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ملخص
 ظمت أسعار المحاصيل (الحبوب والنقدية والخضروات) بسوق الدمازين
تبعا التجاىات اإلنتاج الموسمي والتي

تأثرت بحالة العرض والطمب

خالل فترة الحصاد وما بعد الحصاد (من يناير إلى مارس .)2016
 ظمت أسعار المواشي (الضأن ولحم البقر) مستقرة بسوق الدمازين خالل
الفترة التى شمميا التقرير .كما أن ىناك إستق ار ار نسبيا فى أسعار األسماك
نتيجة لتحسن اإلنتاج خالل شير مارس .2016
 ىناك إرتفاع ممحوظ فى أسعار السمع الغذائية األساسية األخرى (دقيق
القمح والسكر وزيت الط عام) بنسبة  7.1 ،12.5و  10.7في المئة عمى
التوالي في سوق الدمازين.

بينما كانت أسعار األرز األبيض مستقرة

خالل الفترة التى شمميا التقرير.
 أسعار منتجات الغابات /أنواع الفحم المختمفة تأثر ت بإنتاج الفحم نتيجة
لسياسة الدولة بمنع قطع الغابات وذلك ل لحد من آثار تغير المناخ عن
بوالية.
طريق منع قطع الخشب ووقف إنتاج الفحم ال
 الميزان التجارى (  )TOTبين الذرة الرفيعة ( الفتريتة) والماعز ال زال
ستمر لصالح أصحاب الماشية عمى الرغم من االنخفاض الطفيف في
م ا
كل من أسعار الذرة وأسعار الماعز خالل الفترة التى شمميا التقرير.

انتهفوٌ0912193517 :

انبزيذ اإلنكتزوَيmoa.sfsts.bn@gmail.com :
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أسعار انًحاصيم
انًحاصيم انحقهيت-:
انخفضت أسعار التجزئة لمحصول الذرة (فتريتة وطابت) خالل موسم الحصاد

من ديسمبر  2015حتي يناير  2016نتيجة

الرتفاع المعروض في السوق واعتماد معظم األسر المنتجة في المناطق الريفية عمى إنتاجيم .ومع ذلك فإن االسعار خالل

شير فبراير  2016قد سجمت أعمى مستوياتيا مقارنة بشير يناير ومارس  .2016حيث أن نسبة الزيادة فى االسعار فى شير
مارس 2016مقارنة بشير ديسمبر  2015قد بمغت  ٪20لمذرة فتريتة و  ٪12.5لمذرة طابت .وىنالك العديد من العوامل

المؤثرة عمى التسويق مثل القرار الجميوري بفتح التجارة عبر الحدود والتجارة مع دولة جنوب السودان والتي بدأت في يناير

 .2016ىذا باالضافة الي عمميات التيريب وغيرىا من التجارة غير الرسمية عبر الحدود مع إثيوبيا .كذلك

نتيجة إلرتفاع

تكاليف الحصاد وما بعد الحصاد فإن بعض المزارعين قد قاموا ببيع جزء من إنتاجيم لتغطية ىذه األنشطة مما ادى الى زيادة
الكميات المعروضة بالسوق  ،اال ان بعض اآلخر يميمون إلى تخزين اإلنتاج الجديد لمحصول عمى أسعار مجزية وتمبية الطمب

المتزايد خالل فترة الجفاف المقبمة.

ومن المتوقع أن ترتفع األسعار نتيجة للطمب المتزايد من قبل كل من اإلنسان والحيوان خالل موسم الجفاف

يبدأ فى شير مايو(.الشكل)1

والذى يتوقع أن

رسى بياَي  :1يوضح يتوسظ أسعار انذرة (بانجُيه /جوال ) بسوق انذياسيٍ نهفتزة يٍ
أكتوبز  – 2015يارص 2016

انًصذر  :اإلدارة انعايت نهتخطٍط وانًعهوياث – وسارة انشراعت وإدارة سوق انًحصول

انًحاصيم انُقذيت-:
استقرت أسعار محصول السمسم نسبيا خالل فترة الحصاد وما بعد الحصاد ( أكتوبر  – 2015مارس  ،)2016حيث ان كان
ىناك استقرار فى العرض والطمب عمى الرغم من انخفاض المساحة المزروعة في موسم اإلنتاج السابق .بينما ظمت أسعار

الفول السوداني متذبذبة بشكل ممحوظ خالل فترة الحصاد ،ولكنيا انخفضت بشكل طفيف خالل شير مارس ( 2016
الشكل.)2
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رسى بياَي  :2يوضح يتوسظ أسعارانسًسى وانفول انسوداَي (بانجُيه /قُطار) بسوق انذياسيٍ
انفتزة يٍ أكتوبز  – 2015يارص 2016

انًصذر  :اإلدارة انعايت نهتخطٍط وانًعهوياث – وسارة انشراعت وإدارة سوق انًحاصٍم

أسعار انخضزواث -:
نظ ار لموسمية إنتاج الخضروات في المساحات الفيضية بحوض خزان الرصيرص خالل الموسم الشتوي

والتي غالبا ما يتزامن

معىا انتاج الطماطم في والية النيل األزرق وبالتمي زيادة فى العرض مما يؤدى الى انخفاض األسعار في السوق ،وقد ظير ذلك

جميا فى محصول الطماطم حيث انخفضت األسعار بنسبة  ٪84.4خالل شير مارس  2016مقارنة بشير ديسمبر .2015
استمرت أسعار البامية فى اإلرتفاع التدريجي منذ شير أكتوبر  2015حتى فبراير  2016ثم انخفضت بنسبة  ٪70في شير
مارس عام  .2016وحاليا معظم األسر المنتجة في المناطق الريفية تعمل عمي معالجة محصول البامية ( عمميات التجفيف)
لتمبية الطمب المتزايد خالل موسم الجفاف وخاصة في شير رمضان.

أسعار المانجو ظمت منخفضة تدريجيا منذ شير يناير حتى مارس  2016حيث انخفضت بنسبة  ٪21.4مقارنة بما كان عميو
من يناير .2016ويمكن أن يعزى ىذا إلى ارتفاع المعروض في السوق .ومن المتوقع أن تظل أسعار الخضروات والمانجو
مستقرة حتى شير يونيو ( 2016الشكل .)3
رسى بياَي  :3يوضح يتوسظ أسعار طًاطى وانباييت (بانجُيه/كجى) بسوق انذياسيٍ
انفتزة يٍ أكتوبز  – 2015يارص 2016

انًصذر  :اإلدارة انعايت نهتخطٍط وانًعهوياث – وسارة انشراعت وإدارة أسواق انًحصول
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أسعار انًواشي:
تذبذبت أسعار معظم أنواع المواشي خالل الفترة من يناير الى مارس ،2016 .ىناك انخفاض طفيف يتراوح ما بين - 5
 ٪20في شير مارس  2016بسوق الدمازين ,اال ان أسعار االبقار بدأت فى اإلرتفاع فى شير مارس ،ويمكن أن تعزى ىذه
التغيرات في األسعار للحركة الموسمية للماشية وتوافرىا بالقرب من األسواق (الشكل.)4
رسى بياَي  :4يوضح يتوسظ أسعار انًواشي (بانجُيه/انزأص) بسوق صادر انًواشي
انفتزة يٍ أكتوبز  – 2015يارص 2016

انًصذر  :سوق صادر انًاشٍت – انذياسٌٍ

أسعار انهحوو:
عمى الرغم من أن أوضاع المراعي أصبحت دون المتوسط و كذلك إرتفاع تكاليف غذاء الحيوان والتى ذكرت فى تقارير شير

فبراير ومارس  ،2016اال أن أسعار لحوم الضأن واألبقار ظمت مستقرة منذ أكتوبر  2015حتى مارس  .2016ومن المتوقع

أن ترتفع أسعار المحوم في الفترة المقبمة نظ ار الرتفاع الطمب المتوقع وخاصة خالل شير رمضان المقبل (الشكل .)5
رسى بياَي  :5يوضح يتوسظ أسعار انهحوو انحًزاء (بانجُيه/كجى) بسوق انذياسيٍ
انفتزة يٍ أكتوبز  – 2015يارص 2016

انًصذر اإلدارة انعايت نهتخطٍط وانًعهوياث – وسارة انشراعت
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أسعار األسًاك:
ظمت أسعار التجزئة لألسم اك لجميع الدرجات مستقرة خالل شيري فبراير ومارس  2016في سوق الدمازين .ويعود ذلك إلى
التحسن الكبير فى إنتاج األسماك ،فقد بمغت نسبة زيادة االنتاج بحوالي  ٪32.3فى شير مارس  .2016وعالوة عمى ذلك
ىناك كميات واردة جيدة من األسماك في األسواق المحمية ،وباالضافة الي الكميات الواردة الى سوق محمية الصيرص من

المناطق القريبة بوالية سنار كما ذكر فى تقرير مكتب الزراعة بمحمية الرصيرص (الشكل .)6

رسى بياَي  :6يوضح يتوسظ أسعار أألسًاك (بانجُيه/كجى) بسوق انذياسيٍ
انفتزة يٍ أكتوبز  – 2015يارص 2016

انًصذر  :إدارة األسًاك/وسارة انشراعت

أسعار انسهع األساسيت األخزى-:
ارتفعت أسعار التجزئة لمعظم السمع الغذائية األساسية بشكل ممحوظ في مارس  .2016حيث ارتفع سعر دقيق القمح بنسبة
 ٪12.5في شيري فبراير ومارس مقارنة بشير يناير  ،2016أما سعر السكر زاد بنسبة  ٪7.1كذلك ارتفعت أسعار زيت
الطعام بنسبة  %10.7في شير مارس مقارنة بشير فبراير .بينما ظمت أسعار األرز أكثر إستقرارىا منذ يناير 2016
(الجدول.)1
جذول :2يوضح أسعار انسهع انغذائيت األساسيت (يُايز حتي يارص )2016

الرقم السلعة

الوحدة

يناير

مارس

فبراير

1

دقيق القمح

كجم

7

8

8

2

السكر

كجم

6.5

6.5

7

3

األرز

كجم

12

12

12

4

زيت الطعام

لتر

25

25

28

انًصذر  :إدارة انتجارة – وسارة انًانٍت والٌت انٍُم األسرق
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أسعار انًُتجاث انغابيت-:
أسعار منتجات الغابات اتبعا اتجاىا تصاعديا خالل الفترة من يناير إلى مارس  .2016حيث أن أسعار كل من الفحم ذو
الجودة العالية مثل فحم (الطمح) والفحم المختمط زادت بشكل مستمر منذ شير يناير .2016إنتاج الفحم ال يزال محددا
بالقانون الذي يمنع قطع الخشب وذلك لمحد من اآلثار السمبية لتغيرات المناخ وتدىور البيئة بالوالية  .وبناء عمى ذلك ،فإن
الكميات الواردة من الفحم في األسواق من مخزون العام السابق (الجدول.)2

جذول :2يوضح بعض أسعار انًُتجاث انغابيت (يُايز حتي يارص )2016

الرقم

نوع المنتج

الوحدة
بالكجم

السعر بالجنيه
يناير

مارس

فبراير

1

فحم الطلح

66

120

130

140

2

فحم مختلط

66

100

105

105

انًصذر  :سوق انفحى  -انذياسٌٍ

انًيشاٌ انتجارى بيٍ انزأص انحيت نهًاعش وجوال انذرة -:
انخفض الميزان التجارى (  )TOTبين الماعز والذرة الرفيعة (الفتريتة) بشكل ممحوظ تحديدا في شيري فبراير ومارس ،2016
حيث انخفضت أسعار الذرة والماعز بنسبة  ٪12و ٪12.5عمى التوالي .استمر ىذا االتجاه لصالح أصحاب الماشية عمى
الرغم من وجود زيادة طفيفة في أسعار الفتريتة  .والميزان التجارى يشير إلى كمية من الذرة الرفيعة ( الفتريتة بالكيموجرام) التي
يمكن شراؤىا بما يعادل قيمة رأس واحد من الماعز.

ومن المرجح أن ينخفض الميزان التجاري أكثر خالل موسم الجفاف نتيجة لإلنخفاض المتوقع في أسعار الماعز الحية.
(الشكل .)7
رسى بياَي  :7ييشاٌ انتبادل انتجارى بيٍ انًاعش وانفتزيتت نهفتزة يٍ أكتوبز  – 2015يارص 2016

انًصذر  :وسارة انشراعت وانثزوة انحٍواٍَت وانغاباث
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سعز انصزف:
انخفض متوسط سعر الصرف الشيري بين الجنيو السوداني ( )SDGوالدوالر ( )USDقميال بنسبة  %0.09منذ يناير 2016
مقارنة بشير ديسمبر عام  ،2015ومن ثم استقر حتى شير مارس .ووفقا لتقرير بنك السودان المركزي فإن سعر الصرف
الرسمي لمعممة المحمية يساوي  6.029جنيو لكل  1دوالر خالل شير مارس .2016
رسى بياَي : 8يوضح سعز انصزف نهذوالر األيزيكي وانجُيه انسوداَي نهفتزة يٍ أكتوبز  – 2015يارص 2016

انًصذر  :يوقع بُك انسوداٌ اإلنكتزوَى وبُك انسوداٌ فزع انذياسٌٍ
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