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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#5 FPMA نشرة خاصة

 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

األساسية ئل  لرسا  ا
مع  ↖ مقارنة  مستوياتها  دون  الدولي  المستوى  على  القمح  أسعار  بقيت 

مايو/أيار من العام الفائت، في حين واصلت أسعار الذرة ارتفاعها وتجاوزت 
مستويات نظيرتها من الفترة عينها قبل عام مدعومة بالطلب القوي على 
الواردات والمخاوف حيال ظروف المحاصيل في أمريكا الجنوبية. أما أسعار 

األرز فشهدت تحسنًا خالل مايو/أيار.

بفعل  ↖  ،2015 لعام  الثانوي  المحصول  إنتاج  انخفاض  واصل  آسيا،  وفي 
الطقس المناوئ، الضغط على األسعار المحلية لألرز مسببًا ارتفاعها في 
بلدان التصدير، السيما تايلند، حيث شهدت األسعار ارتفاعًا حادًا خالل مايو/

أيار لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام.

في  ↖ رئيسية  ومصدرة  منتجة  بلدان  في  للذرة  المحلية  األسعار  ارتفعت 
قياسية  شبه  أو  قياسية  مستويات  إلى  لتصل  اإلقليمية  دون  المنطقة 
خالل مايو/أيار. ففي األرجنتين والبرازيل، تمثل السبب الرئيس وراء ارتفاع 
أسعار الذرة في الطلب القوي على التصدير والتوقعات بمحدودية اإلمداد 
على التوالي. وفي أوكرانيا، ارتفعت األسعار مدعومة بالصادرات القوية، 
شبه  مستويات  إلى  لتصل  مايو/أيار  خالل  الذرة  أسعار  تحسنت  حين  في 
قياسية جديدة بفعل تراجع قيمة العملة في البلد ومحدودية توافر المنتج 

على المستوى المحلي.

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

األرجنتين  |  الذرة
البرازيل  |  الذرة

هايتي  |  الذرة  
ليسوتو |  الذرة  

مالوي  |  الذرة
ميانمار  |  األرز

ناميبيا  |  الذرة   
نيجيريا  |  الحبوب الخشنة   

جنوب أفريقيا  |  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 

أسعار القمح تتخذ اتجاهات خليطة خالل مايو/أيار، في حين ترتفع أسعار الذرة واألرز

 سجلت أسعار القمح على المستوى الدولي اتجاهات خليطة خالل
 مايو/أيار، لكنها بقيت عمومًا أدنى من مستويات نظيرتها قبل عام.
 ووصل معدل سعر القمح األمريكي المرجعي )رقم 2، قاسي أحمر

 شتوي، تسليم ظهر السفينة( إلى 193 دوالرًا أمريكيًا للطن، أي أدنى
 بنسبة أربعة في المائة مقارنة مع أبريل/نيسان، و17 في المائة مقارنة

 مع مستوى نظيره قبل عام. وجاء تراجع األسعار لسبب رئيس تمثل
 في التوقعات بتحسن اإلمدادات العالمية لموسم 17/2016. أما

 التوقعات بتحسن إنتاج القمح في األرجنتين وأوروبا، إلى جانب التراجع
 المتوقع في االستهالك العالمي، فقد عمل على رفع مستوى التنبؤ

 بكمية المخزون الختامي، حيث قد ترتفع مستوياته إلى مستوى شبه
 قياسي. أما في منطقة البحر األسود، فقد ارتفعت عروض أسعار

 القمح خالل مايو/أيار، ما يعكس االتجاهات الموسمية، في حين واصل
التصدير القوي في كل من األرجنتين وأوروبا دعم األسعار.

 سجلت أسعار تصدير الذرة ارتفاعًا خالل مايو/أيار بصفة عامة.
 ووصل معدل األسعار الدولية للذرة األمريكية المرجعية )رقم

 2. صفراء، تسليم ظهر السفينة( إلى 169 دوالرًا أمريكيًا
 للطن، أي أعلى بنسبة ثالثة في المائة مقارنة مع أبريل/نيسان
 وأعلى بنحو اثنين في المائة مقارنة مع الفترة عينها من العام
 الماضي. وواصلت األسعار ارتفاعها بفعل الطلب القوي على

 االستيراد وسط محدودية إمدادات التصدير. ولعل التوقعات
 بتراجع اإلنتاج في البرازيل، نتيجة ظروف الطقس الجاف،

 إلى جانب تأخر الحصاد والمخاوف المرتبطة بنوعية المحصول
 في األرجنتين، أعطت مزيدًا من الدعم لألسعار. كما أسهم

 ارتفاع أسعار فول الصويا في االتجاه الصاعد لألسعار. وفي
 منطقة البحر األسود، ارتفعت عروض األسعار بفعل محدودية

 اإلمدادات.
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األسعار الدولية للقمح
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األسعار الدولية للذرة

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 
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األسعار الدولية لألرز

 وصل معدل مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار
 األرز )2002-04=100( إلى 199 نقطة خالل مايو/أيار، أي أعلى
 بمقدار 3.5 نقطة مقارنة مع أبريل/نيسان، ما يمثل أكبر زيادة
 شهرية منذ فبراير/شباط 2014. وجاءت الزيادة بفعل عروض

 األسعار األعلى لصنفي أرز إنديكا واألرز العطري. وفي تايلند،
 قفز محصول األرز األبيض تاي ب 100% بنسبة 11.7 في
 المائة ليصل إلى 447.7 للطن، وهو أعلى مستوى له منذ

 أغسطس/آب 2014، ما يعكس محدودية إمداد األسواق. كما
 زادت األسعار في كل من باكستان والهند بفعل تراجع توافر

 المنتج. بالمقابل، عادت األسعار إلى االستقرار في فيت نام،
 بعد تراجع ارتفاعها، وذلك إثر وصول الحصاد الجديد لمحصول

 األرز. وفي بلدان أمريكا الجنوبية، ارتفعت األسعار وسط ضعف
 حصاد 2016، في حين مالت إلى التراجع في الواليات المتحدة
المتوسطة. الحبوب  بالنسبة لألصناف ذات   األمريكية السيما 

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      
 واصلت أسعار الذرة الصفراء اتجاهها الصاعد الذي شهدته خالل األشهر

 العديدة السابقة لتصل إلى مستويات قياسية. وقد تعززت األسعار بفعل
 الطلب القوي على التصدير نتيجة ضعف العملة المحلية وإعفاء المنتج من

 ضرائب التصدير )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(. وجاء تأخر
 الحصاد والمخاوف حيال نوعية المحصول لتضيف دعمًا آخر لألسعار. كما
سجلت أسعار حبوب القمح ودقيق القمح مزيدًا من االرتفاع خالل مايو/

 أيار، حيث ارتفعت أسعار الحبوب بأكثر من الضعف مقارنة مع مستوياتها
 قبل عام، وذلك بفعل الطلب القوي على التصدير. ومن المتوقع للزيادة
 مؤخرًا على تكاليف النقل أن تتسبب في الضغط على األسعار الرتفاعها

خالل األشهر القادمة )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(.

أسعار الذرة الصفراء تصل إلى أعلى مستوى لها 
 سجلت أسعار الذرة الصفراء مزيدًا من االرتفاع خالل مايو/أيار لتصل إلى

 مستويات قياسية. وجاءت هذه الزيادة بفعل محدودية اإلمدادات المحلية،
 عقب التصدير بكميات مرتفعة خالل األشهر السابقة والطلب المحلي القوي

 الستخدام المنتج كأعالف السيما من جانب صناعتي لحم الخنزير والدواجن.
 ولعل التراجع المرتقب في إنتاج محصول الذرة للموسم الثاني لعام 2016

 تسبب في مزيد رفع األسعار. أما أسعار حبوب القمح ودقيق القمح فبقيت
 دونما تغيير يذكر نسبيًا. إال أن أسعار حبوب القمح كانت أعلى بنسبة 30

 في المائة من مستوياتها خالل مايو/أيار من العام السابق ما يعكس تراجع
 محصول 2015 وزيادة الطلب من جانب صناعة األعالف بفعل تراجع توافر

     الذرة الصفراء.

مستويات  من  أعلى  تبقى  والفاصولياء  المجروشة  الذرة  أسعار 
نظيرتها قبل عام

مايو/أيار،  خالل  تغيير  دونما  محليًا  المنتجة  المجروشة  الذرة  أسعار  بقيت 
وذلك عند مستويات أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام. وهذا ينطبق أيضًا 
محدودية  لألسعار  المرتفع  المستوى  ويعكس  الفاصولياء.  أسعار  على 
وجاء  الجفاف.  بفعل   2015 إنتاج  تراجع  عقب  السوق  في  المنتج  توافر 
انخفاض قيمة العملة المحلية، الذي استمر في مايو/أيار ليسفر عن مزيد 
من ارتفاع أسعار األغذية. وسجلت أسعار األرز المستورد، الغذاء األساسي 
متبعًا  برينس،  بورت-أو-  العاصمة  في  مايو/أيار  خالل  تراجعًا  البلد،  في 
بذلك االتجاهات في األسواق الدولية، لكنها كانت أعلى بشكل طفيف من 

مستوياتها قبل عام ما يعكس ضعف قيمة العملة المحلية. 
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

استمرار االرتفاع في أسعار الذرة 
شهدت أسعار الذرة المجروشة ارتفاعًا حادًا خالل أبريل/نيسان، لتصل 

إلى قيمة أعلى بنسبة 60 في المائة تقريبًا من نظيرتها قبل عام. 
وتعكس هذه الزيادة الكبيرة ارتفاع األسعار في جنوب أفريقيا، التي 

تمد باالحتياجات االستهالكية األكبر في البلد. كما أضاف تراجع محصول 
الذرة المحلي لعام 2016 الذي يتم حصاده في الوقت الراهن، مزيدًا من 

الضغط على األسعار الرتفاعها.     

أسعار الذرة ال تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة مع نظيرتها 
قبل عام رغم تراجعها الموسمي

سجل معدل سعر الذرة على المستوى الوطني تراجعًا للشهر الثالث على 
التوالي خالل مايو/أيار، وذلك مع زيادة إمدادات األسواق بفعل حصاد 

عام 2016. غير أن األسعار تراجعت بمعدل أدنى من األشهر السابقة 
لتبقى بذلك أعلى من قيم نظيرتها قبل عام، حيث أن تدني إنتاج الذرة 
لعام 2016 وتأثير الجفاف على المستوى اإلقليمي عمال على الحّد من 

انخفاض األسعار بشكل ملحوظ.   

ليسوتو  |  الذرة 

مالوي  |  الذرة 
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األرز إلى استقرار خالل مايو/أيار 
شهدت أسعار المبيع بالجملة لصنف أرز إيماتا، الصنف األكثر استهالكًا، 

استقرارًا خالل مايو/أيار رغم استمرار حصاد المحصول الثانوي، وكانت 
أعلى بنسبة 30 في المائة تقريبًا من نظيرتها خالل العام السابق بفعل 

التوقعات بتراجع مجمل إنتاج عام 2015. فمن المتوقع أن ينخفض اإلنتاج 
بنسبة ثالثة في المائة عن إنتاج 2014 المنخفض أصاًل عقب الفيضانات 

الشديدة خالل الموسم الرئيسي والطقس الجاف المرتبط بظاهرة 
النينيو، ما أثر سلبًا في اإلمدادات بالمياه المخصصة لمحاصيل الموسم 
الثانوي. ومن المتوقع إلنتاج 2016 أن يشهد تحسنًا يعود بالدرجة األكبر 
إلى الزيادة في المساحة بعد تراجعها بفعل الطقس المناوئ وافتراض 

عودة ظروف النمو الطبيعية. 

ميانمار  |  األرز    
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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 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الحبوب الخشنة إلى زيادة وتصل إلى مستويات مرتفعة
واصلت أسعار الحبوب الخشنة ارتفاعها الحاد خالل أبريل/نيسان، وكانت 

أعلى بنحو 50 في المائة من مستويات نظيرتها قبل عام، حيث ارتفعت 
أسعار الذرة الرفيعة إلى مستويات قياسية. وجاء ارتفاع أسعار األغذية 

المحلية والمستوردة بفعل ظرووف االقتصاد الشامل غير المؤاتية إلى 
جانب التراجع السريع في قيمة النايرة في السوق الموازية بفعل انخفاض 

عائدات النفط. ولعل هذا االرتفاع انطبق أيضًا على أسعار األرز، حيث جاء 
هذا االرتفاع بفعل تراجع تدفق السلعة إلى البلد عقب فرض قيود على 

االستيراد )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها( وتراجع 
قيمة العملة المحلية. وعملت زيادة تكاليف الوقود والنقل على دفع هذه 

األسعار ارتفاعًا بدرجة أكبر، في حين أسهمت اضطرابات السوق وارتفاع 
تكاليف اإلجراءات بفعل الصراعات الدائرة في الضغط على األسعار 

الرتفاعها. وفي محاولة لخفض أسعار األغذية، أعلنت الحكومة، في 
أواخر أبريل/نيسان، عن تحرير 000 10 طن من الحبوب من االحتياطي 

االستراتيجي الوطني.  

أسعار الذرة إلى ارتفاع عقب تراجعها لثالثة أشهر 
ارتفعت أسعار الذرة  خالل مايو/أيار، مسجلة تحسنًا بعد تراجعها لثالثة 

أشهر، لتصل بذلك إلى مستوى أعلى من نظيرتها قبل عام. ولعل 
تراجع قيمة العملة المحلية والكم األكبر من عروض األسعار الدولية كانت 
العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة مقارنة مع األشهر السابقة. وواصل 

تداول الذرة البيضاء بأسعار أعلى مقارنة بأسعار الذرة الصفراء بفعل 
التراجع الحاد في إنتاج األولى عام 2016. وسجلت األسعار المحلية لمنتج 

القمح زيادة ملحوظة خالل مايو/أيار لتصل إلى أعلى مستوى لها بفعل 
االرتفاع المتوقع في التعريفات الجمركية على االستيراد )السياسات 

الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها( وتدني اإلنتاج.    

نيجيريا  |  الحبوب الخشنة  

جنوب أفريقيا  |  الذرة 
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نسبة النمّو

حتى 04/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Kano, Wholesale, Sorghunالمرجع هو:
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حتى 05/16 معّدل هذه الفترة

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

 4.3

 -1.8.3

6.9

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الحبوب إلى ارتفاع مع زيادة 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 وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة الدوالر 
الناميبي ما دفع إلى ارتفاع تكاليف االستيراد.  

ناميبيا  |  الذرة    
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حتى 05/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Namibia, Windhoek, Retail, Maize mealالمرجع هو:
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/409337/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/417187/
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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 يونيو/حزيران 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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