
10 أبريل/نيسان 2018

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#3
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار   لرصد 

سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا
لث  ↖ لثا ا للشهر  ر  ا ذ آ / رس ما ي 

�ف رة  لذ وا للقمح  ولية  لد ا ر  سعا لأ ا رتفعت  ا
ي 

�ف لثا ا نون  كا / يسم�ب د ت  مستويا تها  معدل وزت  تجا حيث  لي  لتوا ا عىل 
وف  لمخا ا بفعل  سي  سا أ بشكل  ذلك  وجاء   . ئة لما ا ي 

�ف  10 بنحو   2017
عة  للزرا رئيسة  طق  منا ب  �ف ي  لذ ا ف  للجفا ل  لُمطوَّ ا ثر  لأ با لمرتبطة  ا
 . لطلب ا ع  رتفا با مقرونة   ، ف رجنت�ي لأ وا يكية  مر لأ ا ة  لمتحد ا ت  لوليا ا ي 

�ف
. نسبياً مستقرة   ، لي و لد ا لمستوى  ا عىل  رز  لأ ا ر  سعا أ بقيت  بينما 

لقوي  ↖ ا لطلب  وا سية  لقا ا ف  لجفا ا ظروف  ت  د أ  ، لجنوبية ا يكا  مر أ ي 
�ف و

 ، لرئيسي ا ر  لُمصّد ا لبلد  ا ي 
�ف للحبوب  لمحلية  ا ر  سعا لأ ا عم  د ل  إ

ي 
�ف زيل  ا ل�ب ا ي 

�ف يضاً  أ ء  لصفرا ا رة  لذ ا سعر  رتفع  ا ف  ح�ي ي 
�ف  ، ف رجنت�ي لأ ا

 . رس ما / ر ا ذ آ

ي  ↖
�ف لقوية  ا ة  د يا لز ا ت  تع�ش  ، ن ا لسود ا ي 

�ف اً  يد وتحد  ، يقيا فر أ ق  �ش ي 
�ف

ت  مستويا عىل  فظت  حا لكنها  ر  ا ذ آ / رس ما ي 
�ف لخشنة  ا لحبوب  ا ر  سعا أ

لهبوط  وا لقمح  ا عم  د لة  زا إ يعكس  مما   ، سية قيا شبه  و  أ سية  قيا
. لمحلية ا للعملة  لقوي  ا

محلياً  ↖ لمنتج  ا رز  لأ ا ر  سعا أ جعت  ترا  ، يقيا فر أ جنوب   ، غشقر مد ي 
�ف و

ي 
�ف ليها  إ وصلت  ي 

ل�ت ا سية  لقيا ا ت  عا رتفا ل ا عن  ط  شبا / ير ا ف�ب ي 
�ف لمستورد  وا

وبعد  رز،  لأ ا من  نوي  لثا ا لموسم  ا محصول  د  حصا ثر  إ ي 
�ف لثا ا نون  كا  / ير ينا

. سي غا ل لما ا ري  ريا لأ ا ع  رتفا 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 

 
ن | الحبوب  الأرجنت�ي

بوركينا فاسو | الحبوب الخشنة

مدغشقر | الأرز

مالي | 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 

أسعار القمح والذرة عىل المستوى الدولي تسجل مزيداً من الرتفاع خالل مارس/آذار     

شهرية زيادة  ثالث  الدولي  المستوى  عىل  القمح  أسعار   سجلت 
سعر متوسط  بلغ  حيث  مارس/آذار،  شهر  ي 

�ز التوالي  عىل   لها 
تسليم شتوي،  أحمر،   ، قاسي  ،2 )رقم  القياسي  الأمريكي   القمح 

بنسبة أعىل  أي  الواحد،  للطن  أمريكي  دولر   246 السفينة(   ظهر 

ي
�ز  24 بنسبة  وأعىل  شهور،  ثالثة  قبل  عليه  كان  مما  المائة  ي 

�ز  12 
المخاوف وواصلت   .2017 مارس/آذار  ي 

�ز عليه  كان  مما   المائة 
لهذا الشتوي  المحصول  عىل  الجفاف  سيخلفه  الذي  ثر  الأ  حيال 

ي
ال�ت المفيدة  الأمطار  أن  من  الرغم  عىل  لالأسعار  دعمها   العام 

تحسن إل  أدت  قد  كانت  مارس/آذار  من  ي 
لثا�ز ا الأسبوع  ي 

�ز  هطلت 
وقد الأسعار.  ي 

�ز الشهرية  الزيادة  من  وحّدت  ما  حد  إل   الظروف 
لالأسعار. إضافياً  دعماً  أوروبا  ي 

�ز والماطر  لبارد  ا الطقس   وفر 
حادة ارتفاعات  التصدير  أسعار  سجلت  فقد   ، ز رجنت�ي الأ ي 

�ز  أما 
كانت بينما  الصادرات،  حجم  وارتفاع  الطقس  بجفاف   مدعومة 

بارتفاع رئيسي  بشكل  مدعومة  الأسود  البحر  منطقة  ي 
�ز  الأسعار 

. لطلب ا
 

ملحوظاً ارتفاعاً  الدولي  المستوى  عىل  الذرة  أسعار  شهدت   كما 
الأمريكية الذرة  طن  سعر  متوسط  بلغ  حيث  مارس/آذار،  ي 

 �ز
دولر  171 السفينة(  ظهر  تسليم  صفراء،   ،2 )رقم   المرجعية 

بشهر مقارنة   ، تقريباً المائة  ي 
�ز خمسة  بنسبة  أعىل  أي   ،  أمريكي

عينها ة  بالف�ت قياساُ  المائة  ي 
�ز  15 بنسبة  وأعىل  اير/شباط،   ف�ب

العام ي 
�ز مستواها  فوق  المائة  ي 

�ز وثمانية  أشهر،  ثالثة   قبل 
المتحدة الوليات  ي 

�ز التصدير  أسعار  دعم  واستمر   السابق. 
الجافة الظروف  تأث�ي  بشأن  والمخاوف  الطلب  استمرار   بفعل 

تسفر لم  حيث   ، ز رجنت�ي الأ ي 
�ز المحاصيل  آفاق  عىل   المطولة 

المناطق. بعض  ي 
�ز فقط  غاثة  الإ بعض  عن  إل  ة  الأخ�ي  الأمطار 
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
مارس/آذار( 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(

16مارس
      /آذار   

16يونيو
/حزيران

16سبتم�ب
/أيلول

16ديسم�ب
 /كانون
الأول

17مارس
      /آذار   

17يونيو
/حزيران

17سبتم�ب
/أيلول

17ديسم�ب
 /كانون
الأول

18مارس
      /آذار   

أسعار الذرة عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
مارس/آذار( 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

16مارس
      /آذار   

16يونيو
/حزيران

16سبتم�ب
/أيلول

16ديسم�ب
 /كانون
الأول

17مارس
      /آذار   

17يونيو
/حزيران

17سبتم�ب
/أيلول

17ديسم�ب
 /كانون
الأول

18مارس
      /آذار   

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
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من سيما  ل  القوي،  الخارجي  الطلب  عمل  نيا،  أوكرا ي 
�ز  أما 

دعم عىل  العملة،  تحركات  جانب  إل  الرئيسية(،  رض  )الأ ز   الص�ي
ر. سعا لأ ا

أسعار لعموم  لزراعة  وا غذية  الأ منظمة  مؤ�ش  معدل   ووصل 
مارس/ خالل  نقطة  إل227.5    )100=2004 -2002 ( رز  الأ
ير/ ا ف�ب شهر  ي 

�ز عليه  كانت  لذي  ا لمستوى  ا يقارب  ما  أي  آذار، 
لفيت وا يلند  وتا لهند  ا ي 

�ز نديكا  إ أرز  أسعار  وتراجعت   شباط. 
دنو وسط  الشهر  يات  بدا ي 

�ز لمتثاقل  ا الطلب  يعكس  ما   نام، 
إل لمبيعات  ا أدت  ذلك،  من  لنقيض  ا وعىل  الحصاد.   موعد 

غ�ي رز  لأ ا أسعار  دعم  إل  فارقة  لأ وا ز  ندونيسي�ي لإ ا ين   المش�ت
لروبية. ا قيمة  انخفاض  من  لرغم  ا عىل  كستان،  لبا ا ي 

�ز  العطري 
حيث  ، ز مريكت�ي لأ ا ي 

�ز محدودية  ك�ش  أ الأسعار  تحركات   وكانت 
لُمصدرة ا لبلدان  ا ي 

�ز زخماً  لرئيسية  ا لمحاصيل  ا غالل  كتسبت   ا
ضعيفة مدادات  الإ ظلت  ز  ح�ي ي 

�ز لجنوبية،  ا أمريكا  ي 
�ز لرئيسية   ا

ازيل ل�ب ا ي 
�ز الأسعار  ووصفت  مريكية.  لأ ا لمتحدة  ا لوليات  ا ي 

 �ز
تها مستويا أد�ز  إل  انخفضت  حيث  ئية،  استثنا لة  حا نها   بأ

لمحاصيل ا ووصول  لريال  ا ُجع  ترا أضاف  حيث   ، شهراً  23  منذ 
عمليات بفعل  مدفوعاً  الأسفل،  نحو  الأسعار  دفع  إل   الجديدة 

الضخمة. حيل  ل�ت ا

الأسعار الدولية للحبوب - واصل

أسعار الأرز عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
مارس/آذار( 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 )مكرس بنسبة 25 �ز

 الوليات المتحدة، أرز )حبة طويلة أمريكي

ي المائة(
الهند، أرز )مكرس بنسبة 25 �ز

16مارس
      /آذار   

16يونيو
/حزيران

16سبتم�ب
/أيلول

16ديسم�ب
 /كانون
الأول

17مارس
      /آذار   

17يونيو
/حزيران

17سبتم�ب
/أيلول

17ديسم�ب
 /كانون
الأول

18مارس
      /آذار   

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

مستويات  إل  لتصل  حاد  بشكل  ترتفع  القمح  وحبوب  الصفراء  الذرة  أسعار 
سية قيا

مارس/ ي 
�ز التوالي  عىل  الرابع  للشهر  حاداً  ارتفاعاً  الصفراء  الذرة  أسعار  تشهد 

مستويات  تجاوزت  بنسبة  سمية،  الإ القيمة  حيث  من  قياسية  أرقام  مسجلة  آذار 
عىل  المستمر  الجفاف  أثر  إزاء  المخاوف  ساهمت  المائة.  ي 

�ز  50 بـ  السابق  العام 
الأسعار.  رفع  ي 

�ز الصادرات،  حجم  وارتفاع   2018 لعام  الوشيك  الذرة  محصول 
ة  الأخ�ي الثالثة  الشهور  مدى  عىل  ملحوظ  بشكل  القمح  حبوب  أسعار  ارتفعت  كما 
مارس/آذار.  شهر  ي 

�ز سمية  الإ القيمة  حيث  من  قياسية  مستويات  إل  وصلت  حيث 
بالمخاوف  مقرونة  للصادرات،  القوية  ة  والوت�ي الدولية  السوق  ي 

�ز التجاهات  ولعل 
العوامل  هي  الجديدة  المحاصيل  زراعة  يسبق  الذي  الجفاف  بشأن  المؤخرة 
دقيق  المرتفعة إل دعم أسعار  الحبوب  الزيادات. أدت أسعار  الرئيسية وراء هذه 
ي مارس/آذار، بعد أن ظلت دون تغي�ي 

المائة �ز ي 
ي ارتفعت بنسبة ستة �ز

ال�ت القمح، 
الأول  /كانون  ديسم�ب منذ  العملة  الماضية. وساهم ضعف  القليلة  الأشهر  ي 

�ز تقريباً 
ي زيادة الضغط عىل الأسعار نحو الأعىل.  

2017 �ز

مرتفعة    ولكنها  نسبياً  مستقرة  الخشنة  الحبوب  أسعار 

شهر  ي 
�ز الأسواق  بعض  ي 

�ز نسبياً  ت  تغ�ي أو  ثابتة  الخشنة  الحبوب  أسعار  بقيت 
إجمالي  من  الرغم  عىل  السابق  بالعام  مقارنة  عام  بشكل  أعىل  وكانت  مارس/آذار، 
المخزنة  للمحاصيل  الكب�ي  الحجم  يفرسه  ما  وهذا   ،2017 لعام  الجيد  الناتج 
ز لتلبية الطلب القوي من الهيئات  والمحتجزة من الأسواق من ِقبل التجار والمنتج�ي
النقص  أدى  مخزوناتهم.  تعزيز  ي 

�ز ز  الراغب�ي المستودعات  وُمَشغىلي  المؤسسية 
الأسواق  عرقلة  ي 

�ز تسببا  اللذين  البالد  شمال  ي 
�ز الأمن  وانعدام  نتاج  الإ ي 

�ز المحىلي 
الأسعار،  لخفض  منها  محاولة  ي 

و�ز الأعىل.  نحو  الأسعار  الضغط عىل  من  مزيد  إل 
ي 

اير/شباط. إل أن الوضع الغذا�أ ي ف�ب
بدأت الحكومة ببيع الحبوب بأسعار مدعومة �ز

نتاج  والإ ي 
نسا�ز الإ للدعم  نتيجة  أيضا  عام  بشكل  ُمرضياَ  يظل  عام  بشكل  البالد  ي 

�ز
لية.  ز الم�ز الحدائق  توفره  الذي  الجيد 

قياسية   رز مع حفاظها عىل مستويات مرتفعة  الأ أسعار  تراجع 

ي 
ال�ت القياسية  الرتفاعات  عن  اير/شباط  ف�ب ي 

�ز محلياً  المنتج  رز  الأ أسعار  تراجعت 
ل  الُمرحَّ والمخزون   2017 مخرجات  انخفاض  بسبب  ي 

الثا�ز يناير/كانون  ي 
�ز بلغتها 

غلة  حصاد  بعد  المحّسنة  السوق  إمدادات  الأخ�ي  النخفاض  يعكس  المنخفض. 
وقد دفعت  الأول.  المقام  ي 

�ز الشمالية  المناطق  ي 
�ز وذلك  لالأرز  الثانوي  المحصول 

من  التخلص  أنشطة  زيادة  إل   2018 عام  ي 
�ز لالأرز  أك�ب  عام  بإنتاج  التوقعات 

من  يزيد  ما  الجديد،  المحصول  اء  لرسش منهم  استعداداً  التجار  قبل  من  المخزون 
أيضاً  المستورد  رز  الأ أسعار  تراجعت  الأسعار.  ويثقل  السوق  إمدادات  تعزيز 
ما   ،2018 عام  أوائل  ي 

�ز الوطنية  العملة  قيمة  ارتفاع  مع  أقل،  بمستويات  وكانت 
النخفاضات  من  الرغم  عىل  أنه  إل  المستورد.  التضخم  تخفيف  ي 

�ز بدوره  ساهم 
القياسية وبقيت أعىل من قيم العام  ة، ل تزال الأسعار قريبة من مستوياتها  الأخ�ي

السابق.     

ف  |  الحبوب   الأرجنت�ي
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مدغشقر  |  الأرز 

نسبة النمّو

ح�ت 03/18 ة معّدل هذه الف�ت

 0.9

0.5

Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

الحبوب الخشنة      | بوركينا فاسو  
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2.2
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Burkina Faso, Ouagadougou, Wholesale, Sorghum (local) 

نسبة النمّو

ح�ت 03/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

المرجع هو:

5 3.7.8

1.2

 1.64

   7.9
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نسبة النمّو

ح�ت 02/18 ة معّدل هذه الف�ت

n.a.

n.a.

Madagascar, National Average, Retail, Rice (local) 

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

 n.a.

    n.a.

 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 

مرتفعة  عند مستويات  وتبقى  ايدة  ف م�ت أو  الخشنة مستقرة عموماً  الحبوب  أسعار 

ي بعض الأسواق 
لالأغذية الأساسية مستقرة نسبياً أو ضعيفة �ز بقيت أسعار الجملة 

ي إثر الموسم 
ي العام الما�ز

اير/شباط، وكانت أد�ز عىل العموم من سجالتها �ز ي ف�ب
�ز

أسعار  من  بكث�ي  وأعىل  عام،  بشكل  مرتفعة  بقيت  أنها  إل   ،2017 لعام  الوف�ي 
قية من البالد، حيث يواصل  ي الأجزاء الشمالية الرسش

اير/شباط 2016 ول سيما �ز ف�ب
المستوى  يعكس  عموماً،  الأغذية.  وتسويق  إنتاج  أنشطة  إعاقة  المستمر  اع  ز ال�ز
ات المستمرة لالنخفاض الحاد  ي البالد بشكل أساسي التأث�ي

المرتفع لأسعار الأغذية �ز
قرار  بعد صدور   ،2016 يونيو/حزيران  ي 

�ز الأمريكي  الدولر  مقابل  المحلية  للعملة 
الوقود  تكاليف  زيادة  أدت  كما  بالتعويم.  الرصف  لسعر  السماح  ي 

�ز المركزي  البنك 
ي 

و�ز الأسعار.  دعم  من  مزيد  إل  المجاورة  البلدان  من  بالطلب  مقرونة  والنقل، 
الضغط  من  الحد  ي 

�ز مخزوناتهم  لتعزيز  التجار  يات  مش�ت ساهمت  ة،  الأخ�ي الآونة 
أسعار  نمو  ي 

�ز الأخ�ي  التباطؤ  من  الرغم  عىل  الجيد.  الحصاد  بفعل  الأسفل  نحو 
الأغذية الذي يعكس أيضاً انخفاض معدل التضخم السنوي العام، حافظ تضخم 
اير/شباط عىل مستويات مرتفعة نسبياً  ي شهر ف�ب

أسعار الأغذية عىل أساس سنوي �ز
المائة.        ي 

17.6 �ز بلغت 

الأسعار    ي 
�ف استثنائياً  ارتفاعاً  الغذائية  المواد  أسعار معظم  تسجل 

مارس/ ي 
�ز معتدل  بشكل  الرفيعة  والذرة  الذرة  أسعار  ارتفعت  جوبا،  العاصمة  ي 

�ز
يونيو/ ي 

�ز القياسية  مستوياتها  من  المائة  ي 
�ز و13   10 بنسبة  أقل  كانت  لكنها  آذار، 

. ويعكس انخفاض مستوى الأسعار توافر محاصيل عام  حزيران 2017 عىل التوالي
ومواصلة  انخفاضها،  من  الرغم  عىل  الغذائية،  المعونات  توزيع  واستمرار   2017
دقيق  أسعار  اشتدت  مماثل،  نحو  وعىل  الأساسية.  الغذائية  للسلع  دعمها  الحكومة 
وعىل  الكسافا.  أسعار  تراجعت  بينما  مارس/آذار،  ي 

�ز ي 
السودا�ف والفول  القمح 

ي شهر مارس/آذار بنسبة وصلت 
العموم، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية �ز

ي شهدها العام السابق بفعل ظروف 
المائة عن المستويات المرتفعة ال�ت ي 

70 �ز إل 
انعدام  حالة  وانتشار  كب�ي  بشكل  المحلية  العملة  وتراجع  مدادات  الإ محدودية 
المعونات  الدائرة بخلخلة تدفق الأسواق وعرقلة إيصال  الأمن. فلقد تسببت الأزمة 
الأولية  للنتائج  وتبعاً  بالغة.  إعاقة  الزراعية  النشاطات  إعاقة  عن  ناهيك  نسانية،  الإ
الغذاء  وبرنامج  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  ي 

الغذا�أ والأمن  المحاصيل  تقييم  لبعثة 
عام  الحبوب  إنتاج  إجمالي  يقدر   ،)CFSAM )تقرير   2017 عام  المنفذة  العالمي، 
ي 

اع �ز ز 2017 بنحو 000 764 طن، وهو أصغر حجم جرى حصاده منذ نشوب ال�ز
البائس  الأداء  يعود  عام،  بشكل  المؤاتية  الطقس  من ظروف  الرغم  وعىل   .2013
والعمليات  المزروعات  عىل  اع  ز ال�ز خلفه  الذي  الأثر  إل   2017 حصاد  لموسم 
وكذلك  العظمى  إكواتوريا  منطقة  الرئيسة ضمن  الزراعة  مناطق  ي 

�ز خاصة  الزراعية، 
ي ولية غرب بحر الغزال سابقاً.     

�ز

يا  |  الأغذية الأساسية نيج�ي

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية   
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 0.4       -4.0 1.6

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 02/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Kano, Wholesale, Maize (white)المرجع هو:
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9.6

1.3

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 03/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)المرجع هو:

0 -4.8.7

     -9.5

4.9

ازداد وعىل مستويات عالية      ي 
أو �ف الخشنة مستقرة عموما  الحبوب  أسعار 

مارس/ شهر  ي 
�ز ازدادت  أو  تغي�ي  دون  حالها  عىل  الخشنة  الحبوب  أسعار  ظلت 

حالة  من  الرغم  عىل  عام،  قبل  قيمها  من  بكث�ي  أعىل  العموم  عىل  وكانت  آذار، 
استند  وقد   .2017 معدلت  فاق  الذي  الحبوب  محصول  من  الُمرْضية  العرض 
المحاصيل  بإمدادات  ي 

الجز�أ أو  الكىلي  الحتفاظ  إل  رئيسي  بشكل  الأسعار  ارتفاع 
زاد  ولقد  مخزونهم.  تجديد  ي 

�ز ز  الراغب�ي المؤسسات  قبل  من  القوي  الطلب  لتلبية 
التقليدية  مداد  الإ طرق  تعطل  إل  قاد  الذي  الشمالية  المناطق  ي 

�ز الأمن  انعدام 
الأعىل.  نحو  الأسعار  الضغط عىل  البالد من  أنحاء  ي جميع 

�ز المحىلي  نتاج  الإ ونقص 
ي الأجزاء الشمالية من البالد ومنطقة 

كما ساهم الطلب المرتفع من مناطق العجز �ز
نسبياً.  مرتفعة  مستويات  عند  الأسعار  إبقاء  ي 

�ز المجاورة،  والبلدان  ي  الغر�ب الساحل 
ي 

�ز مدعومة  بأسعار  الحبوب  ببيع  الحكومة  تقوم  الأسعار،  لخفض  محاولة  ي 
و�ز

المناطق.     بعض 

مالي  |  الحبوب الخشنة  
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-0.3

0.0

شهرا 3

شهرا 12

نسبة النمّو

ح�ت 03/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

1.8

1.3

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
http://www.fao.org/3/I8702EN/i8702en.pdf


ة خاصة6 10 أبريل/نيسان FPMA GIEWS2018 ن�ش

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

ي مارس/آذار 
الأغذية الأساسية عىل تماسكها أو شهدت تراجعاً �ف حافظت أسعار 

قياسي     شبه  بشكل  مرتفعة  مستويات  عند  وبقيت 

ي 
�ز رئيسي  بشكل  يُستهلك  الذي  القمح  أسعار  انخفضت  الخرطوم،  العاصمة،  ي 

�ز
ي 

�ز الدائر،  الحصاد  مع  مارس/آذار  ي 
�ز المائة  ي 

�ز  20 من  بأك�ش  ية،  الحرصز المناطق 
قبل  من  مدعومة  بأسعار  بيعها  إثر  والدخن  الرفيعة  الذرة  أسعار  تساوت  ز  ح�ي
إل  الموازي  السوق  ي 

�ز ي 
السودا�ز الجنيه  ارتفاع  ومع  اتيجي  الس�ت الحتياطي  هيئة 

ي 
�ز النخفاض  يكون  أن  المرجح  من  الرسمي.  السعر  إل  تكون  ما  أقرب  مستويات 

ي 
�ز ساهم  قد  الكىلي  القتصاد  تدهور  إل  سببه  يعود  الذي  لالأ�  ائية  الرسش القوة 

الأسعار  بقيت  ذلك،  ومع  السوق.  ي 
�ز الطلب  انخفاض  خالل  من  الأسعار  استقرار 

السابقة،  الأشهر  ي 
�ز الحادة  الزيادات  بعد  قياسية  شبه  أو  قياسية  مستويات  عند 

 2018 عام  انية  ز م�ي ي 
�ز القمح  عن  الدعم  بإزالة  الأساس  ي 

�ز مدفوعة  كانت  ي 
وال�ت

قيمة  ي 
�ز القوي  والنخفاض  وتحليلها(  الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية،  )السياسات 

عام  أواخر  ي 
�ز حاد  بشكل  ي 

السودا�ز الجنيه  رصف  سعر  وانخفض  المحلية.  العملة 
ي أكتوبر 2017 لينتهي بذلك الحظر التجاري 

2017 بعد رفع العقوبات الدولية �ز
جانب  إل  الكهرباء،  عن  الدعم  إزالة  ولقد ساهمت  المالية.  الأصول  تجميد  وإلغاء 
التضخمية.  الضغوط  زيادة  ي 

�ز الوقود،  أسعار  وارتفاع  المتاحة  الكميات  محدودية 
ي إنتاج المحاصيل، والذي أثر عىل موسم الحصاد 

وأدى النقص المحىلي ولكن البالغ �ز
إليها  توصلت  ي 

ال�ت للنتائج  الحبوب. ووفقاً  أسعار  زيادة دعم  إل   ،  2017 ي عام 
�ز

لعام  ي 
الغذا�أ والأمن  الغذائية  المحاصيل  لتقييم  والزراعة  الأغذية  منظمة  بعثة 

جمالي للحبوب لعام 2017 بحوالي 5.2  نتاج الإ 2017 )تقرير CFSAM(، يقدر الإ
 .  2016 لعام  العالمي  نتاج  الإ عن  المائة  ي 

�ز  40 بنسبة  يقل  ما  أي  طن،  مليون 
بعد  والدخن،  الرفيعة  بالذرة  المزروعة  المساحة  انخفاض  إل  أساسا  ذلك  ويرجع 
كاسال  وليات  ي 

�ز نتاج  الإ ونقص  ربحية  أك�ش  محاصيل  إل  بالنتقال  ز  المزارع�ي قرار 
ي المائة من السنة 

نتاج بنسبة 66-90 �ز والقضارف وشمال دارفور، حيث انخفض الإ
وتقلباتها.      المطرية  الهطولت  انخفاض  نتيجة  السابقة 

السودان  |  الأغذية الأساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 03/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

Sudan, Al-Fashir, Wholesale, Milletالمرجع هو:

شهرا 3

شهرا 12
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تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

 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/1103004/
http://www.fao.org/3/I8566EN/i8566en.pdf




 

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

المعلومات والتحليالت  ة عىل آخر  النرسش 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 أبريل/نيسان 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 نرسش 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. 

© منظمة الأغذية والزراعة، 2018
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