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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#7 FPMA نشرة خاصة

 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

األساسية ئل  لرسا  ا
سجلت أسعار الحبوب على المستوى الدولي تراجعًا ملحوظًا خالل يوليو/ ↖

في  وتراجع  الموسمي  الحصاد  إثر  القمح  أسعار  في  انخفاض  مع  تموز، 
عروض أسعار الذرة بفعل الطقس المؤاتي بصفة عامة للمحاصيل المزروعة. 
وأظهرت أسعار األرز اتجاهات خليطة في بلدان المنشأ اآلسيوية، في حين 

شهدت ارتفاعًا في البلدان المصدرة الرئيسية في أمريكا الجنوبية. 

وفي أفريقيا، ارتفعت أسعار األغذية خالل يوليو/تموز في جنوب السودان  ↖
نتيجة تفاقم حالة انعدام األمن مؤخرًا. وفي نيجيريا، ال يزال ضعف قيمة 
العملة المحلية يضغط على أسعار الحبوب مسببًا ارتفاعها، في حين سجلت 
التوالي، السيما  الثاني على  للشهر  حادًا في مالوي  ارتفاعًا  الذرة  أسعار 

نتيجة تدني الحصاد عام 2016 بشكل حاد بفعل الجفاف. 

األشهر  ↖ خالل  الصفراء  الذرة  أسعار  ارتفاع  توقف  الجنوبية،  أمريكا  وفي 
من  كل  في   2016 لعام  الراهن  الحصاد  ضغط  بفعل  السابقة  العديدة 
تلك  أن  إال   – للذرة  رئيس  بشكل  المنتجين  البلدين   – والبرازيل  األرجنتين 
األسعار بقيت عند مستويات مرتفعة. وفي مواقع أخرى من المنطقة دون 
اإلقليمية، سجلت األسعار ارتفاعًا بصفة عامة نتيجة التدني المتوقع في 

حصاد الذرة هذا العام. 

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
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بوليفيا  |  الذرة
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شيلي  |  الذرة

ليسوتو  |  الذرة
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ناميبيا  |  الذرة
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بيرو  |  الذرة   
جنوب أفريقيا |  الذرة

جنوب السودان | األغذية األساسية

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 أسعار تصدير القمح والذرة في يوليو/تموز، واتجاه خليط تشهده أسعار األرز

 سجل سعر القمح على المستوى العالمي تراجعًا بصفة عامة خالل
 يوليو/تموز، حيث وصل معدل سعر القمح األمريكي المرجعي )رقم

 2، قاسي أحمر شتوي، تسليم ظهر السفينة( إلى 188 دوالرًا أمريكيًا
 للطن أي أدنى بنسبة خمسة في المائة مقارنة مع يونيو/حزيران،

 وأدنى بنسبة تربو على 20 في المائة مقارنة مع مستوياته قبل عام.
 وشهدت األسعار تراجعًا موسميًا مع اقتراب حصاد المحصول الشتوي

 لعام 2016 في بلدان النصف الشمالي لألرض، والمتوقع أن يصل
 إلى مستويات وفيرة، السيما في منطقة البحر األسود. غير أن

 المخاوف المرتبطة بتدني نوعية الحبوب في االتحاد األوروبي بفعل
 األمطار الغزيرة عملت على الحّد من تراجع األسعار. وبقيت عروض
 األسعار دونما تغيير يذكر في األرجنتين، السيما بفعل التوقعات

 بتراجع الزراعات إثر تأخيرها الناجم عن تأخر الهطوالت المطرية.

 وصل معدل األسعار الدولية للذرة األمريكية المرجعية )رقم 2
 صفراء، تسليم ظهر السفينة( إلى 161 دوالرًا أمريكيًا للطن
 خالل يوليو/تموز، أي أدنى بقرابة 11 في المائة مقارنة مع

 يونيو/حزيران و10 في المائة مقارنة مع الشهر عينه من
 السنة الماضية. ويعكس هذا التراجع الحاد الطقس المؤاتي
 بصفة عامة الذي أفاد تطور المحصول، ما أدى إلى توقعات
 بزيادة اإلنتاج. وجاء هذا التراجع ليعوض الزيادة في األسعار

 بعد تراجع التوقعات حيال إنتاج الذرة لعام 2016 في البرازيل
 بسبب الطقس المناوئ. كما شهدت أسعار التصدير من بلدان
 منشأ أخرى تراجعًا خالل يوليو/تموز، بما في ذلك البحر األسود

 واألرجنتين، حيث ارتفعت توقعات اإلنتاج على المستوى
  الرسمي رغم التأخر في الحصاد.
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 
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 وصل معدل مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
 )2002- 04 = 100( إلى 200 نقطة خالل يوليو/تموز 2016، أي

 ارتفع بالمقارنة مع قيم يونيو/حزيران، وذلك بفعل تحسن عروض
 أسعار أرز بسمتي وعروض أسعار أرز إنديكا األعلى نوعية. ورغم
 استمرار محدودية الكميات القابلة للتصدير، إال أن تباطؤ الطلب

 أبقى عروض أسعار األرز األبيض قريبة من مستويات يونيو/حزيران
 في الهند. أما في تايلند، فلم يشهد سعر محصول األرز األبيض
 تاي ب 100% تغييرًا يذكر مقارنة مع يونيو/حزيران، ليقف عند 457

 دوالرًا أمريكيًا للطن قبيل المزاد العام بخصوص المخزون في 25
 يوليو/تموز. أما في باكستان، فقد شهدت األسعار زيادة بفعل
 محدودية اإلمدادات، السيما أرز بسمتي، في حين أدت الجهود
 التي بذلت في فيت نام الستقطاب الجهات الشرائية إلى تراجع
 طفيف في عروض األسعار. وفي أمريكا الجنوبية، عمل تحسن
 العملة ومحدودية اإلمدادات على المستوى المحلي على دعم

 عروض األسعار في البرازيل، في حين دفعت حركة المبيعات القوية
  عروض األسعار نحو االرتفاع في كل من األرجنتين وأورغواي.

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 تبقى عند مستويات قياسية      
 شهدت أسعار الذرة الصفراء استقرارًا نسبيًا خالل يوليو/تموز لكن عند

 مستويات قياسية، وذلك عقب الزيادات الكبيرة التي سجلتها خالل األشهر
 السابقة بفعل التصدير القوي والتضخم وتراجع قيمة العملة. وقد أسهمت

 إمدادات المحاصيل الجديدة التي وفرها حصاد الذرة لعام 2016 في استقرار
 األسعار خالل يوليو/تموز، رغم تراجع األنشطة الحقلية بفعل ظروف الطقس

 الشديد الرطوبة. وجاءت التوقعات بإنتاج يصل إلى مستوى قياسي يبلغ
 39.8 مليون طن، نتيجة زيادة نطاق الزراعة على وجه الخصوص. أضف إلى

 ذلك، سجلت أسعار حبوب القمح ودقيق القمح ارتفاعًا لتصل إلى مستويات
 أعلى من قيمها مقارنة مع يوليو/تموز من العام الفائت، مدعومة بمحدودية

 اإلمدادات عقب حركة التصدير القوية وتراجع اإلنتاج العام الماضي. وقد
 سارت عملية زراعة محصول القمح لعام 2016 على نحٍو جيد. لكن رغم تقلص

 المساحة المزروعة نتيجة حاالت التأخير التي فرضتها الرطوبة الزائدة في
 التربة، ال تزال التوقعات تقول بإنتاج وفير.

أسعار الذرة الصفراء تشهد زيادة حادة خالل يوليو/تموز  
 سجلت أسعار الذرة الصفراء زيادة حادة للشهر الثاني على التوالي خالل

 يوليو/تموز نتيجة تدني إنتاج المحصول الصيفي الرئيسي لعام 2016 بسبب
 تراجع الزراعة بفعل انخفاض أسعار المنتجات وظروف الجفاف مع اقتراب

 نهاية الموسم ناهيك عن اإلصابات الشديدة باآلفات. ومن المتوقع أيضًا
 أن تشهد المساحة المزروعة بمحاصيل الموسم الثاني تراجعًا مع تأثر ظروف
 الزراعة بانخفاض مستوى الهطوالت خالل مايو/أيار ويونيو/حزيران. وسجلت

 أسعار دقيق القمح المستورد زيادة أيضًا خالل يوليو/تموز، وكانت أعلى
 بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الفترة عينها من العام السابق، ما يعكس الزيادة

     مؤخرًا في عروض أسعار القمح في األرجنتين، المّورد الرئيسي للمنتج.

أسعار الذرة الصفراء عند مستويات مرتفعة رغم تراجعها مؤخرًا 
مع  بالتزامن  يوليو/تموز  ملحوظًا خالل  تراجعًا  الصفراء  الذرة  أسعار  سجلت 
أعلى  تزال  ال  األسعار  أن  إال   .2016 لعام  القائم  الثانوي  الموسم  حصاد 
التراجع  يعكس  ما  عام،  قبل  نظيرتها  مستويات  مع  مقارنة  الثلثين  بمقدار 
هذا العام في إجمالي اإلنتاج )محاصيل الموسمين األول والثاني(، السيما 
الغالل.  في  حاد  تراجع  عن  أسفرت  التي  المناوئ  الطقس  ظروف  بفعل 
زيادة  ميركوسور،  منطقة  من  السيما  الواردات،  تشهد  أن  المتوقع  ومن 
األولى  الستة  األشهر  خالل  ارتفعت  بعدما  وذلك  القادمة،  األشهر  خالل 
وفي  السابق.  العام  من  عينها  الفترة  مع  مقارنة  كبير  بشكل   2016 لعام 
 50 000 لكمية  الحكومة عن مزاد  أعلنت  إمدادات األسواق،  لتعزيز  مسعى 
طن من الذرة لصالح منتجي الدواجن ولحم الخنزير، حيث وافقت على تحرير 
أول تضمين لكمية 000 500 طن خالل يونيو/حزيران، كما تعمل اليوم على 
اإلجراءات الضرورية للسماح باستيراد ذرة معدل وراثيًا من الواليات المتحدة 
ودقيق  القمح  حبوب  أسعار  وواصلت  فقط.  كعلف  الستخدامه  األمريكية 
من  بكثير  أعلى  مستويات  إلى  لتصل  يوليو/تموز  خالل  ارتفاعها  القمح 
نظيرتها قبل عام مدعومة بمحدودية اإلمدادات بفعل تراجع إنتاج عام 2015. 
ومن المتوقع أن يطرأ تحسن على إنتاج القمح عام 2016. كما سجل معدل 
إلى  لتصل  يوليو/تموز  خالل  االرتفاع  من  مزيدًا  المقشور  غير  األرز  أسعار 
مستويات مرتفعة قياسية. وقد دعمت تلك األسعار بفعل محدودية توافر 
التراجع  المنتج على المستوى المحلي، نتيجة استنزاف المخزون إلى جانب 
اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  توليفة من  وذلك عقب  العام،  اإلنتاج هذا  الحاد في 

والهطوالت الغزيرة التي كان لها أثر سلبي في الزراعات والغالل. 

األرجنتين   |  الذرة  
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

مع  مقارنة  أعلى  وتبقى  استقرارًا  تشهد  الصفراء  الذرة  أسعار 
مستويات نظيرتها قبل عام 

لم تشهد أسعار الذرة الصفراء تغيرًا يذكر خالل يوليو/تموز بالمقارنة مع 
الشهر الفائت، وذلك يعود بشكل رئيس إلى الزيادة في الواردات. غير 

أن األسعار استقرت عند مستويات أعلى من نظيرتها قبل عام ما يعكس 
التراجع في إنتاج هذا العام. وتقول التقديرات أن إنتاج 2016 سيشهد 

تراجعًا حادًا عن المستوى المرتفع الذي شهده العام السابق، وذلك نتيجة 
تقلص المساحة المزروعة بفعل تدني األسعار الذي ساد عند موعد الزراعة 
وارتفاع تكاليف اإلنتاج. وقد أسهم انخفاض الغالل بفعل ظروف الطقس 

المناوئ عند فترتي الزراعة والحصاد في تدني اإلنتاج. أضف إلى ذلك 
أن انخفاض إجمالي الواردات التراكمية خالل األشهر الخمسة األولى هذا 

العام بالمقارنة مع الكميات المستوردة خالل الفترة عينها خالل العامين 
الفائتين قد أسفر عن دعم األسعار.     

أسعار الذرة تستقر عند مستويات مرتفعة 
لم تشهد أسعار الذرة المجروشة تغييرًا يذكر خالل يونيو/حزيران، لكنها 

بقيت أعلى من قيم نظيرتها قبل عام. وجاء المستوى المرتفع لألسعار 
نتيجة التراجع الحاد في حصاد 2016، الذي انخفض بنسبة وصلت إلى 

قرابة 70 في المائة عن العام السابق. ولعل الجفاف الناجم عن ظاهرة 
النينيو كان العامل الرئيس وراء هذا التراجع الحاد في اإلنتاج، حيث وصف 

الموسم الزراعي 16/2015 بهطوالت مطرية أدنى من المعدل بدرجة 
كبيرة وارتفاع أكبر في درجات الحرارة عن المستوى الطبيعي لها ما أسفر 

عن تأخر الزراعة وتراجع الغالل مع إخفاق واسع في المحاصيل. ولعل 
ارتفاع تكاليف الواردات من جنوب أفريقيا، المورد الرئيس للحبوب، أسهم 

في ارتفاع مستويات األسعار.   

شيلي  |  الذرة  

ليسوتو  |  الذرة 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Chile, National Average, Wholesale, Maize (yeallow)المرجع هو:
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حتى 06/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Lesotho, Maseru, Retail, Maize mealالمرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

ارتفاع حاد في األسعار للشهر الثاني على التوالي نتيجة 
محدودية اإلمدادات 

سجل معدل أسعار الذرة على المستوى الوطني مزيدًا من االرتفاع خالل 
يوليو/تموز، ليقلب بشكل شبه تام اتجاه االنخفاض الموسمي الذي طرأ 
على األسعار مؤخرًا، حيث وصلت األسعار إلى مستوى أعلى بقرابة 90 

في المائة بالمقارنة مع نظيرتها قبل عام. ولعل هذا االرتفاع يعكس بصورة 
رئيسة محدودية اإلمدادات على المستوى المحلي، حيث تقول التقديرات 

بانخفاض إنتاج الذرة عام 2016 بشكل حاد عقب التأخر في بدء األمطار 
الموسمية والجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو الذي ساد معظم فترة الموسم 
الزراعي، ما أثر بصفة خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى. ونتيجة لتراجع 
إنتاج الحبوب لعام 2016 وتدني المخزون المدّور، من المتوقع أن يعمد البلد 

إلى زيادة الواردات بشكل كبير خالل السنة التسويقية 17/2016 )أبريل/
نيسان – مارس/آذار(. من جهة أخرى، كان النخفاض قيمة العملة المحلية دور 

أيضًا في ارتفاع مستوى األسعار.

مالوي  |  الذرة 
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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 المجروشة تشهد تراجعًا طفيفًا مع بقائها مرتفعة
شهدت أسعار الذرة المجروشة تراجعًا طفيفًا خالل يونيو/حزيران، لكنها 
بقيت أعلى بنحو 20 في المائة مقارنة مع العام الفائت. كما تحسنت 

أسعار األغذية بفعل تأثير الجفاف اإلقليمي وتراجع الحصاد على المستوى 
المحلي عام 2015 وكذلك عام 2016، حيث تسببت محدودية األمطار 

الموسمية بفعل ظاهرة النينيو خالل الموسم 16/2015 عن ضعف 
اإلنتاج الزراعي. وبما أن الواردات تلبي إجمالي االحتياجات من الذرة على 

المستوى الوطني، فقد عمل ارتفاع عروض أسعار التصدير على المستوى 
اإلقليمي على دعم تضخم األسعار الذي يشهده البلد في الوقت الراهن.   

مستويات  إلى  لتصل  ارتفاعها  تواصل  الخشنة  الحبوب  أسعار 
قياسية 

واصلت أسعار الحبوب الخشنة ارتفاعها خالل يونيو/حزيران لتصل إلى 
مستويات قياسية. وسجلت أسعار الدخن مستوى أعلى بنحو 80 في المائة 

مقارنة مع نظيرتها قبل عام، في حين وصلت قيمة الذرة الرفيعة والذرة 
إلى أكثر من ضعف قيمتها خالل يونيو/حزيران قبل عام. كذلك سجلت أسعار 

األرز ارتفعًا، حيث جاء المستوى المرتفع لألسعار على المستوى المحلي 
ومستوى األغذية المستوردة نتيجة تراجع قيمة النايرا في السوق الموازية 
بفعل تراجع إيرادات النفط. فقد أسفر التراجع في أسعار النفط عن اتساع 

كبير في العجز الحكومي وتراجع حاد في احتياطي القطع األجنبي في البلد. 
ولعل ارتفاع تكاليف الوقود والمستلزمات، إلى جانب زيادة الطلب على 
المستوى اإلقليمي بفعل ضعف العملة عمل على دعم أسعار األغذية 

بدرجة أكبر. ففي أواخر يونيو/حزيران، سمح البنك المركزي في نيجيريا بتعويم 
العملة المحلية مرة أخرى، حيث كانت مربوطة بالدوالر منذ فبراير/شباط العام 
الماضي، وذلك وفقًا لسعر السوق بهدف تحقيق التوافق بين سعر الصرف 
الرسمي والسعر الموازي وجلب االستقرار القتصاد البلد. بعد ذلك، شهدت 

قيمة العملة تراجعًا في يوليو/تموز.     

ناميبيا  |  الذرة 

نيجيريا  |  الحبوب الخشنة 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Kano, Wholesale, Sorghunالمرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

تراجع في أسعار األرز خالل يوليو/تموز مع بقائها مرتفعة 
شهدت أسعار المبيع بالجملة لصنف أرز إيماتا، الصنف األكثر استهالكًا، 

تراجعًا طفيفًا خالل يوليو/تموز مع إمدادات وفرها حصاد الموسم الثانوي 
16/2015 وتراجع الطلب من جانب البلدان المستوردة الرئيسية، السيما 

الصين. غير أن األسعار بقيت أعلى بنحو 30 في المائة مقارنة مع نظيرتها 
قبل عام وذلك بعد االرتفاع المتواصل الذي شهدته خالل األشهر العديدة 

السابقة بفعل محدودية اإلمدادات على المستوى المحلي إثر سنتين 
متعاقبتين من تراجع اإلنتاج الناجم عن ظروف الطقس المناوئ وكميات 

التصدير الكبيرة إلى الصين خالل 2015 ومطلع 2016.  

ميانمار  |  األرز    
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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 الصفراء أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام 
بقيت أسعار الذرة الصفراء عند مستويات مرتفعة خالل الشهرين 

السابقين، وأعلى بنسبة 20 في المائة من مستويات نظيرتها قبل عام، 
بفعل تراجع اإلمداد محليًا وسط الطلب القوي من قطاع الدواجن. وتقول 

التقديرات بتراجع إنتاج الذرة لعام 2016 بشكل ملحوظ عن مستواه قبل 
عام بفعل تقلص المساحة المزروعة وتراجع الغالل، عقب ظروف الطقس 

المناوئ في المناطق الزراعية الوسطى الرئيسية. كذلك عمل انخفاض 
الواردات خالل الربع األول من السنة على دعم األسعار. وشهدت أسعار 

األرز األساسي استقرارًا خالل يوليو/تموز وذلك عند مستويات قريبة من 
نظيرتها قبل عام، نتيجة اإلمدادات الوفيرة. وتقول التوقعات بزيادة إنتاج 

األرز عام 2015 بنسبة واحد في المائة عن المستوى الجيد الذي حققه عام 
2016، وذلك يعود إلى اتساع نطاق زراعته والتوقعات بطقس جيد خالل 

أغسطس/آب، موعد حصاد محصول األرز غير المقشور.     

تحسن الراند يسهم في تراجع أسعار الذرة 
سجلت أسعار الذرة تراجعًا هذا الشهر، وذلك يعود بدرجة كبيرة إلى تحسن 

سعر الراند بعد تراجعه خالل مايو/أيار. كما عملت التقديرات بارتفاع إنتاج 
2016 على دعم تراجع األسعار لهذا الشهر. غير أن األسعار بقيت أعلى 

من مستويات نظيرتها قبل عام رغم هذا التراجع، ما يعكس حالة محدودية 
اإلمدادات عقب التدني الحاد في حصاد 2016. ويعزى هذا التراجع الحاد 

إلى الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو والتي أسفرت عن انخفاض غالل 
الذرة البيضاء بنسبة 25 في المائة مقارنة مع المعدل الخمسي، في 

حين أسهم تقلص المساحة المزروعة أيضًا في تدني الحصاد.    

بيرو  |  الذرة   

جنوب أفريقيا  |  الذرة 
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حتى 07/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Peru, Lima, Wholesale, Maize (yellow)المرجع هو:
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نسبة النمّو

حتى 07/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

أسعار األغذية تسجل أعلى مستوى لها خالل يوليو/تموز 
وصلت أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى لها خالل يوليو/تموز، حيث سجلت 

أكثر من ضعف قيمتها في يونيو/حزيران، واألمر سيان بالنسبة ألسعار 
محاصيل أساسية أخرى من قبيل الكسافا والفول السوداني. وجاءت هذه 

الزيادة الحادة في أسعار األغذية عقب تردي حالة انعدام األمن في مطلع 
يوليو/تموز. ولعل تجدد الصراعات وتدهور انعدام األمن تسبب في مزيد من 
اضطرابات الحركة التجارية وأثر بشكل كبير في أنشطة السوق، ما تسبب في 
رفع األسعار التي ارتفعت أصاًل بفعل محدودية اإلمدادات والتراجع المضطرد 

في قيمة العملة المحلية. وقد ُسمح بتعويم سعر الصرف الرسمي خالل 
ديسمبر/كانون األول من العام الماضي بغرض تحقيق التوافق بين سعر 
الصرف الرسمي والسعر الموازي، ما تسبب في مزيد من الضغط على 

تكاليف األغذية والوقود المستوردين. وكانت أسعار الحبوب الخشنة أعلى 
بقرابة عشرة أضعاف نظيرتها في يوليو/تموز العام الماضي. وإذا ما أخذنا 

بعين االعتبار الوزن الكبير ألسعار األغذية في مؤشر أسعار المستهلك على 
المستوى الوطني عند 77.7 في المائة، فإن الزيادة الحادة في األسعار مؤخرًا 

تسببت في زيادة بنسبة 71.39 في المائة مقارنة مع الشهر السابق في 
مؤشر أسعار المستهلك على المستوى الوطني وكانت الدافع الرئيسي وراء 

معدل التضخم السنوي البالغ 661.3 في المائة.

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)المرجع 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 أغسطس/آب 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. 
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