
10 مايو/أيار 2018

غذية الأ أسعار  اتجاهات  حول  الشهري   التقرير 

#4
خاصة ة   ن�ش

والزراعة للأغذية  المبكر  نذار  والإ للمعلومات  العالمي   GIEWS - النظام 

وتحليلها الأغذية  أسعار   لرصد 

سية سا لأ ا ئل  لرسا  ا
الرتفاع  ↖ من  مزيداً  الدولي  المستوى  عىل  والذرة  القمح  أسعار  سجلت 

ي 
�ف بالطقس  المرتبطة  بالمخاوف  مدعومة  أبريل/نيسان،  خالل  عموماً 

عىل  رز  الأ أسعار  سجلت  كما  الرائجة.  والتجارة  الرئيسية  المنتجة  البلدان 
آسيا.  ي 

�ف اد  الست�ي عىل  الطلب  لتجدد  استجابة  ارتفاعاً  الدولي  المستوى 

ساسية  ↖ الأ غذية  الأ أسعار  حافظت  السودان،  ي 
�ف لسيما  أفريقيا،  ق  �ش ي 

و�ف
من  مزيداً  سجلت  أو  ارتفاعها  عىل  والقمح  الرفيعة  والذرة  والدخن 
شبه  أو  قياسية  مستويات  إل  بذلك  لتصل  أبريل/نيسان  خالل  الرتفاع 
عن  فضالً  القمح،  عن  الدعم  ورفع  العملة  قيمة  بضعف  مدعومة  قياسية 

لنقل.  ا تكاليف  زيادة 

خالل  ↖ حاداً  ارتفاعاً  لبيضاء  ا الذرة  أسعار  سجلت  الوسطى،  أمريكا  ي 
و�ف

قياساً  بأشواط  أعىل  مستويات  إل  لتصل  وأبريل/نيسان  مارس/آذار 
الضغط  وجاء  قليمية.  الإ دون  المنطقة  بلدان  جل  ي 

�ف عام  قبل  تها  بنظ�ي
جانب  من  اء  ال�ش أسعار  برفع  مدعوماً  سعار  الأ لرتفاع  المسبب  الموسمي 
ارتفاع  عن  فضالً  الدولية،  السوق  ي 

�ف والتجاهات  المطاحن،  صناعة 
الوقود.  أسعار 

ي  ↖
�ف ارتفاعها  والقمح  الصفراء  الذرة  أسعار  واصلت  الجنوبية،  أمريكا  ي 

و�ف
هذا  المحاصيل  إنتاج  اجع  ب�ت لتوقعات  وا القوي  بالطلب  مدعومة   ، ف رجنت�ي الأ
الصادرات  كميات  بفعل  ازيل  ال�ب ي 

�ف حاد  بشكل  الذرة  أسعار  ارتفعت  كما  العام. 
القمح  أسعار  ارتفاع  عن  ناهيك   ،2018 موسم  حصاد  ي 

بتد�ف لتوقعات  وا ة  لكب�ي ا
الواردات.  تكاليف  وارتفاع  المنرصم  العام  إنتاج  ي 

�ف الحاد  ي 
لتد�ف ا عقب 

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

بوركينا فاسو | الحبوب الخشنة

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 

ارتفاع أسعار الحبوب بشكل عام عىل المستوى الدولي خالل أبريل/نيسان      

عامة بصفة  لرتفاع  ا من  مزيداً  لقمح  ا تصدير  ر  أسعا  سجلت 
بشكل لمنتجة  ا لجنوب  ا بلدان  ي 

�ز لسيما  نيسان،  بريل/ أ  خالل 
سعار لأ ا شهدت   ، ز رجنت�ي لأ ا ففي  لمحصول.  ا لهذا   رئيس 

لثالثة ا شهر  لأ با قياساً  ئة  لما ا ي 
�ز  30 ح�ت  وصلت  بنسبة  عاً  رتفا  ا

قيمة وتراجع  لقوي،  ا لطلب  ا رية  باستمرا مدعومة  بقة،  لسا  ا
لزراعة لمالزمة  ا فة  لجا ا لظروف  با لمرتبطة  ا لمخاوف  وا لعملة   ا

قبيل لجاف  ا لطقس  ا أسفر   ، ليا ا أس�ت ي 
و�ز لجديد.  ا لمحصول   ا

بريل/ أ خالل  لتصدير  ا ر  أسعا عروض  رتفاع  ا عن  لزراعة  ا ة  ف�ت
لتصدير ا ة  وت�ي رسعة  أدت  سود،  لأ ا لبحر  ا منطقة  ي 

و�ز  نيسان. 
وصل بل،  لمقا با ر.  سعا لأ ا دعم  ر  استمرا إل  لعملة  ا  وتقلبات 

، قاسي  ،2 )رقم  مريكي  لأ ا لمرجعي  ا لقمح  ا طن  سعر   معدل 
، مريكياً أ دولراً   240 ل  إ لسفينة(  ا ظهر  تسليم  شتوي،   أحمر، 

أعىل ئه  بقا مع  ر،  ذا آ مارس/ شهر  عن  طفيف  بشكل  اجعاً   م�ت
.2017 نيسان  بريل/ أ شهر  مع  قياساً  ئة  لما ا ي 

�ز  26  بنسبة 
ة لوف�ي ا دات  مدا لإ وا لتصدير  ا مبيعات  ي 

�ز اجع  ل�ت ا  ولعل 

لرتفاعها لمسبب  ا ر  سعا لأ ا عىل  الضغط  ك�ث  وأ بل   يعاوض 
لمحصول ا ي 

�ز لجفاف  ا ث�ي  بتأ لمتعلقة  ا لمخاوف  ا عن  لناجم   وا
لربيعي. ا لقمح  ا عة  زرا ي 

�ز لتأخر  وا لعام  ا لهذا  لشتوي   ا
 

حيث بريل/نيسان،  أ خالل  ارتفاعها  الذرة  أسعار   واصلت 
،2 )رقم  لمرجعية  ا مريكية  لأ ا لذرة  ا طن  سعر  معدل   وصل 

مسجلة  ، أمريكياً دولراً   175 إل  السفينة(  ظهر  تسليم   صفراء، 
11 تفوق  وزيادة  مارس/آذار  شهر  عن  طفيفاً  ارتفاعاً   بذلك 

أسعار دعم  ما  ولعل  عام.  قبل  تها  بمستويا قياساً  ئة  لما ا ي 
 �ز

لتوقعات با لمقرون  ا لقوي  ا الطلب  كان  مريكية  لأ ا لتصدير   ا
لبارد ا الطقس  بفعل  الحقىلي  العمل  ي 

�ز لتأخر  وا لزراعة  ا اجع   ب�ت
شهدته الذي  لعام  ا هذا  نتاج  إ ي 

�ز لحاد  ا اجع  ل�ت ا وكان   والرطب. 
لمزيد لمسبب  ا الأسعار  عىل  الضغط  دعم  ي 

�ز سبباً  ز  رجنت�ي  الأ
ظروف ث�ي  بتأ لمرتبطة  ا لمخاوف  ا عن  ناهيك  ارتفاعها   من 

ازيل. ل�ب ا ي 
�ز  2018 لعام  لرئيسي  ا لموسم  ا محصول  ي 

�ز  الجفاف 
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أسعار القمح عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
)18أبريل/نيسان(

 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(

17

أسعار الذرة عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
)18أبريل/نيسان(

 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(

16أبريل
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16يوليو
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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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دعم لبالد  ا خارج  من  لقوي  ا الطلب  يواصل  نيا،  أوكرا ي 
 و�ز

ئة لما ا ي 
�ز  20 من  ك�ث  بأ معدلها  ارتفع  ي 

ل�ت ا لتصدير  ا  أسعار 
الأسعار. لفائت.  ا لعام  ا بمستوى  قياساً 

ر أسعا لعموم  لزراعة  وا غذية  لأ ا منظمة  مؤرسث  معدل   وصل 
بريل/ أ خالل  نقطة   230.6 ل  إ  )100=2002 -2004 ( رز  لأ ا

ذار آ مارس/ شهر  عن  ئة  لما ا ي 
�ز ز  ثن�ي ا بنسبة  مرتفعاً   نيسان، 

وجاء  .2014 ي 
�ز لثا ا ين  /ت�ث نوفم�ب منذ  له  مستوى  أعىل   عند 

رتفعت ا حيث  نديكا،  إ رز  أ ر  أسعا دة  يا لز ا هذه  هرم  قمة  ي 
 �ز

ندونيسيا إ عودة  عقب  وذلك   ، نام وفيت  يلند  وتا كستان  با ي 
 �ز

ي
�ز ؤلً  تفا قل  أ فكان  لوضع  ا ما  أ لدولية.  ا لسوق  ا إل  ز  لفلب�ي  وا
مستوى أعىل  إل  ر  سعا لأ ا ي 

�ز لزيادات  ا وصلت  حيث  لهند،   ا
قيمة وتراجع  لربيعي  ا لموسم  ا محصول  وصول  مع   لها 

مريكية لأ ا رة  لقا ا ي 
�ز لتصدير  ا قيم  حافظت  ز  ح�ي ي 

�ز لروبية.   ا
محدودية أدت  بينما  ورغواي،  وأ ز  رجنت�ي لأ ا ي 

�ز استقرارها   عىل 
لوليات ا ي 

�ز ر  سعا لأ ا عروض  دعم  مواصلة  إل  د  مدا لإ  ا
بنسبة شهرية  زيادة  ر  سعا لأ ا سجلت  كما  مريكية.  لأ ا لمتحدة   ا

لمسبب ا لضغط  ا عن  لنظر  ا بغض  زيل،  ا ل�ب ا ي 
�ز ئة  لما ا ي 

�ز ز  ثن�ي  ا
لعملة ا قيمة  ي 

�ز اجع  ل�ت ا من  مزيد  عن  لناجم  وا اجعها   ل�ت
د. لحصا ا ج  وروا لمحلية   ا

الأسعار الدولية للحبوب - واصل

أسعار الأرز عىل المستوى الدولي

دولر أمريكي للطن آخر سعر    
)18أبريل/نيسان(

 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
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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

ارتفاعها تواصل  والقمح  الصفراء  الذرة  أسعار 

مستويات  إل  لتصل  أبريل/نيسان  خالل  ارتفاعها  الصفراء  الذرة  أسعار  واصلت 
عام.  قبل  مع مستوياتها  قياساً  المائة  ي 

�ز  60 بنحو  وأعىل  السمية،  بالقيمة  قياسية 
ي محصول الذرة لعام 2018 

ة الجفاف �ز ولعل ما دعم الأسعار كان تأث�ي طول ف�ت
إنتاج  ينخفض  أن  المتوقع  من  حيث  الراهن،  الوقت  ي 

�ز حصاده  يجري  والذي 
ي المائة عن المستوى القياسي الذي سجله عام 2017. كما 

المحصول بنسبة 15 �ز
عىل  الضغط  ي 

�ز العملة،  قيمة  اجع  ب�ت المدعومة  القوية،  التصدير  مبيعات  أسهمت 
ارتفاعاً حاداً للشهر  القمح  حبوب  المسبب لرتفاعها. كذلك سجلت أسعار  الأسعار 
أبريل/نيسان.  بالقيمة السمية خالل  قياسية  التوالي لتصل إل مستويات  الرابع عىل 
السوق  اتجاهات  مع  ترافق  فقد  الأسعار  لرتفاع  المسبب  الموسمي  الضغط  أما 
والمرتبطة  مؤخراً  ظهراً  ي 

ال�ت المخاوف  عن  فضالً  الرائجة،  التصدير  وحركة  الدولية، 
الحبوب  أسعار  ارتفاع  أن  ذلك  إل  أضف  الجديد.  المحصول  زراعة  قبيل  بالجفاف 
أبريل/ المائة خالل  ي 

20 �ز بنسبة  ارتفعت  ي 
ال�ت دقيق القمح  ي دعم أسعار 

تسبب �ز
المائة قياساً بقيمها قبل  ي 

30 �ز نيسان ووصلت إل مستويات قياسية، وأعىل بنسبة 
عام.  

ي أسعار الذرة الصفراء والقمح   
ارتفاع حاد �ف

ين رغم الستمرار  الأخ�ي الشهرين  ارتفاعاً حاداً خالل  الذرة الصفراء  سجلت أسعار 
نتاج  ي المائة من إجمالي الإ

ي حصاد محصول الموسم الأول الذي يمثل قرابة 30 �ز
�ز

ي 
وتد�ز المائة  ي 

�ز  15 بنسبة  الأول  الموسم  إنتاج  اجع  ب�ت التوقعات  ولعل  السنوي. 
عىل  الضغط  من  المزيد  أما  الأسعار.  دعم  ي 

�ز تسببت  الرئيسي  الموسم  زراعات 
ة  الأسعار فجاء من خالل الطلب القوي وتفاقم المخاوف المرتبطة بتأث�ي امتداد ف�ت
وصلت  الجنوبية.  الزراعية  المناطق  ضمن  الرئيسية  المحاصيل  ي 

�ز الجاف  الطقس 
تقريباً.  المائة  ي 

�ز  40 بنسبة  المنرصم  العام  مستويات  تفوق  مستويات  الأسعار 
ي المائة خالل أبريل/نيسان 

كما ارتفعت أسعار حبوب القمح بنسبة تربو عىل 10 �ز
ترافقت  بقيمها قبل عام. كذلك  المائة قياساً  ي 

20 �ز تزيد عىل  لتصل إل مستويات 
الحاد  اجع  ال�ت مع   ،2018 محصول  زراعة  بأعمال  والبدء  الموسمية،  التجاهات 
تراجع  عن  أسفر  ما  تكلفة،  ك�ث  الأ والواردات  المنرصم  العام  المحصول  إنتاج  ي 

�ز
الستهالكية،  احتياجاته  نصف  نحو  البلد  ويستورد   .2018 مطلع  منذ  الواردات 

  . ز الأرجنت�ي من  جلها 

مرتفعة   مستويات  عند  لكن  عموماً  مستقرة  الخشنة  الحبوب  أسعار 

أبريل/نيسان،  خالل  نسبياً  استقرارها  عىل  الرفيعة  والذرة  الدخن  أسعار  حافظت 
ي جل الأسواق. وكانت الأسعار أعىل عموماً 

ز ارتفعت أسعار الذرة الصفراء �ز ي ح�ي
�ز

2017. ويمكن تفس�ي  الحبوب عام  الجيد من  نتاج  الإ تها قبل عام، رغم  من نظ�ي
توافر  ي 

�ز تراجع  أو  الحبوب  عىل  للمؤسسات  الكب�ي  الطلب  استمرار  خالل  من  ذلك 
البالد،  شمال  ي 

�ز الأمن  وانعدام  محلياً  نتاج  الإ ي 
تد�ز وتسبب  الأسواق.  ي 

�ز المنتج 
لرتفاعها.  المسبب  الأسعار  عىل  الضغط  من  المزيد  ي 

�ز الأسواق  اضطراب  وكذلك 
المناطق.  بعض  ي 

�ز السكان  من  الأضعف  يحة  ال�ث إل  مساعدات  الحكومة  وتقدم 
عامة  بصورة  مرضية  البلد  ي 

�ز الأغذية  حالة  تبقى  نسبياً،  الأسعار  ارتفاع  رغم  لكن 
لية.      ز الم�ز الحدائق  ي 

�ز الجيد  نتاج  والإ نسانية  الإ المساعدات  نتيجة 

ف  |  الحبوب   الأرجنت�ي
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الحبوب الخشنة      | بوركينا فاسو  

نسبة النمّو

ح�ت 04/18 ة معّدل هذه الف�ت
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Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
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Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)

نسبة النمّو

ح�ت 04/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12
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نسبة النمّو

ح�ت 04/18 ة معّدل هذه الف�ت

 3.24

0.1

Burkina Faso, Ouagadougou, Wholesale, Sorghum (local) 

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

شهرا 3

شهرا 12

المرجع هو:

1.1

    1.74

 مستوى التحذير بالأسعار:        مرتفع          متوسط

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


105 مايو/أيار 2018 ة خاصة FPMA GIEWS ن�ش

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

تحذيرات الأسعار عىل المستوى المحىلي - واصل 

الزيادة    تباطؤ معدل  استمرار  ارتفاعها مع  الأغذية تحافظ عىل  أسعار 

سجلت  أو  نسبياً  استقرارها  عىل  الأساسية  لالأغذية  بالجملة  المبيع  أسعار  حافظت 
عام  قبل  تها  نظ�ي مستويات  من  أد�ز  عموماً  كانت  حيث  مارس/آذار،  خالل  تراجعاً 
عقب الحصاد الجيد لموسم 2017 وكذلك نتيجة تحسن الظروف القتصادية. إل 
لسيما   ،2016 مارس/آذار  ي 

�ز تها  نظ�ي من  وأعىل  عموماً  مرتفعة  بقيت  الأسعار  أن 
إنتاج  أنشطة  تعيق  اعات  ز ال�ز تزال  ل  البلد، حيث  من  قية  ال�ث الشمالية  المناطق  ي 

�ز
البلد  ي 

�ز الأغذية  أسعار  مستوى  ارتفاع  أن  نجد  عامة،  وبصفة  وتسويقها.  الأغذية 
المحلية  العملة  قيمة  ي 

�ز الحاد  اجع  لل�ت المديدة  ات  التأث�ي رئيس  بشكل  يعكس 
المركزي  البنك  إثر قرار  2016، وذلك  يونيو/حزيران  الأمريكي خالل  الدولر  مقابل 
جانب  إل  الوقود  تكاليف  ارتفاع  أيضاً  الأسعار  دعم  ومما  الرصف.  سعر  بتعويم 
الرابع عىل  للشهر  تباطؤاً  العام  هذا  التضخم  وقد سجل  المجاورة.  البلدان  طلب 
الفائت ما أدى إل مزيد من تراجع التضخم  بالعام  التوالي خالل مارس/آذار قياساً 
خالل  له  مستوى  أد�ز  وهو  المائة،  ي 

�ز  13.3 معدله  بلغ  الذي  العام،  السنوي 
ي أسعار الأغذية، ل يزال تضخم أسعار 

. لكن رغم تباطؤ الزيادة �ز ز ت�ي ز الأخ�ي السنت�ي
للزيادة  معدل  أد�ز  وهو  المائة،  ي 

�ز  16 نسبة  عند  يقف  مارس/آذار  خالل  الأغذية 
لسيما   ، كب�ي قلق  مصدر  يشكل  يزال  ل  ذلك  مع  لكن   ،2016 يوليو/تموز  منذ 
الأسواق  ة عىل  كب�ي تعتمد بدرجة  ي 

بالرصاعات، وال�ت المتأثرة  المناطق  ي 
�ز الأرس  لدى 

لالأغذية.         رئيس  كمصدر 

استثنائية    الغذائية ووصولها إل مستويات  المواد  ي أسعار جّل 
�ف آخر  ارتفاع 

ي 
�ز أبريل/نيسان  خالل  ارتفاعها  الرفيعة  والذرة  الصفراء  الذرة  أسعار  واصلت 

من  تيب  ال�ت عىل  المائة  ي 
�ز و10  ثمانية  بنسبة  أد�ز  كانت  لكنها  جوبا،  العاصمة 

ي يونيو/حزيران 2017. ولعل انخفاض 
ي سجلت �ز

المستويات القياسية المرتفعة ال�ت
تدنيه،  رغم   2017 حصاد  وفرها  ي 

ال�ت مدادات  الإ توافر  إل  يش�ي  الأسعار  مستوى 
جانب  من  الأساسية  الغذائية  السلع  ومبيعات  الغذائية  المساعدات  توزيع  وتواصل 
ي 

السواد�ف والفول  القمح  دقيق  أسعار  ارتفعت  كما  مدعومة.  بأسعار  الحكومة 
خالل  الأساسية  الأغذية  أسعار  كانت  عامة،  بصفة  أبريل/نيسان.  خالل  والكسافا 
بالمستويات  المائة قياساً  ي 

70 �ز 30 إل نحو  تراوحت من  بنسبة  أبريل/نيسان أعىل 
عامة،  بصفة  مداد  الإ محدودية  بفعل  وذلك  الفائت،  العام  خالل  أصالً  المرتفعة 
ي 

اجع الملحوظ �ز اد، وال�ت ي الذي يعيق عمليات الست�ي فضالً عن غياب القطع الأجن�ب
الرصاعات  وتتسبب  الأمن.  انعدام  حالة  انتشار  عن  ناهيك  المحلية،  العملة  قيمة 
أنها  كما  نسانية،  الإ المساعدات  وإيصال  التجارية  الحركة  اضطراب  ي 

�ز المتواصلة 
ة لالأنشطة الزراعية. وتبعاً لنتائج بعثة تقييم المحاصيل والأمن  ي إعاقة كب�ي

تتسبب �ز
لعام  العالمي  الأغذية  وبرنامج  والزراعة  الأغذية  منظمة  ز  ب�ي كة  المش�ت ي 

الغذا�أ
 2017 الحبوب لعام  إنتاج  يبلغ إجمالي  المتوقع أن  )تقرير CFSAM(، من   2017
 2013 عام  الرصاعات  اندلع  منذ  للحبوب  كمية  أد�ز  764 طن، وهي   000 نحو 

الزراعية.      الأنشطة  ي 
الأمن �ز انعدام  ات  تأث�ي بفعل 

يا  |  الأغذية الأساسية نيج�ي

جنوب السودان  |  الأغذية الأساسية   
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نسبة النمّو

ح�ت 03/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

ح�ت 04/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

0 -2.1.7

     3.1

8.8

بقائها عند مستويات مرتفعة      الخشنة مع  الحبوب  أسعار  يذكر عىل  تغي�ي  ل 

بقيت  لكنها  أبريل/نيسان  خالل  يذكر  اً  تغي�ي الخشنة  الحبوب  أسعار  تشهد  لم 
حصاد  من  المقبولة  مداد  الإ حالة  رغم  عام،  قبل  تها  نظ�ي من  أعىل  مستويات  عند 
الحبوب الذي تجاوز المعدل عام 2017. ولعل السبب الرئيس وراء دعم الأسعار 
القوي  الطلب  تلبية  بهدف  منها  بجزء  أو  المحصول  إمدادات  بكامل  الحتفاظ  كان 
الشمال  مناطق  ي 

�ز الأمن  انعدام  ولعل  المخزون.  تجديد  أجل  من  للمؤسسات 
المستوى  عىل  نتاج  الإ ي 

�ز نقص  مع  التقليدية  مداد  الإ خطوط  اضطراب  ي 
�ز يتسبب 

ي ارتفاع الأسعار. أضف إل 
ي أرجاء البلد، ما أضاف إل الضغط المتسبب �ز

المحىلي �ز
الشمالية  البقاع  ي 

�ز نتاج  الإ ي 
�ز ي عجزاً 

تعا�ز ي 
ال�ت المناطق  المرتفع من  الطلب  أن  ذلك 

المرتفعة  المستويات  عىل  بقاء  الإ ي 
�ز أيضاً  أسهم  المجاورة  البلدان  ومن  البلد  من 

مدعومة  بأسعار  الحبوب  بيع  إل  الحكومة  تتجه  الأسعار،  لخفض  وسعياً  لالأسعار. 
المناطق.     بعض  ي 

�ز

مالي  |  الحبوب الخشنة  
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نسبة النمّو

ح�ت 04/18 ة معّدل هذه الف�ت

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

4.3

1.1

 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 مايو/أيار FPMA GIEWS2018 ن�ش

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

أسعار الأغذية الأساسية تحافظ عىل ارتفاعها أو تسجل مزيداً من الرتفاع خالل 
قياسية     أو شبه  قياسية  إل مستويات  لتصل  أبريل/نيسان 

ي 
�ز التوالي  عىل  ي 

الثا�ز للشهر  نسبياً  استقرارها  عىل  الرفيعة  الذرة  أسعار  حافظت 
البيع  إل  رئيس  بشكل  ذلك  يعود  حيث  أبريل/نيسان،  خالل  الأسواق  من  العديد 
أسعار  استأنفت  ز  ح�ي ي 

�ز اتيجي،  الس�ت الحتياطي  هيئة  قبل  من  مدعومة  بأسعار 
ي 

و�ز مارس/آذار.  خالل  شهدته  الذي  الستقرار  عقب  الصاعد  اتجاهها  الدخن 
ي 

العاصمة الخرطوم، سجلت أسعار القمح خالل أبريل/نيسان زيادة تجاوزت 10 �ز
المائة خالل مارس/آذار. وبصفة عامة، تجاوزت  ي 

20 �ز بنسبة  تراجعها  المائة عقب 
ووصلت  عام  قبل  تها  نظ�ي مستويات  ضعفي  أبريل/نيسان  خالل  الحبوب  أسعار 
أواخر  ي 

�ز ي شهدتها 
ال�ت الحادة  الزيادات  عقب  قياسية  شبه  أو  قياسية  مستويات  إل 

)السياسات   2018 موازنة  ي 
�ز القمح  عن  الدعم  رفع  إثر   2018 ومطلع   2017

المحلية.  العملة  قيمة  ي 
�ز الكب�ي  اجع  وال�ت وتحليلها(  الأغذية  أسعار  رصد  الغذائية، 

أعقاب  ي 
�ز  2017 أواخر  منذ  حاداً  تراجعاً  ي 

السودا�ز الجنيه  رصف  سعر  شهد  فقد 
المفروضة  الحظر  حالة  أنهى  ما  الأول  ين  أكتوبر/ت�ث ي 

�ز الدولية  العقوبات  رفع 
الكهرباء  عن  الدعم  لرفع  كان  كذلك  المالية.  الأصول  تجميد  وتحرير  التجارة  عىل 
النقل  أسعار  ي 

�ز ارتفاع  من  به  لحق  وما  البلد  ي 
�ز الوقود  توافر  محدودية  جانب  إل 

المستوى  عىل  نتاج  الإ نقص  أن  ذلك  إل  أضف  الأغذية.  أسعار  دعم  ي 
�ز إسهام 

الحبوب.  أسعار  دعم  من  مزيد  عن  أسفر   2017 حصاد  ي 
�ز أثر  والذي  المحىلي 

الأغذية  منظمة  ز  ب�ي كة  المش�ت ي 
الغذا�أ والأمن  المحاصيل  تقييم  بعثة  لنتائج  ووفقاً 

إجمالي  يقدر   ،)CFSAM )تقرير   2017 لعام  العالمي  الأغذية  وبرنامج  والزراعة 
المائة  ي 

�ز  40 بنسبة  أد�ز  أي  طن،  مليون   5.2 بنحو   2017 عام  الحبوب  إنتاج 
المساحة  تراجع  إل  أساسية  بدرجة  يعود  وهذا   .2016 لعام  القياسي  نتاج  الإ من 
ز بالتحول إل محاصيل نقدية  المزروعة بالذرة الرفيعة والدخن، عقب قرار المزارع�ي
تراجع  حيث  دارفور،  وشمال  والقضارف  كسال  وليات  ي 

�ز نتاج  الإ ونقص  مربحة، 
الهطولت  عقب  الفائتة  السنة  عن  المائة  ي 

�ز  90-66 ز  ب�ي تراوحت  بنسبة  نتاج  الإ
والمتقلبة.      الضعيفة  المطرية 

السودان  |  الأغذية الأساسية
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نسبة النمّو

ح�ت 04/18 ة معّدل هذه الف�ت

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية

Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)المرجع هو:

شهرا 3
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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/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  الن�ث أعدت هذه 

المعلومات والتحليالت  ة عىل آخر  الن�ث 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 مايو/أيار 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 
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. 
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