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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#8 FPMA نشرة خاصة

 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

األساسية ئل  لرسا  ا
وبدرجة فاقت  ↖ أغسطس/آب،  للذرة بشكل ملحوظ خالل  الدولية  األسعار  تراجعت 

الزيادات التي حققتها خالل األشهر السابقة. كما انخفضت عروض أسعار القمح 
بلدان  جّل  لألرز من  الدولية  األسعار  وتراجعت  الوفيرة.  العالمية  اإلمدادات  بفعل 
المنشأ. بصفة عامة، كانت أسعار الحبوب خالل أغسطس/آب أدنى من مستويات 

نظيرتها قبل عام.   

في شرق أفريقيا، شهدت أسعار الحبوب الخشنة ارتفاعًا حادًا خالل أغسطس/آب  ↖
العام، واألمر سيان  تراجع اإلنتاج هذا  المتحدة، وذلك بفعل  تنزانيا  في جمهورية 
في كينيا والسودان، ما يعكس التوقعات غير المؤاتية بخصوص الحصاد المرتقب. 

أغسطس/ ↖ الذرة خالل  أسعار  الصاعد في  المنحى  استقر  الوسطى،  أمريكا  في 
أن  غير   .2015 عام  في  للحبوب  الرئيسي  الحصاد  بداية  مع  البلدان  جّل  في  آب 
التوقعات  يعكس  ما  عام،  نظيرتها قبل  بكثير من مستويات  أعلى  األسعار ظلت 
غير المؤاتية حيال اإلنتاج، إلى جانب محدودية توافر المنتج عقب تدني حصاد عام 

2014 بفعل الجفاف.

تسبب تراجع قيمة العمالت الوطنية في بلدان الكومنويلث المستقلة المستوردة  ↖
والمصدرة وكذلك في بعض بلدان أمريكا الجنوبية، السيما البرازيل، في الضغط 

على األسعار المحلية للحبوب صعودًا خالل أغسطس/آب.

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 

 

جمهورية الدومينيكان  |  الفاصولياء

السلفادور  |  الذرة البيضاء  

هندوراس  |  الذرة البيضاء 

أندونيسيا  |  األرز

كينيا  |  الذرة 

مالوي  |  الذرة 

موزامبيق  |  الذرة 

ميانمار  |  األرز 

نيكاراغوا  |  الذرة البيضاء 

جنوب أفريقيا  |  الذرة 

طاجيكستان  |  دقيق القمح 

جمهورية تنزانيا المتحدة  |  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 تصدير الحبوب تتراجع على المستوى الدولي خالل أغسطس/آب 

تراجعت أسعار تصدير الذرة بشكل حاد خالل أغسطس/آب، 
وذلك على نحو فاق ارتفاعها خالل الشهرين الفائتين. وبلغ 
معدل سعر الذرة األمريكية المرجعية )رقم 2، صفراء( على 

المستوى الدولي 136 دوالر أمريكي للطن، أي أدنى بنسبة 
تسعة في المائة مقارنة مع يوليو/تموز. وجاء هذا التراجع 

بصفة أساسية استجابة لتحسن التوقعات حيال اإلنتاج في 
الواليات المتحدة األمريكية، التي تمثل أكبر منتج ومصدر 

للذرة على مستوى العالم، حيث استفاد المحصول من ظروف 
الطقس المؤاتية خالل األسابيع األخيرة. أضف إلى ذلك أن 

اإلمداد الكبير بالقمح العلفي وتراجع أسعار القمح أسهمت هي 
األخرى في تراجع أسعار الذرة. وبالمقارنة مع الشهر عينه من 

السنة الماضية، نجد أن قيم الذرة األمريكية قد تراجعت بنسبة 
بلغت قرابة تسعة في المائة.

 شهدت أسعار تصدير القمح تراجعًا بارزًا خالل أغسطس/آب، حيث
 وصل معدل سعر القمح األمريكي المرجعي )رقم 2، قاسي أحمر

 شتوي( إلى 216 دوالر أمريكي للطن، أي أدنى بنسبة تسعة
 في المائة مقارنة مع يوليو/تموز. ولعل اإلمداد الوفير والمدعوم

 بتحسن التوقعات المتعلقة باإلنتاج مع اقتراب اختتام موسم
 الحصاد في النصف الشمالي من الكرة األرضية، إلى جانب

 تقلص حجم الطلب على الواردات، قد تسبب في الضغط على
 عروض األسعار الدولية النخفاضها. وكان لتحسن سعر الدوالر
 األمريكي ثقله على األسعار العالمية. من جهة أخرى، سجلت

 عروض أسعار التصدير في األرجنتين تراجعًا بمعدل أبطأ مقارنة
 مع بلدان منشأ أخرى بفعل تراجع الزراعة السنة الماضية نتيجة

 الطقس غير المؤاتي. بصفة عامة، بقيت أسعار التصدير أدنى
بحوالي 20 في المائة مقارنة مع أغسطس/آب من العام الفائت.
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األسعار الدولية للذرة
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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

 وفق مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األرز، شهدت
األسعار الدولية لألرز تراجعًا على نحو شبه متواصل منذ سبتمبر/

 أيلول من عام 2014. ففي أغسطس/آب 2014، انخفض
 المؤشر بنسبة واحد في المائة مرة أخرى، وذلك بفعل تراجع

 عروض أسعار أرز إنديكا، في حين لم تشهد عروض أسعار
 أرز جابونيكا واألرز العطري تغييرًا يذكر. أما عروض أسعار األرز

 المرجعي التايلندي األبيض 100% ب فقد خضعت لضغط بصفة
 خاصة خالل هذا الشهر، متراجعة بنسبة خمسة في المائة لتصل

 إلى 382 دوالر أمريكي للطن، وهو المستوى األدنى له منذ
 ديسمبر/كانون األول 2007. ولعل االنخفاض هذا في شهر

 أغسطس/آب يعكس ضعف الطلب على الواردات، إلى جانب
 تراجع سعر صرف البات التايلندي مقابل الدوالر األمريكي. وأثر

 ضعف السوق أيضًا على جهات مصدرة رئيسيية أخرى لألرز في
 آسيا، السيما فيت نام وباكستان، وكذلك في أمريكا الجنوبية.

 أما األسعار في الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا، فاتسمت
 بمرونة أكبر.

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 الفاصولياء ال تزال في أغسطس/آب أعلى من مستويات 
نظيرتها قبل عام    

 لم تشهد أسعار المبيع بالمفرق للفاصولياء الحمراء تغييرًا يذكر خالل
 أغسطس/آب، في حين حققت أسعار الفاصولياء السوداء ارتفاعًا طفيفًا،

 لتقلب بذلك التراجع الذي شهدته الشهر المنصرم. وكانت أسعار صنفي
 الفاصولياء أعلى بحوالي 40 في المائة مقارنة مع مستوياتها قبل عام
 ومرتفعة على نحو شبه قياسي. ولعل تدني توافر المنتج في السوق
 المحلية إلى جانب التوقعات غير المؤاتية بخصوص إنتاج هذا العام إثر

 طول فترة الطقس الشديد الجفاف بفعل ظاهرة النينيو قد تسبب في
ارتفاع تلك األسعار.

أسعار الذرة البيضاء تشهد تراجعًا طفيفًا خالل أغسطس/آب لكنها 
تبقى عند مستويات مرتفعة 

 شهدت أسعار الذرة البيضاء تراجعًا موسميًا خالل أغسطس/آب مع
 بدء حصاد الموسم الرئيسي. إال أن ذلك التراجع اتسم بمحدوديته بفعل

 التوقعات غير المؤاتية حيال محصول هذا العام بفعل طول فترة الطقس
 الجاف المرتبط بظاهرة النينيو. وبقيت األسعار دون تغيير يذكر افتراضيًا
 عند مستويات مرتفعة سجلتها قبل عام، وذلك إثر الزيادات المتواصلة

 خالل األشهر األخيرة والناجمة عن تدني إنتاج العام السابق بفعل الطقس
الجاف أيضًا.

أسعار الذرة البيضاء تستقر خالل أغسطس/آب لكن عند مستويات 
مرتفعة  

قريبة  البيضاء  للذرة  بالجملة  المبيع  أسعار  بقيت  أغسطس/آب،  في 
بحصاد  الشروع  رغم  وذلك  يوليو/تموز  في  بلغتها  التي  المستويات  من 
الموسم الرئيسي لعام 2015. وعملت التوقعات غير المؤاتية حيال اإلنتاج 
بفعل طول فترة الطقس الجاف نتيجة ظاهرة النينيو على الحّد من الضغط 
على األسعار وكبح تراجعها مع قدوم الحصاد الجديد. وبقيت األسعار أعلى 
بحوالي 20 في المائة من مستويات نظيرتها قبل عام، وذلك إثر الزيادات 
المتواصلة خالل األشهر األخيرة بفعل تدني إنتاج العام السابق الناجم عن 

الطقس الجاف أيضًا. 

جمهورية الدومينيكان – الفاصولياء 
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

شبه  مستويات  إلى  وتصل  طفيفًا  ارتفاعًا  تشهد  األرز  أسعار 
قياسية خالل أغسطس/آب  

سجلت أسعار األرز متوسط النوعية ارتفاعًا هامشيًا خالل أغسطس/آب 
لتصل بذلك إلى مستويات شبه قياسية. وجاءت تلك األسعار المرتفعة 
نتيجة تأخر حصاد الموسمين األول والثاني لعام 2015 والمخاوف حيال 

التأثير المحتمل لظاهرة النينيو في المحاصيل. ولعل تدني المخزون 
المدور وارتفاع تكاليف الوقود والنقل قد أسهم في ارتفاع أسعار األرز 

عامًا تلو اآلخر. 

أسعار الذرة ترتفع على نحو ملحوظ خالل أغسطس/آب

سجلت أسعار الذرة ارتفاعًا حادًا خالل أغسطس/آب عقب تراجعها الشهرين 
الفائتين، حيث تفاقمت األنماط الموسمية بفعل المخاوف حيال إنتاج 
حصاد الموسم الماطر الطويل لعام 2015، والمتوقع البدء فيه اعتبارًا 

من أكتوبر/تشرين األول، وكذلك بفعل تدني الفائض المعّد للتصدير من 
الجارة جمهورية تنزانيا المتحدة. وفي العاصمة نيروبي، كان سعر الذرة 
أعلى بأكثر من خمسين في المائة من أغسطس/آب العام الفائت.      

أندونيسيا – األرز

كينيا – الذرة 
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة تواصل ارتفاعها خالل أغسطس/آب

سجلت أسعار الذرة مزيدًا من االرتفاع خالل أغسطس/آب في جّل 
األسواق ووصلت إلى مستويات أعلى بنحو 70 في المائة مقارنة مع 

نظيرتها قبل عام. وجاء ارتفاع األسعار خالل األشهر األخيرة مدعومًا بتدني 
إنتاج الذرة لعام 2015 بنحو 30 في المائة. ولعل الفيضانات الشديدة 
مطلع هذا العام واضطراب التدفقات التجارية، وما آلت إليه من تراجع 
في إمدادات األسواق قد تسبب في مزيد من الضغط على األسعار 

الرتفاعها السيما في المقاطعات الجنوبية.     

مالوي – الذرة 
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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 األرز عند مستويات قياسية خالل أغسطس/آب

سجلت أسعار صنف األرز ايماتا، األكثر استهالكًا، زيادة حادة ووصلت إلى 
مستويات قياسية خالل أغسطس/آب السيما بفعل المخاوف حيال تضرر 

المحصول بفعل الفيضانات الشديدة التي ضربت البلد في منتصف 
يوليو/تموز. وخالل األشهر السابقة، عمل الطلب القوي على االستيراد، 

السيما من الصين، إلى جانب تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدوالر، 
على دفع األسعار ارتفاعًا. وفي محاولة لكبح هذا االرتفاع، أعلن اتحاد األرز 
في ميانمار في مطلع أغسطس/آب عن تعليق تصدير األرز حتى منتصف 

سبتمبر/أيلول على أقل تقدير، حيث من المتوقع عندها أن يدخل حصاد 
الموسم الرئيسي لعام 2015 إلى األسواق. 

أسعار الذرة البيضاء تسجل ارتفاعًا خالل أغسطس/آب وتصل إلى 
مستويات أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام 

شهدت أسعار الذرة البيضاء ارتفاعًا بنحو 20 في المائة خالل أغسطس/
 آب، حيث عملت التوقعات غير المؤاتية حيال اإلنتاج بفعل الطقس الجاف

 الناجم عن ظاهرة النينيو على تفاقم الزيادات الموسمية في األسعار.
 وبلغت األسعار مستويات أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام عقب الزيادات

 المتواصلة التي شهدتها خالل األشهر األخيرة بفعل تدني إنتاج العام
السابق نتيجة الطقس الجاف أيضًا.

 كذلك شهدت أسعار الفاصولياء الحمراء زيادة خالل أغسطس/آب
 ووصلت إلى مستويات أعلى بنحو الثلث مقارنة مع مستوياتها خالل

 الفترة عينها قبل عام، وذلك نتيجة التوقعات غير المؤاتية حيال محصول
الموسم األول المزمع حصاده بدءًا من منتصف سبتمبر/أيلول.

ميانمار – األرز  

نيكاراغوا – الذرة البيضاء
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Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, Manawthukha)المرجع هو:
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حتى 08/15 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nicaragua, Managua, (oriental), Wholesale, Bens (red)المرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار الذرة تشهد مزيدًا من االرتفاع خالل أغسطس/آب  

واصلت أسعار الذرة ارتفاعها خالل أغسطس/آب، حيث سجلت في بعض 
األسواق ضعف قيمة مستواها المنخفض قبل عام. وتأتي هذه الزيادة 

الكبيرة في األسعار خالل األشهر األخيرة بسبب رئيسي أال وهو محدودية 
اإلمدادات عقب تراجع إنتاج هذا العام. كما تعرضت األسعار للضغط 
ارتفاعًا جراء ارتفاع تكاليف االستيراد من جنوب أفريقيا )ارتفاع أسعار 
الحبوب وتراجع قيمة العملة الوطنية(، في حين تسبب تراجع التوافر 

اإلقليمي للذرة مقارنة مع عام 2014 في ارتفاع األسعار أيضًا.

  موزامبيق  |  الذرة
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Mozambique, Angonia, Retail, Maize (white)المرجع هو:
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

ال تغيير يذكر في أغسطس/آب على أسعار الذرة المرتفعة  

سجلت أسعار الذرة تراجعًا هامشيًا خالل أغسطس/آب متأثرة بتراجع 
األسعار على المستوى العالمي، فضاًل عن الزيادة الطفيفة في اإلنتاج 

المحلي لعام 2015 وتراجع الصادرات. غير أن حصاد عام 2015 ال يزال 
أدنى من مستويات نظيره قبل عام بنسبة 30 في المائة، وبالتالي 

تبقى اإلمدادات المحلية محدودة بدرجة أكبر، واألسعار أعلى بكثير من 
مستويات نظيرتها قبل عام. وكانت أسعار الذرة البيضاء خالل أغسطس/

آب قريبة من مستوى تلك المستوردة. 

جنوب أفريقيا  – الذرة
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حتى 08/15 معّدل هذه الفترة

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

4.5

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

شبه  مستويات  عند  لكن  استقرارًا  تشهد  القمح  دقيق  أسعار 
قياسية خالل يوليو/تموز  

 لم تشهد أسعار دقيق القمح، المنتج الرئيسي في البلد، تغييرًا
 يذكر خالل يوليو/تموز وبقيت عند مستويات قياسية، وأعلى بنسبة

 20 في المائة من نظيرتها قبل عام رغم حصاد المحصول الشتوي
 لعام 2015 واالنخفاض النسبي في أسعار الوقود. ويستورد البلد

 في العادة قرابة نصف احتياجاته االستهالكية من القمح، وتعكس
 المستويات المرتفعة في األسعار ارتفاع تكاليف االستيراد بفعل

 التراجع الكبير في السوموني الطاجيكي مقابل العمالت الدولية خالل
األشهر السابقة.

طاجيكستان – دقيق القمح 
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حتى 07/15 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
  Tajikistan, National Average, Retail, Wheat (flour, first grade)المرجع هو:

أسعار الذرة تزداد على نحو حاد وتصل إلى مستويات مرتفعة 
خالل أغسطس/آب  

 سجلت أسعار المبيع بالجملة للذرة ارتفاعًا خالل أغسطس/آب رغم
 استكمال حصاد عام 2015 مؤخرًا في المناطق أحادية النموذج وثنائية

 النموذج وذلك بفعل تراجع اإلنتاج الناجم عن تقلبات الهطوالت
 المطرية. ففي دار السالم، المركز الحضري الرئيسي، كانت أسعار

 الذرة خالل أغسطس/آب أعلى بكثير من مستويات نظيرتها قبل عام
رغم تحرير المخزون العام من الوكالة الوطنية الحتياطي األغذية.

جمهورية تنزانيا المتحدة – الذرة
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
United Republic of Tanzania, Dar el Salaam,  Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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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 سبتمبر/أيلول، 2015. 

 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. 
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