
9 مارس/آذار 2018

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#2
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار   لرصد 

سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا

لمستوى  ↖ ا عىل  ع  رتفا ل ا من  اً  يد مز رة  لذ وا لقمح  ا ر  سعا أ سجلت 
وف  لمخا با رئيس  بشكل  عومة  مد  ، ط شبا / ير ا ف�ب ل  خال لي  و لد ا
عروض  صلت  وا كما   . لعملة ا ر  سعا أ ت  وتقلبا لطقس  با لمرتبطة  ا
جع  ترا ثر  إ ت  ا د يا لز ا ه  هذ كبح  رغم  عها  رتفا ا رز  لأ ا ير  تصد ر  سعا أ

. يكا ند إ رز  بأ ت  ا د ا مد لإ ا عىل  لمي  لعا ا لطلب  ا

صيل  ↖ لمحا ا ر  سعا أ صلت  وا  ، ن ا لسود ا ي 
�ف اً  يد وتحد  ، يقيا فر أ ق  �ش ففي 

/ ير ا ف�ب ل  خال عها  رتفا ا  - لقمح  وا لدخن  وا لرفيعة  ا رة  لذ ا  - سية  سا لأ ا
عن  عم  لد ا برفع  عومة  مد  ، سية قيا ت  مستويا ل  إ لتصل   ، ط شبا

  . ي
�ف ا لسود ا لجنيه  ا قيمة  ي 

�ف لكب�ي  ا جع  ا ل�ت وا لقمح  ا

رز  ↖ لأ ا ر  سعا أ وصلت   ، غشقر مد ي 
�ف اً  يد وتحد  ، يقي فر لأ ا لجنوب  ا ي 

�ف و
ية  ود محد نتيجة   ، م لعا ا مطلع  ي 

�ف سية  قيا مرتفعة  ت  مستويا ل  إ
ون  د ما  ل  إ  2017 ج  نتا إ ي 

�ف د  لحا ا ض  لنخفا ا عقب  ت  ا د ا مد لإ ا
. لعملة ا قيمة  جع  وترا بكث�ي  لها  معد

عها  ↖ رتفا ا لخشنة  ا لحبوب  ا ر  سعا أ صلت  وا فقد   ، يقيا فر أ غرب  ي 
�ف ما  أ

تها  نظ�ي من  عىل  أ ت  مستويا ل  إ لتصل  ط  شبا / ير ا ف�ب ل  خال مة  عا بصفة 
لك  وذ  ،2017 خر  وا أ ي 

�ف جنيه  تم  ي  لذ ا لجيد  ا د  لحصا ا رغم  م  عا قبل 
ي 

�ف لعجز  ا نب  جا ل  إ  ، لمخزون ا يد  تجد لح  لصا عليها  لقوي  ا لطلب  ا بفعل 
. طق لمنا ا بعض  ي 

�ف من  لأ ا م  ا نعد وا محلية  ت  مستويا عىل  ج  نتا لإ ا

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 

 
بنغالديش | الأرز 

بوركينا فاسو | الحبوب الخشنة

إثيوبيا | الحبوب

مدغشقر | الأرز

مالي | الحبوب الخشنة

 النيجر | الحبوب الخشنة

يا | الأغذية الأساسية نيج�ي

جنوب السودان | الأغذية الأساسية

السودان | الأغذية الأساسية

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 

اير/شباط      أسعار الحبوب عىل المستوى الدولي تسجل مزيداً من الرتفاع خالل ف�ب

اير/ ف�ب خالل  ارتفاعاً  الدولي  المستوى  عىل  القمح  أسعار  سجلت 
)رقم المرجعي  الأمريكي  القمح  طن  سعر  معدل  ليصل   شباط، 

دولراً  240 إل  السفينة(  ظهر  تسليم  شتوي،  أحمر،   ، قاسي  ،2 
الفائت بالشهر  قياساً  المائة  ي 

�ز خمسة  بنسبة  أعىل  أي   ،  أمريكياً
.2017 عام  من  ي 

الثا�ز يناير/كانون  بشهر  قياساً  المائة  ي 
�ز  و14 

استمرار نتيجة  المتحدة  الوليات  ي 
�ز الأسعار  ارتفاع   وجاء 

الجفاف بفعل  الشتوي  المحصول  بظروف  المتعلقة   المخاوف 
الزيادة هذه  محدودية  رغم  الرئيسية  نتاج  الإ مناطق  ي 

�ز  المديد 
ارتفعت الأسود،  البحر  منطقة  ي 

و�ز المبيعات.  تباطؤ   نتيجة 
الشتاء بفصل  المرتبطة  اللوجستية  المشكالت  نتيجة   الأسعار 

العملة. قيمة  وتقلبات  الخارجية،  يات  بالمش�ت الكب�ي   والهتمام 

الرتفاع من  مزيداً  الدولي  المستوى  عىل  الذرة  أسعار  شهدت   كما 
الأمريكية الذرة  طن  سعر  معدل  وصل  حيث  اير/شباط،  ف�ب  خالل 

164 إل  السفينة(  ظهر  تسليم  صفراء،   ،2 )رقم   المرجعية 
يناير/ بشهر  قياساً  المائة  ي 

�ز خمسة  بنسبة  أعىل  أي   ، أمريكياً دولراً 
عينها ة  بالف�ت قياساً  المائة  ي 

�ز  10.5 بنسبة  وأعىل  ي 
الثا�ز  كانون 

قوة بفعل  الأمريكية  الصادرات  أسعار  وارتفعت  أشهر.  ثالثة   قبل 
الجفاف بظروف  المرتبطة  المخاوف  واستمرارية  التصدير   مبيعات 

فيها ارتفعت  ي 
ال�ت  ، ز رجنت�ي الأ ي 

�ز المحاصيل  غالل  من  تحّد  ي 
 ال�ت

القوي، الخارجي  الطلب  عمل  أوكرانيا،  ي 
و�ز  . أيضاً الأسعار   عروض 

دعم عىل   ، ي ورو�ب الأ والتحاد  الرئيسية(  رض  )الأ ز  الص�ي من   لسيما 
ر. سعا لأ ا
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
اير/شباط( )18ف�ب

 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(

اير 16ف�ب
      /شباط   

16مايو
/أيار

16أغسطس
/آب

16نوفم�ب
ين  /ت�ش

ي
الثا�ز

اير 17ف�ب
      /شباط   

17مايو
/أيار

17أغسطس
/آب

17نوفم�ب
ين  /ت�ش

ي
الثا�ز

اير 18ف�ب
      /شباط   

أسعار الذرة عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
اير/شباط( )18ف�ب

 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

اير 16ف�ب
      /شباط   

16مايو
/أيار

16أغسطس
/آب

16نوفم�ب
ين  /ت�ش

ي
الثا�ز

اير 17ف�ب
      /شباط   

17مايو
/أيار

17أغسطس
/آب

17نوفم�ب
ين  /ت�ش

ي
الثا�ز

اير 18ف�ب
      /شباط   

البحر الأسود، الذرة )علف(

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

250

300

350

400

450

500

550

600
462.50

398.00

390.00

537.00

0.2

1.9

1.6

2.2

9.2

9.6

6.6

4.1

20.4

22

13

33.9

أسعار لعموم  والزراعة  غذية  الأ منظمة  مؤ�ش  معدل   ووصل 
اير/شباط، ف�ب خالل  نقطة   228.7 إل   )100=2002-04( رز   الأ

. ي
الثا�ز يناير/كانون  بشهر  قياساً  المائة  ي 

�ز ز  اثن�ي بنسبة  أعىل   أي 
ز ح�ي ي 

�ز الرتفاع،  إل  جابونيكا  وأرز  العطري  رز  الأ أسعار   ومالت 
تايلند ي 

و�ز خليطة.  اتجاهات  إنديكا  أرز  أسعار  عروض   شهدت 
غياب بفعل  اجعاً  م�ت منحى  إنديكا  أرز  أسعار  اتخذت   وباكستان، 

نام فيت  ي 
�ز الأسعار  ارتفعت  بالمقابل،  الجديدة.   الصفقات 

الشتوي/ الموسم  حصاد  قبيل  المنتج  توافر  بانخفاض  مدعومة 
الدولة يات  مش�ت بفعل  الهند،  ي 

�ز وكذلك   ،2018 لعام   الربيعي 
عىل فحافظت  أورغواي  ي 

�ز الأسعار  عروض  أما  الأفريقي.   والطلب 
رفع إل  الطويل  رز  الأ توافر  محدودية  عملت  ز  ح�ي ي 

�ز  استقرارها، 
منذ لها  مستوى  أعىل  إل  الأمريكية  المتحدة  الوليات  ي 

�ز  الأسعار 

ي
�ز اجع  ال�ت إل  الأسعار  مالت  بينما   .2014 ي 

الثا�ز ين  /ت�ش  نوفم�ب
ازيل. وال�ب ز  رجنت�ي الأ من   كل 

الأسعار الدولية للحبوب - واصل

أسعار الأرز عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
اير/شباط( )18ف�ب

 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 )مك� بنسبة 25 �ز

 الوليات المتحدة، أرز )حبة طويلة أمريكي

ي المائة(
الهند، أرز )مك� بنسبة 25 �ز

اير 16ف�ب
      /شباط   

16مايو
/أيار

16أغسطس
/آب

16نوفم�ب
ين  /ت�ش

ي
الثا�ز

اير 17ف�ب
      /شباط   

17مايو
/أيار

17أغسطس
/آب

17نوفم�ب
ين  /ت�ش

ي
الثا�ز

اير 18ف�ب
      /شباط   

ي المائة 2.4 (
�ز

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�ش عىل نحو غ�ي طبيعي ما يؤثر سلباً �ز

ي البلدان ال�ت
�ز

تها قبل عام أسعار الأرز ودقيق القمح أعىل من قيم نظ�ي

اير/ اً يذكر خالل ف�ب الأرز تغي�ي بالمفرق لمحصول  المبيع  ي داكا، لم تشهد أسعار 
�ز

الأشهر  خالل  المستوردة  ة  الوف�ي الكميات  إل  رئيسة  بصفة  يعود  وذلك  شباط، 
ز العام والخاص عىل حّد سواء. إل أن الأسعار بقيت أعىل  الماضية من قبل القطاع�ي
نتاج  ي ألمت بالإ

ي المائة تقريباً قياساً بقيمها قبل عام بفعل الخسائر ال�ت
بنسبة 20 �ز

الواردات خالل  وانخفاض  أصالً  المنخفض  نتاج  الإ أعقبت  ي 
وال�ت الفيضانات،  نتيجة 

أساسي  منتج  وهو   ،atta القمح  لدقيق  بالتجزئة  المبيع  أسعار  وشهدت   .2016
والتوقعات  الواردات  من  مداد  الإ تحسن  بفعل  اير  ف�ب خالل  طفيفاً  تراجعاً  آخر، 
بقيت  الأسعار  أن  أواخر مارس/آذار. غ�ي  ي 

�ز المرتقب   2018 المؤاتية حيال حصاد 
الفائت.   العام  الشهر عينه من  تها خالل  أعىل من قيم نظ�ي

الرفيعة ووصولها إل مستويات مرتفعة    ي أسعار الدخن والذرة 
زيادة أخرى �ف

أسعار  واصلت  ز  ح�ي ي 
�ز اير/شباط،  ف�ب خالل  خليطة  اتجاهات  الذرة  أسعار  أظهرت 

عام،  قبل  تها  نظ�ي من  أعىل  مستويات  إل  لتصل  ارتفاعها،  الرفيعة  والذرة  الدخن 
تخزين  نتيجة  التجاه  هذا  تفس�ي  ويمكن   .2017 لعام  عموماً  الجيد  نتاج  الإ رغم 
الطلب  لتلبية  الأسواق  لها عن  ز  التجار والمنتج�ي المحاصيل وحجز  ة من  كميات كب�ي
 . ي

المتد�ز مخزونها  لتجديد  والمخازن  المؤسسية  الهيئات  جانب  من  عليها  الكب�ي 
عىل  نتاج  الإ تراجع  ارتفاعها  مسبباً  الأسعار  عىل  الضغط  ي 

�ز أيضاً  ساعد  ما  ولعل 
ي شمال البالد الذي أدى إل اضطراب الأسواق. 

المستوى المحىلي وانعدام الأمن �ز

تها قبل عام   الحبوب أعىل من قيم نظ�ي أسعار 

ة  الكب�ي الرتفاعات  اير/شباط، عقب  ف�ب استقراراً خالل  والتيف  الذرة  أسعار  شهدت 
الذرة البيضاء مزيداً من  ز سجلت أسعار  ي ح�ي

، �ز ي
ي سجلتها خالل الشهر الما�ز

ال�ت
عموماً،  الماضية.  القليلة  الأشهر  خالل  مستقرة  الذرة  أسعار  بقيت  بينما  الرتفاع، 
عقب  عام  قبل  قيمها  من  بكث�ي  أعىل  اير/شباط  ف�ب خالل  الحبوب  أسعار  كانت 
ضعف  بفعل   2017 عام  من  الأول  النصف  خالل  سجلتها  ي 

ال�ت الحادة  الزيادات 
واستمرار  ة  الكب�ي المؤسسات  يات  ومش�ت  ،  belg ي 

الثا�ز الموسم  حصاد  نتاجية  الإ
صابات  الإ بتأث�ي  المرتبطة  المخاوف  جراء  ي 

ضا�ز الإ الدعم  وجاء  كينيا.  إل  التصدير 
بعض  ي 

�ز  meher الموسم  محاصيل  ي 
�ز الجاف  الطقس  وظروف  الجيش  بدودة 

ي 
ي المائة من جانب المرصف الوط�ز

المناطق. ولعل خفض قيمة العملة بنسبة 15 �ز
دعم  ي 

�ز سبباً  كان  التصدير  لتعزيز   2017 الأول  ين  أكتوبر/ت�ش خالل  إثيوبيا  ي 
�ز

مستويات  عند  البلد  ي 
�ز الغذائية  المواد  أسعار  كانت  عامة،  بصورة  أيضاً.  الأسعار 

وفق  الأغذية  أسعار  ي 
�ز السنوي  التضخم  نسبة  بلغت  حيث  التقارير،  وفق  مرتفعة 

اير/ ي أواخر ف�ب
. و�ز ي

ي المائة خالل يناير/كانون الثا�ز
ة 18 �ز المعلومات الرسمية الأخ�ي

هيئات  من  أعضاء  من  والمؤلفة  الحكومة  شكلتها  ي 
ال�ت اء  الخ�ب لجنة  بدأت  شباط، 

التضخم.      وكبح  الأسواق  لضبط  سعياً  أعمالها  المستهلك،  حماية  وهيئات  تجارية 
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إثيوبيا  |  الحبوب   

نسبة النمّو

ح�ت 02/18 ة معّدل هذه الف�ت
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Burkina Faso, Ouagadougou, Wholesale, Sorghum (local) 

نسبة النمّو

ح�ت 02/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

المرجع هو:

5.8

2.3

1.4

    1.6
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نسبة النمّو

ح�ت 02/18 ة معّدل هذه الف�ت

 -1.2

-0.3

Ethiopia, Addis Ababa, Wholesale, Maize 

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 1.2

     3.7

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

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 

الرفيعة تسجل زيادة أخرى وتصل إل مستويات مرتفعة  الدخن والذرة  أسعار 

وكانت  اير/شباط  ف�ب شهر  خالل  خليطة  اتجاهات  الخشنة  الحبوب  أسعار  أظهرت 
حصاد  من  المقبولة  مداد  الإ حالة  ورغم  عام.  قبل  تها  نظ�ي قيم  من  أعىل  عموماً 
والذرة  الدخن  اسعار  أن  إل   ،2017 عام  خالل  المعدل  تجاوز  الذي  الحبوب 
ز  بقيت أسعار الذرة الصفراء مستقرة نسبياً. ولعل  ي ح�ي

الرفيعة ارتفعت عموماً، �ز
ة من جانب الهيئات المؤسساتية لتجديد  يات الكب�ي دعم الأسعار جاء نتيجة المش�ت
خطوط  واضطراب  الشمالية،  المناطق  ي 

�ز الأمن  انعدام  حالة  أدت  كما  مخزونها. 
الأسعار  الضغط عىل  إل  البلد،  امتداد  محلياً عىل  نتاج  الإ التقليدية ونقص  مداد  الإ
ي 

�ز ي عجزاً 
تعا�ز ي 

ال�ت المناطق  المرتفع من  الطلب  أن  إل ذلك  ارتفاعها. أضف  مسببة 
مستويات  عند  الأسعار  عىل  بقاء  الإ ي 

�ز أسهم  المجاورة  البلدان  من  وكذلك  نتاج  الإ
نسبياً.        مرتفعة 

ارتفاعها    عىل  تحافظ  لكنها  خليطة  اتجاهات  تشهد  الخشنة  الحبوب  أسعار 

بقيت  لكنها  اير/شباط  ف�ب خالل  خليطة  اتجاهات  الخشنة  الحبوب  أسعار  شهدت 
والذرة  الدخن  اسعار  ارتفعت  فقد  عام.  قبل  تها  بنظ�ي قياساً  عموماً  مرتفعة 
ي 

�ز تراجعاً  شهدت  أو  نسبياً  مستقرة  الرفيعة  الذرة  أسعار  بقيت  ز  ح�ي ي 
�ز الصفراء، 

إل  أدرى  ما  والواردات،   2017 حصاد  من  الجيد  توافرها  ورغم  الأسواق.  بعض 
ة من جانب  الكب�ي يات  المش�ت أن  إل  الأسواق،  ي بعض 

�ز الرفيعة  الذرة  اسعار  تراجع 
ي طالتها 

ي المناطق ال�ت
نتاج محلياً أسفر عن دعم الأسعار. أما �ز المؤسسات ونقص الإ

ي أنشطة الزراعة والتسويقية 
ات متمردي جماعة بوكو حرام، أدت الضطرابات �ز تأث�ي

الفائت.      بالعام  قياساً  الأسعار  ارتفاع  ي 
�ز سهام  الإ إل  المنتظمة 

مالي  |  الحبوب الخشنة  

الحبوب الخشنة   | النيجر  
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 0.3

 0.0 1.6

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 02/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Mali, Gao, Wholesale, Sorghum (local)المرجع هو:

2.
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نسبة النمّو

ح�ت 02/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Niger, Niamey, Wholesale, Sorghum (local)المرجع هو:

0.7

       -1.41

4.9

ارتفاعها      عىل  تحافظ  الخشنة  الحبوب  أسعار 

يناير/كانون  قياسية خالل  مرتفعة  مستويات  إل  محلياً،  المنتج  رز  الأ أسعار  وصلت 
ي بعد استمرار ارتفاعها منذ منتصف 2017 وذلك رغم حصاد الموسم الثانوي 

الثا�ز
رز المستورد خالل الشهر الفائت مع  ز تراجعت أسعار الأ ي ح�ي

الأول لعام 2018، �ز
ويعكس   .2017 الأول  /كانون  ديسم�ب لشهر  القياسية  المستويات  من  قريبة  بقائها 
الحاد  ي 

التد�ز بفعل  المحلية  مدادات  الإ محدودية  حالة  لالأسعار  المرتفع  المستوى 
المستوردة  الكميات  إسهام  ورغم  المدور.  المخزون  وانخفاض   2017 حصاد  ي 

�ز
مداد، إل أن تراجع قيمة العملة  ي خفض الضغط عىل الإ

ة عام 2017 جزئياً �ز الكب�ي
الأرز  أسعار  عىل  الضغط  ي 

�ز تسبب   2017 عام  من  ي 
الثا�ز النصف  خالل  المحلية 

الأرز  محصول  نتاج  لإ افية  الست�ش النظرة  وتش�ي  ارتفاعها.  ي 
�ز تسبب  ما  المستورد 

تؤدي  أن  والمتوقع  الفائت،  بالعام  قياساً  زيادة  إل   2018 لعام  المقشور  غ�ي 
صدمات  أن  غ�ي  القادمة.  الأشهر  خالل  الأسعار  ارتفاع  عىل  الضغط  تخفيض  إل 
ي ذلك الأعاص�ي وموجات الجفاف 

الطقس خالل الموسم الزراعي 18/2017 بما �ز
)الموجز  محلية  مستويات  عىل  نتاج  الإ تراجع  ي 

�ز تتسبب  قد  الجنوبية  المناطق  ي 
�ز

المبكر(.     والنذار  للمعلومات  العالمي  للنظام  القطري 

مدغشقر  |  الأرز 
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n.a.

n.a.

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 01/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Madagascar, National Average, Retail, Riceالمرجع هو:

n.a.

n.a.

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MDG&lang=ar
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MDG&lang=ar
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

ي مع بقائها مرتفعة 
أسعار الأغذية تبدي اتجاهات خليطة خالل يناير/كانون الثا�ف

عموماً    

يناير/كانون  خالل  ارتفاعاً  الصفراء  الذرة  لمحصول  بالجملة  المبيع  أسعار  شهدت 
أو  نسبياً  استقرارها  عىل  الرفيعة  والذرة  الدخن  أسعار  حافظت  ز  ح�ي ي 

�ز الثان، 
من  )مصنوع  الأبيض  الغاري  أسعار  أظهرت  كما  الأسواق.  بعض  ي 

�ز تراجعت 
تها قبل  الكسافا( والأرز اتجاهات خليطة. وكانت الأسعار عموماً أد�ز من قيم نظ�ي
ي 

�ز لسيما  نسبياً،  مرتفعة  تزال  ل  أنها  إل   ،2017 لعام  الجيد  الحصاد  عقب  عام 
تتسبب  المتواصلة  الرصاعات  تزال  ل  حيث  البلد،  من  قية  ال�ش الشمالية  المناطق 
المستوى  يعكس  عامة،  الأسواق. وبصفة  الأغذية واضطراب  إنتاج  أنشطة  إعاقة  ي 

�ز
المحلية  العملة  قيمة  اجع  ل�ت المديدة  ات  التأث�ي البلد  ي 

�ز الأغذية  لأسعار  المرتفع 
ارتفاع  أدى  كما  السابقة.  الأشهر  خالل  الأسعار  رفع  ي 

�ز تسبب  ما  الدولر،  مقابل 
الأسعار  دعم  إل  المجاورة،  البلدان  من  الطلب  جانب  إل  والنقل،  الوقود  تكاليف 
من  الحد  ي 

�ز المخزون  تجديد  بهدف  التجار  يات  مش�ت أسهمت  ومؤخراً،  أيضاً. 
الأسعار  وأبقت عىل  الوف�ي  الحصاد  بعد  المسبب لنخفاضها  الأسعار  الضغط عىل 
ينعكس  والذي  البلد،  اقتصاد  ي 

�ز الطفيف  التحسن  ورغم  مرتفعة.  مستويات  عند 
السنوي  التضخم  أن  إل  الفائت،  بالعام  قياساً  العام  التضخم  تراجع  استمرار  ي 

�ز
ي 

�ز  18.9 بنسبة  مرتفع  عند مستوى  بقي  ي 
الثا�ز يناير/كانون  الأغذية خالل  أسعار  ي 

�ز
/كانون  ديسم�ب المسجلة خالل   19.4 نسبة  عن  فقط  بشكل طفيف  اجعاً  م�ت المائة، 

الأول 2017.      

يا  |  الأغذية الأساسية نيج�ي

2.1

0.0 2.1

10.7
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نسبة النمّو

ح�ت 01/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

Nigeria, Kano, Wholesale, Milletالمرجع هو:

شهرا 3

شهرا 12

1.2

0.3     -2.00.1

8.8

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

الستثنائية    المرتفعة  مستوياتها  عىل  تحافظ  الغذائية  المواد  جّل  أسعار 

استقرارها  عىل  الرفيعة  والذرة  الصفراء  الذرة  أسعار  حافظت  جوبا،  العاصمة  ي 
�ز

اير/شباط عقب تراجعها لبضعة أشهر وذلك مع حصاد عام 2017  نسبياً خالل ف�ب
المرتفعة  بالمستويات  قياساً  التوالي  عىل  المائة  ي 

�ز و23   15 بنسبة  أد�ز  وكانت 
المساعدات  توزيع  وأسهم   .2017 يونيو/حزيران  خالل  المسجلة  القياسية 
استمرار  ي 

�ز الحكومة  من  المدعومة  الأساسية  الغذائية  السلع  ومبيعات  الغذائية 
أسعار  وكانت  مؤخراً.  واستقرارها  السابقة  الأشهر  خالل  بدأ  الذي  الأسعار  تراجع 
أسعار  من  المائة  ي 

�ز  45-25 ز  ب�ي تراوحت  بنسبة  أد�ز  المدعومة  الغذائية  المواد 
عقب  اير/شباط  ف�ب خالل  يذكر  اً  تغي�ي القمح  دقيق  أسعار  تشهد  لم  كما  السوق. 
إليها  وصلت  ي 

ال�ت القياسية  المستويات  عن  ي 
الثا�ز يناير/كانون  خالل  تراجعها 

خالل  ارتفاعاً  ي 
السودا�ف الفول  أسعار  وشهدت   .2017 الأول  /كانون  ديسم�ب ي 

�ز
عىل استقرارها. عموماً، بقيت أسعار  الكسافا  ز حافظت أسعار  ي ح�ي

اير/شباط، �ز ف�ب
من  اير/شباط  ف�ب خالل  تها  نظ�ي بمستويات  قياساً  بأشواط  أعىل  الأساسية  الأغذية 
بالقيمة   ، ز سنت�ي قبل  عينه  بالشهر  قياساً  أضعاف  ستة  بنحو  وأعىل  الفائت،  العام 
حالة  وانتشار  العملة  لقيمة  المتواصل  اجع  بال�ت أساسي  بشكل  مدعومة  السمية، 
مدادات. كما أسفرت الرصاعات عن اضطراب التدفقات  انعدام الأمن ومحدودية الإ
الزراعية.  لالأنشطة  ة  كب�ي إعاقة  عن  فضالً  نسانية،  الإ المساعدات  وتسليم  التجارية، 
منظمة  ز  ب�ي كة  المش�ت ي 

الغذا�أ والأمن  المحاصيل  تقييم  لبعثة  الأولية  للنتائج  ووفقاً 
إنتاج  إجمالي  يصل   ،2017 لعام  العالمي  الأغذية  وبرنامج  والزراعة  الأغذية 
أقل كمية  764 طن، وهي   000 إل نحو  التقديرات  2017 بحسب  الحبوب عام 
الموسم  إنتاجية  انخفاض  2013. ولعل  الرصاعات عام  اندلع  منذ  يتم حصادها 
ي المناطق الرئيسية 

ي إنتاج الحبوب �ز
اجع الشديد �ز الزراعي لعام 2017 يعكس ال�ت

ي ولية غرب بحر الغزال سابقاً 
المنتجة لها ضمن منطقة إكواتوريا العظمى وكذلك �ز

نطاقها.      واتساع  الرصاعات  احتدام  إثر 

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية   
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نسبة النمّو

ح�ت 02/18 ة معّدل هذه الف�ت

 1.7

-0.4

South Sudan, Juba, Retail, Groundnuts

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 -0.3

         0.8 8.6

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

قياسية  مستويات  إل  ووصولها  الرتفاع  ي 
�ف مستمرة  الأساسية  الأغذية  أسعار 

ي  
الثا�ف يناير/كانون  خالل 

حاداً  ارتفاعاً  والقمح  والدخن  الرفيعة  الذرة  الأساسية  المحاصيل  أسعار  سجلت 
الذي  الرئيسي  الموسم  حصاد  رغم  اير/شباط،  ف�ب خالل  التوالي  عىل  الرابع  للشهر 
استكمل مؤخراً، لتصل بذلك إل مستويات قياسية تجاوزت ضعفي أو ثالثة أضعف 
أك�ش  إل  والدخن وصلت  الرفيعة  الذرة  أسعار  أن  المالحظ  ومن  عام.  قبل  تها  نظ�ي
ي العاصمة 

2017 �ز ين الأول  ي أكتوبر/ت�ش
تها المسجلة �ز من ضعفي مستويات نظ�ي

ي تمثل منطقة أساسية معروفة بإنتاج كميات 
ي سوق القضارف ال�ت

الخرطوم وكذلك �ز
ي الأسواق الرئيسية. 

ي المائة �ز
ز ارتفعت أسعار الدخن بأك�ش من 50 �ز ي ح�ي

فائضة، �ز
مستواها  ضعف  من  بأك�ش  القمح  حبوب  أسعار  ارتفعت  الخرطوم،  العاصمة  ي 

و�ز
/90 كغ.  ي

170 1 جنيه سواد�ز إل  لتصل   2017 الأول  ين  أكتوبر/ت�ش ي 
�ز المسجل 

لعام  الجديدة  الموازنة  وفق  القمح  عن  الدعم  رفع  نتيجة  الأسعار  ارتفاع  وجاء 
الطلب  من  زاد  ما  وتحليلها(،  الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات    2018
قيمة  ي 

�ز الكب�ي  اجع  ال�ت عن  فضالً  القمح،  عن  ز  كبديل�ي الرفيعة  والذرة  الدخن  عىل 
تراجعاً  ي 

السودا�ز الجنيه  فقد شهد سعر رصف  الموازية.  السوق  ي 
�ز المحلية  العملة 

ين الأول  ي أكتوبر/ت�ش
ي أواخر 2017، عقب رفع العقوبات الدولية عن البلد �ز

حاداً �ز
ي 

�ز تسبب  الذي  الأمر  المالية.  الأصول  وتحريك  التجارة  بذلك حظر  لينتهي   2017
لتقليص  وسعياً  المستوردين.  جانب  من  الأمريكي  الدولر  عىل  ة  كب�ي طلب  موجة 
بنك  أقدم  الموازنة،  السوق  ي 

�ز الرصف  وسعر  الرسمي  الرصف  سعر  ز  ب�ي الفجوة 
السودان المركزي عىل خفض سعر الرصف الرسمي من سبعة جنيهات إل 18 جنيهاً 
رصد  الغذائية،  )السياسات  ي 

الثا�ز يناير/كانون   21 بتاريخ  الأمريكي  للدولر  سودانياً 
مع  افقاً  م�ت تواصل  الأمريكي  الدولر  توافر  نقص  أن  إل  وتحليلها(.  الأغذية  أسعار 
قياسي  مستوى  إل  بذلك  منخفضاً  الموازية  السوق  ي 

�ز ي 
السودا�ز الجنيه  قيمة  تراجع 

اير/ ي مطلع ف�ب
اير/شباط. و�ز بلغ 35-40 جنيهاً للدولر خالل النصف الأول من ف�ب

 30 إل  أك�ش  ي 
السودا�ز الجنيه  عزمها خفض سعر رصف  الحكومة عن  أعلنت  شباط، 

توافر  إل جانب محدودية  الكهرباء،  الدعم عن  . ولعل رفع  الأمريكي للدولر  جنيهاً 
بشكل  تضخمها  عن  وأسفر  الأسعار  عىل  أك�ب  ضغطاً  ولد  أسعاره  وارتفاع  الوقود 
ي 

نتاج المحىلي للمحاصيل والذي أثر بدوره �ز ي الإ
. كما تسبب النخفاض الكب�ي �ز أك�ب

للنتائج  وتبعاً  الحبوب.  أسعار  دعم  من  مزيد  ي 
�ز مؤخراً  المستكمل   2017 حصاد 

المنفذة  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  ي 
الغذا�أ والأمن  المحاصيل  تقييم  لبعثة  الأولية 

أي  مليون طن،   5.2 بنحو   2017 عام  الحبوب  إنتاج  إجمالي  يقدر   ،2017 عام 
بصفة  يعود  وهذا   .2016 لعام  القياسي  نتاج  الإ عن  طن  مليون   40 بكمية  أد�ز 
ز تراجع  ي ح�ي

ي وليات كسال والقضارف وشمال دارفور �ز
نتاج �ز رئيسية إل انخفاض الإ

الهطولت  انخفاض  نتيجة  الفائتة  السنة  عن  المائة  ي 
�ز و90   66 ز  ب�ي بنسبة  نتاج  الإ

المبكر(.     والنذار  للمعلومات  العالمي  للنظام  القطري  )الموجز  وتقلباتها  المطرية 

السودان  |  الأغذية الأساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 02/18 ة معّدل هذه الف�ت

1.3

-0.5

Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

6.3

    12.7

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1096022/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1100439/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1100439/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SDN&lang=ar


 

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

المعلومات والتحليالت  ة عىل آخر  الن�ش 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 مارس/آذار 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 ن�ش 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. 
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