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من نشرة التحديث الشهري لمعلومات السوق  الواحد وثالثونهذه اإلصدارة هي 
األسعار بتخذي القرار والباحثين بالسودان تذويد مبالسودان، والتي صممت خصيصًا ل

الشمالية السوق بالواليات إن المصادر األساسية لمعلومات  .السوق واتجاهاتالجارية 
، وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وشرآة تحاديةاال هي وزارة الزراعةالخمسة عشر 

ستتضمن النشرة في المستقبل القريب بيانات مماثلة للعشر . خدمات الثروة الحيوانية
برنامج معلومات األمن الغذائي واليات بجنوب السودان والتي من المؤمل أن يوفرها 

صدارة بصفة ترآز اإل. (SIFSIA-S)   المتكاملة لدعم القرار بجنوب السودان
، األغنام، الماعز واألبقار اإلبلأساسية على البيانات الخاصة بالذرة، الدخن، القمح، 

هي األهم لألمن الغذائي واألآبر حجمًا في التجارة وذلك ألن مجموعة هذه السلع 
.واالستهالك

   :الملخص
  

أسعار الحبوب الغذائية علي نفس المنوال الذي ساد خالل األشهر  استمرت
و بقيت أ األسواقفي بعض  ارتفاعًا األسعار هرتأظالعديدة الماضية حيث 

و يرجع ذلك . علي نفس معدالتها العالية خالل شهر يونيو الماضي
ب في الموسم الصيفي الماضي الملحوظ في معدالت إنتاج الحبو لالنخفاض

خالل فترة الندرة الحالية و يؤآد ذلك تجاوز  األوضاعمن صعوبة  يدمما يز
الحبوب الغذائية الرئيسية خالل شهر يونيو لمتوسطها لنفس  أسعارمعدالت 

 .الشهر علي  مدي األعوام الخمسة الماضية
 

فقرًا حيث ينفق   األآثراألسعار سلبًا خصوصًا علي الفئات  ارتفاعوينعكس 
من دخلهم السنوي  ةبالمائمن الفقراء ما تتجاوز نسبته السبعون % 20

و تقلب  أسعار الحبوب  ارتفاع يدزو ي. ةالغذائي همتاحتياجاللحصول علي 
مع و  .مفرطة من تردي الحالة التغذوية لتلك الفئات درجة الغذائية ب

فإن استمرار أسعار الحبوب في االرتفاع نحو مستويات الذروة الموسمية 
معاناة  األسر الفقيرة في الحصول علي ما يكفيهم من المواد الغذائية 

حيث  ات وخاصة في المناطق المتضررة من النزاع حدهالرئيسية تزداد  
وسائل الترحيل عبر  إنسيانبصورة حادة نتيجة عدم الحبوب  إمدادات تقل 

المراقبة الدقيقة لألسعار  يعول علي  لكنو ، المناطقالطرق المؤدية لتلك 
  .تقييم حالة األمن الغذائي للفقراء في األشهر المقبلةل

الخرطوم  ) للذرة الفتريتة(أسعار الجملة الحقيقية :  1رقم  رسم بياني و (        ب  يوني
  )  2010 يونيو  – 2006

م  اني رق م بي ذرة      : 2 رس ة لل عار المحلي دير واألس افؤ للتص عر التك ين س ة ب مقارن
  )  2010 يونيو – 2005 يونيو(بالقضارف للفترة 

 (األسعار العالمية من .لإلحصاءوالجهاز المرآزي   وزارة الزراعة بيانات :صدرالم
ومجلس الحبوب العالمي   وزارة الزراعة األمريكية

http://www.fao.org/es/esc/prices (  

)أشكال(ومعدالت التضخم  القطاع المطري والمروي –) الذرة والدخن(رزنامة الحبوب  .1

  )أشكال(الحقيقية للحبوب و االسميةأسعار الجملة  .2

  )شكالأ( لخراف البلديةالتجاري وأسعار امعايير التبادل  .3

  تحليل السوق .4

ومنفذ بواسطة حكومة الوحدة المفوضية األوربية هو مشروع ممول من قبل  (SIFSIA)مشروع سيفسيا 
المفوضية لوجهة نظر  اإلصدارة ممثًال ما ورد في هذه كونيليس بالضرورة أن . الوطنية بالسودان والفاو

   .(FAO)  لألمم المتحدة حكومة السودان أو منظمة األغذية والزراعة أو بالسوداناألوربية 
  alemu.asfaw@fao.org; Yahia.Awadelkarim@fao.org  مقترحاتكم إلى إرسال رجاًء

 

يا دة  مشروع سيفس ة الوح ذ بواسطة حكوم ة ومنف ل المفوضية االوربي ن قب ول م مم
ى    يهدف البرنامج. الوطنية بالسودان و منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الفاو ال

ي      ة ف دة الوطني ة الوح درات لحكوم ع الق ن    رف ات األم ع معلوم ل وتوزي ع و تحلي جم
  http://www.fao.org/sudanfoodsecurity.الغذائى

SIFSIA project  is funded by European Union Stabex Funds and  jointly  implemented by 
the Government of National Unity (GNU) and the Food and Agriculture Organization of 
the UN (FAO). The project aims at strengthening the government capacity in collecting, 
analysing  disseminating,  and  utilizing  food  security  information.  
http://www.fao.org/sudanfoodsecurity  
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السودان ١الشريحة  ٢الشريحة  ٣الشريحة  ٤الشريحة  ٥الشريحة  الحضر الريف الشمال الجنوب

         بالسودان التضخم الشهرية معدالت :  4رسم بياني 
  )   2010 يونيو  –2009 يونيو( )100=  2007سنة األساس (

اني  م بي عار  :  3 رس بية لألس ادة النس ية  –الزي ام القياس لع ا األرق ةلغذاللس ام / ئي األرق
  )  2010 يونيو –2009 يونيو( في السودان ئيةغير الغذاللسلع  القياسية

  .الخرطوم –السودان  –الجهاز المرآزي لإلحصاء، األرقام القياسية ألسعار المستهلك ومعدالت التضخم : المصدر 
ل ات               : ملحوظة رًا لتحلي ر مؤش ا تعتب نوية في األسعار واتجاهات معدالت التضخم واتضح إنه ادة الس ية ألسعار المستهلك للزي دخل لكل    تم تحليل األرقام القياس جاهات ال
ذ ديسمبر   . وعاتالمجم اق       2008آما تمت مراجعة األرقام القياسية للمستهلك من ة مسوحات اإلنف ى مراجع تنادًا عل ك اس ية ومعدالت      . وذل ام القياس إن التصاعد في األرق

 .التضخم بالسودان هما األعلى في المناطق الريفية بالمقارنة مع المناطق الحضرية

المسح اإلحصائي  :المصدر
   ،لدخل و منصرفات االسرة 

الجهاز  المرآزي لإلحصاء 
 سفسيا  ،  2009 نيويو
 .وزارة الزراعة ,

(%)السوداناإلنفاق علي الغذاء من الدخل الكلي  فيمعدالت :2الشكل رقم
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م  اني رق ةمتوسط :  6رسم بي ة الحقيقي عار الجمل و( أس و – 2005 يوني )  2008 يوني
                            )2010 يونيو –2009 يونيو(بالخرطوم ) فتريته(والجارية للذرة 

م  اني رق م بي الخرطوم  :  5رس ية ب وب األساس مية للحب ة االس عار الجمل أس
   )2010 يونيو –2009 يونيو(

 
 

     )2010 يونيو –2009 يونيو( المختارةلبعض األسواق )  فتريته(أسعار الجملة االسمية للذرة :  7رسم بياني رقم 

  
ذرة      :   9رسم بياني رقم  ة و ال ـجاري للخراف البلدي ادل التـ ة (معدل التب بسوق  ) فتريت

   )2010 يونيو –2009 يونيو( نللماشــــية  بأم درما الســـالم
م   اني رق م بي ان  :  8رس أم درم ية ب الم للماش وق الس ة بس راف البلدي عار الخ أس

 )2010 يونيو –2009 يونيو(

  
  ).حكومة الوحدة الوطنية( –الشمال  -الرسوم البيانية لـ سيفسيا –وشرآة خدمات الثروة الحيوانية  بيانات وزارة الزراعة  :المصدر 

  .آيلو جرام وللرأس من الخراف 90دونت األسعار للحبوب بالجنيه السوداني للجوال زنة  -1 :ملحوظات 
  آجم،  90= واحد جوال  -2
. آيلو جرام 13جنيه سوداني، سعر األغنام في المتوسط للرأس زنه  25البلدية يساوي خراف متوسط فرق السعر بين األعلى واألدنى لل -3

  .تم تخفيضها وفقًا لقيم األرقام القياسية الموازية لها)  2007 – 2002(متوسط أسعار 
.التبادل التجاري عبر عنها بكميات الذرة التي تعادل رأسًا من األغنام دالت مع -4                
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  :تحليل السوق 
 

لسنوات الخمس   متوسطالوذلك بالمقارنة مع ) مرتفعمستقرة على مستوى ظلت  أو(  2010 يونيوشهر أسعار الحبوب في   ارتفاعتواصل 
من العام مع نفس الفترة ٪ مقارنة  150 تفوقو أيضًا بنسبة  20%وارتفعت بالفعل أسعار الجملة للذرة في يونيو بنسبة تتجاوز  .السابقة

  .خمس سنوات السابقة على التواليالالماضي ومتوسط 
  
لقلق مما يدعو ل 2010غير الغذائية ال تزال مرتفعة في يونيو ولمواد الغذائية لمعدالت التضخم  الجهاز المرآزي لإلحصاء فإنبيانات بحسب و

الرسوم (الغذائية  االحتياجاتيذهب لمقابلة ) الحضر لسكان%  56الريف و  لسكان٪  66حوالي (من الدخل للسكان % 61 نسبةعند معرفة أن 
دراسة ( عبر الشراء الغذائية  الموادعلى استهالآهم من يحصلون من السكان في السودان  ةالمائفي  80أآثر من  أنعلمًا  )4و  3 البيانية

  .)2009المسح األساسي لألسر 
  

الرسوم (ي الماشية آة خدمات الثروة  الحيوانية فإن معدالت التبادل التجاري تسير لصالح منتجي الحبوب علي حساب مرّبووفقًا لبيانات شر
من الماشية بما  األنواعأسعار تلك  انخفضتحيث . الملحوظ في أسعار ذآور األغنام لالنخفاضو يرجع أغلب أسباب ذلك ) 9و  8البيانية 

نفس المعدالت في  ونالحظ. ذرة علي نفس معدالتها العاليةمقارنة بالشهر السابق بينما حافظت أسعار ال 2010و في يوني% 45تصل نسبته إلي 
  .  األخرىبعض أسواق الماشية 

  
بداية موسم الحصاد المقبل وخصوصًا خالل شهر رمضان  حتى ارتفاعها مواصلةعلي معدالتها الحالية أو  األسعاربقاء   استمرارو يتوقع 

في إظهار أي  تبدأ لم األسعارحيث أنه بالرغم من التقارير التي تشير لبداية مبشرة لموسم الخريف هذا العام فإن ). سبتمبر 10 –أغسطس  10(
   .بعد الصغيرة  وناتهممخزعن  لإلفراجالتجار عزز ثقة المنتجين ومما يعني أن أداء الموسم الحالي لم  ي ،اآلن حتى لالنخفاضمؤشر 

    
المخزونات  تقديراتإلي أن ) Cereal Availability Study (CAS 2010)(  توفر الحبوب مؤخرًا عن أجريتالتي  دراسةلو تشير ا

ما أن وطن متري من الحبوب ،   130،000إلى  100،000 نحو  بلغت 2010منتصف أبريل  المنتجين و التجار  خالل بحوزةالمتواجدة 
و إن آان سوف بر حتى موسم الحصاد المقبل في نوفم وستلعب هذه المخزونات دورًا هامًا .بطرف المنتجين من تلك الكميات ٪ 50 يقارب 

  .تلك الفترة حتى تدريجيًا سواق بكميات قليلةتصل إلي األ
  

و . لالستيرادتعطي فرصة  لالستيرادعن معدل سعر التكافؤ % 76بنسبة  تزيد والتي و من ناحية أخري فإن المستويات الحالية لألسعار المحلية
إذا تم اتخاذ قرار  لالستيراد  ، أعلي من سعر التكافؤ% 30 -% 20فإن أسعار الذرة المحلية يمكن أن تخفض إلي معدل يبلغ  بالرغم من ذلك 

من التي تم استيرادها األخذ في الحسبان الكميات ه والتخاذ التوقيت المناسب من الذرة علي أن يراعي في ذلك القرار آميات محدودةباستيراد 
  .استيرادإذا تم  المناقصة التنافسية القمح و الشراء وفقا لنظام

  
المناطق الريفية  للدخل في  يات منخفضةومستوبمعدالت أسعار مرتفعة  ةمقرون) المعرضة للنزاعاتمناطق الخاصة في (تقلبات األسعار إن 

 القدرة على التنبؤيؤدي عدم  ربماو . الندرة الحاليةالحصول على الغذاء الكافي خالل فترة علي األسر الفقيرة يحد من مقدرة والحضرية 
حيث يقوم معظم المزارعين بإنتاج محصول تنويع المنتجات  يعاني من عدم للمنتجين والمستهلكينبأسعار الذرة إلي تكوين سوق غير مستقر 

 تنويع المحاصيلإن  .الفقر دائرة إلى مما يدفع بهماالقتصادية ضهم لفقدان مقدراتهم اإلنتاجية وإلي تعر األخرىالسالبة  لالعوامواحد بجانب 
وتخفيف المخاطر  األسعارالطارئة في  بة للتقلباتالسال اآلثارالمقدرة علي تسويق المنتجات في عدة أسواق يساعد علي تخفيف المنتجة و

السالبة التي تنتج من  ئيةيالب اآلثاريخفض من الحصول علي هوامش ربحية مستقرة و، آما يساعد التنوع اإلنتاجي علي اإلنتاجية والتسويقية
  .يدعم االقتصاد الكلي للبالد بماجديدة  واستثماراتفرص عمل  اإلنتاجييتيح التنوع  و قدلفترات طويلة  واحداالستمرار في زراعة محصول 

  
علي  اقتصاديةمصحوبًا بضغوط  هذا العام سيكون الندرة  موسم أسعار الحبوب الغذائية لمعدالتها خالل العام الماضي يشير إلي أن  تجاوزإن 

في العديد من   األآثر فقرأألسر ابعيدة عن متناول  هي بالفعلالتي ورتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية الفئات الفقيرة من المجتمع نتيجة ال
،  (SBHS 2009) الغذائية احتياجاتهممن دخلهم السنوي للحصول علي % 70من الفقراء نحو % 20حيث ينفق   المناطق الحضرية والريفية

لدقيقة لألسعار ال تزال تشكل أهمية قصوى في ا متابعةال ولذلك فان ،في أسعار الحبوب لها تأثير سلبي آبير على األمن الغذائيأي زيادة  إن،
 .تقييم حالة األمن الغذائي للفقراء في األشهر المقبلة
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