقيق القمح تشهد مزيداً من االرتفاع أو االستقرار على المستوى المحلي عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خالل يناير/كانون الثاني 

بلدان الكومونويلث املستقلة – آسيا وأوربا 
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 أسعار املبيع باجلملة للقمح ودقيق القمح في أوكرانيا

 أسعار املبيع باجلملة للقمح في االحتاد الروسي

 أسعار التصدير للقمح اخملصص للطحن

القمح  ودقيق  القمح  أسعار  واصلت  وأوكرانيا،  الروسي  االحتاد  في 
إلى  لتصل  الثاني  يناير/كانون  خالل  احمللي  املستوى  على  ارتفاعها 
مستويات قياسية، حيث ساعدها على ذلك االنخفاض احلاد في قيمة 
أسعار  بقيت  باملقابل،  األخيرة.  الثالثة  األشهر  خالل  الوطنية  العملة 
انخفاض  بفعل  نسبياً  مستقرة  البلدين  هذين  في  القمح  تصدير 
النشاط التجاري خالل هذا الشهر، وكانت أدنى من مستواها قبل عام 
بسبب وفرة محصول القمح في العام املاضي. وفي كازاخستان، بقيت 
عروض أسعار التصدير دومنا تغيير، لكن عند مستويات أعلى بشكل كبير 
مقارنة مع يناير/كانون الثاني من العام املاضي، وذلك نتيجة انخفاض 

أخرى  بقاع  وفي  نوعيته.   وانخفاض   2014 لعام  القمح  إنتاج محصول 
من املنطقة دون اإلقليمية، حافظت أسعار القمح ودقيق القمح على 
استقرارها عموماً في بلدان تعتمد على االستيراد مثل طاجيكستان 
وقيرغيزستان، وهو ما يعكس اجتاهات أسعار التصدير في كازاخستان، 
شبه  أو  قياسية  مستويات  عند  بقيت  لكنها  للقمح،  الرئيسي  املوّرد 
عروض  ارتفاع  بفعل  البلدان  تلك  في  األسعار  ارتفعت  وقد  قياسية. 
أسعار التصدير وانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع تكاليف الوقود 

على املستوى احمللي رغم انخفاضها عاملياً. 
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أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي 

 أسعار الذرة البيضاء تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خالل يناير/كانون الثاني، في حني تبقى أسعار الفاصولياء احلمراء عند
مستويات مرتفعة
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 أسعار املبيع باجلملة للذرة البيضاء في أمريكا الوسطى

 أسعار املبيع باجلملة للفاصولياء احلمراء في أمريكا الوسطى

جّل  في  الثاني  يناير/كانون  خالل  ارتفاعاً  البيضاء  الذرة  أسعار  شهدت 
بلدان املنطقة دون اإلقليمية، ووصلت إلى مستويات أعلى بكثير من قيم 
نظيرتها قبل عام. وعقب انخفاضها خالل األشهر السابقة مع حصاد 
خالل  ارتفاعها  األسعار  عاودت   ،15/2014 بوستريرا  دي  الثانوي  املوسم 
انخفاض  بفعل  لألسواق  الضعيف  اإلمداد  نتيجة  الثاني  يناير/كانون 
املتوقع  غير  من  اجلفاف.  عن  الناجم  برمييرا  دي  الرئيسي  املوسم  حصاد 
أن تشهد أسعار الذرة انخفاضاً حتى أغسطس/آب مع حصاد املوسم 
يزال عليها حصاد كميات  التي ال  غواتيماال  باستثناء   ،2015 الرئيسي 
كبيرة من الذرة في املناطق الرئيسية إلنتاج الذرة في الشمال. باملقابل، 
األكبر  املنتج  تعتبر  التي  املكسيك،  البيضاء في  الذرة  أسعار  شهدت 
إلى مستوياتها قبل  تراجعاً  بأشواط للذرة في املنطقة دون اإلقليمية، 
احملصول  من  الوفير  اإلنتاج  عقب  الثاني  يناير/كانون  خالل  أعوام  أربعة 

للسنة الثانية على التوالي. 

يناير/كانون  خالل  خليطة  اجتاهات  احلمراء  الفاصولياء  أسعار  أظهرت 
الثاني في املنطقة دون اإلقليمية. إذ شهدت األسعار شيئاً من االنخفاض 
في هندوراس ونيكاراغوا مع دخول حصاد موسم دي بوستريرا السوق، 

الضعيف  اإلمداد  بفعل  عام  قبل  قيمتها  ضعف  قرابة  بقيت  لكنها 
الناجم عن انخفاض إجمالي اإلنتاج خالل السنتني األخيرتني.  لألسواق 
كبيرة  كميات  تستورد  التي  السلفادور،  في  األسعار  ارتفعت  باملقابل، 
عقب  الثاني  يناير/كانون  خالل  نيكاراغوا  من  احلمراء  الفاصولياء  من 
انخفاض  املاضية مع احلصاد اجلديد. ولعل  احلاد في األشهر  انخفاضها 
اإلنتاج املتوقع من املوسم دي بوستريرا واإلمداد الضعيف على املستوى 
اإلقليمي عزز من األسعار التي ارتفعت إلى أكثر من ضعف مستوياتها 
قبل عام. باملقابل، شهدت أسعار صنف الفاصولياء السوداء املستهلكة 
حالة  أو  انخفاضاً  واملكسيك  غواتيماال  من  في كل  أساسي  بشكل 

من االستقرار. 

وفي هايتي، حافظت أسعار األرز املستورد، الذي ميثل الغذاء األساسي، 
قبل سنتني  املاضيني عند مستوياتها  الشهرين  استقراراها خالل  على 
ونصف. وهذا بفعل استقرار عروض أسعار التصدير من الواليات املتحدة 
األمريكية، املوّرد الرئيسي لهايتي. باملقابل، شهدت أسعار وجبات الذرة 
خالل يناير/كانون الثاني ارتفاعاً كبيراً في كافة األسواق بسبب انخفاض 

حصاد املوسم الرئيسي لعام 2014 الناجم عن اجلفاف. 

http://www.fao.org/giews/food-prices/international-prices/en/
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ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وحتليلها هنا 

أسعار دقيق القمح إلى مزيد من التراجع خالل يناير/كانون الثاني وعند مستويات منخفضة نسبياً؛ في حني تشهد 
أسعار الذرة اجتاهات خليطة لكنها تبقى عموماً أعلى من نظيرتها قبل عام 

أمريكا اجلنوبية 
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 أسعار املبيع باجلملة لدقيق القمح في أمريكا اجلنوبية

 أسعار املبيع باجلملة للذرة الصفراء في أمريكا اجلنوبية

بسبب  أشهر  منذ  املتراجع  منحاها  القمح  دقيق  أسعار  واصلت 
ففي  األسواق.  إلى  ووصوله  اجليد   2014 عام  حصاد  استكمال 
اإلقليمية،  دون  املنطقة  الرئيسي في  واملصدر  املنتج  األرجنتني، 
استقرت األسعار  عند مستواها قبل 16 شهراً وكانت أدنى بكثير 
من الذرى التي وصلت إليها قبل عام. أما في البرازيل وبوليفيا، 
البلدين املستوردين للمنتج، كانت األسعار أدنى بكثير من مستوى 
نظيرتها قبل عام ما يعكس املناحي في األرجنتني وإنتاج محصول 
القمح الذي فاق املعدل على املستوى احمللي خالل عام 2014. وفي 
حافظت  أخرى،  مناطق  من  أيضاً  القمح  تستورد  التي  البيرو، 
أدنى قليالً من مستوياتها خالل  األسعار على استقرارها وكانت 

يناير/كانون الثاني من العام املاضي بحسب العملة الوطنية. 

يناير/كانون  الذرة الصفراء اجتاهات خليطة خالل  شهدت أسعار 
نظيرتها  مستوى  من  أعلى  عامة  بصفة  بقيت  لكنها  الثاني 
العملة  قيمة  وانخفاض   2014 عام  إنتاج  تدني  بسبب  عام  قبل 
املستوردة.  البلدان  في  السيما  السابقة،  األشهر  خالل  الوطنية 
ففي البرازيل، البلد املستورد الرئيسي للمنتج، شهدت األسعار 
استقراراً على املستوى احمللي، لكنها بقيت أعلى من نظيرتها قبل 
عام وفق العملة احمللية. وفي األرجنتني، انخفضت األسعار وكانت 

أدنى من مستوى نظيرتها في يناير/كانون الثاني من العام املاضي 
بسبب اإلنتاج الوفير من احملصول في 2014. وفي البلدان املستوردة، 
شهدت أسعار الذرة في كل من شيلي وكولومبيا ارتفاعاً خالل 
يناير/كانون الثاني وكانت أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام، 
 2014 عام  إنتاج  في  احلاد  االنخفاض  وهو  رئيسي  لسبب  وذلك 
وفي  األمريكي.  الدوالر  مقابل  الوطنية  العملة  قيمة  وضعف 
عام  قبل  نظيرتها  مستويات  من  أعلى  األسعار  بقيت  البيرو، 
مبقدار الربع، رغم تراجع األسعار شيئاً ما خالل يناير/كانون الثاني 
بفعل الزيادات الكبيرة في الواردات. باملقابل، ارتفعت أسعار الذرة 
املائة مقارنة مع ديسمبر/ 10 في  اإلكوادور مبقدار  الصفراء في 
كانون األول، لكنها بقيت أدنى بكثير من قيمها قبل عام. ولعل 
محدودية الواردات إلى جانب الطلب القوي أسهم في زيادة تلك 

األسعار.  

خالل  حاد  بشكل  وبيرو  بوليفيا  من  كل  في  البطاطا  أسعار  ارتفعت 
يناير/كانون الثاني، لكنها بقيت أعلى بكثير من مستوى نظيرتها قبل 
خالل  األسعار  تراجع  إلى  إكوادور  في  اإلنتاج  حتسن  أدى  باملقابل،  عام. 
يناير/كانون الثاني، رغم بقائها أعلى من نظيرتها في يناير/كانون الثاني 

من عام 2014 في جل األسواق. 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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أعدت هذه النشرة من قبل فريق رصد أسعار األغذية وحتليلها في قسم التجارة واألسواق ملنظمة األغذية 
والزراعة. وتشتمل هذه النشرة على آخر املعلومات والتحليالت املتعلقة باألسعار على املستوى احمللي لألغذية 
األساسية، السيما في البلدان النامية لتستكمل بذلك حتليل منظمة األغذية والزراعة لألسواق الدولية. 
كما توفر حتذيراً مبكراً بارتفاع أسعار األغذية على املستوى القطري التي قد تؤثر سلباً في األمن الغذائي. 

يستند التقرير إلى املعلومات املتاحة حتى مطلع فبراير/شباط 2015. 

الرابط: على  وحتليلها  األغذية  أسعار  رصد  أداة  في  التحليل  هذا  في  املستخدمة  البيانات  كافة   جتدون 
www.fao.org/giews/pricetool

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع االلكتروني لرصد أسعار األغذية وحتليلها على الرابط:

 www.fao.org/giews/food-prices

توّجه تساؤالتكم إلى: 

رصد أسعار األغذية وحتليلها 

قسم التجارة واألسواق 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

 Viale delle Terme di Caracalla

00153، روما، إيطاليا 

GIEWS1@fao.org :البريد االلكتروني

إخالء مسؤولية 

رأي  أي  عن  اإلعالمية  املادة  هذه  في  املواد  وعرض  املواقع  حتديد  يُعّبر  ال 
احلالة  بخصوص  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ملنظمة  كان  مهما 
القانونية والتنموية ألي بلد أو قطاع أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها أو 
بخصوص حتديد تخومها أو حدودها. وإن ذكر شركات أو منتجات معينة 
ملنتجني ما، سواء متتعت ببراءة االختراع أم ال، ال يعني أن املنظمة تؤيدها 
أو توصي بها دون غيرها من الشركات أو املنتجات ذات الطابع املشابه من 

تلك التي لم تأت املنظمة على ذكرها. 

وال  )املؤلفني(  املؤلف  تخص  اإلعالمي  املنتج  هذا  في  الواردة  اآلراء  إن 
تعكس بالضرورة آراء منظمة األغذية والزراعة وسياساتها. 

© منظمة األغذية والزراعة، 2015 

I4433Aنشرة خاصة برصد بيانات أسعار األغذية وتحليلها -   10 فبراير/شباط 2015


