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رغم الحاالت الضبابية المرتبطة بالجائحة، تشير أولى تنبؤات 
منظمة األغذية والزراعة للموسم 21/2020 إلى حالة ُمرضية على 

مستوى العرض والطلب المتعلق بالحبوب. وتشير التوقعات 
المبكرة إلى كمية من إنتاج الحبوب على المستوى العالمي عام 
2020 تتجاوز نظيرتها القياسية التي تم تسجيلها العام الماضي 

بنسبة 2.6 في المائة. وبناًء على ظروف المحاصيل الموجودة في 
األرض، والتوقعات بزراعة المحاصيل المنتظر زراعة بذورها، وإذا ما 

افترضنا طقسًا طبيعيًا للفترة المتبقية من الموسم، نرى أنه قد 
يصل إنتاج الحبوب عالميًا إلى  780 2 مليون طن )بما في ذلك 

األرز وفق المكافئ المطحون(، أي أعلى بنحو 70 مليون طن عن 
عام 2019، ليسجل بذلك اإلنتاج مستوى قياسيًا جديدًا. 

بعد حالة الركود التي أصابت استخدام الحبوب عالميًا خالل الموسم 
20/2019، تشير التوقعات األولية إلى اتساع استخدامها خالل 
الموسم 21/2020 بنسبة 1,6 في المائة )أي بكمية 43 مليون 

طن( قياسًا بالعام الفائت لتصل إلى أعلى مستوى لها بكمية 2 
732 مليون طن. ولعل هذا النمو المتوقع يعكس بالدرجة األولى 

االتساع الكبير المرتقب في استخدام األعالف قياسًا بالموسم 
20/2019، هذا ناهيك عن التوقعات بزيادة استخدامها في األغذية 

والميدان الصناعي. 

واستنادًا إلى طليعة تنبؤات منظمة األغذية والزراعة المتعلقة 
بإنتاج عام 2020 واالستهالك خالل الموسم 21/2020، من 

المتوقع أن يصل مخزون الحبوب على المستوى العالمي مع نهاية 
المواسم التسويقية الوطنية عام 2021 إلى مستوى قياسي 

جديد بكمية 927 مليون طن، أي بزيادة 5.0 في المائة )44 مليون 
طن( عن مستوياته االفتتاحية المرتفعة أصاًل. وستقود هذه 

الزيادة المرتقبة في مخزون الحبوب إلى زيادة طفيفة في نسبة 
مخزون الحبوب إلى استخدامها عالميًا، من 32.5 في المائة خالل 

الموسم 20/2019 إلى 32.9 في المائة خالل الموسم 21/2020، 
ما يشير إلى حالة إمداد مريحة بصورة عامة إذا ما قورنت بنسبة 

21.3 المنخفضة التي سجلت خالل الموسم 08/2007. ومن بين 
إجمالي مخزون الحبوب، من المتوقع أن يكون نصيب الصين ما 

يصل نسبته إلى 47 في المائة، حيث قد يشهد المخزون الوطني 
زيادة للموسم الثاني على التوالي ليصل بذلك إلى مستويات 

مرتفعة جديدة بكمية ال تقل عن 439 مليون طن. 

وتقف طليعة توقعات منظمة األغذية والزراعة بخصوص تجارة 
الحبوب العالمية للموسم 21/2020 عند كمية 433 مليون طن، 

لترتفع بذلك بنسبة 2.2 في المائة )9.8 مليون طن( عن الموسم 
20/2019 مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، مدعومة باالتساع 

المرتقب في تجارة جميع الحبوب األساسية. وسجل معدل مؤشر 
منظمة األغذية والزراعة للحبوب 162.2 نقطة خالل مايو/أيار، 

منخفضًا بذلك 1.6 نقطة )1.0 في المائة( عن شهر أبريل/نيسان، 
وعند مستوى يقترب بدرجة كبيرة من نظيره خالل الشهر عينه من 

العام الماضي.

إنتاج الحبوب واستهالكها ومخزونها

لمحة عن السوق العالمية للحبوب 

1   وفق المكافئ المطحون.

2   تشير التجارة إلى الصادرات اعتمادًا على موسم التسويق من يوليو/تموز – يونيو/حزيران للقمح والحبوب 

الخشنة وإلى الموسم التسويقي لألرز من يناير/كانون الثاني-ديسمبر/كانون األول لألرز
3    قد ال تساوي االختالف بين اإلمداد )ويقصد به اإلنتاج مضاف إليه المخزون االفتتاحي( واالستهالك 

بسبب الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة. 
4   بلدان الدخل المنخفض التي تعاني من عجز غذائي

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات 
متوقعة

20/2019
كميات 
تقديرية.

19/2018

% مليون طن
الموازنة العالمية

2.6 2 780.5 2 710.9 2 648.7 اإلنتاج

2.2 433.0 423.7 410.4 التجارة 1
1.6 2 732.4 2 689.4 2 677.8 إجمالي االستهالك
1.2 1 167.8 1 154.0 1 141.1  أغذية
2.2 998.7 976.8 960.3  أعالف
1.3 565.9 558.6 576.4 استخدامات أخرى
5.0 926.8 882.7 871.9 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.1 149.8 149.6 149.6 العالم )كغ/السنة(
0.7 153.3 152.2 151.8 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

 المنخفض 3
 )كغ/السنة(

32.9 32.5 32.4 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

20.3 19.1 18.9 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ لدى 
المصدرين الرئيسيين 4 

التغيير: يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

 أيار 2019
%

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار الحبوب 

(100=2004-2002)

0.4 165 164 165

مليون طن

المخزون )المحور األيمن(اإلنتاج )المحور األيسر(
االستهالك )المحور األيسر(

مليون طن

250

480

710

940

20/2118/1916/1714/1512/1310/11
1 800

2 200

2 600

3 000
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للتواصل:
Erin.Colier@fao.org

القمح 

من المتوقع أن يسجل اإلنتاج العالمي من القمح عام 2020 تراجعًا 
طفيفًا عن اإلنتاج الجيد العام المنصرم. وتعود هذه اآلفاق األخيرة 

بدرجة كبيرة إلى التوقعات بتراجع اإلنتاج في االتحاد األوروبي 
وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية، وهو ما يعاوض بل وأكثر 
الزيادات في أستراليا وكندا واالتحاد الروسي وعديد من البلدان 

اآلسيوية. صحيح أن تأثير جائحة كوفيد-19 على مستوى تراجع 
الطلب من شأنه زيادة المخزون العالمي رغم انخفاض اإلنتاج، 
إال أن آفاق زيادة متواضعة في التجارة الدولية خالل الموسم 

21/2020، وسط محدودية توافر الصادرات بدرجة أكبر بين 
المصدرين الرئيسيين، من شأنه توفير دعم ألسعار القمح على 
المستوى الدولي وفق التوقعات، السيما خالل النصف الثاني 

من الموسم التسويقي. 

ومن المتوقع أن يبقى إجمالي استخدام القمح خالل الموسم 
21/2020 قريبًا من المستوى المتوقع للموسم 20/2019، حيث 
قد يؤدي النمو المرتقب في استهالك األغذية إلى شيء من 

معاوضة التراجع المتوقع في استخدام القمح لألعالف وتقلص 
استخدامه في الميدان الصناعي. إال أنه وفق المستوى المتوقع 

الراهن، سيكون إجمالي استخدام القمح أدنى بنسبة 1.2 عن 
اتجاه العشر سنوات، ليشكل بذلك المرة األولى التي يتراجع فيها 

االستخدام العالمي عن هذا االتجاه خالل فترة ست سنوات. 
وبعيدًا عن حاالت الضبابية التي تكتنف تأثير جائحة كوفيد-19 في 

استهالك األغذية، من المتوقع أن يتراجع استخدام القمح في 
األعالف بفعل اإلمدادات الوفيرة للحبوب الخشنة، السيما الذرة، 

ما قد يتسبب في إقصاء تنافسية أسعار القمح في العالئق 
العلفية.  

ومع اختتام مواسم المحاصيل عام 2021، من المتوقع أن تشهد 
مخزونات القمح العالمية زيادة طفيفة تتجاوز مستوياتها االفتتاحية 

المرتفعة أصاًل، إال أنها ستبقى أدنى من المستوى القياسي 
المسجل خالل الموسم 18/2017. ومن المتوقع أن تكون حصة 

الصين )البر الرئيسي( هي األكبر من إجمالي الزيادة قياسًا بالعام 
الفائت، حيث من شأن التوقعات بإنتاج أكبر وبطء وتيرة النمو 
في االستهالك المحلي أن تزيد مخزون البلد من القمح إلى 

أعلى مستوى له على اإلطالق. بالمقابل، قد تبقى المخزونات 
الختامية في بعض البلدان المصدرة الرئيسية قريبة من مستوياتها 

االفتتاحية، باستثناء الواليات المتحدة األمريكية، حيث قد تتراجع 
إلى أدنى مستوى لها خالل ست سنوات. وعليه، بينما قد تسجل 

نسبة المخزون إلى االستخدام عالميًا خالل الموسم 21/2020 
ارتفاعًا طفيفًا، نجد أن نسبة المخزون الختامي إلى االستهالك 

الكلي في البلدان المصدرة الرئيسية قد يشهد تراجعًا إلى أدنى 
مستوى لها خالل ثمان سنوات. 

إنتاج القمح واستهالكه ومخزونه

لمحة على السوق العالمية للقمح

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات 
متوقعة

20/2019
كميات 
تقديرية.

19/2018

% مليون طن
الموازنة العالمية

-0.5 758.3 762.2 732.1 اإلنتاج

1.4 177.5 175.1 168.2 التجارة 1
-0.4 754.3 757.5 751.1 إجمالي االستهالك
0.8 525.4 521.1 514.9  أغذية
-2.6 138.7 142.5 142.0  أعالف
-3.9 90.2 93.9 94.2 استخدامات أخرى
1.5 280.3 276.2 271.9 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

-0.2 67.4 67.6 67.5 العالم )كغ/السنة(
-0.1 49.6 49.6 49.6 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

 المنخفض
 )كغ/السنة(

36.3 36.6 35.9 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

15.7 16.1 18.1 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ لدى 
المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير: يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

 أيار 2019
%

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار القمح 4

(100=2004-2002)

0.9 148 143 148

 1 تشير التجارة إلى الصادرات اعتمادًا على موسم التسويق من يوليو/تموز – يونيو/حزيران للقمح والحبوب 

  الخشنة وعلى الموسم التسويقي من يناير/كانون الثاني-ديسمبر/كانون األول لألرز.
 2 قد ال تساوي االختالف بين اإلمداد )ويقصد به اإلنتاج مضاف إليه المخزون االفتتاحي( واالستهالك بسبب 

  الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة. 
 3 تشتمل البلدان المصدرة الرئيسية على األرجنتين وأستراليا وكندا واالتحاد األوروبي وكازاخستان واالتحاد 

  الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية. 
4 مقتبس من مؤشر القمح للمجلس الدولي للحبوب.
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للتواصل:
Erin.Colier@fao.org

الحبوب الخشنة

عقب التباطؤ الملحوظ في الطلب بفعل كوفيد-91 الذي عاشه 
مطلع عام 2020، من المتوقع أن يعاود إجمالي استخدام الحبوب 
الخشنة زخمه خالل الموسم 21/2020، إال أنه سيبقى أدنى من 

اإلنتاج العالمي للموسم الثاني على التوالي، ما يؤدي إلى ارتفاع 
مستويات المخزون واإلبقاء على األسعار تحت ضغط مسبب 

لتراجعها على المستوى الدولي.  

وتستقر التوقعات األولى لمنظمة األغذية والزراعة بخصوص 
إنتاج الحبوب الخشنة عام 2020 عند مستوى قياسي بكمية 513 1 

مليون طن، أي بزيادة 56 مليون طن )4.5 في المائة( عن 2019، 
حيث ترجع هذه الزيادة بصفة شبه حصرية إلى ارتفاع إنتاج الذرة. 
ولعل ما يعزز التنبؤ بالوصول إلى أعلى مستوى على اإلطالق 

في إنتاج الذرة عالميًا كميات الحصاد القياسية المتوقعة في 
الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأوكرانيا وكميات الحصاد شبه 

القياسية في األرجنتين والبرازيل. بالمقابل، قد يشهد اإلنتاج 
العالمي من الشعير تراجعًا يعزى بالدرجة األولى إلى تدني إنتاجه 

في االتحاد الروسي. 

وبعد حالة الركود التي أصابت الموسم 20/2019، من المرتقب 
أن يسجل إجمالي االستخدام العالمي للحبوب الخشنة زيادة 

بنسبة 2.7 في المائة خالل الموسم 21/2020. ويرجع جّل هذا 
النمو إلى زيادة مرتقبة في استخدامها في األعالف، فضاًل عن 

معاودة استخدامها في الميدان الصناعي إثر التوقعات بشيء من 
التعافي الذي يشهده إنتاج اإليثانول المعتمد على الذرة، ناهيك 

عن ارتفاع الطلب على إنتاج النشاء. وهذه الزيادات ذات صلة بالذرة 
بالدرجة األولى وترجع إلى الزيادات المتوقعة في استخدامها في 
األعالف والميدان الصناعي في الصين )البر الرئيسي( والواليات 

المتحدة والبرازيل واألرجنتين. إال أنه مع التوقعات ببقاء استخدامها 
أدنى من كميات إنتاجها للسنة الثانية على التوالي، قد تسجل 
مخزونات الحبوب الخشنة زيادة بنحو 10 في المائة، حيث يرجع 
جل هذا النمو المرتقب إلى تراكم كميات أكبر من مخزون الذرة 

في الواليات المتحدة األمريكية. أما الزيادة المتوقعة في مخزون 
الحبوب الخشنة على المستوى العالمي فستدفع نسبة المخزون 

إلى االستخدام عالميًا إلى أعلى مستوى لها خالل 21 عامًا. 

وتشير التوقعات إلى أن اإلمدادات الوفيرة والمنافع ذات الصلة 
باألسعار، السيما بالنسبة للقمح، من شأنها تعزيز التجارة العالمية 

بالحبوب الخشنة خالل الموسم 21/2020 قياسًا بمستوى 
الموسم 20/2019. ولعل زيادة الطلب على استيراد الذرة الصفراء 

والذرة الرفيعة من الصين )البر الرئيسي( قد يكون دافعًا مهمًا 
وراء االتساع المتوقع في التجارة العالمية، في حين أن كميات 

االستيراد المرتقبة من الشعير بكميات أكبر من جانب العربية 
السعودية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ستعزز التجارة بدرجة 
أكبر. وعلى مستوى التصدير، هنالك توقعات بشحنات أكبر من 

الذرة الصفراء والذرة الرفيعة من الواليات المتحدة األمريكية، 
مقابل زيادات متوقعة في صادرات الشعير من أستراليا. 

إنتاج الحبوب الخشنة واستهالكها ومخزونها

لمحة عن السوق العالمية للحبوب الخشنة

1 تشير التجارة إلى الصادرات اعتمادًا على موسم التسويق الشائع من يوليو/تموز – يونيو/حزيران.

 2 قد ال تساوي االختالف بين اإلمداد )ويقصد به اإلنتاج مضافًا إليه المخزون االفتتاحي( واالستهالك بسبب 

  الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة. 
 3 تضم البلدان الُمصّدرة الرئيسية كاًل من األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا واالتحاد األوروبي واالتحاد 

  الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية. 

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات 
متوقعة

20/2019
كميات 
تقديرية.

19/2018

% مليون طن
الموازنة العالمية

4.5 1 513.5 1 448.1 1 410.7 اإلنتاج

2.1 207.9 203.7 198.1 التجارة 1
2.7 1 468.0 1 429.8 1 426.7 إجمالي االستهالك
1.3 222.4 219.5 218.1  أغذية
3.1 843.7 818.0 801.1  أعالف
2.4 401.9 392.3 407.5 استخدامات أخرى
9.8 464.6 423.1 415.4 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.3 28.5 28.5 28.6 العالم )كغ/السنة(
0.8 38.0 37.7 38.0 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

 المنخفض
 )كغ/السنة(

30.5 28.8 29.1 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

20.1 15.9 16.1 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ لدى 
المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير: يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

 أيار 2019
%

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار الحبوب الخشنة  

(100=2004-2002)

-5.1 150 161 156
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األرز

من المنتظر أن يشهد إنتاج األرز حالة من التعافي على المستوى 
العالمي خالل 2020، ما يعزز بالتالي استهالك األرز واإلبقاء على 

الكميات المدّورة عند أعلى ثالث مستوى قياسي لها. صحيح أن 
المعوقات االقتصادية وارتفاع األسعار قد يشكل عاماًل لكبح النمو 
التجاري عام 2020، إال أن التجارة قد تشهد اتساعًا أكبر خالل 2021 

وفق التوقعات. 

بعد أنماط الطقس المتأثرة بظاهرة النينيو وأثرها السلبي في 
إنتاج موسم 2019، نجد أن العودة إلى ظروف نمو طبيعي من 

شأنه تسهيل اتساع اإلنتاج العالمي من األرز بنسبة 1.6 في 
المائة عام 2020 ليصل إلى مستويات مرتفعة جديدة تقدر بكمية 

508.7 مليون طن. أما الزيادات المرتقبة في آسيا فمن شأنها 
دعم الكثير من هذا النمو المرتقب، مع مستوى تعاف ملحوظ في 

اإلنتاج قد تشهده الواليات المتحدة األمريكية، ناهيك عن ترقب 
كمية أكبر من اإلنتاج في أفريقيا. إال أن التوقعات تبقى أدنى 
بالنسبة لمناطق أخرى، وذلك يعود لتوليفة محدودية هوامش 

المنتجين ونقص اإلمدادات بالمياه المخصصة للري. 

ولعل ركود الواردات األفريقية وتشرذم الطلب اآلسيوي من شأنه 
الحد من الزيادة في تجارة األرز عالميًا عام 2020 لتنحصر بكمية 

000 800 طن، ما يؤدي إلى تدفق األرز على المستوى العالمي 
بكمية 44.9 مليون طن. وهنالك توقعات مبدئية باتساع التجارة 
العالمية باألرز بقوة أكبر عام 2021، حيث أن توافر كميات كبيرة 

معدة للتصدير واألسعار األكثر إغراًء ُيْزكي الطلب األفريقي، وهو 
ما يقترن باستمرارية النمو في واردات سائر المناطق األخرى 

باستثناء آسيا. 

ومن المتوقع أن يشهد االستهالك العالمي لألرز اتساعًا بنسبة 
1.6 في المائة خالل الموسم 21/2020 ليطرق حاجز ذروة جديدة 
بكمية 510.0 مليون طن. وهذا المستوى من شأنه تجاوز اإلنتاج 

المرتقب، ما يستدعي استجرار احتياطي بنسبة نحو 0.8 في المائة 
على امتداد الموسم. مع ذلك، يبقى المخزون العالمي بكمية 

182.0 مليون طن مع اختتام السنة التسويقية 21/2020 عند أعلى 
مستوى قياسي له، والفضل يعود في ذلك إلى المخزونات 

الكبيرة في الصين )البر الرئيسي( واستمرار االتساع في الكميات 
المدورة في البلدان المصّدرة الرئيسية لألرز. 

سجلت أسعار األرز ارتفاعًا مطردًا على المستوى الدولي منذ مطلع 
العام، ما أدى إلى تجاوز قيمة مؤشر منظمة األغذية والزراعة 

لعموم أسعار األرز خالل مايو/أيار 2020 نظيرتها المسجلة خالل 
ديسمبر/كانون األول 2019 بنسبة 12.7 في المائة. وقد أسهمت 

أسعار أرز إنديكا في دعم هذه الزيادة بشكل كبير، وذلك نتيجة 
معوقات اإلمداد المتعلقة بالطقس في بعض البلدان المصدرة، 

والتي تفاقمت خالل الفترة مارس/آذار وأبريل/نيسان بفعل الطلب 
المحلي وفرض قيود مؤقتة على التصدير، ناهيك عن المعوقات 

اللوجستية.

إنتاج األرز واستهالكه ومخزونه

لحمة عن السوق العالمية لألرز

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات 
متوقعة

20/2019
كميات 
تقديرية.

19/2018

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.6 508.7 500.6 506.3 اإلنتاج

6.2 47.6 44.9 44.1 التجارة 1
1.6 510.0 502.0 499.9 إجمالي االستهالك
1.6 420.0 413.3 408.2  أغذية
-0.8 182.0 183.4 184.6 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.6 53.9 53.6 53.5 العالم )كغ/السنة(
1.3 65.7 64.9 64.2 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

 المنخفض
 )كغ/السنة(

35.3 36.0 36.8 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

25.1 25.1 22.6 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ لدى 
المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير: يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

 أيار 2019
%

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار األرز  

(100=2004-2002)

6.6 237 224 224

 1 صادرات السنة التقويمية )عرض السنة الثانية(. 

 2 قد ال تساوي االختالف بين اإلمداد )ويقصد به اإلنتاج مضاف إليه المخزون االفتتاحي( واالستهالك بسبب 

  الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة. 
3 تضم البلدان الُمصّدرة الرئيسية كاًل من الهند وباكستان وتايلند والواليات المتحدة األمريكية وفيت نام. 

للتواصل:
Shirley.Mustafa@fao.org
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 مالحظة: للحصول على تفسير للتعاريف والتغطية، يرجى العودة إلى الحاشية 1 في الصفحة 30 وإلى
.الجدول 2 في الصفحة 33

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات 
متوقعة

20/2019
كميات 
تقديرية.

19/2018

% مليون طن
إجمالي إنتاج البذور الزيتية

-4.6 584.3 612.3 593.1 اإلنتاج

التجار 
-2.3 235.4 241.0 236.3 اإلنتاج
-2.5 274.3 281.3 273.4 اإلمداد 2
-0.6 240.9 242.2 229.5 االستهالك 3
-0.7 131.1 132.0 126.3 التجارة 4

14.1 16.1 17.6 نسبة المخزون إلى االستهالك )%(  
10.8 12.4 12.0 نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى 

البلدان المصدرة الرئيسية )%(
العالئق والكسبات 6

-6.0 149.2 158.7 153.1 اإلنتاج
-3.8 181.9 189.0 184.1 اإلمداد 2
0.9 155.3 153.9 151.5 االستهالك 3
1.2 100.0 98.7 98.1 التجارة 4

17.6 21.2 20.0 نسبة المخزون إلى االستهالك )%(  
11.9 15.4 12.4 نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى 

البلدان المصدرة الرئيسية )%(

التغيير: يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

أيار 2019 

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 مؤشرات منظمة األغذية والزراعة 
لألسعار )يناير/كانون الثاني- 

ديسمبر/كانون األول(  
(100=2004-2002)

1.5 144 143 150 البذور الزيتية
6.3 167 156 184 العالئق/الكسبات

13.1 147 135 144 الزيوت /الدهون

رغم التوقعات بتراجع الطلب المرتبط من جملة أمور أخرى بجائحة 
كوفيد-19، تشير آخر توقعات منظمة األغذية والزراعة لموسم 

20/2019 بخصوص البذور الزيتية والمنتجات المشتقة عنها إلى 
حالة محدودية في العرض والطلب، نتيجة تدني ملحوظ في 

اإلنتاج. وتشير التوقعات المبدئية بخصوص 21/2020 إلى إمكانية 
بقاء اإلمدادات عند مستوى محدود قياسًا بالطلب. 

وخالل الموسم 20/2019، من المرتقب تراجع إنتاج المحاصيل 
الزيتية بالمقارنة مع المستوى القياسي المسجل الموسم 

السابق، مع تراجع ملحوظ في في فول الصويا وبذور اللفت 
التي تفوق المكاسب في محاصيل أخرى. وفي الواليات المتحدة 
األمريكية، أسفرت ظروف الطقس المناوئة عن تدني زراعات فول 
الصويا وغالله، بينما تأثر إنتاج بذور اللفت على المستوى العالمي 

نتيجة تقلص مساحة زراعتها في االتحاد األوروبي وكندا. 

مع التوقعات بتراجع اإلمدادات العالمية من العالئق/الكسبات 
نتيجة الحصاد الضعيف، السيما لفول الصويا، من المرتقب 

استمرار التوسع في االستهالك، لكن بوتيرة أقل من المعدل، 
وهذا ما يعزى نسبيًا إلى حاالت اإلغالق المؤقتة المفروضة 
في عديد من البلدان لكبح تفشي كوفيد-19. األمر الذي من 

شأنه، بحسب التوقعات، أن يخفض مخزون نهاية الموسم على 
المستوى العالمي من الكسبات/العالئق إلى أدنى مستوى له 
خالل عدة سنوات، وبالتالي التسبب في انخفاض ملحوظ في 

نسب المخزون إلى االستخدام. 

كما من المرتقب أن يسجل اإلنتاج العالمي من الزيوت/الدهون 
تراجعًا، حيث لن تكون الزيادات المتواضعة المرتقب جنيها في 
زيوت النخيل وعباد الشمس كافية لمعاوضة االنخفاض في 

إنتاج زيوت أخرى. وعلى التوازي مع ذلك، من المتوقع أن يشهد 
النمو العالمي في االستهالك العالمي للزيوت/الدهون حالة 
من الجمود، حيث يعيش الطلب على استهالكها في األغذية 

واستخدامها في قطاع الوقود الحيوي حالة من التباطؤ في أعقاب 
جائحة كوفيد-19، في حين تأثر الطلب من جانب منتجي الديزل 

الحيوي أيضًا نتيجة االنخفاض الذي أصاب أسعار الزيوت المعدنية 
مؤخرًا. ومع التوقعات بعجز إجمالي منتجات الزيوت/الدهون 

عن تلبية االستهالك، قد تشهد المخزونات العالمية تراجعًا، ما 
يتسبب في انخفاض آخر في نسب مخزون الزيوت/الدهون إلى 

استخدامها على المستوى العالمي. 

وبالنسبة للموسم 21/2020، تشير طليعة التوقعات المتعلقة 
بالمحاصيل إلى حالة من التعافي في إنتاج كل من العالئق 

والزيوت. وبفرض استمرار نمو االستهالك العالمي للزيوت/
الدهون وتواصل االتساع المتواضع في استهالك العالئق على 

المستوى العالمي، قد يشهد مخزون الزيوت/الدهون مزيدًا 
من التراجع، بينما قد تتم تغذية مخزون العالئق/الكسبات بدرجة 

متواضعة. وتبقى النظرة االستشرافية خاضعة لحالة من الضبابية 
الكثيفة، وهذا ما يتعلق بشكل ملحوظ بالتأثيرات المتجددة لجائحة 
كوفيد-19، وتنفيذ اتفاق »المرحلة األولى« التجاري بين الواليات 

المتحدة والصين، ما يشكل تغيرات محتملة في السياسات 
الوطنية المتعلقة بالديزل الحيوي. 

للتواصل:
Peter.Thoenes@fao.org

Di.Yang@fao.org

مؤشرات منظمة األغذية والزراعة لألسعار الشهرية 
على المستوى الدولي للبذور الزيتية والزيوت النباتية 

والعالئق/الكسبات )2004-2002=100(

لمحة عن سوق المحاصيل الزيتية ومنتجاتها

المحاصيل الزيتية

البذور الزيتيةالعالئق والكسبات
الزيوت النباتية

110

160

210

260

310

2020201920182017201620152014
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أرقام التجارة تشير إلى الصادرات *

السكر 

تتوقع منظمة األغذية والزراعة تراجعًا في إنتاج السكر على 
المستوى العالمي خالل الموسم 20/2019 )أكتوبر/تشرين 

األول-سبتمبر/أيلول(، لينخفض بذلك عن كمية االستهالك للمرة 
األولى خالل ثالث سنوات. أما العجز العالمي فيبلغ اليوم نحو 
ستة ماليين طن. ولعل حاالت التراجع المرتقبة في إنتاج السكر 

في االتحاد األوروبي والهند وباكستان وتايلند من شأنها معاوضة 
الزيادات المنتظرة تحقيقها في البرازيل والصين واالتحاد الروسي. 
أما على جانب الطلب، من المتوقع أن يسجل االستهالك العالمي 

من السكر تراجعًا ليعكس بذلك التأثير السلبي في استهالك 
السكر الناجم عن حالة اإلغالق بسبب كوفيد-19 وتدابير الحظر. 

ولعل من شأن التراجع في أسعار السكر دوليًا والحاجة إلى تجديد 
مخزون السكر في بعض األسواق المستوردة الرئيسية أن يقود 

إلى زيادة الطلب العالمي بصورة متواضعة على االستيراد قياسًا 
بالموسم التسويقي الماضي. غير أن تنفيذ تدابير تقييد االستيراد 

في بعض األسواق الرئيسية من شأنه تقييد تلك الزيادة. ومن 
المنتظر زيادة صادرات البرازيل، أكبر مصّدر للسكر في العالم، بينما 

قد تنخفض صادرات تايلند، ثاني أكبر مصّدر للسكر في العالم، 
إثر انتكاس اإلنتاج. أما الصفة الرئيسية التي يتسم بها الموسم 
الراهن فتكمن في المدى الذي ستؤثر فيه جائحة كوفيد-19 في 

تجارة السكر، من خالل – على سبيل المثال – إيجاد طرق تجارية 
جديدة أو تحويل القائمة منها. 

وكانت أسعار السكر قد اتبعت اتجاهًا متراجعًا على المستوى 
الدولي لمعظم عام 2019، لتواصل بذلك فترة التراجع المطرد 

التي تشهدها أسعار السوق منذ منتصف 2017. ولعل هذا 
االنخفاض في األسعار يرتبط بالدرجة األولى بتوقعات توافر 
كميات كبيرة من السكر، عقب تراكم مخزون ضخم في البلدان 

المستوردة منها والمصّدرة على حد سواء. أضف إلى ذلك أن 
تدابير السياسات الرامية إلى كبح الواردات أو تعزيز الصادرات، 

إلى جانب قوة الدوالر األمريكي مقابل عمالت البلدان المصدّرة 
الرئيسية للسكر، قد فاقم من تراجع األسعار.

بيد أن األسعار بدأت تشهد حالة من التحسن خالل الربع الرابع من 
عام 2019، قبل أن تتراجع بشكل هائل مع بداية جائحة فيروس 

كورونا في مطلع 2020. وحتى تاريخه، كان للتوقعات بعجز اإلنتاج 
على المستوى العالمي للموسم 20/2019 دور في دعم طفيف 

لألسعار. 

* أسعار السكر على المستوى الدولي

لمحة عن السوق العالمية للسكر

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات 
متوقعة

20/2019
كميات 
تقديرية.

19/2018

% مليون طن
الموازنة العالمية 

-2.9 169.6 174.6 181.1 اإلنتاج
5.3 58.7 55.8 61.6 التجارة*
1.0 175.7 173.9 171.1 إجمالي االستهالك

-6.6 87.8 93.9 93.1 المخزون في نهاية الموسم
مؤشرات العرض والطلب

استهالك الفرد لألغذية:
0.0 22.8 22.8 22.7 العالم )كغ/العام(
0.1 16.7 16.7 16.7 البلدان منخفضة الدخل والتي تعاني 

من عجز غذائي )كغ/العام
-7.5 49.9 54.0 54.4 نسبة المخزون إلى االستهالك في 

العالم )%(

التغيير: يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

أيار 2019 

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 متوسط السعر اليومي بحسب 
االتفاق الدولي للسكر )سنتًا 

أمريكيًا/ليبره(

-3.0 12.36 12.70 12.52

للتواصل:
Elmamoun.Amrouk@fao.org

201620172018

20192020

8

12

16

20

24
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سنتًا أمريكيًا للرطل

*وفق قياس االتفاق الدولي للسكر 
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  مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم
(100=2004-2002)

لمحة عن السوق العالمية للحوم

من المرتقب تراجع إجمالي إنتاج اللحوم على المستوى العالمي 
عام 2020 إلى كمية 333 مليون طن )مكافئ وزن الذبيحة(، أي 
أدنى بنسبة 1.7 في المائة عن عام 2019، ليكون بذلك العام 

الثاني لتراجع اإلنتاج على التوالي. ومرة ثانية يعزى جل هذا 
االنخفاض إلى التراجع الحاد في اإلنتاج العالمي في لحوم الخنزير، 

والذي يتركز في البلدان اآلسيوية المتأثرة بمرض فيروس حمى 
الخنازير األفريقية، وكذلك إلى تدني إنتاج لحوم األبقار، السيما 

في الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا. بالمقابل، من المتوقع 
أن يرتفع اإلنتاج العالمي من الدواجن، لكن بمعدل نصف نظيره 
العام المنصرم. كما ثمة توقعات بنمو متواضع في إنتاج لحوم 

الغنم. ال شك أن وتيرة اتساع جميع قطاعات اللحوم قد تأثرت سلبًا 
باضطرابات األسواق الناجمة عن كوفيد-19، ما تسبب في تفاقم 

األمراض الحيوانية. 

من المتوقع أن تسجل تجارة اللحوم نموًا على المستوى الدولي 
لتصل إلى 37 مليون طن عام 2020، مرتفعة بنسبة 2.4 في 

المائة عن نظيرتها العام الفائت، لكن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ 
من نسبة 6.8 في المائة المسجلة عام 2019، وهو ما يعزى 

بدرجة كبيرة إلى التراجع المحتمل في استهالك اللحوم عالميًا، 
والذي يتسق مع التوقعات باتساع رقعة حاالت الركود االقتصادي. 

كما يمكن للعقبات اللوجستية والقيود المطبقة على الشحن 
وإغالق الموانئ تقييد تجارة اللحوم على المستوى العالمي. ومن 
المتوقع أن توفر الصين جانبًا كبيرًا من الزخم التجاري، حيث تسجل 
الواردات فيها زيادة بنسبة 24 في المائة قياسًا بالعام الماضي. 

كما من المرتقب أن تلبى الزيادة في الطلب العالمي على واردات 
اللحوم بالدرجة األولى من خالل زيادة صادرات البرازيل والواليات 
المتحدة 27و بلدًا عضو في االتحاد األوروبي، فضاًل عن المملكة 

المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا. 

إن توليفة العسر االقتصادي والعقبات اللوجستية والتراجع الحاد 
في الطلب من قطاع الخدمات الغذائية المرتبطة بحاالت اإلغالق 

الناجمة عن كوفيد-19 قد أفضت إلى ركود عالمي في الطلب 
على االستيراد، ما سبب تراجعًا في أسعار اللحوم، التي يتم 

حسابها وفق مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم، حيث 
ُسجل التراجع األكثر حدة في أسعار لحوم الغنم، لتحل من بعدها 
لحوم الدواجن والخنزير والبقر. وأسفر التراجع في مبيعات السلع 

الغذائية عن تراكم مخزون اللحوم، السيما الفئات الفاخرة منها، 
والمغلفة بالجملة، لتزيد بذلك الكميات المتوافرة للتصدير، ما 

أثر في أسعار اللحوم على المستوى الدولي، رغم التراجع في 
إنتاج اللحوم نتيجة نقص العمالة في المذابح ومنشآت التصنيع 

والتغليف بسبب الجائحة. 

للتواصل:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

اللحوم ومنتجاتها 

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات 
متوقعة

20/2019
كميات 
تقديرية.

19/2018

% مليون طن
الموازنة العالمية 

-1.7 333.0 338.9 342.2 اإلنتاج
-0.8 72.0 72.6 71.5 لحوم أبقار
2.4 136.8 133.6 127.3 لحوم دواجن
-8.0 101.0 109.8 120.9 لحوم خنزير
0.9 16.2 16.0 15.8 لحوم أغنام
2.4 37.0 36.1 33.8 تجارة
-1.0 11.1 11.2 10.5 لحوم أبقار
-0.3 13.8 13.9 13.5 لحوم دواجن
11.2 10.6 9.5 8.4 لحوم خنزير
-2.9 1.0 1.0 1.0 لحوم أغنام

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

-2.8 42.4 43.6 44.6 العالم )كغ/العام(
4.2 11.1 10.7 9.9 النسبة المئوية لحصة اإلنتاج في 

التجارة )%(
التغيير: يناير/كانون 

الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

أيار 2019 

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار اللحوم   

(100=2004-2002)

4.5 174 176 166 البذور الزيتية

سنتًا أمريكيًا للرطل

201820192020

140

152

164

176

188

200
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الحليب ومنتجات مشتقات األلبان 

من المتوقع أن يسجل إنتاج الحليب عام 2020 نموًا على المستوى 
العالمي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى كمية 859 مليون طن، 
حيث ترجع هذه الزيادة بالدرجة األولى إلى التوقعات بزيادة اإلنتاج 

في آسيا وأمريكا الشمالية، مع زيادات متواضعة في أمريكا 
الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا وأفريقيا، لتعاوض 
هذه الزيادة جزئيًا التراجع المرتقب في إنتاج أوروبا وأمريكا الجنوبية. 

ولعل ما يدعم نمو إنتاج الحليب في آسيا استمرار الصين في 
تحديث مزارعها، إلى جانب تعبئة التعاونيات القروية في الهند. 
وهنالك توقعات بنمو اإلنتاج في الواليات المتحدة األمريكية، 

ليساعد الزيادة المتواضعة في اإلنتاج، رغم المعوقات في 
سالسل اإلمداد بمشتقات األلبان، في حين يسجل إنتاج 

الحليب في المكسيك زيادة نتيجة الطلب القوي من جانب قطاع 
المستهلك والقطاع الصناعي. وفي أستراليا، ثمة توقعات 

بتحسن اإلنتاج، على عكس نيوزيلندا التي تترقب تراجعًا في اإلنتاج 
بفعل الطقس. وفي 27 بلدًا لالتحاد األوروبي والمملكة المتحدة 

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يعتبر تضاؤل حجم قطعان 
أغنام األلبان السبب وراء االنكماش الطفيف المتوقع في إجمالي 

اإلنتاج، رغم تحسن الغلة. أما إنتاج الحليب فيشهد زيادة في 
االتحاد الروسي تعود بالدرجة األولى إلى مزارع األلبان الحديثة. 

وثمة توقعات بتحسن اإلنتاج في األرجنتين، بينما يتسبب الطقس 
الجاف في إعاقة نمو اإلنتاج في بقاع أخرى من أمريكا الجنوبية. 

ومن المتوقع أن تشهد الصادرات العالمية بمنتجات األلبان عام 
2020 حالة من االنكماش بنسبة أربعة في المائة لتصل إلى 

كمية 74 مليون طن )وفق مكافئ الحليب(، والتي، إن تأكدت، 
ستشكل التراجع السنوي األكثر حدة خالل ثالثة عقود. وتعود 
النظرة االستشرافية السلبية هذه إلى التراجع المحتمل في 

الواردات السيما من قبل الصين والجزائر والعربية السعودية 
واإلمارات العربية المتحدة، والتي تعزى إلى حالة اإلغالق الناجمة 

عن كوفيد-19 وتدابير التباعد المادي، إلى جانب انتشار حالة 
التباطؤ االقتصادي وانخفاض أسعار النفط. ومن شأن ركود 
الطلب العالمي على منتجات األلبان أن تكبح الصادرات من 

االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة ونيوزيلندا واإلمارات العربية 
المتحدة وأورغواي، بينما قد تشهد الشحنات من الواليات المتحدة 

واألرجنتين زيادة طفيفة. 

لعل تقلص واردات منتجات األلبان عالميًا، إلى جانب تراكم 
اإلمدادات غير المباعة في بلدان مصّدرة رئيسية، يفسر الضعف 
الذي تشهده أسعار منتجات األلبان هذا العام. ونظرًا لحالة العسر 

االقتصادي الذي تواجهه الكثير من البلدان، قد يستمر تراجع الطلب 
خالل األشهر القادمة، ما من شأنه المحافظة على األسعار الدولية 

لمنتجات األلبان تحت الضغط. 

للتواصل:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

 مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار منتجات األلبان
  (2002-2042=100( على المستوى الدولي

لمحة عن السوق العالمية لمشتقات األلبان

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات 
متوقعة

20/2019
كميات 
تقديرية.

19/2018

% مليون طن
الموازنة العالمية 

0.8 858.9 851.8 840.5 إجمالي إنتاج الحليب
-4.1 73.6 76.7 75.9 إجمالي التجارة

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

-0.3 111.4 111.6 111.4 العالم )كغ/العام(
-4.9 8.6 9.0 9.0 النسبة المئوية لحصة اإلنتاج في 

التجارة

التغيير: يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

أيار 2019 

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار منتجات األلبان

(100=2004-2002)

-2.8 198 199 193

سنتًا أمريكيًا للرطل

160

180

200

220

240
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 1 يقصد بمصطلحي »األسماك« و«المأكوالت البحرية« الحيوانات القشرية والرخوية وغيرها من الحيوانات المائية، ما لم يحدد خالف ذلك، وتعود هذه األحياء بأصلها إلى مصائد األسماك
البحرية أو المياه المفتوحة، ويستثنى منهما الثدييات المائية والزواحف واألعشاب البحرية وغيرها من النباتات المائية.

سجل إنتاج األسماك عام 2019 تراجعًا على المستوى العالمي 
بنحو واحد في المائة. كما تراجعت تجارة المأكوالت البحرية مع 

اضطراب التجارة وحاالت الضبابية المرتبطة بالنمو االقتصاد وتأثر 
إيرادات األعمال.  أما التوقعات السابقة بتحسن اإلنتاج عام 2020 

فقد انقلبت كليًا اليوم بفعل جائحة كوفيد-19. 

فحكومات العالم الساعية إلى احتواء الفيروس بدأت بتطبيق 
تعليمات العزل وتقييد ساعات فتح أماكن العمل، فضاًل عن 

القيود التي فرضتها على السفر. وتراجع الطلب على خدمات 
األطعمة بصورة حادة، حيث أغلقت المطاعم، إال أن مبيعات 

التجزئة للمنتجات غير القابلة للفساد، مثل سمك التونة المعلب قد 
شهدت انتعاشًا بعد أن غيرت األسر أسلوبها في الشراء. 

وعلى جانب اإلمداد، يبدو أن نقص العمالة وغيرها من تحديات 
األعمال ال تزال تؤثر سلبًا في إنتاج المأكوالت البحرية على 

مستوى العالم، إلى جانب النظرة االستشرافية الضعيفة اتجاه 
الطلب. كما تشهد أعمال حصاد مستزرعات األسماك حاالت من 
التأخير، قابله انخفاض هائل في كميات التخزين المستهدفة، ما 

أثر في إنتاج السلع التي يتم اإلتجار بها على نطاق كبير كالقريدس 
والسلمون وبانجاسيوس والبلطي والقاروص والشبوط. كما ُترجم 

تراجع نشاط مستزرعات األسماك أيضًا إلى ركود أصاب أسواق 
دقيق السمك. وفي الوقت الراهن، تجثم كامل أساطيل الصيد 
دون حراك بفعل توليفة ضعف الطلب والقيود المفروضة على 

حركة السفن وطواقمها. كما باتت الجوانب اللوجستية مكلفة 
وبطيئة بفعل إغالق الحدود البرية أو تقييدها، وحاالت التأخير بفعل 

التفتيش الصحي، وإلغاء رحالت الطيران على نطاق واسع.

وال تزال النظرة االستشرافية العامة محكومة بدرجة كبيرة بحالة 
الضبابية، حيث يصب التركيز على التخفيف من األضرار. وهنالك 

توقعات بحدوث تغييرات دائمة في مشهد األسواق، السيما 
فيما يتعلق بالتسويق والتوزيع. صحيح أن الصين وبعض البلدان 

استطاعت استعادة شيء من الحياة الطبيعية، إال أن وتيرة 
العملية تبقى أبطأ في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 

األمريكية. أما بالنسبة لألسواق الكبيرة للمأكوالت البحرية الذي 
لم يصل فيها تفشي الفيروس إلى ذروته بعد، كالبرازيل واالتحاد 

الروسي، نجد أن نطاق الضرر لم يتضح بعد. وهنالك توقعات 
بركود مديد سيصيب األسواق حتى بعد رفع القيود الراهنة أو 
تخفيفها. أما المنتجات الفاخرة ومواد المطاعم الشائعة فهي 

التي ستتلقى الضربة األكبر، بما فيها منتجات الروبيان والسلمون 
الطازج ورأسيات األرجل والمحار، حيث ستبقى جل فعاليات تجارة 

المأكوالت البحرية مؤجلة أو ملغية إلى أجل ما. 

للتواصل:
Stefania.Vannuccini@fao.org

األسماك ومنتجات مصائد األسماك 

  مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك
(100=2004-2002)

 لمحة عن السوق العالمية لألسماك

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات 
متوقعة

20/2019
كميات 
تقديرية.

19/2018

% مليون طن
الموازنة العالمية 

-1.7 172.9 175.9 178.5 اإلنتاج
-2.0 89.9 91.8 96.4 مصائد األسماك الطبيعية
-1.4 82.9 84.1 82.1 مستزرعات األحياء المائية
-5.8 150.4 159.6 164.1 قيمة التجارة )الصادرات بمليارات 

الدوالرات األمريكية(
-3.2 63.2 65.3 67.1 حجم التجارة )وزن حي(
-1.7 172.9 175.9 178.5 إجمالي االستخدام
-1.4 154.2 156.4 156.4 أغذية
-3.5 15.0 15.5 18.2 أعالف
-7.5 3.7 4.0 4.0 استخدامات أخرى

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

-2.4 19.8 20.3 20.5 األسماك المخصصة لألغذية )كغ/العام(
-2.4 9.1 9.4 9.7 من مصائد األسماك الطبيعية )كغ/العام(
-2.4 10.6 10.9 10.8 من مستزرعات األحياء المائية )كغ/العام(

التغيير: يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

أيار 2019 

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار األسماك   
(100=2004-2002)

-8.3 147 154 158

2002 - 2004 = 100

 مصدر البيانات األولية لمؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك: قطاع
 مصائد األسماك وتربية األحياء المائية في االتحاد األوروبي، شبكة المعلومات

 الخاصة باألسماك، ومركز المعلومات والخدمات االستشارية بشأن تسويق المنتجات
 السمكية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومركز المعلومات والخدمات

االستشارية لتسويق األسماك وتجارتها في الصين، والمركز اإلحصائي في النرويج
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نشر تقرير »دراسة استشرافية لألغذية« من قبل شعبة التجارة واألسواق لمنظمة األغذية 
والزراعة ضمن »النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر«. ويركز هذا التقرير، الذي 

يصدر مرتين في العام، على التطورات التي تؤثر في األسواق العالمية لألغذية واألعالف. 
ويعرض كل إصدار تقييمات لألسواق وتوقعات قصيرة األجل لكل سلعة على حدة، كما 
يدرج مقاالت إخبارية تغطي قضايا راهنة. ويبقي إصدار »دراسة استشرافية لألغذية« 
على حالة من التآزر الوثيق مع إصدار آخر »للنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر« 

بعنوان »التوقعات بخصوص المحاصيل وحالة الغذاء« السيما فيما يتعلق بتغطية الحبوب. 
والدراسة االستشرافية متوافرة باللغة اإلنجليزية، مع مخلص بالعربية والصينية والفرنسية 

والروسية واالسبانية. 

كما يتوافر إصدار »دراسة استشرافية لألغذية« وغيره من تقارير النظام العالمي للمعلومات 
 واإلنذار المبكر على االنترنت داخل الموقع االلكتروني لمنظمة األغذية والزراعة

)http://www.fao.org/( على الرابط التالي: http://www.fao.org/giews/. ويمكنكم 
إيجاد دراسات أخرى ذات صلة باألسواق وحالة األغذية على المستوى العالمي على الرابط: 

http://www.fao.org/worldfoodsituation

يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة حتى أواخر مايو/أيار 2020

لتساؤالتكم أو للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال مع:
شعبة األسواق والتجارة - مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
Viale delle Terme di Caracalla

00153 روما، إيطاليا

       هاتف :0039-06-5705-3264

فاكس: 0039-06-5705-4495
fao.org@giews1  أو  Markets-Trade@fao.org :بريد الكتروني
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