
12 يوليو/متوز  2018

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#6 AR
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار   لرصد 

سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا

ضعف  ↖ رغم  يونيو/حزيران  خالل  الدولي  المستوى  عىل  والذرة  القمح  أسعار  تراجعت 
أسعار  عروض  ارتفاع  طغى  بالمقابل،  عامة.  بصفة  نتاج  بالإ المتعلقة  التوقعات 
أسعار  شهدته  الذي  اجع  ال�ت عىل  رز  الأ أسواق  ي 

�ف العطري  رز  والأ جابونيكا  أرز  صنفي 
إنديكا. أرز 

عند  ↖ ارتفاعها  عىل  السودان  ي 
�ف الحبوب  أسعار  حافظت  قية،  ال�ش أفريقيا  ي 

و�ف
عام  زراعات  اجع  ب�ت المرتبطة  المخاوف  بفعل  يونيو/حزيران  خالل  قياسية  مستويات 
النخفاض  عن  ناهيك  ليفها،  تكا وارتفاع  والمستلزمات  الوقود  نقص  بسبب   81 02
أسهم  مماثل،  نحو  وعىل  الحبوب.  عن  الدعم  ورفع  العملة  قيمة  شهدته  الذي  الحاد 
بقاء  الإ ي 

�ف من،  الأ وانعدام  مدادات  الإ بمحدودية  ن  المق�ت العملة،  تراجع  استمرار 
السودان.  جنوب  ي 

�ف قياسية  مرتفعة  مستويات  عند  غذية  الأ أسعار  عىل 

يونيو/ ↖ خالل  الموسمي  انخفاضها  لبيضاء  ا الذرة  أسعار  واصلت  الوسطى،  أمريكا  ي 
و�ف

ي 
�ف الجتماعية  الضطرابات  استمرار  أسهم  ف  ح�ي ي 

�ف نيكاراغوا،  ي 
�ف لسيما  حزيران، 

قياسية. شبه  مستويات  نحو  ارتفاعاً  دفعها 

مستويات  ↖ عند  استقرارها  عىل  الصفراء  الذرة  أسعار  حافظت  الجنوبية،  أمريكا  ي 
و�ف

أعمال  استمرار  رغم  ازيل،  وال�ب ف  رجنت�ي الأ من  كّل  ي 
�ف عام  قبل  تها  نظ�ي من  بأشواط  أعىل 

كما  رئيسية.  بصفة  نتاج  الإ ي 
بتد�ف لتوقعات  ا إل  يعود  وذلك   ،81 02 لعام  الذرة  حصاد 

وضعف  مدادات  الإ ي 
�ف الموسمية  المحدودية  بفعل  ارتفاعها  القمح  أسعار  واصلت 

التصدير.  عىل  المشجع  العمالت  قيمة 

مستوى النذار بالأسعار:          مرتفع         معتدل ]اعتماداً عىل تحليل"النظام العالمي للمعلومات والنذار المبكر"]

قائمة المحتويات
ية( ز ي انجل�ي

)هو التقرير الكامل متوفر فقط �ز

2 ................................... أسعار الحبوب عىل المستوى الدولي

4 .................................. تحذيرات بخصوص الأسعار المحلية 

 
ن | الحبوب  الأرجنت�ي

ازيل | الحبوب  ال�ب

السلفادور | الذرة

هندوراس | الذرة

نيكاراغوا | الذرة

يا  | الأغذية الأساسية نيج�ي

جنوب السودان | الأغذية الأساسية

السودان | الأغذية الأساسية

فيت نام | الأرز 

المحىلي  المستوى  عىل  الأسعار  تحذير 

ي حال كانت بيانات الأسعار المتاحة ليست أقدم من شهرين.
ل يتم إدراج تحذيرات إل �ز

ي الخريطة ل تع�ب عن أي رأي مهما يكن لمنظمة الأغذية والزراعة بخصوص 
إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة �ز

ي أو الدستوري لأي بلد أو قطاع أو منطقة بحرية أو بخصوص رسم الحدود. 
الوضع القانو�ز

http://www.fao.org/home/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

الأسعار الدولية للحبوب 

ي معدل أسعار الأرز      
ي أسعار الحبوب خالل يونيو/حزيران مقابل ارتفاع �ف

انخفاض �ف

خالل لعالم  ا مستوى  عىل  عموماً  لقمح  ا ر  أسعا  انخفضت 
تبعاً  2018 لعام  لمي  لعا ا نتاج  لإ ا ي 

تد�ز رغم   يونيو/حزيران 

مريكي لأ ا لقمح  ا طن  سعر  معدل  وصل  فقد   للتوقعات. 
ظهر تسليم  شتوي،  أحمر،   ، قاسي  ،2 )رقم  لمرجعي   ا

ي
�ز ثالثة  بنسبة  أد�ز  أي   ، مريكياً أ دولراً   242 إل  لسفينة(   ا

سبعة بنسبة  أعىل  يزال  ل  لكنه  يار،  أ يو/ ما شهر  عن  ئة  لما  ا
بيع سا لأ ا وخالل   .2017 يونيو/حزيران  مع  قياساً  ئة  لما ا ي 

 �ز
الحصاد، وضغط   ، مريكي لأ ا لدولر  ا سعر  تحسن  أدى  ة،  لأخ�ي  ا

جانب إل   ، لتوقعات ا تفوق  شتوي  قمح  غلة  عن  لحديث   وا

ي
�ز ث�ي  لتأ ا إل  عام،  بشكل  لجيدة  ا لربيعي  ا لمحصول  ا  ظروف 

عروض تراجعت  لمثل،  وبا  . مريكي لأ ا لقمح  ا تصدير   أسعار 
لتوقعات ا ي 

تد�ز رغم  لأسود  ا لبحر  ا منطقة  من  لتصدير  ا ر   أسعا

ي
�ز لأسعار  ا استقرت  بل،  لمقا با  .2018 بمحاصيل  لخاصة   ا

صادرات فر  توا بمحدودية  ة  كب�ي بدرجة  ثرة  متأ ز  رجنت�ي لأ  ا

لمهددة ا تية  لمؤا ا غ�ي  الطقس  وظروف  لقديم  ا لمحصول   ا
.19 /2018 لمزروعات 

 
خالل حاد  بشكل  الذرة  لمحصول  الدولية  الأسعار   تراجعت 

المرجعية مريكية  الأ الذرة  سعر  انخفض  فقد   يونيو/حزيران. 

ي
�ز سبعة  من  بأك�ث  السفينة(  ظهر  تسليم  صفراء،   ،2  )رقم 

إل المحصول  طن  سعر  معدل  ليصل  يار  مايو/أ منذ  لمائة   ا
ير/ ينا منذ  شهري  تراجع  أول  بذلك  ليشكل   ، أمريكياً دولراً   166

المحاصيل، ظروف  تحسن  إل  ضافة  وبالإ  .2018 ي 
لثا�ز ا  كانون 

لمرتبط وا السلع،  أسواق  جل  شهدته  الذي  الأسعار  تراجع   أسهم 
كما مريكية.  الأ الذرة  أسعار  تراجع  ي 

�ز لتجارية،  ا الحركة   بنمو 
ازيل وال�ب ز  رجنت�ي الأ من  كل  ي 

�ز ملحوظ  بشكل  الأسعار   انخفضت 
أسعار عروض  انخفاض  جاء  ز  ح�ي ي 

�ز الحصاد،  ضغط   بفعل 
لتجاري. ا لنشاط  ا تراجع  ليعكس  نيا  أوكرا ي 

�ز  التصدير 
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
يونيو/حزيران( 18(

 نسبة التغي�ي
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

المصدر: المجلس الدولي للحبوب

 أمريكا )الخليج(، القمح )أمريكي رقم 2
، أحمر، شتوي( قاسي

البحر الأسود، القمح )مخصص للطحن(

، قمح طري، أعىل ز ، القمح )الأرجنت�ي ز الأرجنت�ي

ي )فرنسا(، قمح )نخب أول( التحاد الأورو�ب

النهر، تسليم ظهر السفينة(

أسعار الذرة عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
)18يونيو/حزيران(

 نسبة التغي�ي
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

 APK-Inform المصدر: المجلس الدولي للحبوب، الوكالة الستشارية

أمريكا )الخليج(، الذرة )أمريكية رقم 2، صفراء(

البحر الأسود، الذرة )علف(

ظهر السفينة(
، أعىل النهر، تسليم ز ، الذرة )الأرجنت�ي ز  الأرجنت�ي

البحر الأسود، الذرة )علف(

16يونيو
      /حزيران   

16سبتم�ب
/أيلول

مارس17
 /آذار

17يونيو
      /حزيران   

18يونيو
      /حزيران   

16يونيو
      /حزيران   

17يونيو
      /حزيران   

18يونيو
      /حزيران   

17سبتم�ب
/أيلول

17سبتم�ب
/أيلول

16سبتم�ب
/أيلول

16ديسم�ب
/كانون
الأول

17ديسم�ب
/كانون
الأول

16ديسم�ب
/كانون
الأول

17ديسم�ب
/كانون
الأول

مارس18
 /آذار

مارس17
 /آذار

مارس18
 /آذار

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت
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أسعار لعموم  لزراعة  وا غذية  لأ ا منظمة  مؤ�ث  معدل   سجل 
يونيو/ خالل  نقطة   231.6  )100=2002 -2004 ( رز  لأ ا

ه مستوا عن  ئة  لما ا ي 
�ز  1.5 بنسبة  بذلك  تفع  ل�ي  حزيران، 

لشهر ا خالل  لمؤ�ث  ا نخفاض  ا وجاء  يار.  أ يو/ ما ي 
�ز لمسجل   ا

لوليات ا ي 
�ز بونيكا  جا أرز  ر  أسعا عروض  رتفاع  ا نتيجة  لفائت   ا

لعطري ا رز  لأ ا ر  أسعا تحسن  جانب  إل  مريكية،  لأ ا لمتحدة   ا
شهدتها ي 

ل�ت ا الرتفاعات  ولعل  يلند.  تا ي 
�ز  ) مالي  )هوم 

ي
�ز لعجز  ا ثر  إ لصادرات  ا محدودية  تفاقم  إل  تعزى  لأسعار   ا

عىل لخارجي  ا لطلب  ا ضعف  مع  ح�ت   ،2017 عام  نتاج  لإ  ا
أرز موردي  ووسط  يونيو/حزيران.  شهر  خالل  لكميات  ا  هذه 
بسبب ازيل  ل�ب ا ي 

�ز لأسعار  ا ي 
�ز تحسن  حالت  سجلت  نديكا،   إ

عن فضالً   ، لصادرات ا ة  وت�ي و�عة   ،2018 د  حصا نخفاض   ا

ي
�ز عموماً  لأسعار  ا تراجعت  بل،  لمقا با لشحن.  ا ليف  تكا رتفاع   ا
نشطة لأ ا تباطؤ  نتيجة  نام،  وفيت  لهند  وا يلند  وتا كستان   با

وقوة نتاج  لإ ا ي 
�ز لعجز  ا دعمها  ي 

ل�ت وا لمقشور  ا غ�ي  لتجارية.   ا
. لطلب   ا

الأسعار الدولية للحبوب - واصل

أسعار الأرز عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
)18يونيو/حزيران(

 نسبة التغي�ي
 سنة
 واحدة

 ثالثة
أشهر

 شهر
 واحد

 المصدر: جمعية مصدري الأرز التايلندي؛ تحديث منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز

تايلند )بانكوك(، أرز )تاي %100 ب(

ي المائة(
فيت نام، أرز )مكرس بنسبة 25 �ز

 الوليات المتحدة، أرز )حبة طويلة أمريكي

ي المائة(
الهند، أرز )مكرس بنسبة 25 �ز

ي المائة 2.4 (
�ز

16يونيو
      /حزيران   

17يونيو
      /حزيران   

18يونيو
      /حزيران   

16ديسم�ب
/كانون
الأول

16سبتم�ب
/أيلول

17سبتم�ب
/أيلول

17ديسم�ب
/كانون
الأول

مارس17
 /آذار

مارس18
 /آذار

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي 

ي الحصول عىل الأغذية 
ي ترتفع فيها أسعار سلعة غذائية أساسية أو أك�ث عىل نحو غ�ي طبيعي ما يؤثر سلباً �ز

ي البلدان ال�ت
�ز

قياسية  مرتفعة  عند مستويات  القمح  الصفراء وحبوب  الذرة  أسعار 

يونيو/ خالل  يذكر  اً  تغي�ي الصفراء  الذرة  لمحصول  المحلية  الأسعار  تشهد  لم 
قطع  رغم  السمية،  بالقيمة  قياسية  مرتفعة  مستويات  عند  استقرت  إذ  حزيران 
العام  لهذا  التوقعات  وفق  نتاج  الإ ي 

تد�ز وعمل  الجديد.  الحصاد  ي 
�ز جيدة  أشواط 

تثبط  ي 
ال�ت العملة،  قيمة  ضعف  جانب  إل  المؤاتية،  غ�ي  الطقس  ظروف  بفعل 

لنخفاضها  المسبب  الأسعار  عىل  الضغط  من  الحد  عىل   ، ز المزارع�ي مبيعات 
تها قبل عام. كما واصلت  ي المائة قياساً بنظ�ي

90 �ز وأبقتها عند مستوى أعىل بنحو 
خالل  تها  نظ�ي دون  بدرجة  لكن  يونيو/حزيران،  خالل  ارتفاعها  القمح  حبوب  أسعار 
بمحدودية  مدعومة  السمية  بالقيمة  قياسية  مستويات  إل  لتصل  السابقة،  الأشهر 
2018 وسط تنبؤات  مدادات الموسمية. وبدأت زراعة المحصول الشتوي لعام  الإ
، والذي  نتاج إل مستوى قياسي رسمية تش�ي إل اتساع المساحة المزروعة وزيادة الإ

الصناعي.     والقطاع  المصّدرين  قبل  اء معظمه مسبقاً من  تم �ث

ف  |  الحبوب   الأرجنت�ي

4.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

نسبة النمّو

ح�ت 06/18 ة معّدل هذه الف�ت

3.2

0.4

Argentina, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

تها  أسعار الذرة الصفراء وحبوب القمح عند مستويات أعىل بأشواط قياساً بنظ�ي
عام قبل 

مع  يونيو/حزيران،  خالل  ي  النس�ب استقرارها  عىل  الصفراء  الذرة  أسعار  حافظت 
عىل  الضغط  أما  عام.  قبل  تها  نظ�ي مستويات  من  المائة  ي 

�ز  60 بنحو  أعىل  بقائها 
ي الراهن فقد عاوضته التوقعات 

اجعها جراء حصاد الموسم الثا�ز الأسعار المسبب ل�ت
ة  ف�ت الجاف خالل  الطقس  المزروعة وظروف  المساحة  تقلص  بفعل  نتاج  الإ اجع  ب�ت
ة عينها من العام  نمو المحصول. ولعل مستوى الأسعار المرتفع نسبياً قياساً بالف�ت
حصاده  تم  الذي  الأول،  الموسم  محصول  كمية  انخفاض  أيضاً  تعكس  الفائت 
أسعار  وارتفاع  العملة  قيمة  تراجع  عن  فضالً  العام،  هذا  من  مبكرة  ة  ف�ت خالل 
الرتفاع  من  مزيداً  القمح  حبوب  أسعار  سجلت  كما   .2018 مطلع  منذ  الوقود 
عام.  قبل  تها  بنظ�ي قياساً  بأشواط  أعىل  مستويات  إل  لتصل  يونيو/حزيران  خالل 
ي 

مدادات المحلية أصالً جراء تد�ز وارتفعت التجاهات الموسمية بفعل محدودية الإ
الواردات. كما تتواصل أعمال زراعة المحصول  تكاليف  ي وارتفاع 

الما�ز العام  إنتاج 
بنسبة  المزروعة  المساحة  تزداد  أن  المرتقب  من  حيث  الراهن،  الوقت  ي 

�ز الجديد 
  .2017 اجع عام  الم�ت قياساً بمستواها  المائة  ي 

�ز خمسة 

ازيل  |  الحبوب   ال�ب
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 1.1

-0.4

Brazil, National Average, Wholesale, Wheat

نسبة النمّو

ح�ت 06/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

9.7

2.4

 5.24

    13.8

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

إل  لتصل  يونيو/حزيران  خالل  ملحوظ  بشكل  ترتفع  البيضاء  الذرة  أسعار 
عام      قبل  تها  بنظ�ي قياساً  بأشواط  أعىل  مستويات 

المائة خالل  ي 
�ز  14 بنسبة  البيضاء  الذرة  بالجملة لمحصول  المبيع  أسعار  ارتفعت 

قبل  تها  بنظ�ي قياساً  المائة  ي 
�ز  45 بنسبة  أعىل  مستويات  إل  لتصل  يونيو/حزيران 

أسعار  ارتفاع  استمرار  نتيجة  الموسمي  لرتفاعها  المسبب  الضغط  وتفاقم  عام. 
مارس/آذار،  خالل  ذروتها  إل  ارتفعت  الأسعار  وكانت  النقل.  وتكاليف  الوقود 
من  طويلة  ة  ف�ت بعد  وذلك  المائة،  ي 

�ز  24 بنسبة  السابق  الشهر  عن  ازدادت  حيث 
ي عروض 

يات الواردة �ز استقرارها، وذلك يعود بشكل رئيس إل ارتفاع أسعار المش�ت
الملحوظ  الرتفاع  الأسواق. كما لعب  إمداد  انخفاض  إل  أدى  ما  المطاحن،  صناعة 
ي السوق الدولية خالل الأشهر الخمسة الأول من عام 2018 دوراً 

ي أسعار الذرة �ز
�ز

عىل  البلد  اعتماد  العتبار  ز  بع�ي أخذ  ما  إذا  وذلك  الأسعار  مستوى  ارتفاع  دعم  ي 
�ز

ي المائة قياساً 
الواردات. إل ذلك، ارتفعت الأسعار خالل يونيو/حزيران بنحو 50 �ز

كما  السابقة.  الأشهر  خالل  المفاجئ  بارتفاعها  تبدأ  أن  قبل  اير/شباط،  ف�ب بشهر 
والمرتقب حصاده   ،2018 لعام  الرئيسي  الموسم  زراعة محصول  أنشطة  تتواصل 
نامج  ال�ب من  وبدعم  مؤاتية  طقس  ظروف  وسط  آب/أغسطس،  أواخر  من  اعتباراً 

المصدقة.  البذور  لتوزيع  الحكومي 

السلفادور  |  الذرة    
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نسبة النمّو

ح�ت 06/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 El Salvador, San Salvador, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

6.4

3.0

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

قبل  تها  نظ�ي مستويات  لتتجاوز  ملحوظ  نحو  عىل  ترتفع  البيضاء  الذرة  أسعار 
بأشواط      عام 

اب  ي المائة خالل يونيو/حزيران مع اق�ت
ارتفعت أسعار الذرة البيضاء بأك�ث من 10 �ز

سوق  ي 
�ز  60 بنسبة  عام  قبل  تها  نظ�ي تفوق  مستويات  إل  لتصل  الجاف  الموسم 

ي سوق تيجوسيغالبا. ورغم استقرار الأسعار 
ي المائة �ز

سان بيدرو سول وبنسبة 47 �ز
التجاهات  وتفاقمت  العام.  مطلع  منذ  صاعداً  منحى  تشهد  أنها  إل  مايو/أيار،  ي 

�ز
والزيادات  المستلزمات،  وتكاليف  الوقود  أسعار  ارتفاع  نتيجة  العادية  الموسمية 
الرئيسي  المورد  الأمريكية،  المتحدة  الوليات  الذرة من  أسعار تصدير  ي 

�ز الملحوظة 
 2018 لعام  الرئيسي  الموسم  محصول  زراعة  أنشطة  تتواصل  كما  لهندوراس. 
ي أواخر أغسطس/آب وسط ظروف طقس مؤاتية بصفة عامة.  

والمرتقب حصاده �ز

هندوراس  |  الذرة  
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نسبة النمّو

ح�ت 06/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Honduras, Tegucigalpa, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

9.3

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

مستويات  إل  وتصل  يونيو/حزيران  خالل  ارتفاعها  تواصل  البيضاء  الذرة  أسعار 
قياسية      شبه 

يونيو/ خالل  التوالي  عىل  السابع  للشهر  حاداً  ارتفاعاً  البيضاء  الذرة  أسعار  سجلت 
ي المائة 

حزيران لتصل إل مستويات شبه قياسية بالقيمة السمية وأعىل بقرابة 91 �ز
لنقل  المعيقة  الجتماعية  الضطرابات  استمرار  ولعل  عام.  قبل  تها  بنظ�ي قياساً 
وراء  الرئيس  العامل  كان  الوقود  تكاليف  زيادة  إل  أدت  ي 

وال�ت الأسواق  إل  البضائع 
المعوقات  ورغم  الموسمية.  التجاهات  تفاقم  ي 

�ز أسهم  ما  الأسعار،  ي 
�ز الزيادة 

عىل  والحصول  المستلزمات  توزيع  ي 
�ز أثرت  ي 

وال�ت الضطرابات  هذه  عن  الناجمة 
وسط  متواصلة   2018 لعام  الرئيسي  المحصول  زراعة  أنشطة  أن  إل  القروض، 
ارتفاعاً  الحمراء  الفاصولياء  أسعار  سجلت  كما  عامة.  بصفة  مؤاتية  طقس  ظروف 
بنحو  الفائت  العام  من  عينها  ة  الف�ت عن  تفع  ل�ت ين  الأخ�ي الشهرين  خالل  ملحوظاً 
من  عينها  ة  بالف�ت قياساً  العام  التضخم  معدل  وصل  يونيو/حزيران  ي 

و�ز الثلث. 
يونيو/ من  نقطة   2.54 بنسبة  أعىل  أي  المائة،  ي 

�ز  5.6 نسبة  إل  ي 
الما�ز العام 

 .2017 حزيران 

نيكاراغوا  |  الذرة    
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نسبة النمّو

ح�ت 06/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

5.1

     16.5

إل  وتصل  مايو/أيار  خالل  الرتفاع  من  مزيداً  تسجل  الخشنة  الحبوب  أسعار 
نسبياً            مرتفعة  مستويات 

)كسافا  والغاري  الخشنة  الحبوب  لمنتجات  بالجملة  المبيع  أسعار  سجلت 
بفعل  تفاقمت  موسمية  اتجاهات  مع  مايو/أيار،  عامة خالل  بصفة  ارتفاعاً  مصنعة( 
رز  الأ ة شهر رمضان وطلب القطاع الصناعي. أما أسعار  المرتبط بف�ت الطلب القوي 
ي لها. وكانت أسعار الأغذية  المستورد والمنتج محلياً فحافظت عىل الستقرار النس�ب
الفائت، إل  العام  القياسية المسجلة  القياسية أو شبه  أد�ز بأشواط من المستويات 
، وذلك قبل أن تشهد العملة تراجعاً حاداً.  ز تها قبل عام�ي أنها ل تزال أعىل من نظ�ي
البالد  مناطق  سائر  من  نسبياً  أعىل  الأسعار  كانت  قية،  الرسث الشمالية  المنطقة  ي 

و�ز
من  العديد  ي 

�ز الأسواق  وأداء  الأغذية  إنتاج  ي 
�ز تؤثر  ي 

ال�ت الرصاعات  استمرار  بفعل 
ي ولية بورنو، حيث ل تزال الأنشطة 

ي وأبادام وغوزامال �ز
ي ذلك مار�ت

المناطق بما �ز
المائة  ي 

�ز  1.3 بنسبة  التضخم  ي 
�ز زيادة  الأغذية  أسعار  وشهدت  فيها.  متقطعة 

العام  مايو/أيار  عن  المائة  ي 
�ز  13.45 وبنسبة  الفائت  الشهر  عن  مايو/أيار  خالل 

أبريل/ المسجلة خالل  المائة  ي 
�ز  14.8 نسبة  عن  تراجع  قد  يكون  وبذلك   ، ي

الما�ز
ي 

ة ال�ت نيسان، لكنه يبقى مرتفعاً، ما يشكل مخاوف جسيمة، لسيما لدى الأ� الفق�ي
الأغذية.   الأسواق كمصدر رئيسي لحصولها عىل  ة عىل  كب�ي تعتمد بدرجة 

يا  |  الأغذية الأساسية      نيج�ي
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نسبة النمّو

ح�ت 05/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Kano, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:

6.7

3. -0.2 4

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

أسعار الحبوب تشهد اتجاهات خليطة خالل يونيو/حزيران وتصل إل مستويات 
قياسية      شبه  أو  قياسية 

عقب  يونيو/حزيران  خالل  الأسواق  بعض  ي 
�ز الرفيعة  الذرة  أسعار  تراجعت 

أسواق  ي 
�ز ارتفاعها  واصلت  ز  ي ح�ي

�ز مايو/أيار،  ي سجلتها خالل 
ال�ت الحادة  الزيادات 

الرتفاع.  من  مزيداً  القمح  أسعار  شهدت  بينما  الدخن،  أسعار  واستقرت  أخرى. 
أضعاف  ثالثة  بنحو  أعىل  يونيو/حزيران  خالل  الحبوب  أسعار  كانت  عامة،  بصفة 
الزيادات  عقب  قياسية  شبه  أو  قياسية  مستويات  إل  بذلك  لتصل  عام  قبل  قيمها 
عن  الدعم  برفع  مدعومة   2018 ومطلع   2017 أواخر  ي 

�ز سجلتها  ي 
ال�ت الحادة 

عن  ناهيك  المحلية،  العملة  قيمة  ي 
�ز الهائل  اجع  وال�ت  ،2018 موازنة  ي 

�ز القمح 
قد   2017 عام  محلياً  الحبوب  إنتاج  ي 

تد�ز ولعل  والنقل.  نتاج  الإ تكاليف  ارتفاع 
ي 

الغذا�أ والأمن  المحاصيل  تقييم  بعثة  )تقرير  الأسعار  اتجاه  تفاقم  ي 
�ز أسهم 

منذ  بشكل حاد  ي 
السودا�ز الجنيه  تراجع سعر رصف  كما  والزراعة(.  الأغذية  لمنظمة 

ين الأول 2017  ي أكتوبر/ترسث
أواخر 2017 عقب رفع العقوبات الدولية عن البلد �ز

محدودية  وجاءت  المالية.  الأصول  تجميد  وإيقاف  التجارة  حظر  بذلك  لينتهي 
تأث�ي  حيال  المخاوف  مستوى  وتزيد  الأغذية  أسعار  لتدعم  البالد  ي 

�ز الوقود  توافر 
للمعلومات  العالمي  النظام  القطري،  )الموجز   2018 محاصيل  زراعات  ي 

�ز ذلك 
ي الضغط العام عىل الأسعار المسبب لرتفاعها.      

والنذار المبكر(، ما أسهم أيضاً �ز

السودان  |  الأغذية الأساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 06/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

Sudan, Al-Fashir, Wholesale, Milletالمرجع هو:

شهرا 3

شهرا 12

1.1

-0.1 4.4

8.4

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

ي    
استثنا�أ بشكل  مرتفعة  مستويات  الغذائية  السلع  أسعار  تسجل 

تراجعت  ز  ح�ي ي 
�ز يونيو/حزيران  خالل  جوبا  العاصمة  ي 

�ف الذرة  أسعار  استقرت 
حصاد  بفعل  الأسواق  ي 

�ز المنتج  توافر  تحسن  نتيجة  وذلك  الرفيعة،  الذرة  أسعار 
المطرية  الهطولت  ذات  الجنوبية  المناطق  ي 

�ز جنيه  يتم  الذي  الأول  الموسم 
القمح  دقيق  أسعار  لتواصل  استقراراً،  الكسافا  أسعار  كما شهدت  النموذج.  ثنائية 
عن  الأساسية  الأغذية  أسعار  ازدادت  عامة،  وبصفة  ارتفاعها.  ي 

السودا�ف والفول 
بلغت  حيث   ، ي

الما�ز العام  من  يونيو/حزيران  خالل  أصالً  المرتفعة  المستويات 
العملة  إل  والفتقار  المنتجات  محدودية  بفعل   ، ز عام�ي قبل  قيمها  أضعاف  خمسة 
وفق   2017 لعام  الحبوب  إنتاج  ي 

تد�ز عن  ناهيك  اد،  الست�ي أعاق  الذي  الصعبة 
والأمن  المحاصيل  تقييم  بعثة  )تقرير   2013 عام  الرصاع  اندلع  منذ  التقديرات 
وارتفاع  المحلية،  العملة  تراجع  تواصل  ولعل  والزراعة(.  الأغذية  لمنظمة  ي 

الغذا�أ
الأسعار  عىل  الضغط  من  المزيد  يضع  الأمن  انعدام  وانتشار  التسويق  تكاليف 
التجارية  التدفقات  اضطراب  ي 

�ز تتسبب  المتواصلة  فالرصاعات  لرتفاعها.  المسبب 
الأنشطة  تنفيذ  تعيق  أنها  عن  فضالً  نسانية،  الإ المساعدات  إيصال  ذلك  ي 

�ز بما 
بشدة.   الزراعية 

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية     
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نسبة النمّو

ح�ت 06/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
South Sudan, Juba, Retail, Sorghum (Feterita)المرجع هو:

0 -6.6 7

     -6.6

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

رز تحافظ عىل استقرارها خالل يونيو/حزيران مع بقائها عند مستويات  أسعار الأ
نسبياً     مرتفعة 

آن  لمنطقة  الجنوبية  السوق  ي 
�ز رز  الأ لمحصول  بالجملة  المبيع  أسعار  شهدت 

جيانج استقراراً مع تباطؤ الطلب عىل التصدير. إل أن الأسعار بلغت أعىل مستوى 
الأشهر  خالل  عليها  طرأت  ي 

ال�ت المضطردة  الزيادات  عقب   2012 مطلع  منذ  لها 
استمرارية  نتيجة   2017 يونيو/حزيران  ي 

�ز الصاعد  التجاه  هذا  بدأ  وقد  السابقة. 
أصناف  إنتاج  إل  والتحول  و2017،   2016 عامي  ي 

�ز نتاج  الإ ي 
وتد�ز الصادرات 

الطقس  بفعل  حاد  بشكل  الأرز  إنتاج  تراجع   ،2016 عام  ي 
و�ز قيمة.  أعىل  ة  ز مم�ي

الغزيرة  بالأمطار  سلباً   2017 إنتاج  تأثر  ز  ح�ي ي 
�ز النينيو،  بظاهرة  المرتبط  المناوئ 

ميكونج.  نهر  دلتا  ي 
�ز بالملوحة  المرتبطة  المشكالت  واستمرار  بالآفات  صابات  والإ

نتاج، حيث يشكل حصاد  2018 فتش�ي إل تحسن الإ افية لعام  أما النظرة السترسث
المائة  ي 

�ز  45 نحو  الشتوي/الربيعي  الرئيسي  للموسم  المقشور  غ�ي  الأرز  محصول 
إل  تش�ي  المبكرة  التوقعات  أن  عن  ناهيك  مؤخراً،  المستكمل  السنوي  نتاج  الإ من 

الطقس.   تحسن  بفعل  الغالل  ي 
�ز زيادة 

فيت نام  |  الأرز
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نسبة النمّو

ح�ت 06/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

Viet Nam, An Giang, Wholesale, Rice (20% broken)المرجع هو:
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 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

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


 

ي 
المع�ز المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي  للنظام  التابع  الأغذية وتحليلها  أسعار  رصد  فريق  قبل  من  ة  النرسث أعدت هذه 

المعلومات والتحليالت  ة عىل آخر  النرسث التجارة والأسواق لمنظمة الأغذية والزراعة. وتشتمل هذه  ي قسم 
بالأغذية والزراعة �ز

الأغذية  لتستكمل بذلك تحليل منظمة  النامية  البلدان  ي 
الأساسية، لسيما �ز لالأغذية  المحىلي  المستوى  بالأسعار عىل  المتعلقة 

 . ي
ي الأمن الغذا�أ

ي قد تؤثر سلباً �ز
والزراعة لالأسواق الدولية. كما توفر تحذيراً مبكراً بارتفاع أسعار الأغذية عىل المستوى القطري ال�ت

ي 2018. 
يعتمد هذا التقرير عىل المعلومات المتوافرة ح�ت يوليو/متوز الأول الثا�ز

ي أداة رصد أسعار الأغذية وتحليلها عىل الرابط:
ي هذا التحليل �ز

 تجدون كافة البيانات المستخدمة �ز
www.fao.org/giews/food-price/tool/public/index.html#/home

ي لرصد أسعار الأغذية وتحليلها عىل الرابط:
و�ز لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اللك�ت

 www.fao.org/giews/food-prices

توّجه تساؤلتكم إل: 
GIEWS رصد أسعار الأغذية وتحليلها 

قسم التجارة والأسواق 
منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 

 Viale delle Terme di Caracalla

00153، روما، إيطاليا 

GIEWS1@fao.org : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب

يدية بغرض نرسث تقاريره. نذار المبكر لمنظمة الأغذية والزراعة قائمة بالعناوين ال�ب أعد النظام العالمي للمعلومات والإ

ي مع مخدم بريد منظمة الأغذية والزراعة listserv@listserv.fao.org يرجى ترك 
و�ز يد اللك�ت اسل ع�ب ال�ب اك، يمكنكم ال�ت لالش�ت

ي السطر الأول للرسالة:
حقل الموضوع فارغاً، بعدها ضع ما يىلي �ز

subscribe GIEWSAlertsWorld-L

ي السطر الأول 
نذار المبكر، أرسل ما يىلي �ز ي قائمة التحذير بالأسعار العالمية للنظام العالمي للمعلومات والإ

اك �ز لغاء الش�ت لإ
للرسالة:

unsubscribe GIEWSAlertsWorld-L

إخالء مسؤولية 

عالمية عن أي رأي مهما كان لمنظمة الأغذية والزراعة  ي هذه المادة الإ
ّ تحديد المواقع وعرض المواد �ف ل يُع�ب

أو  سلطاتها  أو  منطقة  أو  مدينة  أو  قطاع  أو  بلد  لأي  والتنموية  القانونية  الحالة  بخصوص  المتحدة  لالأمم 
اءة  ب�ب تمتعت  ما، سواء  ف  لمنتج�ي معينة  منتجات  أو  كات  ذكر �ش وإن  أو حدودها.  تخومها  تحديد  بخصوص 
المنتجات ذات الطابع  كات أو  ها من ال�ش ي أن المنظمة تؤيدها أو توصي بها دون غ�ي

اع أم ل، ل يع�ف الخ�ت
ي لم تأت المنظمة عىل ذكرها. 

المشابه من تلك ال�ت

الأغذية  آراء منظمة  ورة  بال�ف ( ول تعكس  ف )المؤلف�ي المؤلف  عالمي تخص  الإ المنتج  ي هذا 
الواردة �ف الآراء  إن 

والزاعة وسياساتها. 

© منظمة الأغذية والزراعة، 2018
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