
17 سبتمرب/أيلول 2018

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#7 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

أغسطس/ ↖ خالل  عاً  ارتفا لدولي  ا لمستوى  ا عىل  لقمح  ا أسعار  سجلت 
لكميات  ا ومحدودية  المحصول  حيال  لتوقعات  ا بتدهور  مدعومة  آب، 
ثالثة  خالل  مرة  ول  لأ لذرة  ا أسعار  ارتفعت  كما  للتصدير.  فرة  لمتوا ا
 . عموماً لطلب  ا انخفاض  وسط  رز  لأ ا أسعار  عروض  تراجعت  بينما  أشهر، 

من  ↖ مزيداً  السودان  ي 
�ف لحبوب  ا أسعار  سجلت  قية،  ال�ش فريقيا  أ ي 

و�ف
برفع  مدعومة  أغسطس/آب،  خالل  قياسية  مستويات  إل  لتصل  الرتفاع 
ارتفاع  مع  لمحلية  ا لعملة  ا قيمة  ي 

�ف لكب�ي  ا اجع  ل�ت وا لقمح  ا عن  لدعم  ا
تراجعت  قليمية،  لإ ا دون  لمناطق  ا من  أخرى  بقاع  ي 

و�ف لنقل.  ا ليف  تكا
عام  قبل  تها  بنظ�ي قياساً  بكث�ي  أد�ف  مستويات  إل  لتصل  عموماً  سعار  الأ

لبلدان.  ا جل  ي 
�ف

ملحوظ  ↖ بشكل  لبيضاء  ا لذرة  ا ر  أسعا ارتفعت  لوسطى،  ا يكا  أمر ي 
و�ف

بلدان  جل  ي 
�ف عام  قبل  تها  نظ�ي من  بأشواط  أعىل  مستويات  إل  لتصل 

لمناوئ  ا ث�ي  لتأ ا إل  رئيسية  بصفة  يعود  وذلك  قليمية،  لإ ا دون  لمنطقة  ا
لرئيسي  ا لموسم  ا لمحاصيل  لحصاد  ا توقعات  ي 

�ف لجاف  ا للطقس 
.2018 م  لعا

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

نيكاراغوا | الذرة

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 

ي أسعار الأرز      
ي أسعار الحبوب خالل أغسطس/آب مقابل تراجع �ف

ارتفاع �ف

خالل لمي  لعا ا لمستوى  ا عىل  عاً  رتفا ا لقمح  ا ر  أسعا  سجلت 

مريكي لأ ا لقمح  ا طن  سعر  معدل  وصل  حيث   ،  أغسطس/آب
لسفينة( ا ظهر  تسليم  شتوي،  أحمر،   ، قاسي  2 )رقم  لمرجعي   ا

بيوليو/ قياساً  ئة  لما ا ي 
�ز ستة  بنسبة  أعىل  أي   ، دولراً  250 إل 

من عينه  لشهر  با قياساً  ئة  لما ا ي 
�ز  23 بنسبة  وأعىل   تموز، 

خالل ملحوظاً  عاً  رتفا ا ر  لأسعا ا وسجلت  لماضية.  ا لسنة   ا

ي
�ز لمحصول  ا حيال  لتوقعات  ا تدهور  نتيجة   أغسطس/آب 

بفعل ي  ورو�ب لأ ا د  التحا ي 
�ز لسيما  لرئيسية،  ا لمنتجة  ا لبلدان   ا

كبح نية  مكا بإ لتقارير  ا تسببت  كما  لحار.  وا لجاف  ا  الطقس 
رتفاع ا دعم  ي 

�ز ساهم  لقمح  ا لصادرات  لروسي  ا د   التحا
كب�ي بشكل  تراجعت  لتصدير  ا ر  أسعا أن  غ�ي   . ك�ث أ ر  لأسعا  ا

لموسمي ا د  الحصا ضغط  بسبب  لشهر  ا من  ي 
�ز لثا ا لنصف  ا  خالل 

عىل قيود  فرض  رسمياً  لروسي  ا د  التحا رفض  بسبب   وكذلك  
تراجعت  ، ز رجنت�ي لأ ا ي 

و�ز لراهن.  ا لوقت  ا خالل  لقمح  ا  صادرات 
بسبب لسيما  لتوالي  ا عىل  ي 

�ز لثا ا للشهر  لتصدير  ا ر   أسعا

وأحوال ك�ب  أ زراعات  بكميات  لمدعومة  ا تية  لمؤا ا لتوقعات   ا
لجيدة. ا   الطقس 

 
أغسطس/ خالل  ارتفاعاً  الدولي  المستوى  عىل  الذرة  أسعار  سجلت 

صفراء  2 )رقم  الأمريكية  المرجعية  الذرة  سعر  قفز  حيث   آب، 
اجع ال�ت عقب  المائة،  ي 

�ز ثالثة  من  بأك�ث  السفينة(  ظهر   تسليم 
طن سعر  طن  معدل  ووصل   . ز الفائت�ي الشهرين  خالل   الملحوظ 

أعىل أي  أغسطس/آب،  خالل  دولراً   162 إل  الأمريكية   الذرة 
البداية ي 

�ز  .2017 أغسطس/آب  بشهر  قياساً  المائة  ي 
�ز  10  بنحو 

الزراعية المناطق  ي 
�ز الجاف  بالطقس  المتعلقة  المخاوف   أسفرت 

عروض وارتفاع  الأمريكية  المتحدة  الوليات  داخل   الرئيسية 
وجه ي 

�ز القوي  الطلب  أن  إل  الأسعار.  دعم  عن  القمح   أسعار 
الزيادة هذه  ي 

�ز أسهمت  ازيل  وال�ب ز  رجنت�ي الأ من  المبيعات   تباطؤ 
الأسود البحر  منطقة  من  الأسعار  عروض  ارتفاع  جانب  إل   .  أيضاً

الأمريكية. التصدير  أسعار  بذلك    متبعة 
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
أغسطس/آب 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    
أغسطس/آب 18(

 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(

16أغسطس
      /آب   

مايو17
 /أيار

17أغسطس
      /آب   

أغسطس18
      /آب   

اير 17ف�ب
/شباط

اير 18ف�ب
/شباط

مايو18
 /أيار

16نوفم�ب
ين /ت�ث

ي
الثا�ز

17نوفم�ب
ين /ت�ث

ي
الثا�ز

16أغسطس
      /آب   

مايو17
 /أيار

17أغسطس
      /آب   

اير 17ف�ب
/شباط

اير 18ف�ب
/شباط

مايو18
 /أيار

16نوفم�ب
ين /ت�ث

ي
الثا�ز

17نوفم�ب
ين /ت�ث

ي
الثا�ز

أغسطس18
      /آب   

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   وصل 
أغسطس/ خالل  نقطة   222.6 إل   )100=2004 -2002 ( رز  لأ ا

بسبب يوليو/تموز،  عن  ئة  لما ا ي 
�ز  2.2 بنسبة  اجع  م�ت  ،  آب

ي
و�ز  . نديكا إ أرز  نوعية  ي 

وتد�ز بونيكا  جا أرز  ر  أسعا ي 
�ز اجع  ل�ت  ا

ي
�ز حدة  ك�ث  لأ ا اجع  ل�ت ا نديكا  إ ر  أسعا عروض  سجلت   آسيا، 

وتراجع لروبية  ا تراجع  عن  لناجم  ا الضغط  بفعل  وذلك  لهند،   ا
، محدوداً يزال  ل  لجديد  ا لطلب  ا ن  لأ ونظراً  اء.  بال�ث  الهتمام 

مالت بل،  لمقا با نام.  وفيت  كستان  با ي 
�ز د  وازدا اجع  ل�ت ا  استمر 

إل لمبيعات  ا عقب  الرتفاع  إل  يلندية  لتا ا ر  لأسعا ا عروض   جل 
أسعار وتراجعت  لباهت.  ا سعر  وتحسن  قليمية  إ ئية  ا �ث  جهات 

موسم حصاد  ية  بدا مع  لمتحدة  ا لوليات  ا ي 
�ز لطويل  ا رز  لأ  ا

لجنوبية. ا مريكا  أ إمدادات  جانب  من  لتنافس  ا وزيادة   2018 
استقرارها عىل  لأسعار  ا حافظت  وأورغواي،  ز  رجنت�ي لأ ا ي 

 و�ز
ازيل. ل�ب ا ي 

�ز عاً  رتفا ا شهدت  بينما   ،   نسبياً

الأسعار الدولية للحبوب - واصل

أسعار الأرز عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
أغسطس/آب 18(

 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

ي المائة 2.4 (
�ز

16أغسطس
      /آب   

مايو17
 /أيار

17أغسطس
      /آب   

أغسطس18
      /آب   

اير 17ف�ب
/شباط

اير 18ف�ب
/شباط

مايو18
 /أيار

16نوفم�ب
ين /ت�ث

ي
الثا�ز

17نوفم�ب
ين /ت�ث

ي
الثا�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�ث عىل نحو غ�ي طبيعي ما يؤثر سلباً �ز

ي البلدان ال�ت
�ز

الزيادة وتصل إل مستويات قياسية    إل  تتجه  الصفراء والقمح  الذرة  أسعار 

أغسطس/آب  خالل  المائة  ي 
�ز سبعة  بنسبة  ارتفاعاً  الصفراء  الذرة  أسعار  سجلت 

أعىل  السمية،  بالقيمة  قياسية  مستويات  إل  لتصل  مؤخراً  المستكمل  الحصاد  رغم 
الزيادة  هذه  وجاءت  الفائت.  العام  من  عينها  ة  بالف�ت قياساً  المائة  ي 

�ز  98 بنسبة 
منذ  قيمتها  من  المائة  ي 

�ز  60 نحو  ي خ�ت 
ال�ت المحلية،  العملة  قيمة  تراجع  نتيجة 

نتاج القياسي  نتاج. ويقدر تراجع الذرة لعام 130 عن الإ مطلع 2018، وتراجع الإ
ة  ة تطور المحصول وف�ت المؤاتية خالل ف�ت الفائت بفعل أحوال الطقس غ�ي  للعام 
لتصل  أغسطس/آب  خالل  ارتفاعها  فواصلت  القمح  حبوب  أسعار  أما  الحصاد. 
قياساً  المائة  ي 

�ز  2018 بنسبة  أعىل  أي  السمية،  بالقيمة  قياسية  مستويات  إل 
المحلية  العملة  قيمة  تراجع  كان  الأسعار  ارتفاع  دعم  ما  لعل  عام.  قبل  بقيمها 
الخارجي  الطلب  استمرار  إل  وأدى  الدولية،  السوق  ي 

�ز البلد  تنافسية  من  زادت  ما 
بة الجيدة  والضغط عىل الأسعار لرتفاعها. وأدى ارتفاع الأسعار وأحوال رطوبة ال�ت
2018 الذي تقول التوقعات  ي زيادة زراعات محصول القمح لعام 

منافع تمثلت �ز
21 مليون طن.       بكمية  الرسمية بوصوله إل مستوى قياسي 

ف  |  الحبوب   الأرجنت�ي
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نسبة النمّو

ح�ت 08/18 ة معّدل هذه الف�ت

-2.4

0.4

Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

بالعام  قياساً  بأشواط  أعىل  عند مستويات  القمح  الصفراء وحبوب  الذرة  أسعار 
الفائت          

أغسطس/آب  آخر خالل  ارتفاعاً  الصفراء  الذرة  لمحصول  المحلية  الأسعار  سجلت 
قياساً  المائة  ي 

�ز  63 بنسبة  أعىل  إل مستوى  لتصل  يوليو/تموز  تراجعها خالل  عقب 
ي هذه الزيادة نتيجة النظرة 

، لتأ�ت ي
بالعام الفائت رغم استمرار حصاد الموسم الثا�ز

يشهد  أن  المتوقع  ومن  العملة.  قيمة  وضعف   2018 إنتاج  اجع  ب�ت افية  الست�ث
تراجعاً  العام،  مطلع  ي 

�ز حصاده  تم  الذي  الأول  للموسم  الذرة  محصول  إنتاج 
وأحوال  الزراعات  تراجع  بسبب  وذلك  الفائت،  العام  من  عينه  بالموسم  قياساً 
المحصول وعمليات حصاده  تطور  ي 

�ز مناوئ  بشكل  أثرت  ي 
ال�ت المؤاتية  الطقس غ�ي 

المبكر(. وعىل نحو مماثل،  العالمي للمعلومات والنذار  النظام  القطري،  )الموجز 
عن  نتاج  الإ تراجع  إل  ي 

الثا�ز الموسم  محصول  بخصوص  افية  الست�ث النظرة  تش�ي 
ونتيجة  المزروعة،  المساحات  تقلص  بفعل  ي 

الما�ز العام  خالل  ة  الوف�ي الكمية 
ة  لنخفاض الأسعار عند موعد الزراعة، ناهيك عن أحوال الطقس الجاف خالل ف�ت
أغسطس/ خالل  نسبياً  استقرارها  عىل  فحافظت  القمح  حبوب  أسعار  أما  النمو. 
دعم  ما  ولعل  عام.  قبل  تها  بنظ�ي قياساً  المائة  ي 

�ز  30 بنسبة  أعىل  كانت  لكنها  آب 
ي خ�ت خالل أغسطس/آب ما يربو عىل خمس 

الأسعار كان تراجع قيمة العملة ال�ت
العام.           مطلع  منذ  قيمتها 

ازيل  |  الحبوب   ال�ب
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 -0.1

-0.2

Brazil, National Average, Wholesale, Wheat

نسبة النمّو

ح�ت 08/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

9. 2.3 7

1.8

 3.4

    1 -0.1 3.8

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

أغسطس/آب ووصولها  قياسية خالل  ملحوظ  بشكل  ترتفع  البيضاء  الذرة  أسعار 
قياسية               مستويات  إل 

 11 نحو  بنسبة  ارتفاعاً  البيضاء  الذرة  لمحصول  بالجملة  المبيع  أسعار  سجلت 
قياساً  المائة  ي 

�ز  89 بنسبة  أعىل  مستويات  إل  لتصل  أغسطس/آب  خالل  المائة  ي 
�ز

أن  إل   ،2018 لعام  الرئيسي  الموسم  البدء مؤخراً بحصاد  الفائت. ورغم  بالعام 
الجفاف  ات  بف�ت المحاصيل  لتأثر  نظراً  إنتاجيتها  حيال  بالمخاوف  دعمت  الأسعار 
البقاع  ي 

�ز لسيما  أغسطس/آب،  ومطلع  يونيو/حزيران  منتصف  خالل  المديدة 
وتشهد  المبكر(.  والنذار  للمعلومات  العالمي  النظام  )تحديث،  البلد  من  قية  ال�ث
ي 

ال�ت يات  المش�ت أسعار  ارتفاع  نتيجة   2018 مارس/آذار  منذ  ارتفاعاً  الأسعار 
عن  ناهيك  والمستلزمات،  الوقود  تكاليف  ارتفاع  وكذلك  المطاحن،  صناعة  قدمتها 
يشهد  قد  الأسواق  ي 

�ز المنتج  توافر  أن  غ�ي   . الدولي المستوى  عىل  الأسعار  ارتفاع 
الأسعار  المسبب لرتفاع  الضغط  تراجع  ي 

�ز ينعكس  ما  القادمة  الأشهر  تحسناً خالل 
الموسم  محصول  حيال  المؤاتية  والتوقعات  الرئيسي  الموسم  حصاد  تقدم  مع 
ي 

�ز جاءت  ي 
ال�ت المطرية  الهطولت  من  ي 

الثا�ز الموسم  زراعات  أفادت  وقد   . ي
الثا�ز

عىل  المصدقة  البذور  من  توزيع طرود  ذلك  ي 
�ز بما  الحكومية  الدعم  وبرامج  وقتها 

أصاب  الذي  الجفاف  عن  نجمت  ي 
ال�ت الخسائر  من  للتخفيف  منها  سعياً  ز  المزارع�ي

    . الرئيسي الموسم 

السلفادور  |  الذرة    
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نسبة النمّو

ح�ت 08/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

13.7

5.3

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=BRA&lang=ar
http://www.fao.org/3/CA1321EN/ca1321en.pdf
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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 

أغسطس/آب       قياسية خالل  عند مستويات  البيضاء  الذرة  أسعار 

مستويات  إل  لتصل  أغسطس/آب  خالل  ارتفاعها  البيضاء  الذرة  أسعار  واصلت 
الفائت.  بالعام  قياساً  قيمتها  أك�ث من ضعف  بلغت  السمية، حيث  بالقيمة  قياسية 
الموسم  بمحصول  المرتبطة  المخاوف  بفعل  الموسمية  التجاهات  وارتفعت 
ات الطقس الجاف المديدة.  ي بعض المناطق، والمتأثر بف�ت

الرئيسي لعام 2018 �ز
من  حيث  أخرى،  مجاورة  بلدان  ي 

�ز شديداً  يكن  لم  الجفاف  موجات  تأث�ي  أن  غ�ي 
النظام  )تحديث،  عامة  بصورة  جيداً  ي 

الوط�ز نتاج  الإ معدل  يكون  أن  المتوقع 
منذ  الذرة  أسعار  اتجاه  ي 

�ز ارتفاع  وشوهد  المبكر(.  والنذار  للمعلومات  العالمي 
ما  حد  إل  أيضاً  أعاقت  ي 

ال�ت الجتماعية،  الضطرابات  اندلع  مع   2018 مطلع 
إل  أضف  الزراعة،  ة  ف�ت خالل  القروض  عىل  الحصول  وامكانية  المستلزمات  توزيع 
المتوقع  ومن   . الدولي المستوى  عىل  الذرة  أسعار  ارتفاع  عن  الناجم  الضغط  ذلك 
الأسعار.     المسبب لرتفاع  الضغط  القادم من  الرئيسي  الموسم  أن يخفف حصاد 

نيكاراغوا  |  الذرة    
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شهرا 3
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نسبة النمّو

ح�ت 08/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

9. 8.5 3

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

يوليو/تموز                 الأساسية عموماً خالل  الأغذية  ي أسعار 
�ف تراجع 

ي جل الأسواق خالل 
المنتجة محلياً تراجعاً �ز للحبوب  بالجملة  المبيع  سجلت أسعار 

)الموجز  المبكر   2018 حصاد  من  الجديدة  مدادات  الإ أدت  حيث  يوليو/تموز، 
المخزون  استهالك  وأنشطة  المبكر(  والنذار  للمعلومات  العالمي  النظام  القطري، 
ي الأسواق. وقد شهدت أسعار الغاري )الكسافا المصنعة( 

إل تعزيز توافر المنتج �ز
لكنها  عام،  قبل  تها  نظ�ي من  بأشواط  أد�ز  عموماً  الأسعار  وكانت  خليطة.  اتجاهات 
ة  الفق�ي بالأ�  تحيط  مخاوف  يمثل  الذي  الأمر  نسبياً،  مرتفعة  مستويات  عند  بقيت 
المنطقة  ي 

�ز لسيما  للغذاء  رئيس  كَمصدر  الأسواق  عىل  ة  كب�ي بدرجة  تعتمد  ي 
ال�ت

إل  أدت  ي 
ال�ت المتواصلة  بالرصاعات  رت  ترصز ي 

ال�ت البالد،  من  قية  ال�ث الشمالية 
اضطراب الأسواق الطبيعية والأنشطة التجارية. وتباطأ تضخم أسعار الأغذية عاماً 
عىل  تراجع  عا�ث  ممثالً  المائة،  ي 

�ز  12.85 إل  ليصل  يوليو/تموز  خالل  الآخر  تلو 
العامل  الأغذية  أسعار  تضخم  ي 

�ز اجع  ال�ت وكان   .2017 /أيلول  سبتم�ب منذ  التوالي 
للشهر  تباطأ  الذي  الفائت،  بالعام  قياساً  العام  التضخم  ي 

�ز ك�ب  الأ اجع  لل�ت الرئيس 
ي المائة خالل يوليو/تموز.          

11.14 �ز التوالي ليصل بذلك إل  الثامن عىل 

يا  |  الأغذية الأساسية      نيج�ي
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نسبة النمّو

ح�ت 07/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

5-2.1.1

     -0.5

بقائها مرتفعة  الغذائية خالل أغسطس/آب مع  المواد  العديد من  تراجع أسعار 
ي                   

استثنا�أ نحو  عىل 

ي 
السودا�ف والفول  والكسافا  القمح  ودقيق  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار  سجلت 

هذه  وجاءت  جوبا.  العاصمة  ي 
�ز الماضية  القليلة  الأشهر  خالل  عموماً  تراجعاً 

ي 
�ز المحلية  العملة  قيمة  ي 

�ز الملحوظ  التحسن  نتيجة  رئيس  بشكل  النخفاضات 
ي 

�ز الواحد  الدولر  مقابل  ي 
سودا�ز جنوب  جنيه   300 من  وذلك  الموازية،  السوق 

التحسن  ي 
ويأ�ت أغسطس/آب.  ي 

�ز جنيهاً جنوب سودانياً   212 نحو  إل  يونيو/حزيران 
ي 

�ز البلد  ي 
�ز اع  ز ال�ز أطراف  ز  ب�ي سالم  اتفاق  توقيع  عقب  العملة  قيمة  ي 

�ز المذكور 
أواخر يونيو/حزيران، اتفاق إعالن الخرطوم، والذي عزز ثقة المستثمرين بمزيد من 
مدادات  الإ تحسن  أدى  ذلك،  جانب  إل  النفط.  إنتاج  واستئناف  السياسي  الستقرار 
الجنوب  ي 

�ز النموذج  ثنائية  المطرية  الهطولت  مناطق  ي 
�ز الأول  الموسم  من حصاد 

أسعار  وكانت  اجعها.  ل�ت الأسعار  عىل  الضغط  من  مزيد  إل  أوغندا  من  والواردات 
ي المائة عىل التوالي 

الذرة والذرة الرفيعة خالل أغسطس/آب أد�ز بنسبة 10 وستة �ز
ة عينها  الف�ت بنحو ضعفي مستوياتها خالل  لكنها لتزال أعىل  الفائت،  بالعام  قياساً 
ي والقمح فكانت أعىل بنسبة تراوحت 

. أما أسعار الكسافا والفول السودا�ز ز قبل عام�ي
ز  ضعف�ي من  وأعىل  الفائت،  العام  من  بأغسطس/آب  قياساً  المائة  ي 

�ز  15‑45 ز  ب�ي
لالأسعار  المرتفع  المستوى  ويعكس   . ز عام�ي قبل  بقيمها  قياساً  أضعاف  ثالثة  إل 
وحالة  والزراعية،  التجارية  الأنشطة  لضطراب  المسببة  الأمن  انعدام  حالة  انتشار 
عن  فضالً   ،) ي

أ ( مداد  الإ محدودية  من 
المحلية.    العملة  قيمة  ي 

�ز الكب�ي  الضعف  ي حالة 
�ز واستمرار  مرتفع  مستوى تضخم 

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية     
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نسبة النمّو

ح�ت 08/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)المرجع هو:

-5.7

3. -3.2 4

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/3/CA1321EN/ca1321en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1321EN/ca1321en.pdf
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=NGA&lang=ar
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=NGA&lang=ar
http://www.fao.org/3/I8702EN/i8702en.pdf
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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 

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

خالل  قياسية  مستويات  إل  وتصل  ارتفاعها  تواصل  الأساسية  الأغذية  أسعار 
أغسطس/آب      

من  مزيداً  والقمح  والدخن  الرفيعة  الذرة  الأساسية  المحاصيل  أسعار  سجلت 
قبل عام  تها  تجاوزت نظ�ي قياسية  إل مستويات  لتصل  أغسطس/آب  الرتفاع خالل 
استمر  اتجاهاً  ي 

استثنا�أ نحو  المرتفعة عىل  الأسعار  وتتبع مستويات  بثالثة أضعاف. 
الدعم  ورفع  المحلية  العملة  قيمة  ي 

�ز الكب�ي  اجع  ال�ت بفعل   2017 منذ  الرتفاع  ي 
�ز

ي موازنة 2018، ما شجع الطلب عىل الدخن والذرة الرفيعة كمحاصيل 
عن القمح �ز

بشكل  ي 
السودا�ز الجنيه  وتراجع سعر رصف   . ز المنتج�ي بهذين  الأسواق  ودعم  بديلة 

الأول،  ين  أكتوبر/ت�ث ي 
�ز الدولية  العقوبات  رفع  عقب   2017 أواخر  منذ  حاد 

أن  إل ذلك  الواردات. أضف  إعاقة  إل  ي  الأجن�ب القطع  نقص  إل جانب  أدى  والذي 
لرتفاع  المسبب  الزراعية  المستلزمات  أسعار  وارتفاع  توافره  ي 

وتد�ز الوقود  نقص 
2018 ودعم  تأث�ي حصاد  المخاوف حيال  زيادة  ي 

�ز أسهم  والنقل،  نتاج  الإ تكاليف 
المبكر(. والنذار  للمعلومات  العالمي  النظام  )تحديث،  أك�ب  بشكل  الأسعار  ارتفاع 

السودان  |  الأغذية الأساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 08/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Sudan, Khartoum, Wholesale, Wheatالمرجع هو:

4.7

     11.3

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/3/CA1361EN/ca1361en.pdf
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ي لرصد بيانات أسعا الأغذية وتحليلها هنا 
و�ز لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اللك�ت

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

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


 

ي قسم التجارة 
ي بالأغذية والزراعة �ز

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

ة عىل آخر المعلومات والتحليالت المتعلقة بالأسعار عىل المستوى المحىلي لالأغذية الأساسية، لسيما �ز والأسواق لمنظمة الأغذية والزراعة. وتشتمل هذه الن�ث
ي قد تؤثر 

البلدان النامية لتستكمل بذلك تحليل منظمة الأغذية والزراعة لالأسواق الدولية. كما توفر تحذيراً مبكراً بارتفاع أسعار الأغذية عىل المستوى القطري ال�ت
 . ي

ي الأمن الغذا�أ
سلباً �ز

ي 2018. 
يعتمد هذا التقرير عىل المعلومات المتوافرة ح�ت سبتمرب/أيلول 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�ث 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 حقل الموضوع فارغاً، 
و�ز يد اللك�ت اسل ع�ب ال�ب اك، يمكنكم ال�ت لالش�ت

ي السطر الأول للرسالة:
بعدها ضع ما يىلي �ز

subscribe GIEWSAlertsWorld-L

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

اك �ز لغاء الش�ت لإ

unsubscribe GIEWSAlertsWorld-L

- 17 سبتمرب/أيلول 2018 ة خاصة FPMA GIEWSCA1547AR/1/09.18 ن�ش

عالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ل تع�ب عن أي رأي كان خاص بمنظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة بشأن الوضع ي هذا المنتج الإ
 المسميات المستخدمة �ز

كات أو منتجات محددة ي الإشارة إل �ث
ز حدودها وتخومها. ول تع�ز ي لأي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعي�ي

نما�أ ي أو الإ
 القانو�ز

اع أم ل، أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيال لها عىل أخرى ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها. اءات الخ�ت ، سواء كانت مشمولة ب�ب ز   لمصنع�ي

ورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها. ( ول تعكس بالرصز ز عالمي تخص المؤلف )المؤلف�ي ي هذا المنتج الإ
    إن وجهات النظر الُمع�ب عنها �ز

00153 ,© FAO

خيص بالمثل 0.3 منظمة حكومية دولية. بداعي نَسب الُمصنَّف - غ�ي تجاري - ال�ت بعض الحقوق محفوظة. هذا الُمصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإ

)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar(

ي أي استخدام لهذا
ط التنويه بمصدر العمل عىل نحو مناسب. و�ز خيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه لأغراض غ�ي تجارية، ب�ث  بموجب أحكام هذا ال�ت

اح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. ول يسمح باستخدام شعار المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه  العمل، ل ينبغي أن يكون هناك أي اق�ت
بداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخالء المسؤولية التالي بالإضافة إل  يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع الإ
جمة. وسوف تكون جمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة. والمنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه ال�ت  التنويه المطلوب: »لم يتم إنشاء هذه ال�ت

 الطبعة ]طبعة اللغة[ الأصلية هي الطبعة المعتمدة.

. ي الوقت الحارصز
خيص وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعمول بها �ز زاعات الناشئة بموجب ال�ت  وتجرى أي وساطة تتعلق بال�ز

ي إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إل طرف ثالث، مثل الجداول، والأشكال، والصور، مسؤولية تحديد
 مواد الطرف الثالث. يتحمل المستخدمون الراغبون �ز

. وتقع تبعة المطالبات الناشئة عن التعدي عىل أي مكون مملوك عادة الستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق التأليف والن�ث  ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن لإ
ي العمل عىل عاتق المستخدم وحده.

 لطرف ثالث �ز

عالمية عىل الموقع الشبكي للمنظمة )www.fao.org/publications( ويمكن خيص. يمكن الطالع عىل منتجات المنظمة الإ  المبيعات، والحقوق، وال�ت
/contact-us/licence-request :وينبغي تقديم طلبات الستخدام التجاري عن طريق .publications-sales@fao.org اؤها من خالل �ث

.copyright@fao.org :خيص إل   www.fao.org. وينبغي تقديم الستفسارات المتعلقة بالحقوق وال�ت
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