
10 أكتوبر/ترشين األول 2017

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#9
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار   لرصد 

سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا

/أيلول  ↖ سبتم�ب خالل  ارتفاعاً  الدولي  المستوى  عىل  القمح  أسعار  سجلت 
أسعار  عروض  شهدت  ن  ح�ي ي 

�ن بالطقس،  مرتبطة  مخاوف  إل  بمعظمه  يعود 
رز  الأ أسعار  أما  المحصول.  حصاد  ضغط  بسبب  اجع  ال�ت من  مزيداً  الذرة 
التوافر  بمحدودية  مدعومة  عموماً،  مرتفعة  فبقيت  الدولي  المستوى  عىل 
ذي  إنديكا  رز  الأ إمدادات  عىل  الكب�ي  والطلب  العطري  رز  لالأ الموسمي 

عىل. الأ النوعية 

قبل  ↖ تها  نظ�ي من  أعىل  مستويات  عند  الحبوب  أسعار  بقيت  أفريقيا،  ق  �ش ي 
و�ن

الموسمية  المحدودية  يعكس  ما  إثيوبيا،  ي 
�ن لسيما  البلدان،  معظم  ي 

�ن عام 
 ، الرئيسي الحصاد  ي 

�ن الجيش  بدودة  صابة  الإ بتأث�ي  مرتبطة  مخاوف  وسط 
الرصاعات.  استمرار  بسبب  السودان  جنوب  ي 

�ن وكذلك 

/أيلول  ↖ سبتم�ب خالل  آخر  ارتفاعاً  بنغالديش  ي 
�ن الأسعار  سجلت  آسيا  ي 

و�ن
تراجع  بفعل  الموسمية  نماط  الأ تفاقم  مع  قياسية،  مستويات  إل  لتصل 
فيضانات  بتأث�ي  المرتبطة  والمخاوف   2017 لعام  الرئيسي  الموسم  إنتاج 
بدءاً  حصاده  المرتقب  ي 

الثا�ن الموسم  محصول  ي 
�ن وأغسطس/آب  يوليو/تموز 

. ي
الثا�ن ين  /ت�ش نوفم�ب من 

نذار المب مستوى التحذير بالأسعار:          رتفع         متوسط اعتماداً عىل تحليل النظام العالمي للمعلومات والإ

قائمة المحتويات
ية( ز ي انجل�ي

)هو التقرير الكامل متوفر فقط �ز

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

4 .................................. تحذيرات بخصوص الأسعار المحلية 
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الصومال | الحبوب الخشنة  

جنوب السودان | الأغذية الأساسية

رسي النكا | 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



ة خاصة2 10 أكتوبر/ترشين األول FPMA GIEWS2017 ن�ش

ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

الأسعار الدولية للحبوب 

ي الأسعار الدولية تشهدها سوق الحبوب  
تقلبات �ن

، أحمر، شتوي،  تراجعت أسعار القمح الأمريكي المرجعي )رقم 2، قاسي

ي
 تسليم ظهر السفينة( خالل أغسطس/آب، لتعاود ارتفاعها بنسبة ستة �ز

/أيلول، حيث وصل معدل الطن إل 215 دولراً أمريكياً،  المائة خالل سبتم�ب
/أيلول 2016. ولعل تأخر ي المائة قياساً بشهر سبتم�ب

 أي أعىل بنسبة 14 �ز
ي الوليات المتحدة

ي بعض المناطق الزراعية �ز
 الزراعة )القمح الشتوي( �ز

ي
 الأمريكية بفعل الطقس الجاف، والمخاوف المتعلقة بظروف المحصول �ز
ي رفع الأسعار. ومما دعم الأسعار أيضاً تحسن

ز تسبب �ز اليا والأرجنت�ي  أس�ت
. ي قيمة الدولر الأمريكي

اجع �ز اد الذي يعود جزئياً إل ال�ت  الطلب عىل الست�ي
ز المصدرين حّد من ارتفاع مدادات والتنافس المحتدم ب�ي  إل أن وفرة الإ

ي
اجع �ز  الأسعار. أما عروض أسعار تصدير القمح فسجلت مزيداً من ال�ت

ي
ز بقيت أسعار القمح �ز ي ح�ي

 منطقة البحر الأسود بفعل وفرة الحصاد، �ز
ي متدنية نتيجة ضعف أنشطة التصدير بصفة رئيسية.   التحاد الأورو�ب

/ اجع خالل سبتم�ب سجلت أسعار الذرة عىل المستوى الدولي مزيداً من ال�ت
 أيلول، لكن بمستوى طفيف. إذ وصل معدل سعر الذرة الأمريكية المرجعية

 )رقم 2، صفراء، تسليم ظهر السفينة( إل 147 دولراً أمريكياً للطن، أي

ي
ي المائة قياساً بشهر أغسطس/آب، وأد�ز بمستوى هام�ش

 أد�ز بقرابة واحد �ز
 بالمقارنة مع الشهر عينه من عام 2016. ورغم المخاوف المتعلقة ببطء

ي الوليات المتحدة كان
 نضج المحصول، إل أن التوقعات بحصاد وف�ي �ز

ة عىل المستوى العالمي مدادات الكب�ي ي الأسعار. كما أسهمت الإ
 له وزنه �ز

اجعها. كذلك ي الضغط عىل الأسعار المسبب ل�ت
ي مبيعات التصدير �ز

 وتد�ز
ي منطقة البحر الأسود مع بدء عمليات الحصاد

 تراجعت عروضت الأسعار �ز
ي أمريكا الجنوبية، أدى تأخر

 الجديد، إل جانب بطء الأنشطة التجارية. و�ز
 زراعة المحصول الجديد بفعل الطقس المناوئ، فضالً عن الطلب القوي إل

 المحافظة عىل استقرار الأسعار نسبياً.
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الأسعار الدولية للقمح
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الأسعار الدولية للذرة

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


103 أكتوبر/ترشين األول 2017 ة خاصة FPMA GIEWS ن�ش
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الأسعار الدولية لالأرز

 وصل معدل مؤ�ش منظمة الأغذية والزراعة لعموم أسعار الأرز
/أيلول، أي لم تختلف  )2002‑04=100( إل 213.1 نقطة خالل سبتم�ب

ي أغسطس/آب، حيث عملت الأسعار الأعىل لالأرز
اً عن تلك �ز  قيمته كث�ي

ي عروض أسعار
اجع �ز  العطري وأرز إنديكا ذي النوعية الأعىل إل معاوضة ال�ت

ي سوق الأرز
 إنديكا العالي النوعية. وبرز ارتفاع الأسعار بالدرجة الأك�ب �ز

/أيلول، حيث أسفر ضعف توافر المنتج  العطري التايلندي خالل سبتم�ب
« إل أعىل مستوى له خالل 29 شهراً ليصل  إل رفع أسعار أرز »هوم مالي

 بذلك سعر الطن إل 064 1 دولراً أمريكياً. كما سجلت عروض أسعار
ي الوليات المتحدة الأمريكية ارتفاعات ملحوظة، وللشهر

 الحبوب الطويلة �ز

ي إنتاج محصول الحبوب
اجع كب�ي �ز  السادس عىل التوالي نتيجة التوقعات ب�ت

ي كل من الهند
 الطويلة. كما شهدت أسعار الأرز إنديكا الأعىل نوعية ارتفاعاً �ز

ي كال البلدين كان طفيفاً، حيث أن تراجع قيمة
 وتايلند. إل أن هذا الرتفاع �ز

ي نهاية الشهر قد غطى ارتفاع الأسعار الناجم عن الطلب الكب�ي من
 العملة �ز

ي
ي بنغالديش وأفريقيا. بالمقابل، تسبب ضغط الحصاد �ز

ائية �ز  الجهات ال�ش
ز كان لبطء إبرام ي ح�ي

، �ز ي باكستان للشهر الثالث عىل التوالي
 تراجع الأسعار �ز

ي فيت نام. كذلك تراجعت عروض
ي أسعار أرز إنديكا �ز

 الصفقات وزنه �ز
ازيل وسط ارتفاع مبيعات الأرز غ�ي المقشور المحىلي ُقبيل ي ال�ب

 الأسعار �ز
  زراعة محصول عام 2018.

الأسعار الدولية للحبوب - واصل

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

/أيلول ووصولها إل مستويات قياسية ي أسعار الأرز خالل سبتم�ب
ارتفاع �ن

ي شهري 
/أيلول عقب تراجعها الطفيف �ز ي داكا ارتفاعاً آخر خالل سبتم�ب

سجلت أسعار الأرز �ز
تها قبل عام  يوليو/تموز وأغسطس/آب، لتصل بذلك إل مستويات قياسية، متجاوزة نظ�ي
له يعكس  إل أعىل مستوى  الأسعار مؤخراً  ي 

المائة. ولعل هذا الرتفاع �ز ي 
30 �ز بنسبة 

محدودية موسمية تفاقمت مع تراجع محصول boro الرئي�ي لعام 2017، والذي تم 
نتاج والواردات عام 2017، الذي تسبب  ي الإ

ي مطلع هذا العام، إل جانب تد�ز
جنيه �ز

ي 
ي رفع الأسعار العام المنرصم. ومؤخراً أسهمت المخاوف المرتبطة بالفيضانات ال�ت

أصالً �ز
 aman ي محصول موسم

ها �ز بت البالد خالل شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب وتأث�ي �ز
ي ضغط عىل الأسعار 

، �ز ي
ين الثا�ز /ت�ش ي لعام 2017، المرتقب حصاده بدءاً من نوفم�ب

الثا�ز
مسبب ارتفاعها.وسعياً للحّد من ارتفاع الأسعار، أطلقت الحكومة مؤخراً مبيعات السوق 
إجراءات  ونفذت  وتحليلها(  الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  لالأرز  المفتوحة 
اء الأرز  اد )السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها( كما بدأت ب�ش لدعم الست�ي
من السوق الدولية عىل نحو فاعل. كذلك سجلت أسعار atta )دقيق قمح سائب( وهو 
ي عىل التوالي بفعل ارتفاع 

/أيلول للشهر الثا�ز منتج أساسي آخر، ارتفاعاً ملحوظاً خالل سبتم�ب
الطلب محلياً بعد استبدال دقيق القمح الأرخص بالأرز.  

أسعار الذرة تستقر عند مستويات مرتفعة

اجع الذي شهدته  حافظت أسعار الذرة عىل استقرارها نسبياً خالل سبتمر/أيلول بعد ال�ت
أن  إل   .2017B الرئي�ي  للموسم  المقبول  الحصاد  مع  ز  الفائت�ي الشهرين  مدى  عىل 
تها قبل عام ما يعكس  ي المائة قياساً بمستويات نظ�ي

الأسعار ل تزال أعىل بنسبة 40 �ز
جنيه  تم  الذي    2017Aالموسم حصاد  ي 

تد�ز بسبب  عامة  بصفة  مداد  الإ محدودية 
انيا المتحدة ورواندا المجاورين.  ز ي مطلع العام، وانخفاض الواردات من جمهورية ت�ز

�ز
ي الذي أعاق التجارة، إل  ولعل ضعف قيمة العملة وانخفاض احتياطي القطع الأجن�ب
الأسعار  ارتفاع  ي 

�ز أسهم  النقل  تكاليف  ي 
�ز ارتفاع  به من  الوقود وما لحق  جانب نقص 

أيضاً. 

/أيلول  أسعار الحبوب تبقى عند مستويات قياسية وشبه قياسية خالل سبتم�ب

بالأشهر السابقة، ومنها ما بدأ  واصلت أسعار الذرة ارتفاعها لكن بمعدلت أد�ز قياساً 
ي وصلت لها خالل أغسطس/

/أيلول عن المستويات القياسية ال�ت اجع خالل سبتم�ب بال�ت
ز  تحس�ي عىل  الرئي�ي   meherالموسم لمحاصيل  الأخرصز  الحصاد  عمل  حيث  آب، 
وهما  والقمح،  والتيف  الرفيعة  الذرة  أسعار  سجلت  بالمقابل،  السوق.  إمدادات 
من  مزيداً  رئيسة،  بصفة  ية  الحرصز المناطق  ي 

�ز يستهلكان  جزئياً  مستوردان  محصولن 
قياسية  أو شبه  قياسية  فكانت بشكل عام عند مستويات  الحبوب  أما أسعار  الرتفاع. 
والمخاوف   belg الثانوي  الموسم  حصاد  إنتاجية  ضعف  بفعل  /أيلول  سبتم�ب خالل 
ي محاصيل الموسمmeher  الراهن. ووردت 

صابات بدودة الجيش �ز المرتبطة بتأث�ي الإ
ي ست مناطق )أمهرة وبينيشانغول غوموز وجامبيال 

صابة بدودة الجيش �ز تقارير عن الإ
وأوروميا، و SNNP وتيجراي( حيث تبلغ المساحة المزروعة بمحاصيل الذرة المعرضة 
/أيلول، قدر إجمالي نسبة المساحة  ي مطلع سبتم�ب

2.5 مليون هكتار. و�ز للخطر نحو 
ي المائة، حيث تنفذ الحكومة، بدعم 

صابة بنحو 23 �ز ي تعرضت لالإ
المزروعة بالذرة وال�ت

المكافحة  إجراءات  وتطبيق  الرصد  أنشطة  والزراعة،  الأغذية  منظمة  من  ومالي  ي 
تق�ز

ي المائة من إجمالي المساحة المصابة 
/أيلول تم رش 41 �ز ي مطلع سبتم�ب

المناسبة. و�ز
ي ذلك 

ز تمت معاملة المساحات المتبقية بإجراءات أخرى بما �ز ي ح�ي
بمبيدات الآفات، �ز

التنظيف باليد.  
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 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/1037953/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1040660/
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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 

اجع بعد أن طرقت حاجز الذروة خالل أغسطس/آب  أسعار الحبوب الخشنة ت�ت

ي 
�ز /أيلول،  سبتم�ب خالل  الأسواق  جّل  ي 

�ز تراجعاً  الخشنة  الحبوب  أسعار  سجلت 
النظرة  أسهمت  عامة،  وبصفة  أخرى.  مناطق  ي 

�ز ي  النس�ب استقرارها  عىل  حافظت  ز  ح�ي
افية الجيدة حيال حصاد عام 2017 الذي بدأ مؤخراً، إل جانب زيادة الواردات  الست�ش
ي 

ي زيادة العرض داخل الأسواق ما كان له وزنه �ز
ة من البلدان المجاورة، �ز ي الآونة الأخ�ي

�ز
تها قبل عام عقب  الأسعار. غ�ي أن عروض الأسعار بقيت أعىل بكث�ي من مستويات نظ�ي
يات من جانب المؤسسات،  ارتفاعها خالل الأشهر السابقة بفعل الكم الكب�ي من المش�ت
نتاج محلياً خالل عام 2016. أضف  ي الواردات من نيجريا، ناهيك عن انخفاض الإ

وتد�ز
الطبيعي  الأداء  إعاقة  ي 

�ز استمر  المناطق  بعض  ي 
�ز ي 

المد�ز الأمن  انعدام  أن  ذلك  إل 
لالأسواق.   

أسعار الأغذية تشهد اتجاهات خليطة خالل أغسطس/آب مع بقائها مرتفعة   

الغاري  فيها  بما  أخرى،  أساسية  غذائية  ومحاصيل  الخشنة  الحبوب  أسعار  شهدت 
الأبيض )غذاء أساسي مصنوع من الكسافا( والأرز اتجاهات خليطة خالل أغسطس/آب. 
ي ذلك 

ي حالة القتصاد الشامل، بما �ز
فقد أسهم الحصاد المبكر والتحسن التدريجي �ز

ي ضغط متواضع عىل أسعار الأغذية لنخفاضها، 
ي سعر الرصف، �ز

الستقرار الطفيف �ز
حيث تراجعت أو سجلت ارتفاعاً لكن بمستوى أقل قياساً بالأشهر السابقة. إل أن الأسعار 
ة،  الأخ�ي السنوات  المحلية خالل  العملة  قيمة  تراجع  نتيجة  مرتفعة  عامة  بصفة  بقيت 
ارتفاع  ولعل  قية.  ال�ش الشمالية  المناطق  ي 

�ز ي 
المد�ز الأمن  وانعدام  التجارية  والقيود 

ي 
ي التضخم السنوي الذي شهدته أسعار الأغذية، وال�ت

مستوى أسعار الأغذية انعكس �ز
رغم انخفاضها هامشياً عن المستوى القياسي خالل يوليو/تموز، إل أنها ل تزال مرتفعة 

ي المائة.  
بنسبة 20.3 �ز

النيجر  |  الحبوب الخشنة

يا  |  الأغذية الأساسية نيج�ي
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نسبة النمّو

ح�ت 09/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Niger, Agadez, Wholesale, Millet (local)المرجع هو:
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نسبة النمّو

ح�ت 08/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Lagos, Wholesale, Sorghum (white)المرجع هو:
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2  -0.7.9.5

إل مستويات  /أيلول ووصولها  الخشنة خالل سبتم�ب الحبوب  أسعار  ي 
�ن ارتفاع حاد 

تها قبل عام بأشواط   تفوق نظ�ي

إل  ووصلت  /أيلول  سبتم�ب خالل  حاداً  ارتفاعاً  الرفيعة  والذرة  الدخن  أسعار  سجلت 
المرتفع  المستوى  هذا  ولعل  عام.  قبل  تها  نظ�ي بقيم  قياساً  بكث�ي  أعىل  مستويات 
ي تفاقمت بفعل استمرار انعدام الأمن لسيما 

لالأسعار يعكس المحدودية الموسمية ال�ت
مداد. كما  ي اضطراب خطوط الإ

للبلد، والذي تسبب �ز المناطق الوسطى والشمالية  ي 
�ز

من  وكذلك  البلد  ضمن  نتاج  الإ ي 
�ز عجزاً  تشهد  ي 

ال�ت المناطق  من  القوي  الطلب  عمل 
المسبب  الأسعار  عىل  الضغط  عىل  والنيجر،  فاسو  بوركينا  لسيما  المجاورة،  البلدان 
المؤاتية بخصوص  والتوقعات  نسانية  الإ الغذائية  المساعدات  توزيع  أن  إل  لرتفاعها. 
ب موعد جنيه، قد ضغط عىل الأسعار مسبباً تراجعها خالل  الحصاد الجديد الذي اق�ت

الأشهر القادمة.  

مالي  |  الحبوب الخشنة  
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نسبة النمّو

ح�ت 09/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Mali, Bamako, Wholesale, Millet (local)المرجع هو:

 7.1

2.5

 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

تها قبل عامي   ي أسعار الحبوب الخشنة مع بقائها أعىل من مستويات نظ�ي
تراجع �ن

/أيلول  الذرة الرفيعة والذرة الصفراء تراجعها الموسمي خالل سبتم�ب واصلت أسعار 
ي الأسواق من حصاد الموسم gu لعام 2017، وذلك 

ز �ز نتيجة لتحسن توافر المنتج�ي
نتيجة قلة الأمطار. لكن،  ي المائة تقريباً 

نتاج عن معدله بنسبة 40 �ز رغم انخفاض الإ
مستويات  من  أعىل  بقيت  أنها  إل  الخشنة،  الحبوب  أسعار  ي 

�ز مؤخراً  اجع  ال�ت ورغم 
مداد إثر تراجع الحصاد للمرة الثالثة عىل التوالي  تها قبل عام، مدعومة بمحدودية الإ نظ�ي
/أيلول بشكل ملحوظ قياساً  بفعل الجفاف. وانخفضت أسعار الحيوانات خالل سبتم�ب
ي جل الأسواق نتيجة هزال الحيوانات الناجم عن الجفاف. بالمقابل، 

تها قبل عام �ز بنظ�ي
ي تشكل إحدى الأسواق 

ي جالكايو، ال�ت
مداد. و�ز ارتفعت أسعار الحليب نتيجة تراجع الإ

ي القرن الأفريقي داخل منطقة مودجو، انخفضت أسعار الماعز 
الرئيسية للحيوانات �ز

تها قبل  بنظ�ي التوالي قياساً  المائة عىل  ي 
21 و29 �ز /أيلول بنسبة  بل خالل سبتم�ب والإ

ي المائة.  
بل بنسبة 51 �ز ز ارتفعت أسعار حليب الإ ي ح�ي

عام، �ز

الصومال  |  الحبوب الخشنة

2.1

0.0 2.1

10.7
شهرا

3

2.

ΔϳϘϳϘΣϟ�
ρϭέηϟ�
ϲϓ
Ώϛέϣϟ�
ϭϣϧϟ�
ϝΩόϣ

ϰϟ·
έϳηϳ

نسبة النمّو

ح�ت 09/17 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

Somalia, Mogadishu, Retail, Maize (white)المرجع هو:

شهرا 3

شهرا 12

-8.7

-0.3     1.8

-10.8

/أيلول مع بقائها مرتفعة عىل نحٍو  اجع خالل سبتم�ب أسعار الأغذية إل مزيد من ال�ت
ي 

استثنا�أ

/أيلول عقب  ي العاصمة جوبا، سجلت أسعار الأغذية تراجعاً أو استقراراً خالل سبتم�ب
�ز

اجع الذي شهدته عىل مدى الأشهر السابقة وذلك مع حصاد الموسم الأول الذي  ال�ت
ي المناطق الجنوبية ذات الهطوليات المطرية ثنائية النموذج. 

ي أغسطس/آب �ز
تم جنيه �ز

ز حافظت أسعار  ي ح�ي
ي �ز

فقد تراجعت أسعار الذرة الصفراء والكسافا والفول السودا�ز
/ الذرة الرفيعة ودقيق القمح عىل استقرارها نسبياً. إل أن أسعار الأغذية خالل سبتم�ب
ة  أيلول كانت أعىل بضعفي مستوياتها قياساً بالشهر عينه من السنة الماضية، وأعىل بع�ش
مدادات  ، بالقيمة السمية، مدعومة بمحدودية الإ ز ة عينها قبل عام�ي أضعاف قياساً بالف�ت
وارتفاع تكاليف الوقود وضعف قيمة العملة المحلية وانعدام الأمن عىل نطاق واسع. 
وأدى التوزيع المستمر للمساعدات الغذائية والمبيعات المدعومة من جانب الحكومة 
للسلع الغذائية الأساسية إل منع المزيد من ارتفاع الأسعار. وكانت أسعار تلك المواد 

ي المائة قياساً بأسعار السوق.  
الغذائية المدعومة أد�ز بنسبة 25‑45 �ز

جنوب السودان  | الأغذية الأساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 09/17 ة معّدل هذه الف�ت

-6.7

0.6

South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

2.3

   -9.3

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تها قبل عام   /أيلول مع بقائها أعىل من قيم نظ�ي ي أسعار الأرز خالل سبتم�ب
استقرار �ن

وصول  استمرارية  مع  /أيلول  سبتم�ب خالل  عامة  بصفة  استقراراً  الأرز  أسعار  شهدت 
مدادات القادمة من  حصاد موسم yala الثانوي لعام 2017 إل الأسواق وزيادة الإ
ي المائة قياساً بمستوياتها قبل عام بفعل 

الواردات. إل أن الأسعار كانت أعىل بنحو 20 �ز
ي المائة قياساً بإنتاج 

ي إجمالي إنتاج 2017، والمتوقع تدنيه بنسبة 40 �ز
اجع الحاد �ز ال�ت

العام الفائت، ليصل بذلك إل أد�ز مستوى له منذ 2002 نتيجة الجفاف الشديد عام 
2016 ومطلع 2017 )تقرير خاص للنظام العالمي للمعلومات والنذار المبكر حول 
الحكومة عىل تخفيض  أقدمت  الأسعار،  الواردات وخفض  لتعزيز  �ي لنكا(. وسعياً 
الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات  الأرز  عىل  المفروضة  اد  الست�ي ائب  �ز
ي تملكها الدولة، حيث 

وتحليلها( وبدأت بتسليم الأرز إل مراكز لنكا ساثوسا للتوزيع ال�ت
يباع فيها الأرز بأسعار مدعومة. 

�ي لنكا  |  الأرز
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 -0.1

0.0

Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 0.8

      7 0.2.2

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/3/a-i7450e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7450e.pdf
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1029306/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ar/c/1029306/




 

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

ين الأول 2017.  يعتمد هذا التقرير عىل المعلومات المتوافرة ح�ت أكتوبر/ت�ش

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

إخالء مسؤولية 

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

كان لمنظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة بخصوص الحالة القانونية والتنموية 
لأي بلد أو قطاع أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها أو بخصوص تحديد تخومها 
اءة  ف ما، سواء تمتعت ب�ب كات أو منتجات معينة لمنتج�ي أو حدودها. وإن ذكر �ش
كات  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. 

أو المنتجات ذات الطابع المشابه من تلك ال�ت

( ول تعكس  ف عالمي تخص المؤلف )المؤلف�ي ي هذا المنتج الإ
إن الآراء الواردة �ف

ورة آراء منظمة الأغذية والزراعة وسياساتها.  بال�ف

© منظمة الأغذية والزراعة، 2017

- 10 أكتوبر/ترشين األول 2017 ة خاصة FPMA GIEWSI7934AR/1/10.17 ن�ش
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