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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#2 FPMA نشرة خاصة

 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

األساسية ئل  لرسا  ا
النشاط  ↖ تراجع  نتيجة  فبراير/شباط  خالل  تراجعًا  للقمح  الدولية  األسعار  سجلت 

على  األقوى  الطلب  بفعل  استقرارًا  أكثر  الذرة  عروض  كانت  حين  في  التجاري، 
المنتج. أما األسعار الدولية لألرز فشهدت اتجاهات خليطة تبعًا لمنشئها. عمومًا، 

بقيت عروض أسعار الحبوب أدنى من نظيرتها قبل عام.    

وفي الجنوب األفريقي، واصلت أسعار الذرة ارتفاعها خالل فبراير/شباط، رغم أن  ↖
كما سجلت  قياسية.  إلى مستويات  بذلك  لتصل  أبطأ،  بمعدل  كان  االرتفاع  هذا 
مستويات  إلى  لتصل  أفريقيا،  شرق  بلدان  من  عديد  في  أيضًا  ارتفاعًا  األسعار 
المستوى  على  توافرها  تراجع  بسبب  وذلك  عام،  قبل  نظيرتها  من  بكثير  أعلى 
المحلي بشكل رئيسي. وفي غرب أفريقيا، شهدت أسعار الحبوب الخشنة ارتفاعًا 

حادًا في نيجيريا خالل يناير/كانون الثاني.

فبراير/شباط في  ↖ حادًا خالل  ارتفاعًا  الحبوب  أسعار  الجنوبية، سجلت  أمريكا  وفي 
مستويات  إلى  األسعار  وصلت  فقد  اإلقليمية.  دون  المنطقة  بلدان  من  عديد 
في  عام  قبل  عينها  الفترة  أسعار  من  أعلى  مستويات  إلى  أو  قياسية  مرتفعة 
كل من األرجنتين والبرازيل وكولومبيا، وذلك بفعل تراجع قيمة العمالت الوطنية 

بصورة خاصة.

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

4 ............. تحذيرات بخصوص األسعار المحلية 

األرجنتين  |  الذرة

البرازيل  |  الذرة

كولومبيا  |  األرز 

جمهورية الدومينيكان  |  الفاصولياء السوداء

هايتي  |  الذرة  

مالوي  |  الذرة

ميانمار  |  األرز  

نيكاراغوا  |  الذرة  

جنوب أفريقيا  |  الذرة  

جمهورية تنزانيا المتحدة  |  الذرة

زامبيا  |  الذرة

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 
تراجع في األسعار الدولية للقمح خالل فبراير/شباط، في حين تستقر أسعار الذرة عمومًا

تراجعًا بصفة عامة خالل فبراير/ القمح  سجلت أسعار تصدير 
المرجعي القمح األمريكي   شباط، حيث وصل معدل سعر 

 )رقم 2، قاسي أحمر شتوي، تسليم ظهر السفينة( إلى 205
 دوالرات أمريكية للطن، أي أدنى بنسبة أربعة في المائة عن

المائة من قيمة نظيره 20 في  الثاني، وأقل بنسبة   يناير/كانون 
 قبل عام. ويرجع تدني أسعار التصدير إلى تباطؤ النشاط

 التجاري، في حين تبقى االمدادات كبيرة، إلى جانب الظروف
التي تشير إلى الكرة الشمالي  المؤاتية في نصف   الزراعية 

إنتاج جيد آخر لعام 2016.

 وصل معدل سعر الذرة األمريكية المرجعية )رقم 2، صفراء،
 تسليم ظهر السفينة( إلى 160 دوالرًا أمريكيًا  للطن خالل

 فبراير/شباط، أي لم تشهد تغييرًا يذكر بالمقارنة مع مستوى
 األسعار خالل يناير/كانون الثاني، مع أنها تبقى أدنى بنسبة
 ثمانية في المائة مقارنة مع الفترة عينها من العام الفائت.
 ولعل معاودة الطلب على االستيراد وبعض المخاوف حيال

 ظروف المحصول في نصف الكرة الجنوبي يتسبب في
 رفع عروض أسعار التصدير، رغم محدودية تلك الزيادة نتيجة

 االمدادات الوفيرة والتنافس القوي بين المصّدرين. وفي
 األرجنتين، ارتفعت عروض األسعار بفعل الطلب القوي

بتأثير الطقس في المرتبطة  الكبيرة  التصدير والمخاوف   على 
 محصول 2016 الذي اقترب موعد حصاده. وفي منطقة البحر

 األسود، سجلت األسعار ارتفاعًا أيضًا نتيجة الطلب على
مؤخرًا. والمبيعات    التصدير 
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األسعار الدولية للذرة
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األسعار الدولية لألرز

لعموم عة  ا ر لز وا األغذية  منظمة  مؤشر  معدل   وصل 
خالل نقطة   195 لى  إ  )100=04 -2002 ( ز  األر ر   أسعا

/ ير ينا مع  نة  ر مقا بنقطة  أعلى  أي   ،2016 ير/شباط  ا فبر
ز ألر لفرعي  ا لمؤشر  ا ع  تفا ر ا نتيجة  لثاني،  ا نون   كا

عروض تحسن  بفعل  ئة  لما ا في   1.5 بنسبة  بونيكا   جا
عروض شهدت  يلند،  تا وفي  ية.  لمصر ا ر   األسعا

معدل وصل  حيث   ، عمومًا عًا  تفا ر ا لتصدير  ا ر   أسعا
100%ب( تاي  ( األبيض  لمرجعي  ا يلندي  لتا ا ز   األر
بنسبة أعلى  أي  للطن،  يكيًا  مر أ ًا  دوالر  389 لى   إ

لثاني، ا نون  كا / ير ينا مع  نة  ر مقا ئة  لما ا في  بعة  ر  أ

لتوقعات وا يلندي  لتا ا لبات  ا تحسن  بفعل   وذلك 
ر األسعا رتفعت  ا كما  جديدة.  ية  ر تجا تفاقات  ا  بعقد 
إلى لمتجهة  ا لمبيعات  ا نشاط  نتيجة  ن  باكستا  في 
طفيفًا جعًا  ا تر ر  األسعا سجلت  بل،  لمقا با  . فريقيا  أ

واألمر د،  ا االستير على  لطلب  ا جع  ا تر بفعل  لهند  ا  في 
على لطلب  ا جع  ا تر وتسبب  نام.  لفيت  لنسبة  با ن   سيا

إلى مؤديًا  ر  األسعا على  الضغط  في  د  ا  االستير
عروض تراجعت  حيث  يكية،  األمر ة  ر لقا ا في  اجعها   تر
في وكذلك  لمتحدة  ا لواليات  ا في  لتصدير  ا ر   أسعا

لمحلية. ا زيل. ا لبر وا ورغواي  وأ األرجنتين 

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 تصل إلى مستويات قياسية      
 سجلت أسعار الذرة الصفراء ارتفاعًا حادًا للشهر الثاني على التوالي

 خالل فبراير/شباط، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من ضعف
 قيمة نظيرتها قبل عام. ورغم الحصاد الوفير لعام 2015، إال أن ارتفاع

 األسعار جاء نتيجة االنخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، األمر
 الذي أسفر عن طلب أقوى على التصدير، ناهيك عن المخاوف بتراجع

 إنتاج محصول 2016 الذي اقترب موعد حصاده وذلك بفعل الطقس غير
 المؤاتي. كما شهدت أسعار القمح مزيدًا من االرتفاع  لتصل إلى 90 في

 المائة مقارنة بمستويات نظيرتها خالل فبراير/شباط من العام الفائت،
 في حين بقيت أسعار دقيق القمح دونما تغيير يذكر، لكن أعلى بنحو ثلث

 قيمتها خالل الفترة عينها قبل عام.

أسعار الذرة الصفراء واألرز تصل إلى أعلى مستوى لها 
ارتفعت أسعار الذرة الصفراء للشهر الثاني على التوالي خالل فبراير/

 شباط لتصل إلى مستويات قياسية، وذلك رغم الحصاد الوفير من المنتج.
 وجاء هذا االرتفاع نتيجة التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية، ما أدى إلى

 زيادة الطلب على التصدير. وساعد على ذلك التراجع المتوقع في حصاد
 محصول الذرة للموسم األول، والذي يجري حصاده في الوقت الراهن.

 كما شهدت أسعار األرز زيادة ملحوظة أيضًا خالل فبراير/شباط، لتصل إلى
 مستويات قياسية بفعل ضعف العملة المحلية والطلب اإلقليمي على

 االستيراد. وجاء االنخفاض المتوقع في إنتاج هذا العام ليزيد من الضغط
 على األسعار مسببًا ارتفاعها. أسعار القمح سجلت زيادة هي األخرى خالل

 فبراير/شباط، بينما حافظت أسعار دقيق القمح على مستواها، لتبقى
 أسعار المنتجين أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام، السيما أسعار

 الحبوب، وذلك بفعل الحصاد دون المتوقع لمحصول القمح لعام 2015،
  والذي اختتم في ديسمبر/كانون األول، وضعف قيمة العملة.

أسعار األرز إلى زيادة وعند مستويات مرتفعة خالل شباط/فبراير
للبلد،  الرئيسية  إلى مستويات قياسية في األسواق  األرز  وصلت أسعار 
نتيجة ضعف  االرتفاع  هذا  وجاء  الحاد.  االرتفاع  من  متتاليين  عقب شهرين 
التوقعات حيال محصول 2016 وتراجع قيمة العملة الوطنية. ومنعًا لمزيد 
تعريفات  وفق  إضافية  كميات  باستيراد  الحكومة  سمحت  االرتفاع،  من 
بالمقابل،  األمريكية.  المتحدة  والواليات  وأورغواي  إكوادور  من  تفاضلية 
تراجعت أسعار الذرة الصفراء بشكل ملحوظ لكنها بقيت أعلى من مستويات 

نظيرتها قبل عام.

األرجنتين   |  الذرة  

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

كولومبيا  |  األرز  

نسبة النمّو

حتى 02/16 معّدل هذه الفترة
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تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الفاصولياء السوداء تحافظ على ارتفاعها 
شهدت أسعار الفاصولياء تراجعًا بصفة عامة خالل فبراير/شباط، 

وبخاصة أسعار الفاصولياء الحمراء مع الحصاد الراهن لمحصول الموسم 
الرئيسي. أما أسعار الفاصولياء السوداء، فتراجعت بدرجة أقل بفعل 

التأثر الجزئي للحصاد الحالي بالطلب على االستيراد من هايتي لتبقى 
األسعار بذلك أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام.   

أسعار وجبة الذرة والفاصولياء تبقى مرتفعة رغم تراجعها 
الطفيف خالل فبراير/شباط

شهدت أسعار وجبة الذرة المنتجة محليًا اتجاهات خليطة خالل فبراير/
شباط. إذ حافظت على مستوياتها في سوق بورت أو برينس، لكنها 
سجلت ارتفاعًا في سوقي كوانامينث وهينش الرئيسيين. أما أسعار 

الفاصولياء السوداء فشهدت تراجعًا عمومًا خالل الشهر الفائت، وذلك 
بفعل توافر كميات كافية من حصاد الموسم الثاني واالستيراد. لكن 
اعتماد البلد بدرجة كبيرة على االستيراد لتلبية احتياجاته االستهالكية، 

وتراجع قيمة العملة الوطنية فيه، إلى جانب محدودية االمدادات على 
المستوى المحلي، أبقى على أسعار الذرة والفاصولياء عند مستويات 

أعلى من نظيرتها قبل عام.    

جمهورية الدومينيكان  |  الفاصولياء السوداء 

هايتي  |  الذرة 
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

تواصل ارتفاع أسعار الذرة
تواصل االرتفاع الكبير في أسعار الذرة خالل فبراير/شباط، حيث وصل 

معدل سعر المنتج على المستوى الوطني إلى مستويات قياسية. 
ويعود هذا االرتفاع الحاد إلى محدودية االمدادات المحلية والتوقعات 

بتراجع حصاد عام 2016.  كما تسبب ضعف قيمة العملة وارتفاع أسعار 
الذرة على المستوى اإلقليمي في الضغط على األسعار ارتفاعًا.    

مالوي  |  الذرة 
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نسبة النمّو

حتى 02/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Malawi, National Average, Retail, Maizeالمرجع هو:
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الذرة البيضاء تفوق نظيرتها قبل عام بأشواط
سجلت أسعار الذرة البيضاء تراجعًا طفيفًا خالل فبراير/شباط مع بداية 

تدفق امدادات موسم الحصاد الثالث الفرعي دي أبانتي إلى األسواق. 
غير أن محدوية توافر المنتج محليًا بصفة عامة، عقب التراجع الناجم عن 

الجفاف في إنتاج الموسم الرئيسي دي بريميرا الذي حصد في سبتمبر/
أيلول، أبقى على األسعار أعلى بكثير من مستويات نظيرتها قبل عام.

أسعار الذرة عند مستويات مرتفعة مع تراجع في الضغط المسبب 
الرتفاعها 

 شهدت أسعار الذرة البيضاء مزيدًا من االرتفاع خالل فبراير/شباط،
 لتصل إلى مستويات قياسية، حيث سجلت عروض األسعار قيمًا أعلى

 بمقدار الضعف مقارنة مع مستويات العام الماضي، وأعلى من أسعار
 نظيرتها المستوردة. وساعد على ارتفاع األسعار محدودية االمدادات

 وتراجع حاد في اإلنتاج المتوقع لعام 2016، حيث من المتوقع أن يتراجع
 إنتاج محصول الذرة عام 2016 بنسبة 25 في المائة. إال أن كميات كبيرة

 مستوردة عملت على تخفيف الضغط على االمداد، ما أدى إلى تراجع
 في أسعار الذرة الصفراء، في حين عمل التحسن الطفيف في قيمة

 الراند على الضغط إلى حّد ما على أسعار كل من الذرة البيضاء والصفراء
 مؤديًا إلى تراجعها.

نيكاراغوا  |  الذرة   

جنوب أفريقيا  |  الذرة    
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حتى 02/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nicaragua, Managua, (oriental), Wholesale, Maize (white)المرجع هو:
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نسبة النمّو

حتى 02/16 معّدل هذه الفترة

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

5.2

15.1

4.4

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األرز إلى مزيد من االرتفاع خالل فبراير/شباط 
شهدت أسعار أرز إيماتا، الصنف األكثر استهالكًا، ارتفاعًا كبيرًا خالل فبراير/

شباط، وذلك للشهر الثاني على التولي، لتصبح أعلى بنحو 40 في 
المائة مقارنة مع مستوياتها قبل عام. وجاءت هذه الزيادة الحادة خالل 

الشهرين السابقين نتيجة استمرار الطلب على التصدير من الصين، إلى 
جانب محدودية توافر المنتج على المستوى المحلي عقب خسارة كميات 

من محصول الموسم الرئيسي لعام 2015 بفعل الفيضانات التي ضربت 
البالد في يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الماضي.

ميانمار  |  األرز  
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نسبة النمّو

حتى 02/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, Manawthukha)المرجع هو:
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

أسعار الذرة أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام بأشواط 
شهدت أسعار الذرة ارتفاعًا في كافة األسواق الخاضعة للمراقبة خالل 

فبراير/شباط لتصل إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية، وذلك بفعل 
إنتاج حبوب دون المعدل عام 2015 واستمرار الطلب على االستيراد من 

البلدان المجاورة خالل األشهر السابقة. ففي مناطق البلد ذات الهطوالت 
المطرية ثنائية النموذج، تم استكمال حصاد محصول الذرة للموسم 

الثانوي vuli، حيث تقول التقديرات بانخفاض اإلنتاج عن المعدل مع تأخر 
الهطوالت المطرية وتقلبها على امتداد الموسم. ويقدر إجمالي اإلنتاج 

من الذرة بنحو 4.8 مليون طن، أي أدنى من إنتاج العام الفائت بنسبة 
تقارب 30 في المائة. 

جمهورية تنزانيا المتحدة  |  الذرة  
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حتى 02/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, Wholesale, Maizeالمرجع هو:

6.2

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الذرة تواصل ارتفاعها لكن بوتيرة أبطأ  
عقب االرتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الذرة في أواخر 2015، 

تباطأت تلك االرتفاعات خالل يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، بفعل 
تأثير المبيعات المدعومة من قبل وكالة احتياطي األغذية، ما يدفع 

شركات المطاحن المستلمة للمنتج تثبيت أسعار المبيع بالجملة لوجبات 
الذرة. غير أن عروض األسعار بقيت أعلى من قيم نظيرتها قبل عام وعند 

مستويات قياسية، وذلك يعود بشكل أساسي إلى محدودية االمداد 
وضعف اإلنتاج المتوقع لعام 2016، في حين أدى تراجع قيمة العملة 

إلى الضغط على األسعار ارتفاعًا أيضًا.

زامبيا  |  الذرة 
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حتى 01/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Zambia, National Average, Retail, Maize (white)المرجع هو:

 5.4

8. 0.97.2

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط
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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 مطلع مارس/آذار 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 

- 10 مارس/آذار 2016 C0001Ar/1/03.16 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/

