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الحبوب

للتواصل:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

النسبة المئوية 
للتغير في   

 2018/19مقارنة 
مع 2017/18

2018/19
نتاج متوقع

2017/18
إنتاج مقدر

2016/17

% مليون طن
الموازنة العالمية

-2.4 2 586.2 2 650.8 2 612.7 اإلنتاج

0.3 412.1  410.9  405.3 التجارة 2

1.0 2 641.4 2 614.9 2 571.3 إجمالي االستهالك

1.1 1 130.9 1 118.0 1 103.6  أغذية

1.2  942.3  931.5  918.3  أعالف

0.5  568.3  565.3  549.4 استخدامات أخرى

-7.3  748.9  807.9  779.0 المخزون في نهاية الموسم 3

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية:

0.1  148.2  148.1  147.8 العالم )كغ/السنة(

-0.5  146.0  146.7  146.6 بلدان العجز الغذائي ذات 4 
الدخل المنخفض )كغ/السنة(

27.7 30.6 29.8 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

15.3 17.7 17.3 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ لدى 
المصدرين الرئيسيين 

التغيير خالل الفترة 
يناير/كانون الثاني-

أكتوبر/تشرين األول 
2018 قياسًا بالفترة 

يناير/كانون الثاني-
أكتوبر/تشرين األول 

2017

2018

 يناير/كانون

الثاني - أكتوبر/

تشرين األول

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار الحبوب  

)100=2004-2002(

10.9 165  152 147

  إنتاج الحبوب واستهالكها ومخزونها

  نظرة على السوق العالمية للحبوب 1 

1 األرز وفق مكافئه المطحون.

2 يقصد بالتجارة الصادرات التي تعتمد على الموسم التسويقي من يوليو/تموز- يونيو/حزيران 

بالنسبة للقمح والحبوب الخشنة وعلى الموسم التسويقي من يناير/كانون الثاني- ديسمبر/
كانون األول بالنسبة لألرز. 

3 قد ال يعادل التباين بين االمداد )المعّرف باإلنتاج + المخزون االفتتاحي( واالستخدام، وذلك 

بفعل االختالفات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة. 
4 بلدان متدنية الدخل تواجه غذائيًا.

ال تزال آخر المؤشرات تشير إلى انخفاض إنتاج الحبوب في 
عام 2018 وإلى وجود توقعات سلبية لإلمدادات المرتقبة من 

الحبوب للموسم التسويقي المقبل 2018/2019. واستناًدا إلى 
أحوال المحاصيل المتاحة أصاًل في الميدان وعلى افتراض وجود 

أحوال جوية طبيعية لما تبقى من المواسم المحصولية لسنة 
2018، تبلغ توقعات منظمة األغذية والزراعة بالنسبة إلى اإلنتاج 
العالمي من الحبوب لهذا العام 586 2 مليون طّن )بما في ذلك 
األرّز المطحون( أي أقّل بـ 64.5 ماليين طّن )2.4 في المائة( من 
اإلنتاج القياسي في عام 2017. ويعكس التراجع من سنة إلى 
أخرى بشكل أساسي توقع حدوث انخفاض في إنتاج الذرة. كما 

أّن التراجع المتوقع في إنتاج القمح خالل سنة 2018 يلقي بثقله 
أيًضا على التوقعات العالمية في حين يشهد إنتاج األرّز اتساًعا 

وصواًل إلى مستويات عالية جديدة في عام 2018. وقد انخفضت 
آخر التوقعات بالنسبة إلى الحبوب بما يقارب 24 مليون طّن عما 
كانت عليه في يونيو/حزيران ويعزى السبب الرئيسي لذلك إلى 
وجود إسقاطات أدنى مما كان متوقًعا بالنسبة إلى إنتاج القمح 

في االتحاد األوروبي وكذلك إنتاج القمح والذرة والشعير في 
االتحاد الروسي وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يبلغ االستخدام العالمي للحبوب 641 2 مليون 
طّن أي أعلى بـ 26.5 ماليين طّن )1.0 في المائة( عما كان عليه في 

الموسم 2017/2018 ولكن أقّل من توقعات شهر يونيو/حزيران 
في أعقاب التعديالت إلى األسفل في االستهالك اإلجمالي 

للقمح والشعير. ومن المرجح أن يتواصل نمو االستخدام اإلجمالي 
لجميع الحبوب الرئيسية في الموسم 2018/2019 بموازاة 

وتيرة ارتفاع الطلب على األغذية، في حين يتوقع أيًضا اتساع 
االستخدامات الصناعية وكعلف باإلجمال بقدر أكبر.

وإذا ما صّحت توقعات اإلنتاج الحالية، لن يكون إنتاج الحبوب كافًيا 
لتلبية متطلبات االستخدام اإلجمالية في الموسم 2018/2019 

وسيتعين نتيجة لذلك خفض المخزونات العالمية من الحبوب 
التي تراكمت على مّر المواسم الخمسة الماضية إلى 749 مليون 

طّن أي أقّل بنسبة أكثر من 7 في المائة عن مستوياتها عند 
بداية الفترة. وبالنظر إلى المستويات الحالية لالستخدام وإلى 
التوقعات الخاصة بالمخزونات، سوف ينخفض معدل المخزون 

إلى االستخدام من 30.6 في المائة في الموسم 2017/2018 
إلى 27.7 في المائة في الموسم 2018/2019 وهو أول 

انخفاض له خالل أربع سنوات وإن كان ال يزال أعلى بكثير من 
أدنى مستوى قياسي له وقدره 20.4 في المائة خالل الموسم 

2007/2008. ومن المتوقع أن يكون انخفاض قوائم جرد الذرة 
األكبر من بين سائر أنواع الحبوب الرئيسية. ومن المتوقع أيًضا 
أن تنخفض مخزونات القمح والشعير في مقابل احتمال ارتفاع 

المخزونات النهائية لألرّز للموسم الثالث على التوالي.   

ومن المتوقع بقاء التجارة العالمية بالحبوب ثابتة في الموسم 
2018/2019. ومن المتوقع أن تتخطى التجارة بالقمح مستواها 
في الموسم الماضي ولكنها ستبقى دون الذروة التي بلغتها 

في الموسم 2016/2017. ومن المتوقع أن تبلغ التجارة العالمية 
بالحبوب الخشنة مستويات قياسية مدعومة بطلب قوي على 

واردات الذرة والشعير والذرة الرفيعة. ومن المتوقع أيًضا أن 
تبقى التجارة الدولية باألرّز في 2018 و2019 قريبة من مستواها 

القياسي المطلق في عام 2017.

مليون طنمليون طن

اإلنتاج )المحور األيسر(

المخزون )المحور األيمن(  االستهالك )المحور األيسر(

التوقعات

250

450

650

850

1800

2100
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القمح 

للتواصل:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في   2018/19 

مقارنة مع 2017/18

2018/19
نتاج متوقع

2017/18
إنتاج مقدر

2016/17

% مليون طن
الموازنة العالمية

-2.7 736.1 756.8  757.2 اإلنتاج
0.9  175.0 173.5  176.4 التجارة 1
0.4 741.1 738.2  734.8 إجمالي االستهالك
1.1 508.9 503.5  498.1  أغذية
0.6 143.6 142.8  143.1  أعالف

-3.6 88.5 91.9 93.7 استخدامات أخرى
-3.3 264.2 273.4  256.3 المخزون في نهاية الموسم2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

0.0  66.7  66.7  66.7 العالم )كغ/السنة(

-0.6  52.6  52.9 53.1 بلدان العجز الغذائي ذات 
الدخل المنخفض )كغ/السنة(

34.9 36.9 34.7 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

16.8 20.8 19.8 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير: 
خالل الفترة يناير/كانون 

الثاني-يونيو/حزيران 
2018 قياسًا بالفترة 

يناير/كانون الثاني-
يونيو/حزيران 2017 

2018
 يناير/كانون

الثاني-يونيو/
حزيران

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب  4

)100=2004-2002(

12.4 144 133 125

إنتاج القمح واستهالكه ومخزونه

سوق القمح العالمية في لمحة

 استنادًا إلى المؤشرات األولى قد تشهد أسواق القمح العالمية
 ، وذلك رغم2018/2019إمدادًا بكميات كافية خالل الموسم     

  736.1التراجع الطفيف المرتقب في اإلنتاج العالمي. ومع كمية
  دون2018مليون طن، سيكون اإلنتاج العالمي من القمح خالل 
  في المائة. ويعود ُجل هذا التراجع2.7 بنسبة 2017نظيره لعام 

 بحسب التوقعات إلى انخفاض كمية الغالل بفعل الطقس،
 السيما لدى دول الكومنويلث المستقلة الرائدة في إنتاج القمح،

 وهو انخفاض يفوق المكاسب المتواضعة في اإلنتاج التي
 حققتها أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ولو أخذنا بالحسبان

 التوقعات بالزيادة المضطردة في استهالك األغذية وزيادة
 استخدام القمح في القطاعين العلفي والصناعي لوجدنا أن

  مليون طن، وهو741االستهالك العالمي للقمح قد يصل إلى 
 أعلى مستوى له.

وسُيفضي ارتفاع االستهالك مقابل تراجع اإلنتاج إلى انخفاض 
المخزون العالمي من القمح. فوفقًا لمستوى التوقعات 

الراهن بكمية 264 مليون طن قد يشهد مخزن القمح العالمي 
مع نهاية مواسم 2019 تراجعًا بنسبة 3.3 في المائة قياسًا 

بمستوياته االفتتاحية القياسية، حيث تتركز النسبة األكبر في 
االنخفاض قياسًا مع العام الفائت بين المصدرين الرئيسيين، 

السيما االتحاد الروسي واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة. 
فبينما ترى التوقعات تراجعًا طفيفًا في نسبة مخزون القمح إلى 
استخدامه على المستوى العالمي خالل الموسم 2018/2019، 

نجد أن نسبة المخزون الختامي لدى المصدرين الرئيسيين إلى 
االستهالك الكلي للمنتج )المعرف باالستخدام المحلي للمنتج 

إضافة إلى الصادرات( والذي يمثل طريقة أفضل لقياس التوافر 
في األسواق العالمية، قد يشهد تراجعًا من 20.8 في المائة 

خالل الموسم 2017/2018 إلى 16.8 في المائة خالل الموسم 
2018/2019، وهو أدنى مستوى له خالل خمس سنوات.  

وبكمية 175 مليون طن المتوقعة، ستكون التجارة العالمية 
بالقمح للموسم 2018/2019 قد تجاوزت حجم التجارة خالل 

الموسم 2017/2018 بكمية 1.5 مليون طن، لكنها تبقى أدنى 
من المستوى القياسي الذي سجله الموسم 2016/2017. 

فاالرتفاع المتواضع قياسًا بالموسم السابق يعود بمعظمه إلى 
زيادة حجم استيراد القمح من قبل العديد من البلدان اآلسيوية 
وبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. ومن المتوقع أن يحافظ 

االتحاد الروسي على مركزه كأكبر مصّدر للقمح على مستوى 
العالم للموسم الثاني على التوالي رغم التراجع الحاد المرتقب 
في صادراته. كما ثمة توقعات أيضًا بتراجع حجم المبيعات لدى 
مصدرين آخرين في دول الكومنويلث المستقلة، وكذلك لدى 
األرجنتين وأستراليا. بالمقابل، تسعى كندا واالتحاد األوروبي 

والواليات المتحدة إلى زيادة شحناتها واالستئثار بحصة أكبر في 
السوق قياسًا بالموسم السابق. 

ورغم اإلمدادات الكبيرة واحتدام التنافس على التصدير عالميًا، 
إال أن األسعار الدولية للقمح حافظت على استقرارها عند 
مستوى أعلى من مستويات العام السابق عمومًا. وبينما 

تواصل المخاوف المتعلقة بالمحصول تأثيرها في حركة األسعار، 
نرى أن تراجع األسعار خالل األسابيع األخيرة والتي شهدتها جل 
أسواق السلع قد تسببت في ضغط هي األخرى على عروض 

أسعار القمح مسببة تراجعها. 

االستهالك )المحور األيسر(
اإلنتاج )المحور األيسر(

مليون طنمليون طن

المخزون )المحور األيمن( 

التوقعات

1 تشير التجارة إلى الصادرات اعتمادًا على الموسم التسويقي الشائع من يوليو/تموز- يونيو/

حزيران.
2 قد ال يعادل التباين بين االمداد )المعّرف باإلنتاج + المخزون المدور( واالستخدام، وذلك بفعل 

االختالفات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.
3 تشتمل البلدان المصدرة الرئيسة على األرجنتين وأستراليا وكندا واالتحاد األوروبي وكذلك 

كازاخستان واالتحاد الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة.  
4 مقتبس من مؤشر القمح للمجلس الدولي للحبوب.
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دراسة استشرافية لألغذية 
يوليو/تمــوز 2018

من المرتقب تراجع اإلنتاج العالمي من الحبوب الخشنة خالل 
2018 قياسًا بالمستوى القياسي للعام الفائت وذلك بنسبة 
3.7 في المائة، حيث يعد انخفاض إنتاج الذرة بنسبة 4.2 في 

المائة المسؤول األول عن جّل هذا التراجع. فحصاد الذرة قد 
يشهد انخفاضًا هائاًل في الواليات المتحدة والصين، اللذين 

يحتالن المرتبتين األولى والثانية في إنتاج الذرة على مستوى 
العالم، ناهيك عن انخفاضه في األرجنتين والبرازيل واالتحاد 

األوروبي وجنوب أفريقيا. 

كما قد يسجل إنتاج الشعير على المستوى العالمي تراجعًا 
بنحو 2.4 في المائة وذلك بسبب تدني اإلنتاج بفعل الطقس 
في كل من االتحاد الروسي وأوكرانيا. أما إجمالي االستهالك 

العالمي للحبوب الخشنة فقد يشهد زيادة بنسبة 1.3 في 
المائة خالل الموسم 2018/2019 ليصل إلى أعلى مستوى 

له، ما يعكس استمرار نمو استخدامها في قطاعي األعالف 
والصناعة. فإجمالي استخدام الحبوب الخشنة كأعالف قد 

يسجل زيادة بنسبة 1.4 في المائة، مدعومًا بالطلب القوي 
على الذرة في الكسبات العلفية السيما في الصين وأمريكا 
الالتينية. أما إجمالي استخدامها في القطاع الصناعي فمن 

المرتقب أن يشهد ارتفاعًا أسرع بنسبة ثالثة في المائة 
مدعومًا بزيادة استخدام الذرة في إنتاج وقود اإليثانول 

والنشاء في كّل من الصين والواليات المتحدة. 

واعتمادًا على التوقعات الراهنة بخصوص اإلنتاج واالستهالك 
العالمي من الحبوب الخشنة للموسم 2018/2019، من 

المرتقب تراجع إجمالي المخزون ألول مرة خالل خمس سنوات 
وبنسبة أدنى بنحو 14.4 في المائة قياسًا بمستوياته 

االفتتاحية المقدرة. ومن بين الحبوب الخشنة الرئيسية، قد 
تكون حصة الذرة هي األكبر في التراجع بكمية 50 مليون طن 

تقريبًا )16 في المائة(، والذي جّله في الصين، وفي غيرها من 
البلدان المصدرة الرئيسية أبرزها األرجنتين والبرازيل والواليات 

المتحدة. وعليه، من المتوقع تراجع نسبة مخزون الحبوب 
الخشنة إلى استخدامها على المستوى العالمي وكذلك نسبة 

المخزون لدى المصدرين الرئيسين إلى نفاذ المادة )التي 
تعرف باالستهالك المحلي مضاف إليه الصادرات(، ما يشير 

إلى محدودية في أسواق الحبوب الخشنة خالل الموسم 
 .2018/2019

وبينما عملت التوقعات العامة بمحدودية توافر الحبوب الخشنة 
في األسواق على دعم األسعار الدولية، أدى فرض تدابير 
مقيدة للتجارة على تعميق التأثيرات في األسعار العالمية 

للحبوب الخشنة الرئيسية. مع ذلك، من المتوقع أن تحافظ 
التجارة العالمية بالحبوب الخشنة خالل 2018/2019 )يوليو/
تموز-يونيو/حزيران( على مستوياتها القريبة من المستوى 

القياسي للموسم 2017/2018، مدعومة بدرجة كبيرة بتوقعات 
الطلب القوي على استيراد الذرة والشعير، السيما في آسيا. 

 

الحبوب الخشنة 

للتواصل:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في   2018/19 

مقارنة مع 2017/18

2018/19
نتاج متوقع

2017/18
إنتاج مقدر

2016/17

% مليون طن
الموازنة العالمية

-3.7 1 338.7 1 389.4 1 354.4 اإلنتاج
0.0  189.6  189.7  180.8 التجارة 1
1.3 1 390.8 1 372.4 1 338.4 إجمالي االستهالك
0.7  210.1  208.6 205.2  أغذية
1.4  782.3  771.3 757.5  أعالف
1.5  398.4  392.5  375.8 استخدامات أخرى

-14.4  311.0 363.5 353.6 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

-0.4  27.5 27.6 27.5 العالم )كغ/السنة(
-1.3 37.9 38.4 38.3 بلدان العجز الغذائي ذات 

الدخل المنخفض )كغ/السنة(
21.7 26.1 25.8 نسبة )%(  المخزون إلى 

االستخدام في العالم
11.3 14.7 13.5 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 

لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير: 
خالل الفترة يناير/كانون 

الثاني-يونيو/حزيران 
2018 قياسًا بالفترة 

يناير/كانون الثاني-
يونيو/حزيران 2017 

2018
 يناير/كانون

الثاني-يونيو/
حزيران

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب  

)100=2004-2002(

6.0 160 146 151

  إنتاج الحبوب الخشنة واستهالكها ومخزونها

نظرة على السوق العالمية للحبوب الخشنة

االستهالك )المحور األيسر(
اإلنتاج )المحور األيسر(

مليون طنمليون طن

المخزون )المحور األيمن( 

التوقعات

1 تشير التجارة إلى الصادرات اعتمادًا على الموسم التسويقي الشائع من يوليو/تموز-يونيو/

حزيران.
2 قد ال يعادل التباين بين االمداد )المعّرف باإلنتاج + المخزون المدور( واالستخدام، وذلك بفعل 

االختالفات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.. 
3  تشتمل البلدان المصدرة الرئيسة على األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا واالتحاد األوروبي 

وكذلك االتحاد الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة. 
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دراسة استشرافية لألغذية 
يوليو/تمــوز 2018

دراسة استشرافية لألغذية 
يوليو/تمــوز 2018

األرز

للتواصل:
Shirley.Mustafa@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في   2018/19 

مقارنة مع 2017/18

2018/19
نتاج متوقع

2017/18
إنتاج مقدر

2016/17

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.4 511.4 504.6 501.2 اإلنتاج
-0.5 47.5 47.8 48.1 التجارة 1
1.0 509.5 504.3 498.1 إجمالي االستهالك
1.5 411.8 405.9 400.4  أغذية
1.5 173.7 171.1 169.0 المخزون في نهاية الموسم2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

0.4 54.0 53.8 53.6 العالم )كغ/السنة(
0.4 55.5 55.3 55.2 بلدان العجز الغذائي ذات 

الدخل المنخفض )كغ/السنة(

33.6 33.6 33.5 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

17.8 17.5 18.7 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير: 
خالل الفترة يناير/كانون 

الثاني-يونيو/حزيران 
2018 قياسًا بالفترة 

يناير/كانون الثاني-
يونيو/حزيران 2017 

2018
 يناير/كانون

الثاني-يونيو/
حزيران

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب  

)100=2004-2002(

15.2 228 206 194

 إنتاج األرز واستهالكه ومخزونه

نظرة على السوق العالمية لألرز

 مليون طن، مكافئ أرز مطحون مليون طن، مكافئ أرز مطحون

بفرض توافر ظروف نمو طبيعية خالل أشهر الصيف الحاسمة 
في نصف الكرة الشمالي، قد يسجل إنتاج األرز تبعًا للتوقعات 

نموًا بنسبة 1.4 في المائة خالل عام 2018 ليصل إلى أعلى 
مستوى له بكمية 511.4 مليون طن. ولعل هذه الزيادة تعود 
إلى زيادة مساحة زراعته وتتركز في آسيا، حيث من المحتمل 
أن يتسبب استقرار أحوال الطقس والعائدات المغرية التي 

يجنيها المنتجون في زيادة اإلنتاج إلى مستويات جديدة. ومن 
المتوقع أيضًا أن يشهد اإلنتاج تحسنًا في أفريقيا والواليات 

المتحدة، في حين قد تتسبب الظروف الزراعية غير الموسمية 
أو محدودية هوامش المنتجين في تقليص اإلنتاج في بقاع 

أخرى من العالم. 

وقد تشهد التجارة الدولية باألرز تراجعًا هامشيًا )0.8 في 
المائة( قياسًا بالكمية القياسية التي ُسجلت عام 2017 

لتصل إلى 47.8 مليون طن، حيث من المتوقع تعويض 
منع االستيراد في بلدان أفريقية وأخرى في أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي بتسليم كميات أكبر إلى كافة المناطق 
األخرى. وبصفة خاصة، من المرتقب أن تتواصل قوة الطلب 

اآلسيوي على االستيراد عام 2018، وسط الجهود التي تبذلها 
بلدان من قبيل إندونيسيا والفلبين لدعم االحتياطي واحتواء 

الزيادات في األسعار المحلية. وعلى مستوى التصدير، قد 
تشهد الهند وتايلند والواليات المتحدة تراجعًا في شحناتها عام 

2018، بينما ترتفع صادرات كل من البرازيل وباكستان وفيت 
نام. 

ومدعومًا بتنامي استهالك األغذية، من المتوقع أن يسجل 
استهالك األرز على المستوى العالمي نموًا بنسبة 1.0 في 

المائة خالل الموسم 2018/2019 ليصل إلى 509.5 مليون 
طن. إال أن هذه الكمية تبقى دون حجم اإلنتاج المتوقع لعام 

2018، ما يعني زيادة محتملة بنسبة 1.5 في المائة في كمية 
األرز المدورة على مستوى العالم إلى 173.7 مليون طن خالل 
الموسم 2018/19. أيضًا سيكون للصين إسهام كبير في جمع 

هذا المخزون، رغم ارتفاع كمية االحتياطي في كل من الهند 
وإندونيسيا والفلبين والواليات المتحدة. 

ولعل الطلب اآلسيوي القوي على أرز إنديكا، إلى جانب 
المحدودية األكبر في إمدادات أرز جابونيكا واألرز العطري 

تسبب في استمرارية االتجاه الصاعد لألسعار الدولية لألرز 
والذي بدأ في أواخر 2016. نتيجة لذلك، وقف مؤشر منظمة 
األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز عند 232 نقطة خالل شهر 

يونيو/حزيران 2018 مسجاًل أعلى مستوى له منذ نوفمبر/
تشرين الثاني 2014، وأعلى بنسبة ستة في المائة قياسًا 

بقيمة إقفاله عام 2017.  

اإلنتاج )المحور األيسر(االستهالك )المحور األيسر(

المخزون )المحور األيمن( 

التوقعات

1 صادرات السنة التقويمية )عرض العام الثاني(.

2 قد ال يعادل التباين بين االمداد )المعّرف باإلنتاج + المخزون المدور( واالستخدام، وذلك بفعل 

االختالفات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة. 
3 تشتمل البلدان المصدرة الرئيسة على الهند وباكستان وتايلند والواليات المتحدة وفيت نام. 
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للتواصل:
Peter.Thoenes@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في   2017/18 

مقارنة مع 2016/17

2018/19
نتاج متوقع

2017/18
إنتاج مقدر

2016/17

% مليون طن
إجمالي المحاصيل الزيتية

-0.4 584.3 586.8 538.0 اإلنتاج
الزيوت والدهون

2.4 231.5 226.0 207.3 اإلنتاج
2.8 267.7 260.4 246.2  اإلمداد
2.7 228.8 222.7 213.3 االستهالك
0.8 124.9 123.9 115.4 التجارة

16.6 16.2 16.2 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

11.3 10.7 10.0 نسبة )%( المخزون إلى 
النفاذ لدى المصدرين 

األساسيين 
الوجبات والكعك

-1.1 150.6 152.3 138.5 اإلنتاج
1.0 179.2 177.3 164.6 اإلمداد
4.0 151.2 145.3 138.9 االستهالك
2.2 98.4 96.2 90.4 التجارة

17.0 19.0 18.0 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

10.8 12.0 11.1 نسبة )%( المخزون إلى 
النفاذ لدى المصدرين 

األساسيين
التغيير: 

خالل الفترة يناير/كانون 
الثاني-يونيو/حزيران 
2018 قياسًا بالفترة 

يناير/كانون الثاني-
يونيو/حزيران 2017 

2018
 يناير/كانون

الثاني-يونيو/
حزيران

2017 2016 مؤشر  منظمة األغذية 
والزراعة لألسعار   

)100=2004-2002(

2.6 158 152 154 البذور الزيتية
21.5 196 159 169 الوجبات والكعك
-9.3 155 169 164 الزيوت النباتية

 المؤشرات الشهرية لمنظمة األغذية والزراعة لألسعار
 الدولية للبذور الزيتية والزيوت النباتية والوجبات/الكعك

100 = 2002-2004 

  نظرة على السوق العالمية للمحاصيل الزيتية ومنتجاتها

استنادًا إلى آخر التوقعات لمنظمة األغذية والزراعة، قد يتراجع 
التوازن بين العرض والطلب خالل الموسم 2017/2018 قياسًا 

بموسم 2016/2017 بالنسبة للعالئق/الكسبات، في حين 
يبقى عند مستويات مريحة بالنسبة للزيوت/الدهون. 

قد يشهد إنتاج البذور الزيتية للموسم 2017/2018 تراجعًا 
عن المستوى القياسي للموسم السابق، وهذا يعود بصفة 
رئيسية إلى تراجع مستويات الغالل في عدد من البلدان إثر 

ظروف الطقس المناوئة. أما انخفاض إنتاج فول الصويا فقد 
يعاَوض جزئيًا بالزيادات التي حققتها محاصيل زيتية أخرى. 
ولعل النقطة األهم تكمن في ظروف الطقس المتطرفة 

التي أعاقت إنتاج محصول فول الصويا في األرجنتين. وهذه 
النكسة التي ضربت األرجنتين، إحدى الموردين الرئيسين على 

مستوى العالم للزيت والعالئق، قد حفزت إحداث تحول في 
أنماط جرش المنتج وتجارته. ومع ترقب اتساع نطاق استهالك 

العالئق وتجاوزها لكميات اإلنتاج، من المتوقع لمخزون العالئق 
على المستوى العالمي أن يشهد انخفاضًا، لكن مع ذلك، 

يبقى قريبًا من المستويات المرتفعة التاريخية. وبالنظر إلى 
هذه التطورات، نرى أن أسعار البذور الزيتية والعالئق الزيتية 

على المستوى الدولي تخضع للضغط المسبب الرتفاعها خالل 
النصف األول من الموسم. 

وعلى صعيد الزيوت والدهون، يسجل اإلنتاج العالمي زيادة 
أكبر مدعومًا بإنتاج كميات أكبر من زيت النخيل وزيت بذور 

اللفت. وتقول التوقعات باستمرار ارتفاع استهالك الزيوت 
والدهون، حيث يعود جانب من هذا النمو في االستهالك 

إلى استخدامها بشكل أكبر في الصناعة القائمة على الوقود 
الحيوي. ومع التوقعات بتفوق اإلنتاج العالمي على الطلب، 
من المرتقب حدوث تراكم في المخزون العالمي. واستجابة 

للتوقعات بزيادة اإلمدادات ومستويات المخزون الوفيرة، 
اتخذت أسعار الزيوت/الدهون منحى هابطًا منذ ديسمبر/كانون 

األول 2017. 

وتشير التنبؤات األولية للموسم 2018/2019 إلى زيادة أخرى 
في اإلنتاج العالمي من المحاصيل الزيتية، ما قد يؤدي إلى 
إنتاج قياسي من الزيوت والعالئق. وبفرض استمرار مناحي 

االستهالك الراهنة، فستكون مستويات اإلمداد المرتقبة 
كافية لتلبية الطلب المتوقع. 

وخالل األسابيع القليلة الفائتة، تسبب تطور النزاع التجاري بين 
الواليات المتحدة والصين بحالة تخبط كبيرة في السوق. فبينما 
ال يزال من المنتظر معرفة كيفية تنفيذ التدابير التجارية من قبل 

البلدين وتأثيرها في أسواق البذور الزيتية ومنتجاتها، تسبب 
تعليق تطبيق الصين لتعاريف جمركية انتقامية على واردات 
فول الصويا من الواليات المتحدة في خفض أسعار فول 

الصويا وعليقة الصويا على مستوى العالم، في حين امتد 
تأثير ذلك بشكل قوي ليطال مجموعة المحاصيل الزيتية برمتها. 

الزيوت النباتية الوجبات والكعك

البذور الزيتية 

المحاصيل الزيتية 
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دراسة استشرافية لألغذية 
يوليو/تمــوز 2018

السكر

للتواصل:
Elmamoun. Amrouk@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في   2017/18 

مقارنة مع 2016/17

2017/18
نتاج متوقع

2016/17
إنتاج مقدر

2015/16

% مليون طن
الميزان العالمي

11.10 187.6 168.9 169.6 اإلنتاج

-4.10 55.5 57.9 57.6 التجارة

2.28 170.6 166.8 167.8 االستخدام

6.97 97.7 91.3 87.4 المخزونات الختامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

1.18 22.5 22.2 24.7 العالم )كغ/سنة(

-0.26 16.6 16.6 15.9 بلدان العجز الغذائي ذات 
الدخل المنخفض )كغ/سنة(

4.58 57.3 54.8 52.1 نسبة المخزون إلى 
االستخدام على المستوى 

العالمي )%(
التغيير: 

خالل الفترة يناير/كانون 
الثاني-يونيو/حزيران 
2018 قياسًا بالفترة 

يناير/كانون الثاني-
يونيو/حزيران 2017 

2018
 يناير/كانون

الثاني-يونيو/
حزيران

2017 2016 التفاقية الدولية للسكر
)سنت أمريكي/رطل(

-28.59 13.03 16.01 18.05

أسعار السكر العالمية

 نظرة على السوق العالمية للسكر

ترى منظمة األغذية والزراعة تبعًا لتوقعاتها أن إنتاج السكر 
على المستوى العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي خالل 

الموسم 2017/2018 )أكتوبر/تشرين األول-سبتمبر/أيلول( 
متجاوزًا بذلك االستهالك محققًا بذلك فائضًا لعله األكبر 

عبر التاريخ. أما التراجع في إنتاج السكر في كل من البرازيل 
وأستراليا فقد تعاوضه زيادة اإلنتاج في كّل الهند واالتحاد 

األوروبي وتايلند والصين وفقًا للتوقعات. 

ومن المتوقع أن يسجل استهالك السكر نموًا على المستوى 
العالمي بما يتوافق ومنحاه طويل األجل، وهذا ما يعكس 

زيادات االستهالك في عديد من البلدان النامية والتي تعود 
إلى انخفاض أسعار السكر محليًا، وتوافره بشكل فائض، 

ناهيك عن تحسن الوضع االقتصادي لتلك البلدان. وسيالحظ 
نمو استهالك السكر بشكل خاص في أفريقيا وآسيا وأمريكا 

الجنوبية. 

وقد تفضي اإلمدادات الكافية على المستوى المحلي في 
البلدان المستوردة التقليدية إلى تقلص الطلب العالمي على 

االستيراد نسبيًا قياسًا مع الموسم التسويقي الماضي. 
كما من المرتقب أن يسفر تطبيق التدابير المؤدية إلى تقييد 

االستيراد في بعض األسواق الرئيسية إلى تقليص حجم 
التجارة. أضف إلى ذلك التوقعات بتراجع الصادرات في 

البرازيل، التي تمثل أكبر منتج ومصّدر للسكر في العالم، 
لتزداد بالمقابل في تايلند، ثاني أكبر مصّدر للسكر، مدفوعة 
بالمخزون الوفير من هذه المادة. ولعل من التطورات الجديرة 
بالمالحظة في السوق الدولية للسكر عودة االتحاد األوروبي 
إلى مصاف أكبر أربع مصدرين للسكر في العالم عقب إلغاء 
العمل بنظام حصة السكر في االتحاد األوروبي الذي استمر 

تطبيقه لوقت طويل. 

اتبعت أسعار السكر على المستوى الدولي منحى منخفضًا 
في مطلع 2018، مواصلة بذلك التراجع المضطرد الذي 

شهدته السوق منذ منتصف 2017. ولعل انخفاض األسعار 
هذا العام يرتبط بشكل رئيس بتوقعات توافر السكر بشكل 

كبير إثر زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل المنتجة للسكر خالل 
العامين الماضيين. وما التدابير السياساتية الرامية إلى كبح 

الواردات أو تعزيز الصادرات، وتحسن سعر الدوالر األمريكي 
مقابل الريال البرازيلي، إال عوامل فاقمت من تراجع عروض 
أسعار السكر على المستوى الدولي. بالمقابل، قد يتسبب 
ارتفاع أسعار النفط الخام على المستوى الدولي في دعم 

عروض أسعار السكر بشكل غير مباشر تبعًا للتوقعات، حيث 
تستخدم كميات متزايدة من محصول السكر إلنتاج اإليثانول 

بداًل من استخدامها كسكر. 
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اللحوم ومنتجاتها

للتواصل:
Upali.Galketiaratchilage@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في    2018مقارنة 

مع 2017

2018
نتاج متوقع

2017
إنتاج مقدر

2016

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.7 336.2 330.4 327.1 اإلنتاج

1.8 72.1 70.8 69.7 لحم بقر

1.6 122.5 120.5 119.2 لحم دواجن

2.0 121.1 118.7 117.8 لحم خنزير

0.5 14.9 14.8 14.7 لحم غنم

1.8 33.3 32.7 31.9 تجارة

3.9 10.6 10.2 9.7 لحم بقر

1.9 13.3 13.1 12.7 لحم دواجن

-0.9 8.1 8.2 8.3 لحم خنزير

1.5 1.0 1.0 0.9 لحم غنم

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

0.6 43.9 43.6 43.8 العالم )كغ/السنة(

0.1 9.9 9.9 9.7 حصة التجارة من اإلنتاج )%(

التغيير: 
خالل الفترة يناير/كانون 

الثاني-يونيو/حزيران 
2018 قياسًا بالفترة 

يناير/كانون الثاني-
يونيو/حزيران 2017 

2018
 يناير/كانون

الثاني-يونيو/
حزيران

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار اللحوم   

)100=2004-2002(

1.6 170 170 156

 مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار الدولية للحوم
100 = 2002-2004 

نظرة على السوق الدولية للحوم

سجلت أسعار اللحوم على المستوى الدولي، وفق مؤشر 
منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم، ارتفاعًا عام 2017 

يعود بمعظمه إلى المكاسب خالل النصف األول من العام، 
حيث شهد معدل أسعار فئات اللحوم الرئيسية األربعة ارتفاعًا 
سنة تلو األخرى. وبصفة عامة، تراجعت عروض أسعار اللحوم 

بين يوليو/تموز 2017 ويناير/كانون الثاني 2018 بفعل توافرها 
بشكل كبير للتصدير ومحدودية الوصول إليها في بعض 

البلدان المستوردة الرئيسية. ومنذ يناير/كانون الثاني 2018، 
تشهد أسعار لحوم الدواجن والضأن ارتفاعًا، في حين تستقر 

أسعار لحوم األبقار والخنزير. 

ووسط الدراسة االستشرافية اإليجابية لالقتصاد العالمي 
ووفرة إمدادات األعالف، من المتوقع لإلنتاج العالمي من 

اللحوم أن يرتفع خالل 2018 ليصل إلى 336 مليون طن، 
وفق معادل وزن الذبائح، أي أعلى بنسبة 7.1 في المائة )أو 

ستة ماليين طن( قياسًا بعام 2017، وهو أسرع نمو يشهده 
القطاع منذ 2013. كما تقول التوقعات بأن كافة فئات اللحوم 
الرئيسية قد تسهم في هذه الزيادة في إنتاج اللحوم عالميًا، 

وعلى رأسها لحوم الخنزير والدواجن، تعقبها لحوم األبقار، في 
حين تحتل لحوم الضأن دورًا هامشيًا في هذه الزيادة. ومن 

المرتقب أن يشهد هذا القطاع نموًا كبيرًا في آسيا، حيث قد 
تعيش الصين تحسنًا عقب ثالث سنوات من التراجع، واألمر 
سيان بالنسبة للقارة األمريكية وأوروبا. أما سقف التوقعات 

فينخفض بالنسبة ألفريقيا وأوقيانوسيا. 

ونظرًا ألن جّل اللحوم المنتجة معّد لالستهالك المباشر 
وليس للتخزين، فإن كمية استهالك فئات اللحوم الرئيسة 

األربعة تدور في فلك 335 مليون طن عام 2018، وهو ما 
يطابق توقعات اإلنتاج افتراضيًا. فمن حيث الفرد، يبلغ معدل 

استهالك اللحوم 43.9 كغ عام 2018، أي أعلى بنسبة 0.6 
في المائة قياسًا بعام 2017، وهو ما يتوافق مع التوقعات 
اإليجابية حيال الواقع االقتصادي لعام 2018 وعملية التحضر 

المتواصلة التي تشهدها كثير من البلدان النامية. 

وقد تشهد تجارة اللحوم على المستوى الدولي نموًا بكمية 
تصل إلى قرابة000 600  طن، أي بنسبة 1.8 في المائة، 

لتصل بذلك إلى كمية تبلغ 33.3 مليون طن. األمر الذي يمثل 
تباطؤًا ملحوظًا في هذه التجارة قياسًا بنسبة النمو 4.3 في 

المائة و2.7 في المائة المسجلة عامي 2016 و2017 على 
التوالي، عندما كان انتعاش الواردات في الصين بمثابة القوة 

المحركة لتلك التجارة. أما الزيادة المتوقعة عام 2018 فتعود 
في غالبيتها إلى لحوم األبقار والدواجن، حيث من المرتقب 

أن تشهد شحنات لحوم الخنزير والضأن تغيرًا طفيفًا. أما 
تجارة اللحوم عام 2018 فمن المتوقع أن تشهد دفعًا يعود 
بصفة خاصة إلى ارتفاع حجم الواردات في الصين واليابان 
والمكسيك. بالمقابل، من المرتقب تراجع مشتريات االتحاد 

الروسي والعربية السعودية بشكل كبير، وذلك يعود من جملة 
أمور أخرى إلى فرض قيود على االستيراد. ولعل الواليات 

المتحدة واالتحاد األوروبي وكذلك األرجنتين والهند، هي 
المسؤولة عن جّل الزيادة في إجمالي صادرات اللحوم وفق 
الترتيب المذكور. وبالعكس، فإن قد تتراجع صادرات اللحوم 
في البرازيل التي منعت من الوصول إلى بعض األسواق 

المهمة، وكذلك نيوزيلندا واالتحاد الروسي وأورغواي، نتيجة 
معوقات اإلمداد في الغالب. 
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دراسة استشرافية لألغذية 
يوليو/تمــوز 2018

الحليب ومنتجات األلبان

للتواصل:
Upali.Galketiaratchilage@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في    2018مقارنة 

مع 2017

2018
نتاج متوقع

2017
إنتاج مقدر

2016

% مليون طن
الموازنة العالمية

2.1 828.5 811.9 800.2 إجمالي إنتاج الحليب

2.5 73.5 71.7  70.4 إجمالي التجارة

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

0.9 108.5 107.5 107.2 العالم )كغ/السنة(

0.5 8.9 8.8 8.8 حصة التجارة من اإلنتاج )%(

التغيير: 
خالل الفترة يناير/كانون 

الثاني-يونيو/حزيران 
2018 قياسًا بالفترة 

يناير/كانون الثاني-
يونيو/حزيران 2017 

2018
 يناير/كانون

الثاني-يونيو/
حزيران

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار منتجات 

األلبان 
)100=2004-2002(

3.3 200 202 154

  مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار الدولية لأللبان
100 = 2002-2004 

نظرة على السوق العالمية لأللبان

كان لزيادة توافر الصادرات، السيما في نصف الكرة الشمالي، 
وزنه في أسعار مشتقات الحليب على المستوى الدولي خالل 

الربع األخير من عام 2017، لينخفض بذلك مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار مشتقات الحليب )100=2004-2002( خالل يناير/

كانون الثاني 2018 إلى مستواه قبل 16 شهرًا. ومنذ تلك الفترة 
شهدت األسعار تحسنًا مسجلة ارتفاعًا بنسبة 18.5 في المائة 

بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، حيث يرجع هذا التحول نحو 
االرتفاع إلى دعم كافة مشتقات األلبان الرئيسية، السيما الزبدة 
والجبن، لتحلق أسعارها مدعومة بمحدودية اإلمداد واستمرارية 

الطلب المحلي فضاًل عن طلب االستيراد. 

ونظرًا للزيادة العامة في اإلنتاج التي حققتها معظم البلدان 
المنتجة، وعلى رأسها الهند واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة 

والصين، قد يشهد إنتاج مشتقات الحليب زيادة على المستوى 
العالمي لتصل إلى 829 مليون طن عام 2018، أي بزيادة 16.7 
مليون طن، أو 2.1 في المائة قياسًا بعام 2017، مسجاًل بذلك 

أسرع نمو منذ 2014. وباستثناء موجات الجفاف التي ضربت 
مناطق من أمريكا الجنوبية وأفريقيا، كان الطقس مؤاتيًا في 
سائر المناطق، ما أفاد نمو المراعي. أضف إلى ذلك أنه مع 

ارتفاع األسعار عند بوابات المزارع وانخفاض تكاليف األعالف أو 
أحدهما، تحسنت هوامش أرباح المنتجين في معظم المناطق 

المنتجة للحليب. وهذه العوامل قد تؤدي إلى زيادة إنتاجية البقرة 
من الحليب وتحقيق زيادة أو استقرار في عدد رؤوس القطعان 

ما يعزز إنتاج الحليب عالميًا هذا العام. أضف إلى ذلك أن تطبيق 
االستراتيجيات الموجهة بالسياسات من قبيل استراتيجية 

المكونات الوطنية في كندا، وكذلك عمليات دعم المزرعة التي 
في طريقها إلى التطبيق في الصين واالتحاد الروسي تسهم 

في هذه الزيادة العالمية. 

ومن المرتقب زيادة حجم التجارة الدولية في مشتقات الحليب 
بنسبة 2.5 في المائة عام 2018 لتصل على 73.5 مليون 

طن، مدفوعة بدرجة كبيرة بزيادة الواردات في الصين والجزائر 
والمكسيك وفيت نام، وهذا يفوق في معاوضته التراجع 
المتوقع في حجم تجارة االتحاد الروسي والبرازيل واالتحاد 

األوروبي والواليات المتحدة. ولعل جانبًا رئيسًا من زيادة حجم 
الواردات يعود إلى قوة طلب أصحاب الدخل المتوسط وأولئك 

األعلى دخاًل، نتيجة ارتفاع دخل الفرد والتغيرات في أنماط الحياة 
والعادات الغذائية. أما االتحاد األوروبي ونيوزيلندا وأستراليا 

واألرجنتين وكندا فهي المسؤولة عن زيادة الصادرات العالمية. 
وقد تحقق التجارة زيادة على مستوى كافة مشتقات الحليب، 
السيما الحليب المجفف خالي الدسم والحليب المجفف كامل 

الدسم، حيث من المتوقع أن تسجل صادراتها نموًا بنسبة 3.8 
في المائة و3.4 في المائة على التوالي، أي بمعدل أسرع من 
نسبة 2.3 في المائة المتوقعة للزبدة و1.8 في المائة للجبن. 

100

130

160

190

220

250

2016

2017

2018

DNOSAJJMAMFJ



ق
وا

س
أل

 ا
ت

صا
لخ

م

9 8
دراسة استشرافية لألغذية 
يوليو/تمــوز 2018

األسماك ومنتجات مصائد األسماك 

للتواصل:
Audun.Lem@fao.org 

Stefania.Vannuccini@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في    2018مقارنة 

مع 2017

2018
نتاج متوقع

2017
إنتاج مقدر

2016

% مليون طن
الموازنة العالمية

2.0 178.7 175.1 170.9 اإلنتاج
0.2 91.7 91.5 90.9 مصائد األسماك 
4.0 87.0 83.6 80.0  زراعة األحياء المائية

8.3 165.8 153.1 142.5 قيمة التجارة )الصادرات 
بمليارات الدوالرات 

األمريكية(
0.7 60.8 60.5 59.5 حجم التجارة )وزن حي(
2.0 178.7 175.1 170.9 إجمالي االستهالك
2.1 157.6 154.4 151.2  أغذية
1.0 15.8 15.6 14.6  أعالف
2.9 5.2 5.1 5.1 استخدامات أخرى

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية:

1.0 20.7 20.5 20.3  األسماك الغذائية
)كغ/السنة(

-1.2 9.3 9.4 9.5 من مصائد األسماك )كغ/
السنة(

2.9 11.4 11.1 10.7 من تربية األحياء المائية )كغ/
السنة(

التغيير: 
خالل الفترة يناير/

كانون الثاني-يونيو/
حزيران 2018 قياسًا 
بالفترة يناير/كانون 

الثاني-يونيو/حزيران 
2017
 %

2018
 يناير/كانون

الثاني-يونيو/
حزيران

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار  األسماك 

)100=2004-2002(

8.3 163 154 146

 مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك
100 = 2002-2004 

نظرة على السوق العالمية لألسماك

المصدر: مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك: المجلس النرويجي للمأكوالت البحرية
قد ال يتطابق إجمالي األعداد بفعل التدوير 

من الناحية العامة، قد يوصف قطاع المأكوالت البحرية 
العالمي عام 2018 بتوازن محدود بين العرض والطلب 

فيما يتعلق بجّل مجموعات السلع الرئيسية. فقد ازداد إنتاج 
األسماك عالميًا بنسبة قدرت بنحو 2.3 في المائة عام 2017، 

حيث من المتوقع أن يشهد نموًا آخر بنسبة 2.0 في المائة 
عمومًا عام 2018، ليبقى بذلك دون مستوى الطلب بالنسبة 

لعدد من سلع المأكوالت البحرية التي يتم االتجار بها بدرجة 
كبيرة. بالتالي، من المتوقع أن تحافظ أسعار هذه المنتجات 

على ارتفاعها خالل النصف الثاني من عام 2018، لتصل في 
بعض الحاالت إلى مستويات قياسية. وستسهم المناحي 

المرتفعة لألسعار في زيادة بنسبة تقدر بنحو 8.3 في المائة 
في إجمالي قيمة التجارة العالمية باألسماك ومنتجات مصائد 

األسماك بالدوالر األمريكي عام 2018. 

وعلى مستوى األنواع الرئيسية التي يتم صيدها في المياه 
المفتوحة، تقول التوقعات بتدني صيد التونة نظرًا الرتفاع 
أسعار المواد األولية. وقد يتسبب تراجع الحصص الخاصة 

بأسماك القاع إلى جانب الطلب القوي حول العالم في تأثير 
مماثل بالنسبة لهذه األنواع. أما إنتاج مصائد األسماك الخاصة 

برأسيات األرجل فيبقى متدنيًا، ما تسبب في ارتفاع حاد في 
األسعار، السيما بالنسبة لصادرات األخطبوط لدى الموردين 
الرئيسيين كالمغرب والصين. وهنالك توقعات بتراجع الصيد 
أيضًا بالنسبة لألنواع البحرية الصغيرة، من قبيل اإلسقمري 

والرنجة عام 2018 باستثناء األنشوفة، الذي يشكل النوع 
الرئيسي المستخدم في إنتاج دقيق السمك وزيت السمك. 

أما الدراسة االستشرافية المتعلقة بأنواع األحياء المائية خالل 
النصف الثاني من عام 2018 فكانت أكثر تباينًا. فالزيادات في 
إنتاج الروبيان المزروع، السيما في الهند التي تعتبر رائدة في 

هذا الميدان، والكميات المتبقية من المخزون تحافظ على 
انخفاض أسعار الروبيان. وهنالك توقعات أيضًا بصيد كميات 

أكبر من أسماك البلطي والقاروص والشبوط. أما بالنسبة 
ألسعار شرائح لحم أسماك البنغاسيوس فقد ارتفعت إلى 

مستويات قياسية هذا العام، مدفوعة بغياب المادة األولية 
وزيادة االستهالك في األسواق الناشئة. وفي قطاع أسماك 
السلمون األطلسي المزروعة، تصل األسعار إلى الذروة ثانية 

بفعل انتعاش الطلب في األسواق القديمة منها والجديدة، 
ناهيك عن محدودية معدل زيادة اإلمداد العالمي. وهنالك 

طلب قوي ومتنام أيضًا على الرخويات المزروعة من قبيل بلح 
البحر والمحار واالسكالوب، عززه تحسن األسس االقتصادية 

وزيادة الدخل في المناطق النامية، حيث من المتوقع أن تبقى 
أسعار هذه المنتجات عند مستوياتها الجد مرتفعة. 

إجمالي مؤشر  منظمة األغذية والزراعة ألسعار  األسماك 

إجمالي تربية األحياء المائية إجمالي الصيد

المصدر: المجلس النرويجي لألغذية البحرية 
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التابع ملنظمة األغذية والزراعة ضمن النظام  نرش تقرير “دراسة استرشافية لألغذية” من قبل شعبة األسواق والتجارة 

العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر )GIEWS(. ويصدر هذا التقرير كمطبوعة نصف سنوية تركز عىل التطورات التي تؤثر 

يف األسواق العاملية لألغذية واألعالف. ويقدم كل تقرير تقييامت شاملة وتنبؤات قصرية األجل تغطي اإلنتاج واالستهالك 

والتجارة وكذلك املخزون وأسعار السلع وفق أساس السلع، ويتضمن مقاالت خاصة تتناول مواضيع معينة. ويبقي 

التآزر مع مطبوعة أخرى رئيسية للنظام العاملي لإلعالم واالنذار املبكر، والتوقعات الخاصة  التقرير عىل حالة من 

تقرير “دراسة استرشافية لألغذية”  الحبوب. ويتوافر  بتغطية محاصيل  يتعلق  األغذية، السيام فيام  باملحاصيل وحالة 

والروسية.  باإلسبانية  وكذلك  والفرنسية  والصينية  العربية  باللغة  فيتوافر  املوجز  أما  اإلنجليزية.  باللغة 

العنكبوتية  الشبكة  املبكر عىل  العاملي لإلعالم واإلنذار  للنظام  تجدون تقرير “دراسة استرشافية لألغذية” وتقارير أخرى 

/giews/  :عىل العنوان االلكرتوين التايل )http://www.fao.org/( كجزء من املوقع اإللكرتوين ملنظمة األغذية والزراعة

http://www.fao.org. كام تتوافر دراسات أخرى ذات صلة باألسواق وحالة األغذية عىل املستوى العاملي عىل الرابط: 

http://www.fao.org/worldfoodsituation

2018 يُنرش العدد القادم يف نوفمرب/ترشين الثاين 

التواصل مع:  لتساؤالتكم أو ملزيد من املعلومات، ميكنكم 

Abdolreza Abbassian

التجارة واألسواق  شعبة 

املتحدة  منظمة األغذية والزراعة لألمم 

Via delle Terme di Caracallaa

00153  روما، إيطاليا 

هاتف: 0039-06-5705-3264

فاكس:0039-06-5705-4495

Abdolreza.Abbassian@fao.org or giews1@fao.org :بريد الكرتوين
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