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دراسة استشرافية لألغذية 
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القمح

للتواصل:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

التغيير: 
 19/2018

مقابل 
18/2017

19/2018
نتاج متوقع

18/2017
التقديرات

17/2016

نوفمبر/
تشرين
الثاني

)يوليو/تموز(

% مليون طن
الموازنة العالمية

-4.3  727.9  736.1  760.4  756.7 اإلنتاج
-1.9  173.2  175.0  176.6  176.6 التجارة 1
0.4  740.1  741.1  737.2  734.5 إجمالي االستهالك
1.0  509.7  508.9  504.8  498.4  أغذية
0.5  141.3  143.6  140.6  142.6  أعالف
-3.0  89.0  88.5  91.8  93.4 استخدامات أخرى
-4.5  264.4  264.2  276.8  255.1 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية:

0.1  66.8  66.7  66.9  66.8 العالم )كغ/السنة(
-0.4  53.0  52.6  53.2  53.1 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

المنخفض )كغ/السنة(
35.0 34.9 37.4 34.6 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 

في العالم
16.3 16.8 21.1 20.2 نسبة  المخزون  إلى  نفاذ المادة لدى 

المصدرين   الرئيسيين1 )%(
التغيير* 2018

 يناير/كانون

 الثاني –

 أكتوبر/تشرين

األول

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار القمح4

)100=2004-2002( 

10.7 147 133 125

  إنتاج القمح واستهالكها ومخزونها

نظرة على السوق العالمية للقمح

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

حزيران
2  قد ال تساوي االختالف بين االمداد )المعرف بأنه اإلنتاج مضاف إليه المخزون المدور( بسبب 

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

واالتحاد الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية.  
4مشتق من مؤشر القمح للمجلس الدولي للحبوب

*يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين األول 2018 مقابل يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين األول 
2017، بالنسبة المئوية

من المرتقب أن يشهد التوازن بين اإلمداد بالقمح والطلب عليه 
على المستوى العالمي حالة من المحدودية خالل الموسم  

19/2018 بدليل ارتفاع األسعار على المستوى الدولي قياسًا 
بالموسم السابق. وقد خفضت التوقعات المتعلقة باإلنتاج 

العالمي للقمح عام 2018 بعد إعادة النظر فيها خالل األشهر 
السابقة، لتستقر عند 727.9 مليون طن، أي بتراجع بنسبة 4.3 
في المائة عن المستوى القياسي المسجل عام 2017. ويعتبر 

االتحاد األوروبي واالتحاد الروسي وكذلك الصين وأستراليا 
مسؤولة عن هذا التراجع في اإلنتاج قياسًا بالعام الفائت، 

فضاًل عن أن هذه البلدان تقف وراء االنخفاض الذي طرأ مؤخرًا 
على الدراسة االستشرافية العالمية لإلنتاج، في حين تحسنت 

التوقعات المتعلقة بأمريكا الشمالية والجنوبية. 

ومن المتوقع أن يشهد إجمالي استخدام القمح زيادة ال تتعدى 
كونها هامشية خالل الموسم 19/2018، حيث خضع النمو 

العالمي في االستخدام العلفي للقمح لتأثير تراجع االستهالك 
في االتحاد الروسي وأوكرانيا، وهذا يعود بمعظمه إلى تراجع 
اإلمدادات المحلية وانخفاض مستوى األسعار الجاذبة. غير أن 

استخدام القمح في االستهالك الغذائي على المستوى العالمي 
يشهد زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ما من شأنه تحقيق استقرار 

نسبي في معدل استهالك الفرد. 

ومع توقع تراجع اإلنتاج عالميًا إلى مستوى أدنى من إجمالي 
االستهالك، من المرتقب أن يتراجع مخزون القمح عالميًا عام 

2019 بنسبة 4.5 في المائة عن مستواه االفتتاحي المرتفع على 
نحو قياسي. إذ قد يتركز هذا التراجع بين المصدرين الرئيسين، 
السيما االتحاد الروسي واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة، 
وهو ما يفوق التراكمات الكبيرة المتوقعة في الصين، وبنسبة 

أقل، في الهند. بالتالي، من المتوقع أن تنخفض نسبة المخزون 
الختامي للقمح إلى نفاذه الكلي لدى المصدرين الرئيسيين )الذي 

يعّرف باالستهالك المحلي مضاف إليه التصدير( – وهو قياس 
لتوافر المنتج في األسواق على المستوى العالمي – إلى أدنى 

مستوى له خالل خمس سنوات بنسبة 16.3 في المائة.

وعلى النقيض من التوقعات المبكرة، من المرتقب أن تشهد 
تجارة القمح على المستوى العالمي تراجعًا خالل الموسم  
19/2018 )يوليو/تموز – يونيو/حزيران(، رغم كونه تراجعًا عن 

المستويات القياسية التي تم التوصل إليها خالل الموسمين 
السابقين. وبين المستوردين، قد تقلص كل من الجزائر والهند 

وجنوب أفريقيا مشترياتها إثر حصاد كميات أكبر محليًا. وبالنسبة 
للمصدرين، من المرتقب تقليص الشحنات الواردة من االتحاد 

الروسي، ما يعكس تراجعًا في اإلنتاج المحلي. وعلى نحو 
مماثل، قد تتراجع صادرات القمح من أستراليا واالتحاد األوروبي 

وأوكرانيا، األمر الذي قد يطغى بشكل أكبر على التحسن الملحوظ 
في المبيعات الخارجية لدى الواليات المتحدة، وكذلك على 

الشحنات بكميات أكبر من األرجنتين وكندا. 

لمزيد من التحليالت والتحديث، انظر: 
موجز منظمة األغذية والزراعة حول اإلمداد بالحبوب والطلب عليها على الرابط: 

 http://www.fao.org/worldfoodsituation 
 توقعات متعلقة بالمحاصيل وحالة األغذية على الرابط: 
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects

 رصد األسواق من خالل نظام المعلومات المتعلقة بالسوق الزراعية على الرابط:  
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

مليون طنمليون طن

اإلنتاج )المحور األيسر(

المخزون )المحور األيمن( 

االستهالك )المحور األيسر(
التوقعات
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نظرة على السوق العالمية للقمح
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رغم التوقعات بتراجع سوق الحبوب الخشنة على المستوى العالمي 
بشكل كبير خالل الموسم 19/2018، إال أن التوقعات العامة تقول 

بأن االمداد يبقى كافيًا بفضل كمية المخزون الكبيرة على نحو 
قياسي والمدورة من الموسم السابق.

قد يشهد إنتاج الحبوب الخشنة تراجعًا عام 2018 بنسبة 2.2 في 
المائة عن العام الماضي، وذلك يعود بشكل أساسي إلى تدني 

إنتاج الذرة بفعل الطقس في عدد من البلدان، وتراجع إنتاج الشعير 
على المستوى العالمي إلى أدنى مستوى له خالل ست سنوات. 

إال أنه قياسًا بالتوقعات المبكرة نرى أن النظرة االستشرافية حيال 
إنتاج شتى أنواع الحبوب الخشنة قد شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث 

أدى الطقس المؤاتي في آسيا والواليات المتحدة إلى زيادة الغالل. 

صحيح أن توافر الحبوب الخشنة قد شهد انخفاضًا، إال أن 
االستهالك العالمي لها قد يصل إلى ذروته خالل الموسم 

19/2018، ليرتفع بوتيرة أسرع من المتوقع بنسبة 2.2 في المائة 
قياسًا بالعام الفائت. وُينظر إلى الطلب القوي على استخدام 

الحبوب الخشنة في المجال العلفي والصناعي في كل من الصين 
والواليات المتحدة على أنه عامل يدفع االستهالك العالمي للذرة 

إلى مستوى مرتفع جديد. أما محدودية اإلمداد بالشعير والذرة 
الرفيعة والقمح العلفي فقد أسهمت هي األخرى في اتساع دائرة 

االستخدام المتوقع للذرة بصورة سريعة. 

من المتوقع أن يشهد إجمالي مخزون الحبوب الخشنة تراجعًا 
خالل الموسم 19/2018، ليسجل بذلك أول تراجع له منذ موسم 
13/2012. أما الذرة فهي المسؤولة عن مجمل هذا التراجع الذي 
يتركز معظمه في البلدان المصدرة الرئيسية وكذلك في الصين، 

على نحو يتوافق وسياسة البلد في تحرير مخزون الذرة. وإذا ما 
أخذنا بعين االعتبار التراجع في المخزون العالمي وزيادة إجمالي 

االستهالك، لوجدنا أن نسبة الحبوب الخشنة إلى استخدامها على 
المستوى العالمي، وكذلك نسبة المخزون إلى نفاذه لدى المصدرين 
الرئيسيين )التي تعرف باالستهالك المحلي مضاف إليه الصادرات( 
ستنخفض إلى أدنى مستوى لها خالل خمس سنوات بنسبة 22.3 

في المائة و12.5 في المائة على التوالي. 

ال تزال تجارة الحبوب الخشنة على المستوى العالمي خالل الموسم 91/8102 
)يوليو/تموز – يونيو/حزيران( قريبة من مستواها القياسي المسجل خالل 

الموسم 81/7102 تبعًا للتنبؤات، مدعومة باالرتفاع المتوقع في تجارة الذرة، 
لتعاوض بذلك التراجع الذي شهده إنتاج الذرة الرفيعة. أما على مستوى االمداد 
فإن الكميات األكبر من صادرات الذرة من الواليات المتحدة واألرجنتين وأوكرانيا 

ستعوض بل وأكثر االنخفاض في المبيعات من جانب البرازيل واالتحاد الروسي، 
أما على مستوى الطلب فسيبقى االتحاد األوروبي الوجهة األكبر للذرة خالل 

الموسم 19/2018. ولعل محدودية االمداد على المستوى العالمي خالل هذا 
الموسم والطلب القوي على االستيراد قد دفع األسعار الدولية للحبوب الخشنة 

الرئيسية لتتجاوز مستوياتها خالل الفترة عينها من العام الفائت.

لمزيد من التحليالت والتحديث، انظر: 
موجز منظمة األغذية والزراعة حول اإلمداد بالحبوب الخشنة والطلب عليها على الرابط: 

 http://www.fao.org/worldfoodsituation 
توقعات خاصة بالمحاصيل وحالة األغذية على الرابط: 

http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects 
رصد األسواق من خالل نظام المعلومات المتعلقة بالسوق الزراعية على الرابط:  

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

الحبوب الخشنة 

للتواصل:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

  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 على الصادرات اعتمادًا على موسم التسويق الشائع من يوليو/تموز – يونيو/حزيران

2 قد ال تساوي االختالف بين االمداد )المعرف بأنه اإلنتاج مضاف إليه المخزون االفتتاحي( واالستخدام 

بسبب الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.
3 تشتمل البلدان المصدر الرئيسية على األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا واالتحاد األوروبي واالتحاد 

الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية. 
*يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين األول 2018 مقابل يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين األول 2017، 

بالنسبة المئوية
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التغيير: 
 19/2018

مقابل 
18/2017

19/2018
نتاج متوقع

18/2017
التقديرات

17/2016

نوفمبر/
تشرين
الثاني

)يوليو/تموز(

% مليون طن
الموازنة العالمية

-2.2 1 360.3 1 338.7 1 391.3 1 355.3 اإلنتاج

-0.2  195.3  189.6  195.8  180.7 التجارة1
2.2 1 403.3 1 390.8 1 372.9 1 339.0 إجمالي االستهالك
1.7  212.6  210.1  209.0  205.0  أغذية

2.7  788.0  782.3  767.6  756.1  أعالف
1.6  402.7  398.4  396.3  377.9 استخدامات أخرى

-12.3  321.0  311.0  366.1  356.0 المخزون في نهاية 
الموسم2 

مؤشرات االمداد 
والطلب 

استهالك الفرد لألغذية 
0.7  27.9  27.5  27.7  27.5 العالم )كغ/السنة(

0.3  38.8  37.9  38.7  38.4 البلدان منخفضة الدخل 
والتي تعاني من عجز غذائي 

)كغ/العام(
 22.3  21.7  26.1  25.9 نسبة المخزون إلى 

االستخدام في العالم )%( 
12.5 11.3 15.1 14.1 نسبة المخزون إلى نفاذ 

المادة لدى المصدرين 
الرئيسيين3)%(

التغيير* 2018

 يناير/كانون

 الثاني –

 أكتوبر/تشرين

األول

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب 

الخشنة
)2002-2004=100( 

5.9 156 146 151
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األرز  

للتواصل:
Thomas.Bower@fao.org

 إنتاج األرز واستهالكه ومخزونه

نظرة على السوق العالمية لألرز

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

قد يشهد إنتاج األرز زيادة على المستوى العالمي بنسبة 1.3 في المائة 
عام 8102 ليصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد. ومن المرتقب أن 

تكون الهند هي الرائدة في هذا النمو، نتيجة الكمية الكافية من األمطار 
الموسمية بصفة عامة وارتفاع الحد األدنى ألسعار الدعم. وهنالك 

توقعات بزيادات كبيرة في اإلنتاج أيضًا في بنغالديش ومدغشقر وسري 
النكا والواليات المتحدة وتنزانيا وفيت نام. بالمقابل، قد يشهد اإلنتاج 
تراجعًا بفعل السياسات المطبقة في كل من الصين ومصر، بينما قد 

يتسبب تدني اإليرادات في خفض اإلنتاج عبر جل القارة األوروبية وأمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا.

كما قد يشهد االستهالك العالمي لألرز زيادة بنسبة 1.1 في 
المائة خالل الموس 19/2018 مدعومًا بزيادة استخدام األرز في 

االستهالك الغذائي تبعًا للتوقعات، بينما قد تتراجع استخدامات 
األرز في األعالف والصناعة. وتتحدث التوقعات بأن المخزون 

العالمي قد يسجل نموًا بنسبة 2.6 في المائة عند إقفال الموسم 
التسويقي 19/2018، وهي نسبة تفوق التوقعات السابقة. ومن 
بين المصدرين الرئيسيين، قد تختتم الهند والواليات المتحدة على 
وجه الخصوص موسميهما بكميات أكبر من المخزون. أما من بين 

المستوردين، قد تشهد الكميات المدورة من الموسم السابق 
زيادة السيما في الصين، وكذلك في إندونيسيا والفلبين لكن 
بنسبة أقل، حيث يمكن لهذه االتجاهات أن ترفع نسبة المخزون 
إلى االستخدام على المستوى العالمي إلى 34.2 في المائة، 

وهو أعلى مستوى لها خالل 17 عامًا، ونسبة المخزون إلى نفاذ 
المادة لدى المصدرين الرئيسيين إلى 19.3 في المائة، لتقلب 

بذلك التراجع الذي شهده المخزون لسنوات عديدة. 

وتبعًا للتوقعات الراهنة، من المرتقب أن تشهد تجارة األرز 
على المستوى الدولي تراجعًا بنسبة 1.3 في المائة عام 2019 
لتصل إلى مستوى اليزال ثالث أعلى مستوى تم تسجيله. أما 

هذا التراجع فيعكس التوقعات بتراجع المشتريات لدى بعض 
من أكبر المستوردين، السيما الصين وإندونيسيا وبنغالديش. 

بالمقابل، من المتوقع أن يطرأ تحسن على الواردات في عدد من 
البلدان األفريقية، بينما قد ترتفع مشتريات البرازيل والجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية والفلبين بدرجة أكبر. ويعتبر تراجع المبيعات 

الخارجية في كل من تايلند وباكستان السبب وراء التراجع المرتقب 
في الصادرات العالمية، في حين من شأن زيادة توافر المنتج تعزيز 

الكميات التي يتم تسليمها من الهند وميانمار وفيت نام. 

شهد االتجاه الصاعد ألسعار األرز على المستوى الدولي لفترة 19 
شهرًا انقطاعًا خالل يوليو/تموز 2018 ليعكس بذلك توقف الطلب 
اآلسيوي واألفريقي على االستيراد، فضاًل عن التراجع في قيمة 

العمالت )مقابل الدوالر األمريكي( في بعض البلدان المصدر 
الرئيسية. مع ذلك، ال يزال معدل األسعار خالل يناير/كانون الثاني 
– أكتوبر/تشرين األول يزيد بنسبة 11.0 في المائة عن نظيره خالل 

الفترة عينها عام 2017.

لمزيد من التحليالت والتحديث، انظر: 
رصد منظمة األغذية والزراعة لسوق األرز على الرابط: 

/http://www.fao.org/economic/RMM
 رصد األسواق من خالل نظام المعلومات المتعلقة بالسوق الزراعية على الرابط:  

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
موجز منظمة األغذية والزراعة حول اإلمداد بالحبوب والطلب عليها على الرابط: 

 http://www.fao.org/worldfoodsituation
 توقعات خاصة بالمحاصيل وحالة األغذية على الرابط: 

http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects

اإلنتاج )المحور األيسر(االستهالك )المحور األيسر(

المخزون )المحور األيمن( 

التوقعات

1 صادرات السنة التقويمية )عرض العام الثاني(.

2 قد ال تساوي االختالف بين االمداد )المعرف بأنه اإلنتاج مضاف إليه المخزون المدور( 

واالستخدام بسبب الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.  
3 تشتمل البلدان المصدر الرئيسية على الهند وباكستان وتايلند والواليات المتحدة 

األمريكية وفيت نام.  
*يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين األول 2018 مقابل يناير/كانون الثاني – أكتوبر/

تشرين األول 2017، بالنسبة المئوية
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التغيير: 
 19/2018

مقابل 
18/2017

19/2018
نتاج متوقع

18/2017
التقديرات

17/2016

نوفمبر/
تشرين
الثاني

)يوليو/تموز(

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.3 513.0 511.4 506.3 501.2 اإلنتاج

-1.3 47.3 47.5 48.0 48.1 التجارة 1

1.1 509.2 509.5 503.7 498.3 إجمالي االستخدام

1.5 411.8 411.8 405.8 400.1  أغذية

2.6 176.6 173.7 172.0 168.0 المخزون في نهاية الموسم 2

نفاذ المخزون 
مؤشرات االمداد والطلب 

استهالك الفرد لألغذية
0.4 54.0 54.0 53.8 53.6 العالم )كغ/السنة(

0.7 55.6 55.5 55.2 55.2 بلدان العجز الغذائي ذات 
الدخل المنخفض )كغ/السنة(

34.2 33.6 33.8 33.3 نسبة المخزون إلى االستخدام 
في العالم )%( 

19.3 17.8 18.0 18.8 نسبة المخزون إلى نفاذ 
المادة لدى المصدرين 

الرئيسيين3 )%(
التغيير* 2018

 يناير/كانون

 الثاني –

 أكتوبر/تشرين

األول

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار األرز
)100=2004-2002( 

11.0 226 206 194
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دراسة استشرافية لألغذية 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018

للتواصل:
Peter.Thoenes@fao.org

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

 الكسبات 2002-2004 = 100

مع توضح الموسم 19/2018 تدريجيًا، نرى أن التنبؤات األولية 
بإنتاج محاصيل وفيرة في مجموعة البذور الزيتية تشير إلى حالة 
تبعث على االرتياح من اإلمداد والطلب العالمي بالنسبة للبذور 

الزيتية ومنتجاتها الثانوية. 

وعقب الركود الذي أصاب إنتاج البذور الزيتية خالل الموسم 
17/2018 قد يشهد اإلنتاج زيادة إلى مستوى قياسي جديد هذا 
الموسم بفضل تحسن إنتاج فول الصويا بصفة رئيسية، وبدرجة 

أقل بفعل إنتاج بذور دوار الشمس، الذي يعوض، بل وأكثر، 
انخفاض اإلنتاج الذي أصاب محاصيل زيتية أخرى. وقد يشهد 

إنتاج فول الصويا زيادة كبيرة، تعود بصفة رئيسية إلى تحسن 
اإلنتاج في األرجنتين والتحسن الذي طرأ على الغلة في الواليات 
المتحدة، فضاًل عن اتساع المساحة المزروعة في كل من البرازيل 

والصين والهند. ومن بين محاصيل زيتية أخرى، من المتوقع أن 
يواصل إنتاج زيت النخيل نموه على المستوى العالمي بمعدل 

متواضع، بينما قد يتقلص إنتاج بذور اللفت عالميًا، نتيجة ظروف 
الطقس غير المؤاتية في كل من االتحاد األوروبي وأستراليا. 

قد يتباطأ النمو في استهالك العالئق/الكسبات على المستوى 
العالمي خالل الموسم 19/2018 نتيجة تراجع الطلب على 
األعالف في الصين، بينما قد يشهد النمو في استهالك 

الزيوت/الدهون دعمًا يعود بدرجة كبيرة إلى استمرارية النمو 
االقتصادي في المناطق االستهالكية الرئيسية وتواصل الطلب 
من جانب قطاع الديزل الحيوي. واعتمادًا على التوقعات الراهنة 

التي تدعو للتفاؤل بخصوص اإلنتاج، من المرتقب أن تفوق غلة 
منتجات المحاصيل الزيتية االستهالك العالمي للزيوت والعالئق 
خالل الموسم 19/2018. نتيجة لذلك، نرى أن التوقعات تتحدث 

عن ارتفاع في المخزون العالمي عند إغالق المواسم، السيما في 
مجموعة فول الصويا، حيث قد تصل نسب المخزون إلى النفاذ 

الكلي لدى المصدرين الرئيسيين إلى مستويات مرتفعة تاريخية. 

ومن المتوقع أن تشهد التجارة الدولية بالزيوت النباتية تحسنًا 
خالل الموسم 19/2018 قياسًا باألداء السلبي المسجل خالل 

الموسم السابق. أضف إلى ذلك أن التوقعات تتحدث عن اتساع 
نطاق التجارة بالبذور الزيتية والعالئق الزيتية، لكن بوتيرة أبطأ، ما 

يعكس بصفة رئيسية الشكوك التي تكتنف العالقات التجارية 
بين الواليات المتحدة والصين وما يرتبط بها من تباطؤ في 

الطلب على االستيراد. ولعل هذه الشكوك، إلى جانب الدراسات 
االستشرافية اإليجابية في الوقت الراهن بخصوص اإلنتاج 

العالمي قد أبقت على األسعار العالمية لفول الصويا تحت ضغط 
مسبب تراجعها خالل األشهر األخيرة. كما حافظت األسعار الدولية 

للزيوت والعالئق على اتجاهها المتراجع. 

وخالل األشهر القادمة، سيكون للعوامل المؤثرة في توقعات 
إنتاج محصول فول الصويا في أمريكا الجنوبية وزيت النخيل 

في جنوب شرق آسيا إسهام رئيسي في تحديد تقلبات أسعار 
مجموعة البذور الزيتية. كما ستلعب التطورات التي تشهدها 
العالقات التجارية بين الواليات المتحدة والصين دورًا حاسمًا.

لمزيد من التحليالت والتحديث، انظر: 

التحديث الشهري لألسعار والسياسات المتعلقة بالمحاصيل الزيتية على الرابط: 
 http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcrops-publications/

/monthly-price-and-policy-update
رصد األسواق من خالل نظام المعلومات المتعلقة بالسوق الزراعية على الرابط:

  http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

زيوت العالئق

البذور

المحاصيل الزيتية 

  نظرة على السوق العالمية للمحاصيل الزيتية ومنتجاتها

التغيير: 
19/2018 مقابل 

18/2017

19/2018
توقعات

18/2017
إنتاج مقدر

17/2016

% مليون طن
إجمالي إنتاج العالئق/

الكسبات الزيتية
4.6 616.1 589 586.7

الزيوت والدهون1
2.8  237.9  231.4  226.3 اإلنتاج
2.9  275.2  267.5  260.8  االمداد 
2.9  235.2  228.5  222.8 االستخدام
3.6  129.0  124.6  124.0 التجارة

 16.5  16.3  16.2 نسبة المخزون إلى 
االستخدام في العالم )%( 

 12.3  11.1 10.3 نسبة المخزون إلى نفاذ 
المادة لدى المصدرين 

الرئيسيين )%(
العالئق والكسبات

6.3  160.7  151.2  152.3 اإلنتاج
4.2  186.4  178.9  177.3  االمداد
2.0  154.7  151.6  145.0 االستخدام
2.3  101.4  99.2  96.2 التجارة

 19.0  16.9  18.4 نسبة المخزون إلى 
االستخدام في العالم )%( 

 13.8  10.4  11.8 نسبة المخزون إلى نفاذ 
المادة لدى المصدرين 

الرئيسيين )%( 2
التغيير:

 يناير/كانون الثاني – 
أكتوبر/تشرين األول 

2018 مقابل يناير/كانون 
الثاني – أكتوبر/تشرين 

األول 2017

2018
 يناير/كانون

الثاني – أكتوبر/
تشرين األول

2017 2016 مؤشرات منظمة األغذية والزراعة 

لألسعار )يناير/كانون الثاني- 

ديسمبر/كانون األول(

)100=2004-2002(

-0.6  152  152  154 البذور الزيتية
18.1  187  159  169 الوجبات والكعك
-12.6  148  169  164 الزيوت النباتية
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مالحظة: للحصول على شرح حول التعاريف والتغطية، يرجى العودة إلى اإلصدارات السابقة 
من »الدراسة االستشرافية«.
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السكر

للتواصل:
Elmamoun. Amrouk@fao.org

أسعار السكر العالمية

 نظرة على السوق العالمية للسكر

بناًء على المؤشرات األولية، تتوقع منظمة األغذية والزراعة نموًا 
متواضعًا في إنتاج السكر على المستوى العالمي خالل الموسم 

19/2018 )أكتوبر/تشرين األول - سبتمبر/أيلول( لكنه يفوق 
االستهالك، ما يؤدي إلى فائض طفيف قياسًا بأعلى مستوى 
مسجل لإلنتاج خالل العام الماضي. ولعل التراجع المرتقب في 
إنتاج السكر في االتحاد األوروبي وتايلند وباكستان قد تعاوضه 

الزيادات في كل من الهند والبرازيل والصين، حيث قد تقف الهند 
في مصاف البرازيل كأكبر منتج للسكر على مستوى العالم. 

من المرتقب زيادة االستهالك العالمي من السكر خالل الموسم 
19/2018، على نحٍو يتماشى واالتجاه طويل األجل لالستهالك، 

مدعومًا بالنمو الذي تشهده العديد من البلدان النامية وسط 
التوقعات بتراجع أسعار السكر على المستوى المحلي وزيادة 

الدخل. ومن المتوقع أن تكون الزيادة في استهالك السكر 
ملحوظة السيما في أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق األوسط 

وكذلك في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. 

ونتيجة لتراجع أسعار السكر على المستوى الدولي، قد تزداد 
عمليات استيراد المنتج على المستوى العالمي خالل الموسم 
19/2018 على خلفية زيادة حجم المشتريات المرتقبة من جانب 

البلدان المستوردة في العادة، السيما الصين، حيث من المتوقع 
أن تستعيد موقعها كأكبر جهة شرائية للسكر على المستوى 
الدولي. ولعل تنفيذ حوافز التصدير في بعض من البلدان 

الرئيسية المصدرة للسكر من شأنه تعزيز التجارة على المستوى 
العالمي. كما من المتوقع زيادة كميات الشحنات في كل من 

تايلند والهند، ثاني ورابع مصدر للسكر، في حين قد تتراجع في 
االتحاد األوروبي. بالمقابل، قد تحافظ الصادرات على استقراراها 

في البرازيل، البلد الموّرد األول للسكر على مستوى العالم. 

شهدت األسعار الدولية للسكر تراجعًا مطردًا منذ مطلع 2018 
ولغاية سبتمبر/أيلول، قبل أن تبدأ بالتحسن بشكل طفيف خالل 

أكتوبر/تشرين األول على خلفية المخاوف المرتبطة بتوقعات 
اإلنتاج في البرازيل. وجاء تراجع األسعار عام 2018 بشكل رئيس 

استجابة لتوافر السكر بكميات كبيرة في العالم، عقب اتساع 
المساحة المزروعة بمحاصيل السكر بشكل كبير خالل العامين 

الماضيين. ولعل اإلجراءات الحكومية المتخذة للحد من الواردات 
أو تعزيز الصادرات، إلى جانب تراجع قيمة الريال البرازيلي والروبية 
الهندية مقابل الدوالر األمريكي قد ضخم من تراجع عروض أسعار 
السكر على المستوى الدولي. بالمقابل، جاء استمرار ارتفاع أسعار 

النفط الخام دوليًا كسبب غير مباشر لتراجع عروض أسعار السكر 
على المستوى العالمي، من خالل زيادة كميات محاصيل السكر 

المستخدمة في إنتاج اإليثانول بداًل من السكر.

المصدر: األسعار تشير إلى العقد رقم 11 الخاص بالسكر في سوق نيويورك لتبادل 
السلع بين القارات

سنتًا أمريكيًا للرطل

التغيير: 
19/2018 مقابل 

18/2017

19/2018
توقعات

18/2017
إنتاج مقدر

17/2016

% مليون طن
الموازنة العالمية

0.42 185.2 184.4 168.9 اإلنتاج

4.30 57.9 55.5 57.9 التجارة*

2.43 175.3 171.1 166.8 االستخدام

9.10 113.8 104.3 91.3 نفاذ المخزون
*أرقام التجارة تشير إلى

مؤشرات االمداد والطلب 
استهالك الفرد لألغذية

1.33 23.3 23.0 22.4 العالم )كغ/سنة(

2.25 16.2 15.8 15.9 البلدان منخفضة الدخل 

والتي تعاني من عجز 

غذائي 3 )كغ/العام(
6.51 64.9 60.9 54.8 نسبة المخزون إلى 

االستخدام في العالم )%( 
 التغيير*:

يناير/كانون الثاني - 
سبتمبر/أيلول 2018 
مقابل يناير/كانون 

الثاني – سبتمبر/أيلول 
2017

2018
 يناير/كانون

الثاني - سبتمبر/
أيلول

2017  متوسط السعر اليومي
 بحسب االتفاق الدولي

للسكر )سنتًا أمريكيًا/ليبرة(

-24.46 12.46 16.01
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دراسة استشرافية لألغذية 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018

اللحوم ومنتجاتها

للتواصل:
Upali.Galketiaratchilage@fao.org

يير: 
 19/2018

مقابل 
18/2017

19/2018
نتاج متوقع

18/2017
التقديرات

17/2016

نوفمبر/تشرين
الثاني

)يوليو/تموز(

% مليون طن
)مكافئ وزن الذبيحة(

الموازنة العالمية

1.5  335.0  336.2  330.0  326.8 اإلنتاج

2.0  72.2  72.1  70.9  69.7 لحم بقر

1.4  121.6  122.5  119.9  119.0 لحم دواجن

1.6  120.6  121.1  118.8  117.8 لحم خنزير

0.8  15.0  14.9  14.8  14.7 لحم غنم

2.6  33.6  33.3  32.8  31.9 التجارة

5.0  10.7  10.6  10.2  9.7 لحوم األبقار

1.3  13.3  13.3  13.1  12.8 لحوم الدواجن

1.4  8.3  8.1  8.2  8.3 لحوم الخنزير

5.5  1.0  1.0  1.0  0.9 لحوم األغنام

مؤشرات االمداد 
والطلب

استهالك الفرد 
لألغذية:

0.4 43.7 43.9 43.5 43.7 العالم )كغ/العام(

1.0 0.1 9.9 9.9 9.7 التجارة – حصة اإلنتاج 
)%(

التغيير* 2018

 يناير/كانون

 الثاني –

 أكتوبر/تشرين

األول

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار اللحوم   

)100=2004-2002(

-13 168 170 156

نظرة على السوق الدولية للحوم

تتحدث التوقعات عن إمكانية وصول اإلنتاج العالمي من اللحوم إلى 
كمية 335 مليون طن )وفق مكافئ وزن الذبائح( عام 2018، أي أقل 
بكمية مليون طن عن الكمية المتوقعة خالل يوليو/تموز. إال أن هذه 

الكمية التزال أعلى بنسبة 1.5 في المائة قياسًا بعام 2017، ليسجل 
اإلنتاج بذلك أسرع نمو له منذ 2014. ولعل تجدد الزخم في اإلنتاج 

يعود إلى التوقعات بتحسن إنتاج الصين بدرجة قوية والزيادات 
الكبيرة في إنتاج الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. أما بالنسبة 

للتراجع الطفيف عن الدراسة االستشرافية لإلنتاج العالمي منذ 
يوليو/تموز فيعزى بشكل رئيس إلى الصين، حيث كان الرتفاع تكاليف 

األعالف إلى جانب األمراض تأثير سلبي في توقعات إنتاج لحوم 
الخنزير والدواجن. كما تراجعت التوقعات أيضًا في الواليات المتحدة، 

بفعل انخفاض مستوى التفاؤل بإنتاج لحوم األبقار والخنزير نتيجة 
تراجع التوقعات المتعلقة بعمليات الذبح وسط تباطؤ وتيرة التسويق، 
وكذلك في البرازيل، حيث عملت خسارة األسواق الخارجية على قلب 

التوقعات المبكرة بزيادة إنتاج الدواجن. بالمقابل، ارتفع مستوى 
التوقعات بإنتاج اللحوم في االتحاد األوروبي وأستراليا، حيث زاد 

الطقس الجاف والدافئ من تكاليف األعالف وعزز الزيادة في 
عمليات ذبح الحيوانات. ورغم تراجع اإلنتاج مؤخرًا، إال أن لحوم الخنزير 

ال تزال تشكل المسهم األكبر في زيادة إنتاج اللحوم عالميًا هذا العام، 
لتأتي من بعدها لحوم الدواجن ومن ثم لحوم األبقار فاألغنام. 

ومن المتوقع أن تصل صادرات اللحوم عام 2018 إلى مستوى 
قياسي جديد على المستوى العالمي بكمية 33.6 مليون طن، أي 

أعلى بنسبة 2.6 في المائة قياسًا بعام 2017، وبكمية تزيد عن تلك 
المتوقعة خالل يوليو/تموز بنحو 000 300 طن. ولعل نمو الصادرات 

هذا العام يرجع وفق التوقعات إلى الواليات المتحدة وأستراليا 
واألرجنتين وتايلند واالتحاد األوروبي، متخطيًا بذلك التراجع المتوقع 
في الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. وعلى مستوى الطلب، تشهد 

واردات اللحوم عام 2018 ارتفاعًا في الصين واليابان والمكسيك 
وجمهورية كوريا، بينما قد تسجل تراجعًا في االتحاد الروسي والعربية 

السعودية ومصر وسنغافورة. 

وصل مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم إلى 161.6 
نقطة خالل أكتوبر/تشرين األول، متراجعًا بنسبة 6.6 في المائة عن 
مستواه خالل الشهر عينه من العام الماضي. وعند هذا المستوى، 

يكون المؤشر أدنى بنسبة 23.8 في المائة قياسًا بالذروة التي 
وصل إليها خالل أغسطس/آب 2014. وقياسًا بشهر يناير/كانون 

الثاني هذا العام، تراجع إجمالي مؤشر أسعار اللحوم، ليعكس بشكل 
رئيس التوافر الكبير في إمدادات الصادرات، السيما لحوم األبقار 

والخنزير، من البلدان المنتجة الرئيسية. وكان للقيود المفروضة على 
الواردات والمرتبطة بحاالت جديدة من انفلونزا الخنازير األفريقية وزنًا 
في أسعار لحوم الخنزير. أما أسعار لحوم الدواجن فشهدت تقلبات 
طفيفة خالل الفترة، إال أنها تراجعت خالل األشهر األخيرة مدعومة 

بكساد السوق. بالمقابل، سجلت أسعار لحوم األغنام ارتفاعًا، 
مدعومة بالطلب القوي على االستيراد من بلدان آسيوية وبلدان 

الشرق األوسط وسط محدودية إمدادات التصدير في أوقيانوسيا. 

*يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين األول 8102 مقابل يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين 
األول 2017، بالنسبة المئوية
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من المرتقب أن يشهد إنتاج الحليب زيادة على المستوى العالمي 
ليصل إلى نحو 827 مليون طن عام 2018، أي أعلى بنسبة 

2.0 في المائة قياسًا بالعام الفائت، حيث يكون آلسيا النصيب 
األكبر من هذه الزيادة بحسب التوقعات، لتلحق بها أوروبا فالقارة 
األمريكية. وثمة توقعات بتحسن اإلنتاج أيضًا في كل من أفريقيا 

وأوقيانوسيا. وبينما تتماشى هذه التوقعات الجديدة على 
نطاق واسع مع تلك الواردة في عدد يوليو/تموز من الدراسية 

االستشرافية لألغذية، إال أن بعض األحداث غير المرتقبة قد 
غيرت من توقعات اإلنتاج. أما إنتاج الحليب فقد تضاءل إلى حد 
ما في االتحاد األوروبي بسبب الطقس الجاف والدافئ على 

نحو استثنائي خالل أشهر الصيف، وكذلك في الواليات المتحدة 
األمريكية بفعل المستوى غير العادي من ذبح أبقار المخصصة 

إلنتاج األلبان، نتيجة تراجع هوامش الربح. كما تأثرت توقعات 
اإلنتاج في البرازيل سلبًا بفعل االضطرابات التي أصابت القطاع 

إثر اضراب سائقي الشاحنات الذي بدأ في مايو/أيار. بالمقابل، 
من المتوقع أن يشهد إنتاج الحليب في آسيا زيادة أسرع من تلك 
المتوقعة خالل يوليو/تموز، مع نتائج تبعث على تفاؤل أكبر في 

الصين وتركيا، معززة باالستقرار في أعداد القطعان أو زيادتها 
وارتفاع األسعار عند بوابة المزرعة. 

من المتوقع أن يصل حجم التجارة العالمية في منتجات األلبان 
إلى 74.5 مليون طن، أي أعلى بنسبة 2.5 في المائة قياسًا 

بالعام الفائت، ليتم التأكيد بذلك على معدل النمو المتوقع 
سابقًا، مدعومًا بالزيادات التي حققتها كافة المنتجات الرئيسية: 

الزبدة والجبن، والحليب المجفف الخالي من الدسم والحليب 
المجفف كامل الدسم. وتقول التوقعات أن جل الزيادة المتوقعة 

لعام 2018 في الصادرات العالمية اليوم تعود إلى الواليات 
المتحدة والمكسيك ونيوزيلندا واألرجنتين وأورغواي وأستراليا. أما 
بالنسبة لالتحاد األوروبي، الذي يمثل الموّرد الرائد على مستوى 

العالم لمنتجات األلبان، فقد تراجعت التوقعات حيال صادراته، 
وذلك مع احتمال تراجع مبيعاته إلى مستوى دون نظيره في العام 

السابق في ضوء تراجع النظرة االستشرافية لإلنتاج في عام 
2018. أما المكسيك والجزائر وفيت نام فتشكل تبعًا للتوقعات 

نسبة كبيرة من الزيادة المرتقبة في واردات منتجات األلبان على 
مستوى العالم خالل 2018، في حين قد تشهد مشتريات االتحاد 
الروسي والبرازيل تراجعًا حادًا بمستوى قياسي عما كان متوقعًا 

خالل يوليو/تموز. 

شهدت أسعار منتجات األلبان زيادة على المستوى الدولي خالل 
األشهر الخمسة األولى هذا العام، لتصل إلى ذروتها خالل مايو/

أيار. ومنذ تلك الفترة، بدأت أسعار منتجات األلبان في التراجع، 
حيث كانت أكثر االنخفاضات حدة من نصيب منتجات الزبدة والجبن 

والحليب المجفف كامل الدسم، ما يعكس التسهيالت في 
الشروط التي كانت مطبقة في تلك األسواق. أما معدل أسعار 
الحليب المجفف خالي الدسم فبقيت مستقرة لتعكس مستوى 

توازن جيد بين اإلمداد والطلب بصفة عامة.

الحليب ومنتجات األلبان

للتواصل:
Upali.Galketiaratchilage@fao.org

يير: 
 19/2018

مقابل 
18/2017

19/2018
نتاج متوقع

18/2017
التقديرات

17/2016

نوفمبر/تشرين
الثاني

)يوليو/تموز(

% مليون طن
)وزن حي( 

الموازنة العالمية
2.0  826.9  828.5  810.9  799.6 إجمالي إنتاج الحليب

2.5  74.5  73.5  72.8  71.1 إجمالي التجارة

مؤشرات االمداد والطلب 
استهالك الفرد لألغذية

0.9  108.3  108.5  107.4 107.4 العالم )كغ/السنة(

0.5  9.0  8.9  9.0  8.9 التجارة – حصة اإلنتاج )%(

2018 التغيير*:

 يناير/كانون

الثاني – أكتوبر/

تشرين األول

2018

 يناير/كانون

 الثاني –

 أكتوبر/تشرين

األول

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار منتجات 

األلبان 
)100=2004-2002(

-3.4 197 200 202 154

نظرة على السوق العالمية لأللبان

*يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين األول 8102 مقابل يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين 
األول 2017، بالنسبة المئوية

  مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار الدولية لأللبان
100 = 2002-2004 
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دراسة استشرافية لألغذية 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018

األسماك ومنتجات مصائد األسماك 

للتواصل:
Audun.Lem@fao.org 

Stefania.Vannuccini@fao.org

يير: 
19/2018 مقابل 

18/2017

19/2018
نتاج متوقع

18/2017
التقديرات

17/2016

شهر اكتوبر )يوليو/تموز(

% )وزن حي( مليون طن
الموازنة العالمية

2.1  178.8  178.7  175.1 170.9 اإلنتاج
0.3  91.8  91.7  91.5 90.9 مصائد األسماك الطبيعية
4.0  87.0  87.0  83.6 80.0 تربية األحياء المائية

7.5  164.7  165.8  153.2 142.5 قيمة  التجارة  )الصادرات 
بمليارات  الدوالرات األمريكية(

0.5  60.8  60.8  60.5 59.5 حجم التجارة )وزن حي(
2.1  178.8  178.7  175.1 170.9 إجمالي االستخدام
2.2  157.9  157.6  154.5 151.2  أغذية
1.4  15.8  15.8  15.6 14.6  أعالف
0.0  5.1  5.2  5.1 5.1 استخدامات أخرى

مؤشرات االمداد والطلب
استهالك الفرد لألغذية

1.1 20.7 20.7 20.5 20.3 األسماك المخصصة 
لألغذية )كغ/العام(

-1.0 9.3 9.3 9.4 9.5 من مصائد األسماك 
الطبيعية )كغ/العام(

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

التغيير*:  2018
 يناير/كانون

الثاني-يونيو/
حزيران

2017 2016 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار األسماك 

)100=2004-2002(

5.6 160 154 146

نظرة على السوق العالمية لألسماك

مصدر بيانات مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك: المجلس النرويجي للمأكوالت 
البحرية

*يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين األول 2018 مقابل يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين األول 
2017، بالنسبة المئوية

في عام 2018 قد يشهد إنتاج األسماك زيادة على المستوى 
العالمي بنحو 2.1 في المائة بصفة عامة. وهنالك محدودية في 

إمداد كثير من مخزونات األسماك البرية، إال أن االستمرار في الزيادة 
السنوية بنسبة من أربعة إلى خمسة في المائة في متوسط 

منتجات تربية األحياء المائية يعني أن القطاع على وشك أن يصبح 
مصدرًا رئيسيًا لألسماك المخصصة لكافة األغراض. ولعل التوسع 
في تربية األحياء المائية وتعزيز الطلب في االقتصادات النامية هو 

ما يقف وراء الزيادة بنسبة واحد في المائة في استهالك الفرد 
لألسماك، والذي يترافق مع ارتفاع في نسبة اإلنتاج المخصص 

لالستهالك البشري المباشر. 

ومن المتوقع أن تشهد تجارة المأكوالت البحرية اتساعًا على 
المستوى الدولي بنسبة تصل إلى نحو 7.5 في المائة وفق قيمة 

الدوالر األمريكي خالل 2018، كنتيجة مشتركة تعود إلى انخفاض 
قيمة الدوالر، وارتفاع أسعار بعض األنواع إلى مستوى قياسي، 

والظروف االقتصادية المؤاتية بصفة عامة في األسواق الرئيسية. 
وقد شهد تصعيد »الحرب التجارية« بين الواليات المتحدة والصين 

تطبيق تعريفات جمركية على العديد من مواد المأكوالت البحرية 
في كال البلدين. ونظرًا ألهميتهما الكبيرة، فإن هذا التطور قد يحمل 

تبعات جسيمة على سوق المأكوالت البحرية األوسع نطاقًا. أما 
بالنسبة لألنواع الفردية، فإن التأثير سيعتمد بدرجة كبيرة على التنوع 

النسبي لدى المنتجين واألسواق، مع احتمال تقلص التجارة كلما كانت 
الخيارات البديلة محدودة. 

وعلى مستوى اإلمداد، هنالك توقعات بتراجع الحصص وتدني 
الصيد بشكل عام خالل عام 2019 بالنسبة لعديد من األنواع البرية 
بما في ذلك أسماك القد والبلوق األالسكي واألخطبوط والحبار 

والمكاريل والرنجة. أما النظرة االستشرافية المتعلقة بموسم الصيد 
الثاني لسمك األنشوفة الذي يبدأ في أواخر 2018 فتبقى جيدة، 

إال أن ظاهرة النينيو المحتملة قد تؤثر سلبًا في النظرة االستشرافية 
لعام 2019. وتزامنًا مع ذلك، يظهر تباطؤ في نمو اإلنتاج على المدى 

المتوسط بالنسبة لبعض األنواع المزروعة المهمة، بما في ذلك 
السلمون والبلطي و البنجاسيوس. أما بالنسبة للقريدس، فيتسبب 

صيده الوفير حول العالم في زيادة كميات االتجار به والحفاظ على 
أسعاره عند مستويات منخفضة. 

وعلى المدى القصير، سيبدأ الطلب مع نهاية العام بدفع اتجاهات 
أسعار كثير من األنواع نحو االرتفاع. ففي عام 2019، ستؤدي 

المحدودية األكبر وفق التوقعات في إمداد عدد من األنواع إلى 
اإلبقاء على أسعار جل منتجات األسماك ومصائد األسماك عند 

مستويات مرتفعة، باستثناء القريدس. غير أن تدهور الظروف 
االقتصادية في بعض األسواق األساسية وإدخال تعريفات جمركية 

معوقة في الواليات المتحدة والصين من شأنها إبطاء معدل توسع 
تجارة المأكوالت البحرية على المستوى الدولي، السيما في حال 

تراجع قيمة اليوان الصيني بشكل كبير. 

لمزيد من التحليالت والتحديث، انظر تقارير األسواق الصادرة عن 
مصدر GLOBEFISH على الرابط:

http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports

إجمالي مؤشر  منظمة األغذية والزراعة ألسعار  األسماك 

إجمالي تربية األحياء المائية إجمالي الصيد

مصدر البيانات: المجلس النرويجي للمأكوالت البحرية

 مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك
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نشر تقرير “دراسة استشرافية لألغذية” من قبل شعبة األسواق والتجارة 
التابع لمنظمة األغذية والزراعة ضمن النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر 

)GIEWS(. ويصدر هذا التقرير كمطبوعة نصف سنوية تركز على التطورات 
التي تؤثر في األسواق العالمية لألغذية واألعالف. ويقدم كل تقرير تقييمات 

شاملة وتنبؤات قصيرة األجل تغطي اإلنتاج واالستهالك والتجارة وكذلك 
المخزون وأسعار السلع وفق أساس السلع، ويتضمن مقاالت خاصة تتناول 
مواضيع معينة. ويبقي التقرير على حالة من التآزر مع مطبوعة أخرى رئيسية 

للنظام العالمي لإلعالم واالنذار المبكر، والتوقعات الخاصة بالمحاصيل وحالة 
األغذية، السيما فيما يتعلق بتغطية محاصيل الحبوب. ويتوافر تقرير “دراسة 

استشرافية لألغذية” باللغة اإلنجليزية. أما الموجز فيتوافر باللغة العربية 
والصينية والفرنسية وكذلك باإلسبانية والروسية. 

تجدون تقرير “دراسة استشرافية لألغذية” وتقارير أخرى للنظام العالمي 
لإلعالم واإلنذار المبكر على الشبكة العنكبوتية كجزء من الموقع اإللكتروني 
لمنظمة األغذية والزراعة )/http://www.fao.org( على العنوان االلكتروني 

التالي:  /http://www.fao.org/giews. كما تتوافر دراسات أخرى ذات 
صلة باألسواق وحالة األغذية على المستوى العالمي على الرابط: 

http://www.fao.org/worldfoodsituation

يصدر العدد القادم في يوليو/تموز 2019 

لتساؤالتكم أو لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع: 
Abdolreza Abbassian

شعبة التجارة واألسواق 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

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 الكتروني
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