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بتوجيه عام من أبو بكر بن بالحسن، مدير شعبة التجارة واألسواق، وعبدالرضا عباسيان، الخبير االقتصادي 

األول. كما دونه فريق من الخبراء االقتصاديين ترد أسماؤهم وعناوين التواصل معهم عبر البريد االلكتروني 
كّل تحت إسهاماته ذات الصلة. وقد أفاد تقريرنا هذا من الدعم البحثي الذي أواله كثير من العاملين، ونخص 

 Emanueleو Lavinia Lucarelliو Harout Dekermendjianو Julie Claroو David Bedford بالذكر منهم
Marocco وMarco Milo والفريق اإلحصائي المعني بمصائد األسماك. 

كما نتوجه بشكر خاص إلى  Bedford David وLucarelli Lavinia إلعداد المخططات والجداول اإلحصائية، 
وكذلك إلى Valentina Banti على دعمها اإلداري. ويعرب الفريق أيضًا عن امتنانه لـ Ettore Vecchione للنشر 

المكتبي وClaire Pedrick لمساعدتها القيمة في تحرير التقرير.



ق
وا

س
أل

 ا
ت

صا
لخ

م

1 PB
دراسة استشرافية لألغذية 
نوفمبر/تشـــرين الثانـــي  2019

القمح

للتواصل:
Erin.Colier@fao.org

التغيرات خالل 
الموسم 

2019/20 مقابل 
 2018/19

التغيرات خالل 
الموسم 

2019/20 مقابل 
 2018/19

ةعقوتملا تايمكلا 
2019/20 مسومل

19/2018
التقديرات

18/2017

نوفمبر/
تشرين 

األول

مايو/أيار

% مليون طن
الموازنة العالمية

4.5 765.0 767.0 731.9 760.0 اإلنتاج
2.3 172.1 173.5 168.2 177.4 التجارة 1
1.5 759.5 756.9 748.0 737.9 إجمالي االستهالك
1.1 517.8 519.4 512.5 509.0  أغذية
2.8 144.4 143.6 140.5 137.2  أعالف
2.3 97.2 94.0 95.1 91.6 استخدامات أخرى
1.9 274.9 278.0 269.8 284.5 المخزون في نهاية 

الموسم 2
مؤشرات العرض 

والطلب
استهالك الفرد من 

األغذية:
0.0 67.1 67.3 67.1 67.4 العالم )كغ/السنة(
-0.2 49.0 49.0 49.1 49.0 بلدان العجز الغذائي 

ذات الدخل المنخفض 
)كغ/السنة(

35.7 36.2 35.5 38.0 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

16.8 18.7 17.4 21.0 نسبة  المخزون  إلى  نفاذ 
المادة لدى المصدرين   

الرئيسيين1 )%(
النسبة المئوية 

للتغيير في يناير/

كانون الثاني-

أكتوبر/تشرين األول 

2019 مقابل 
يناير/كانون الثاني-

أكتوبر/تشرين األول 

2018

2019

 يناير/كانون

الثاني-

أكتوبر/

 تشرين

األول

2018 2017 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار 

القمح4
)100=2004-2002( 

-3.1 143 148 133

  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.  
4 مقتبس من مؤشر القمح للمجلس الدولي للحبوب 

من المرتقب أن يشهد التوازن بين اإلمداد بالقمح والطلب عليه 
في األسعار على المستوى الدولي مع مطلع العام. وبكمية تبلغ 
نحو 765.0 مليون طن، تؤكد آخر توقعات منظمة األغذية والزراعة 
بخصوص اإلنتاج العالمي للقمح عام 2019 ما جاء في التوقعات 
السابقة حول التحسن الملحوظ قياسًا بعام 2018 وارتفاع اإلنتاج 

إلى مستويات قياسية جديدة. ويشكل تعافي اإلنتاج المتوقع 
في االتحاد األوروبي مجمل الزيادة في إنتاج العالم قياسًا بالعام 

الفائت. غير أن ثمة توقعات بحصاد كمية أكبر من العام الفائت 
في بلدان أخرى تعد األولى في اإلنتاج، بما فيها االتحاد الروسي 

وأوكرانيا والواليات المتحدة. 

ومن المرتقب أن يصل إجمالي استهالك القمح خالل موسم 
2019/20 إلى 759,5 مليون طن، أي أعلى بنسبة 1,5 من 

موسم 2018/19. كما من المتوقع أن يقترب إجمالي االستخدام 
الغذائي للقمح من 518 مليون طن، أي أعلى بنسبة 1,1 في 
المائة، ليرتفع على نحو ترادفي وثيق مع النمو السكاني في 

العالم. إال ان اإلمدادات الكبيرة واألسعار المنافسة قد تفضي 
إلى زيادة االستخدام العلفي للقمح بنسبة 2,8 في المائة، وذلك 
بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خالل فترة سابقة، ناهيك عن الزيادة 
الكبيرة التي من المتوقع أن يسجلها االستخدام الصناعي للقمح. 
وبحسب آخر التوقعات المتعلقة بإنتاج القمح واستهالكه للموسم 

2019/20، قد يرتفع مخزون القمح عالميًا إلى 275 مليون طن، 
وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على اإلطالق. وإن بلوغ الكمية 

المذكورة يعني زيادة في المخزون بنسبة 1,9 في المائة عن 
مستوياته االفتتاحية. إال أن جل هذه الزيادة التراكمية في مخزون 

القمح العالمي ستكون من نصيب الصين، حيث قد تشهد 
الكميات االفتتاحية زيادة بنسبة ثمانية في المائة لتبلغ 129,0 

مليون طن. وفي الوقت الذي قد يشهد المخزون زيادة في 
االتحاد األوروبي والهند، ثمة توقعات بتراجعه بشكل ملحوظ في 

كل من أستراليا واالتحاد الروسي وباكستان والمغرب وتركيا. 

وبكمية تبلغ نحو 172 مليون طن، ُخفضت التوقعات المتعلقة 
بتجارة القمح على المستوى العالمي للموسم 2019/20 )يوليو/

تموز-يونيو/حزيران( خالل األشهر األخيرة، لكنها ال تزال أعلى 
من المستوى المتدني للموسم 2018/19. ولعل زيادة الكميات 

المستوردة من قبل المغرب المتضرر بالجفاف وزيادة كمية 
المشتريات من جانب العديد من البلدان اآلسيوية هي المسؤولة 
عن جل هذا االتساع المتوقع في التجارة العالمية. أما على صعيد 

التصدير، صحيح أن االتحاد الروسي يحافظ على موقعه كأكبر 
مصّدر للقمح على مستوى العالم، إال أن إجمالي مبيعاته من 

القمح خالل الموسم 2019/20 قد تشهد انخفاضًا عن الموسم 
السابق في ضوء احتدام التنافس من جانب أطراف مصّدرة 

رئيسية أخرى. 
 

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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رغم التوقعات بتراجع سوق الحبوب الخشنة على المستوى العالمي 
بشكل كبير خالل الموسم 19/2018، إال أن التوقعات العامة تقول 

رغم تعافي اإلنتاج المنتظر بعد تراجعه عام 2018. ومن المتوقع 
أن يصل إجمالي إنتاج الحبوب الخشنة إلى ما ال يقل عن 425 

1 مليون طن عام 2019، وهو ثاني أعلى مستوى تم تسجيله، 
مدعومًا بمعظمه بزيادة إنتاج الشعير )بكمية 13,4 مليون طن(. ومع 

المستوى القياسي إلنتاج الذرة في كل من األرجنتين والبرازيل 
الذي يعاوض ضعف الحصاد في الواليات المتحدة األمريكية، من 
المرتقب أن يشهد إنتاج الذرة عالميًا زيادة ال تتعدى كونها هامشية 

)بكمية خمسة ماليين طن(. 

ومن المتوقع أن يبقى إجمالي استهالك الحبوب الخشنة خالل 
الموسم 2019/20 قريبًا من مستواه المسجل خالل 2018/19 نظرًا 
ألن النمو القوي في استهالك الشعير، الذي ازاد بنحو خمسة في 

المائة قياسًا بموسم 2018/19، قد يقابله تراجع في استهالك 
الذرة الرفيعة، بينما قد يبقى استخدام الذرة مستقرًا. وألول مرة 

خالل قرابة العقد، هنالك احتمال بتراجع االستخدام العلفي للحبوب 
الخشنة، السيما الذرة، خالل الموسم 2019/20. ولعل ذلك يعود 

ألسباب جلها االنخفاض الحاد المرتقب في االستخدام العلفي للذرة 
في الواليات المتحدة قياسًا بالمستوى القياسي المرتفع المسجل 
خالل 2018/19. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتأثر االستخدام 

العلفي للذرة سلبًا في عديد من البلدان اآلسيوية، وبخاصة الصين 
بفعل التأثير المدمر لحمى الخنازير األفريقية في قطعان الخنازير. 

ومع تفوق االستهالك على إجمالي اإلمدادات للموسم الثاني 
على التوالي، من المتوقع أن يتراجع مخزون الحبوب مرة أخرى خالل 

الموسم 2019/20 )بنسبة أربعة في المائة(. فاستمرار الصين 
باستهالكها من المخزون، إلى جانب التراجع الملحوظ في مخزون 
الواليات المتحدة عقب الحصاد الضعيف من شأنه التسبب في 
خفض مخزون الذرة العالمي بكمية 25 مليون طن. ومقابل هذا 

االنخفاض، ستتزايد نسب مخزون الحبوب الخشنة إلى استخدامها 
عالميًا والمخزون إلى نفاذ المادة )المقصود به االستهالك المحلي 

مضاف إليه الصادرات( لدى البلدان المصدرة الرئيسية. 

وقد تشهد التجارة العالمية بالحبوب الخشنة خالل الموسم 2019/20 
)يوليو/تموز- حزيران/يونيو( تراجعًا عن المستوى القياسي المسجل 
خالل الموسم 2018/19، وذلك إثر تراجع تجارة الذرة نتيجة انخفاض 

الطلب على االستيراد السيما في االتحاد األوروبي. أما تراجع 
شحنات الذرة من الواليات المتحدة ألسباب منها االنخفاض المحتمل 
في إنتاج هذا العام، ومن أوكرانيا فقد تعاوضها جزئيًا الزيادات الكبيرة 
في صادرات الذرة من األرجنتين والبرازيل. بالمقابل، فإن الزيادة في 
الطلب على استيراد الشعير في شمال أفريقيا والعربية السعودية 
قد يقابله صادرات أكبر من الشعير من أوكرانيا واالتحاد األوروبي، 

ما يعزز تجارة الشعير بنحو تسعة في المائة قياسًا بمستوياتها خالل 
الموسم 2018/19. 

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:
Erin.Colier@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 تضم البلدان الُمصّدرة الرئيسية كاًل من األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا واالتحاد األوروبي واالتحاد 

الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية
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التغيير: 
20/2019 مقابل 

19/2018

20/2019
نتاج متوقع

19/2018
التقديرات

18/2017

نوفمبر/
تشرين
الثاني

مايو/أيار

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.2 1 425.5 1 438.3 1 407.9 1 433.7 اإلنتاج

-1.2 195.3 190.8 197.8 196.6 التجارة1
0.2 1 433.9 1 447.0 1 430.7 1 411.0 إجمالي االستهالك
0.1 216.4 216.9 216.2 211.7  أغذية

-0.2 805.0 812.1 806.4 796.2  أعالف
1.1 412.5 418.0 408.0 403.1 استخدامات أخرى

-3.9 393.6 390.5 409.4 421.8 المخزون في نهاية 
الموسم2 

مؤشرات االمداد والطلب  
استهالك الفرد لألغذية 

-0.7 28.1 28.1 28.3 28.0 العالم )كغ/السنة(

-2.2 36.3 36.4 37.1 36.5 البلدان منخفضة الدخل 
والتي تعاني من عجز 

غذائي )كغ/العام(
26.2 25.7 28.6 29.5 نسبة المخزون إلى 

االستخدام في العالم )%( 
14.9 14.2 15.3 15.7 نسبة المخزون إلى نفاذ 

المادة لدى المصدرين 
الرئيسيين3)%(

النسبة المئوية للتغيير 

في يناير/كانون الثاني-

أكتوبر/تشرين األول 

2019 مقابل يناير/
كانون الثاني-أكتوبر/

تشرين األول 2018

2019

 يناير/كانون

الثاني-أكتوبر/

تشرين األول

2018 2017 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار القمح4

)100=2004-2002( 

3.7 162 156 146
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األرز  

للتواصل:
Shirley.Mustafa@fao.org
Cristina.Costlet@fao.org 

 إنتاج األرز واستهالكه ومخزونه

نظرة على السوق العالمية لألرز

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

تسببت حالة تقلبات الهطوالت المطرية التي انتشرت في 
نصف الكرة الشمالي خالل الربيع والصيف في تدهور النظرة 

االستشرافية حيال إنتاج األرز عالميًا منذ مايو/أيار، األمر الذي أسفر 
عن دعم طفيف ألسعار األرز على المستوى العالمي في بيئة 

تجارية هادئة باستثناء هذه الزيادة. 

وبناًء على آخر التوقعات، قد يشهد إنتاج األرز خالل عام 2019 
تراجعًا على المستوى العالمي بنسبة 8,0 قياسًا بأعلى مستوى 
سجل له عام 2018. ومن المرتقب أن يحدث جل هذا التراجع خارج 
آسيا، السيما في أستراليا والبرازيل ونيجيريا والواليات المتحدة، 

حيث غالبًا ما يأتي نتيجة الطقس المناوئ، وبالتالي تقليص 
الهوامش لدى المنتجين. من جهة أخرى، يبدو أن آسيا تتجه نحو 

حصاد وفير آخر، مع توقعات بأن العجز في الصين والتراجع 
الطفيف في الهند ستعاوضه زيادة في اإلنتاج في مناطق أخرى 

من اإلقليم. 

وخفتت التوقعات بتحسن تجاري قوي خالل 2020 نظرًا ألن وفرة 
كميات المنتج على المستوى المحلي قد تبقي الطلب على 

االستيراد في البلدان اآلسيوية منخفضًا لسنة أخرى. مع ذلك، 
تبقى التوقعات المتعلقة بتدفقات األرز عالميًا خالل 2020 أعلى 

مستواها في 2019، وذلك نظرًا لزيادة الواردات المرتقبة في 
كافة المناطق األخرى. ولعل هذه الحال تنطبق على أفريقيا بصفة 
خاصة، حيث ستكون بلدان مثل غينيا والسنغال ونيجريا بحاجة إلى 

شراء كميات أكبر لتعويض انخفاض مستويات اإلنتاج. وإذا ما 
استثنيا أستراليا والبرازيل وتايلند، قد تزيد كافة البلدان الموّردة 
لألرز في العادة صادراتها خالل عام 2020، وتكون الزيادة األكبر 

من حصة الهند والصين تبعًا للتوقعات. في الواقع قد يؤدي نمو 
صادرات األرز الصيني عام 2020 إلى الحّد من الخلل التجاري الذي 

عاشته الصين منذ أن باتت مستوردًا صرفًا لألرز عام 2011. 

ومن المتوقع أن يتفوق نمو االستخدام الغذائي لألرز على 
النمو السكاني بشكل طفيف خالل الموسم 2019/20، ما يرفع 
االستهالك العالمي إلى مستوى يتجاوز اإلنتاج المرتقب. نتيجة 
لذلك، األمر الذي يؤدي إلى احتمال تراجع مخزون األرز عالميًا مع 

ختام المواسم التسويقية 2019/20، لكن إلى مستوى يبقيه 
عند مرتبة ثاني أعلى إنتاج مسجل. ولعل مستوردي األرز هم 

المسؤولون عن االستجرار من المخزون، وذلك بسبب انخفاض 
اإلنتاج في الصين كسبب رئيس، وكذلك في بنغالديش 

وإندونيسيا لكن بدرجة أقل. بالمقابل، قد يشهد االحتياطي 
المخزن لدى البلدان المصدرة الرئيسية الخمسة ارتفاعًا إلى أعلى 
مستوى له خالل خمس سنوات، وذلك على خلفية التراكم اآلخر 

الذي قد تشهده الهند. 

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 تضم البلدان الُمصّدرة الرئيسية كاًل من الهند وباكستان وتايلند والواليات المتحدة 

األمريكية وفيت نام.  

30

70

110

150

190

400

430

460

490

520

19/2018/1916/1714/1512/1310/11

Millions de tonnes, eq. usiné Millions de tonnes, eq. usiné

التغيير: 
20/2019 مقابل 

19/2018

20/2019
نتاج متوقع

19/2018
التقديرات

18/2017

نوفمبر/
تشرين
الثاني

مايو/أيار

% مليون طن
الموازنة العالمية

-0.8 513.4 516.8 517.5 509.4 اإلنتاج

3.1 47.7 48.9 46.2 48.4 التجارة 1

1.1 515.9 518.5 510.1 506.5 إجمالي االستخدام

1.7 417.8 418.7 410.8 406.5  أغذية

-1.2 180.9 178.7 183.1 174.1 المخزون في نهاية 
الموسم 2

نفاذ المخزون 
مؤشرات االمداد والطلب 

استهالك الفرد لألغذية
0.6 54.2 54.3 53.8 53.8 العالم )كغ/السنة(

1.1 57.8 58.1 57.1 57.3 بلدان العجز الغذائي ذات 
الدخل المنخفض )كغ/

السنة(
34.6 34.0 35.5 34.1 نسبة المخزون إلى االستخدام 

في العالم )%( 
22.7 21.1 22.4 18.2 نسبة المخزون إلى نفاذ 

المادة لدى المصدرين 
الرئيسيين3 )%(

النسبة المئوية للتغيير 

في يناير/كانون الثاني-

أكتوبر/تشرين األول 

2019 مقابل يناير/
كانون الثاني-أكتوبر/

تشرين األول 2018

2019

 يناير/كانون

الثاني-أكتوبر/

تشرين األول

2018 2017 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار القمح4

)100=2004-2002( 

-1.0 224 224 206
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دراسة استشرافية لألغذية 
نوفمبر/تشـــرين الثانـــي  2019

للتواصل:
Peter.Thoenes@fao.org 

  Di.Yang@fao.org 

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

 الكسبات 2002-2004 = 100

تشير التنبؤات األولية لمنظمة األغذية الزراعة بخصوص موسم 
2/91020 إلى سوق متوازنة نسبيًا للبذور الزيتية والمنتجات 

المشتقة عنها. 

بعد أن وصل اإلنتاج العالمي من البذور الزيتية إلى أعلى مستوى 
له خالل 2018/19، من المتوقع أن يشهد تراجعًا ألول مرة منذ 

2015/16، حيث يعزى هذا التراجع بالدرجة األولى إلى تدني إنتاج 
فول الصويا وبذور اللفت، وهو ما يفوق المكاسب المرتقبة في 

إنتاج محاصيل زيتية أخرى. إذ قد ينخفض إنتاج فول الصويا عن 
المستوى القياسي الذي سجله الموسم الماضي، وذلك يعود 

بدرجة كبيرة إلى تقلص المساحات المزروعة وانخفاض الغالل في 
الواليات المتحدة، وسط هوامش اإلنتاج غير المستقطبة وظروف 
الطقس غير المؤاتية. أما بخصوص بذور اللفت، فقد تسببت حالة 
الشكوك التي تعترض الصادرات إلى انخفاض الزراعات في كندا، 

بينما في االتحاد األوروبي وأستراليا كان الجفاف المديد سببًا في 
تدني الحصاد. وعلى صعيد زيت النخيل، قد يشهد اإلنتاج العالمي 

حالة من التباطؤ التي ترتبط بالحد من اتساع المساحة المزروعة 
والتوقعات بغالل متواضعة في إندونيسيا وماليزيا. 

وعلى مستوى الطلب، من المرتقب أن يستأنف نمو استهالك 
العالئق عالميًا، لكن على نحو متواضع، بعد تأثره بشكل كبير 

بتفشي حمى الخنازير األفريقية خالل 2018/19. وينتظر كذلك زيادة 
استهالك الزيوت والدهون لكن بنسبة دون المعدل، ما يعكس 

ركود النمو االقتصادي وتواضع الطلب عليه من قبل قطاع الوقود 
الحيوي. لكن، واعتمادًا على التنبؤات الراهنة، ال يزال االستهالك 
العالمي للعالئق والزيوت يتخطى اإلنتاج، ما يؤدي إلى انخفاٍض 
في احتياطي العالئق والزيوت بشكل كبير قياسًا بالعام الفائت. 

ورغم هذه المحدودية المتوقعة في المخزون االفتتاحي العالمي، 
ال تزال نسب المخزون إلى نفاذ المادة تشير إلى حالة من االرتياح 

في السوق. 

من التوقع أن تواصل التجارة الدولية بالعالئق والزيوت اتساعها 
خالل الموسم 2019/20، لكن بوتيرة أبطأ نسبيًا، مدعومة بتوقعات 

تراجع االستهالك العالمي وانخفاض اإلمدادات القابلة للتصدير. 
كما قد تستمر التوترات التجارية بين بلدان فردية، األمر الذي من 

شأنه التأثير في أسواق المحاصيل الزيتية والمنتجات المشتقة، ما 
يضيف حالة من الضبابية على الدراسة االستشرافية لألسواق. 

ولعل لمحة عن المستقبل تخبرنا بأن األسعار خالل األشهر القادمة 
ستتأثر بظروف الطقس في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، 
وكذلك بتطور وباء حمى الخنازير األفريقية، وبتنفيذ السياسات 

المحلية المتعلقة بالديزل الحيوي، ناهيك عن تطورات السياسات 
التجارية. وإذا ما تحققت التنبؤات الراهنة بانخفاض كبير في 

المخزون العالمي، عندها ستشهد أسعار المنتجات التي تدخل فيها 
مركبات المحاصيل الزيتية ارتفاعًا بالقياس مع مستواها الذي حافظ 

على انخفاضه لعدة سنوات. 

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

بذور

عالئق

زيوت

المحاصيل الزيتية 

  نظرة على السوق العالمية للمحاصيل الزيتية ومنتجاتها

التغيير: 
20/2019 مقابل 

19/2018

20/2019
توقعات

19/2018
إنتاج مقدر

18/2017

% مليون طن
إجمالي إنتاج العالئق/

الكسبات الزيتية
4.6 590.9 607.0 592.1

الزيوت والدهون1
2.8 240.2 241.0 234.3 اإلنتاج
2.9 280.0 280.3 271.1  االمداد 
2.9 245.7 240.9 228.5 االستخدام
3.6 131.8 130.2 124.6 التجارة

14.2 16.5 17.2 نسبة المخزون إلى 
االستخدام في العالم )%( 

 11.9  13.6 11.8 نسبة المخزون إلى نفاذ 
المادة لدى المصدرين 

الرئيسيين )%(

العالئق والكسبات
-4.0 150.7 157.0 152.3 اإلنتاج
-1.3 182.8 185.3 183.2  االمداد
1.9 155.9 153.1 152.7 االستخدام
0.8 99.6 98.8 97.8 التجارة

16.9 20.9 18.5 نسبة المخزون إلى 
االستخدام في العالم )%( 

11.5 15.3 11.3 نسبة المخزون إلى نفاذ 
المادة لدى المصدرين 

الرئيسيين )%( 2
التغيير:

 يناير/كانون الثاني – 
أكتوبر/تشرين األول 

2019 مقابل يناير/كانون 
الثاني – أكتوبر/تشرين 

األول 2018

2019
 يناير/كانون

الثاني – أكتوبر/
تشرين األول

2018 2017 مؤشرات منظمة األغذية والزراعة 

لألسعار )يناير/كانون الثاني- 

ديسمبر/كانون األول(

)100=2004-2002(

-6.4 142 150 152 البذور الزيتية
-16.9 156 184 159 الوجبات والكعك
-11.5 131 144 169 الزيوت النباتية
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مالحظة: للحصول على تفسير للتعاريف والتغطية، يرجى العودة إلى العدد السابق من 
إصدار »دراسة استشرافية لألغذية«. 
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السكر

للتواصل:
Elmamoun. Amrouk@fao.org

أسعار السكر العالمية

 نظرة على السوق العالمية للسكر

تتجه األسواق الدولية للسكر نحو محدودية طفيفة خالل الموسم 
التسويقي 2019/20، حيث من المرتقب أن ينخفض اإلنتاج عن 

المستوى القياسي الذي سجله الموسم الفائت، لكن مقابل 
زيادة االستهالك العالمي تبعًا للتوقعات. نتيجة لذلك، قد يشهد 

مخزون السكر تراجعًا خالل الموسم 2019/20. 

وتتوقع منظمة األغذية والزراعة انخفاضًا في إنتاج السكر على 
المستوى العالمي خالل 2019/20 )أكتوبر/تشرين األول-سبتمبر/

أيلول( إلى مستوى أدنى من إجمالي االستهالك. وقد أعيد 
النظر بالتوقعات المتعلقة بإنتاج السكر على المستوى العالمي 

للموسم 2019/20 حيث جرى تخفيض تلك التوقعات خالل األشهر 
األخيرة، لتقف اليوم عند كمية ال تتعدى 175 مليون طن، أي 

انخفاضًا بنسبة 8,2 في المائة عن الموسم 2018/19. وتعد الهند 
وتايلند وباكستان المسؤولة عن النسبة األكبر من هذا التراجع 
السنوي في إنتاج السكر على المستوى العالمي. أما ظروف 

الطقس غير المؤاتية خالل طور إشطاء قصب السكر ونموه 
الطولي فهي المسؤولة بالدرجة األولى عن تراجع اإلنتاج. 

ومن المرتقب أن يشهد استهالك السكر ارتفاعًا على المستوى 
العالمي بنسبة 4,1 في المائة خالل 2019/20، ما يشكل زيادة 

متواضعة قياسًا بالنمو المسجل خالل الموسم الفائت، مع بقاء 
هذا االستهالك أدنى من اتجاهه طويل األجل )10 سنوات(، ما 

يعكس تنامي مخاوف المستهلكين حيال االستهالك المفرط 
للسكر. وسيكون هذا النمو في استهالك السكر بارزًا في أفريقيا 
والشرق األوسط وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وذلك 

بفعل ارتفاع دخل الفرد وتدني أسعار السكر. 

وثمة توقعات أيضًا باتساع نطاق تجارة السكر على المستوى 
العالمي خالل الموسم 2019/20، وذلك بفعل زيادة الطلب على 

الواردات من بلدان مستوردة للسكر في العادة واتوافر المنتج 
بكميات كبيرة في بلدان مصّدرة رئيسية. ولعل تطبيق حوافز 

التصدير من قبل بعض البلدان المصّدرة الرئيسية من شأنه تعزيز 
التجارة العالمية بالسكر. وهنالك توقعات بزيادة صادرات البرازيل 
والهند، نتيجة توافر كميات كبيرة من مخزون السكر، مقابل تراجع 
صادرات تايلند، ثاني أكبر مصّدر للسكر، إثر تدني اإلنتاج بنسبة 

11 في المائة. ويذكر أن أسعار السكر على المستوى الدولي قد 
شهدت اتجاهًا منخفضًا خالل األشهر األخيرة، وذلك يعود إلى 
تراكم كميات كبيرة من المخزون في كل من البلدان المستوردة 

والمصدرة على حّد سواء، ناهيك عن تحسن قيمة الريال البرازيلي 
مقابل الدوالر األمريكي، وبالتالي تحفيز الشحنات من البرازيل، 

أكبر مّصدر للسكر على مستوى العالم. 

سنتًا أمريكيًا/لبرة

التغيير: 
20/2019 مقابل 

19/2018

20/2019
توقعات

19/2018
إنتاج مقدر

18/2017

% مليون طن
الموازنة العالمية

-2.8 175.1 180.1 183.2 اإلنتاج

1.3 56.3 55.6 61.7 التجارة*

1.4 177.5 175.0 172.3 االستخدام

-2.6 91.4 93.9 89.0 نفاذ المخزون
*أرقام التجارة تشير إلى

مؤشرات االمداد والطلب 
استهالك الفرد لألغذية

0.26 23.0 23.0 22.9 العالم )كغ/سنة(

0.74 16.4 16.3 16.6 البلدان منخفضة الدخل 

والتي تعاني من عجز 

غذائي 3 )كغ/العام(
51.5 53.7 51.7 نسبة المخزون إلى 

االستخدام في العالم )%( 
 التغيير*:

يناير/كانون الثاني - 
سبتمبر/أيلول 2019 
مقابل يناير/كانون 

الثاني – سبتمبر/أيلول 
2018

2019
 يناير/كانون

الثاني - سبتمبر/
أيلول

2018 2017  متوسط السعر اليومي
 بحسب االتفاق الدولي

للسكر )سنتًا أمريكيًا/ليبرة(

1.44 12.65 12.52 16.01  
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دراسة استشرافية لألغذية 
نوفمبر/تشـــرين الثانـــي  2019

اللحوم ومنتجاتها

للتواصل:
Upali.Galketiaratchilage@fao.org

النسبة المئوية 
للتغير خالل 2019 

مقابل 2018

20/2019
نتاج متوقع

19/2018
التقديرات

18/2017

نوفمبر/تشرين
الثاني

مايو/أيار

% مليون طن
)مكافئ وزن الذبيحة(

الموازنة 
العالمية

-1.0 335.2 336.5 338.6 333.6 اإلنتاج

1.3 72.2 71.6 71.3 69.6 لحم بقر

4.7 130.5 128.4 124.6 122.3 لحم دواجن

-8.5 110.5 115.6 120.7 119.8 لحم خنزير

0.8 15.4 15.3 15.3 15.2 لحم غنم

6.7 36.0 35.4 33.8 32.7 التجارة

6.0 11.1 11.3 10.5 9.8 لحوم األبقار

4.4 14.1 13.8 13.5 13.2 لحوم الدواجن

12.2 9.4 9.1 8.4 8.2 لحوم الخنزير

-1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 لحوم األغنام

مؤشرات 
االمداد 
والطلب

استهالك 
الفرد لألغذية:

-2.1 43.3 43.4 44.2 44.0 العالم )كغ/
العام(

7.7 10.8 10.5 10.0 9.8 التجارة – حصة 
اإلنتاج )%(

النسبة المئوية 
للتغيير في يناير/

كانون الثاني-
أكتوبر/تشرين األول 
2019 مقابل يناير/

كانون الثاني-
أكتوبر/تشرين األول 

2018

2019

 يناير/كانون

الثاني-أكتوبر/

تشرين األول

2018 2017 مؤشر منظمة 
األغذية 
والزراعة 

ألسعار اللحوم   
-2002(

)100=2004

3.6 173 166 170

نظرة على السوق الدولية للحوم

من المرتقب أن يسجل اإلنتاج العالمي للحوم كمية 335 مليون طن 
)وفق مكافئ وزن الذبيحة( عام 2019، أي أدنى بنسبة 1,0 في 

المائة عن عام 2018. ويشير هذا االنخفاض إلى تحول في اتجاه 
النمو المطرد المسجل خالل العقدين الماضيين، مع انخفاض أكثر 

حدة متوقع خالل مايو/أيار يعود بالدرجة األولى إلى التأثير الذي 
فاق التوقعات سابقًا حيال وباء حمى الخنازير األفريقية في الصين 

وانتشاره إلى العديد من البلدان في شرقي آسيا. وقد يشهد إنتاج 
الصين من اللحوم تراجعًا بنسبة ثمانية في المائة، ليعاوض بذلك 
الزيادات المتوقعة في إنتاج العديد من البلدان المنتجة الرئيسية، 

السيما الواليات المتحدة والبرازيل واالتحاد األوروبي واألرجنتين. أما 
التراجع العام في إنتاج اللحوم في الصين فيعكس تقلص إنتاج لحوم 

الخنزير بما ال يقل عن 20 في المائة، األمر الذي تغطيه جزئيًا زيادة 
في إنتاج أنواع أخرى من اللحوم. وفي الواليات المتحدة، أدت الزيادة 
في أوزان الذبائح إلى دعم النمو في إنتاج اللحوم، بينما كان الطلب 

الخارجي في البرازيل عاماًل مشجعًا على إنتاج كميات أكبر. وفي 
االتحاد األوروبي، من المرتقب أن يرتفع إجمالي إنتاج اللحوم، لكن 
بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا بفعل التراجع المحتمل في إنتاج 
لحوم األبقار. كما ثمة توقعات بزيادة إنتاج كافة أنواع اللحوم األخرى 
في االتحاد األوروبي، السيما إنتاج لحوم الخنزير، ما يعكس الطلب 
القوي من الصين. كذلك قد يرتفع إنتاج اللحوم في األرجنتين بفعل 

زيادة عمليات الذبح بالدرجة األولى. 

من المتوقع أن تبلغ كمية التجارة العالمية باللحوم ومنتجاتها 36,0 
مليون طن عام 2019، لترتفع بذلك بنسبة 7,6 في المائة عن 

نظيرتها عام 2018، وذلك يعود بالدرجة األولى إلى زيادة واردات 
الصين بفعل محدودية توافر اللحوم ومنتجاتها على المستوى 

المحلي إثر الخسائر التي طالت اإلنتاج بفعل تفشي حمى الخنازير 
األفريقية. ومن المتوقع أن تشهد إجمالي واردات اللحوم في 

الصين زيادة بنسبة 35 في المائة )أي قرابة مليوني طن( مع زيادة 
في مشتريات كافة أنواع اللحوم. بالمقابل، قد ينخفض استيراد 
اللحوم في العديد من البلدان كالواليات المتحدة وأنغوال. وعلى 
صعيد التصدير، قد تغطي البرازيل واالتحاد األوروبي والواليات 

المتحدة واألرجنتين وتايلند وكندا نسبة كبيرة من الزيادة في الطلب 
العالمي على اللحوم ومنتجاتها. غير أن محدودية توافر الكميات 

المخصصة للصادرات من شأنه خفض شحنات اللحوم من باراغواي 
وبيالروس وأورغواي. 

ال تزال أسعار اللحوم على المستوى الدولي، التي تقاس وفق 
مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم، تسجل زيادة شهرية 

متوسطة منذ بداية 2019، حيث سجلت أسعار لحوم الخنزير، المجمدة 
بصفة خاصة، االرتفاع األكثر حدة بفعل ارتفاع موجة الطلب على 
الواردات من الصين. كما تحسنت أسعار لحوم الدواجن واألغنام 

واألبقار، أيضًا بسبب الطلب األقوى من الجانب اآلسيوي. 
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قد يطرق إنتاج الحليب على المستوى العالمي حاجز 852 مليون 
طن عام 2019، ليحقق زيادة عن عام2018  بنسبة 1,4 في المائة، 

وهي نسبة نمو أدنى من توقعات مايو/أيار، حيث يعكس هذا 
االنخفاض إعادة النظر بإنتاج الهند واالتحاد األوروبي. ويعود 
جل التوسع المرتقب في اإلنتاج بأصله إلى الهند وباكستان 

والصين واالتحاد األوروبي والبرازيل، حيث يعاوض جزئيًا بحاالت 
التراجع التي شهدتها بعض البلدان من قبيل أستراليا وكولومبيا 

واألرجنتين. وفي الهند وباكستان نجد أن زيادة أعداد القطعان 
يفضي إلى نمو اإلنتاج، بينما في الصين كانت التطورات على 

مستوى كفاءة المزرعة سببًا في دعم نمو اإلنتاج بشكل أكبر. أما 
في االتحاد األوروبي، يشهد اإلنتاج ارتفاعًا، لكنه يبقى بوتيرة 

بطيئة، إذ تسبب الطقس الجاف خالل الصيف في إعاقة عمليات 
توصيل الحليب، بينما في البرازيل كانت زيادة أعداد القطعان 

المخصصة لأللبان واستقرار أسعار الحليب سببًا في دعم إنتاج 
كميات أكبر. بالمقابل، قد يشهد اإلنتاج تراجعًا في أستراليا 

وكولومبيا بفعل الطقس الجاف، بينما من شأن ارتفاع تكاليف 
األعالف وانحسار الطلب من قبل المستهلك في األرجنتين أن 
يسفر عن خفوت اإلنتاج. أما على صعيد مناطق أخرى، فنجد أن 
ارتفاع غالل الحليب في الواليات المتحدة يتسبب في دعم زخم 
النمو، بينما كان الطقس المؤاتي في نيوزيلندا سببًا في دعم 

النظرة االستشرافية اإليجابية حيال اإلنتاج. 

قد تصل التجارة العالمية بمنتجات األلبان )وفق مكافئ الحليب( 
عام 2019 إلى 76 مليون طن، أي بارتفاع 0,8 في المائة عن عام 

2018، حيث تبقى أدنى بشكل ملحوظ عن التوقعات السابقة 
للنمو. ولعل ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى التراجع المرتقب بنسبة 
أعلى في نمو واردات الصين، ما يعكس االنخفاض المرتقب 

ال على مستوى واردات الزبدة فحسب، بل على مستوى مصل 
الحليب أيضًا بفعل تراجع الطلب من جانب مربي الخنازير. أما في 

مناطق أخرى، فقد يقدم االتحاد الروسي والفلبين وإندونيسيا 
واليابان على شراء كميات أكبر من منتجات األلبان عام 2019. 
أما الكمية الكبيرة من اإلمداد العالمي المتزايد فقد تأتي من 

نيوزيلندا واالتحاد األوروبي، والفضل في ذلك يعود إلى زيادة 
توافر الصادرات واالتفاقات التجارية الجديدة. بالمقابل، تسببت 

التعريفات االنتقامية في خفض الطلب على منتجات مصل 
الحليب المستخدم كعلف للخنازير، كما ستتسبب المنافسة 

المتقدة في إعاقة صادرات منتجات األلبان من الواليات المتحدة، 
في حين يبقى لمحدودية توافر الصادرات وزنه في الصادرات 

األسترالية. 

سجلت أسعار مشتقات األلبان، التي تقاس وفق مؤشر منظمة 
األغذية والزراعة ألسعار مشتقات األلبان، زيادة على المستوى 
الدولي بنسبة 24 في المائة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 

هذا العام، حيث يرجع هذا االرتفاع بدرجة كبيرة إلى الطلب العالمي 
القوي. ومنذ يونيو/حزيران كانت عروض أسعار الزبدة واألجبان 

خاضعة لضغط أكبر مسبب لتراجعها بفعل زيادة توافر الصادرات، 
السيما من نيوزيلندا، بينما اتخذت عروض أسعار الحليب المجفف 

خالي الدسم والحليب المجفف كامل الدسم منحى صاعدًا، ما 
يعكس الطلب القوي على االستيراد من آسيا. 

الحليب ومنتجات األلبان

للتواصل:
Upali.Galketiaratchilage@fao.org

النسبة المئوية 
للتغير خالل 
2019 مقابل 

2018

20/2019
نتاج متوقع

19/2018
التقديرات

18/2017

نوفمبر/
تشرين
الثاني

مايو/أيار

% مليون طن
)وزن حي( 

الموازنة العالمية
1.4 852.0 859.0 840.5 823.9 إجمالي إنتاج الحليب

0.8 76.2 76.1 75.6 72.8 إجمالي التجارة

مؤشرات االمداد 
والطلب 

استهالك الفرد لألغذية
0.3 110.4 111.3 110.1 109.1 العالم )كغ/السنة(

-0.6 8.9 8.9 9.0 8.8 التجارة – حصة اإلنتاج 
)%(

النسبة المئوية 
للتغيير في يناير/

كانون الثاني-
أكتوبر/تشرين 
األول 2019 
مقابل يناير/

كانون الثاني-
أكتوبر/تشرين 

األول 2018

2019

 يناير/كانون

الثاني-أكتوبر/

تشرين األول

2018 2017 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار منتجات 

األلبان 
)100=2004-2002(

1.2 199 193 202

نظرة على السوق العالمية لأللبان

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

للتواصل:
Audun.Lem@fao.org 

Stefania.Vannuccini@fao.org

النسبة المئوية 
للتغير خالل 
2019 مقابل 

2018

20/2019
نتاج متوقع

19/2018
التقديرات

18/2017

نوفمبر/
تشرين
الثاني

مايو/أيار

% )وزن حي( مليون طن
الموازنة العالمية

0.0 177.8 177.8 177.7 172.6 اإلنتاج
-3.4 91.3 91.3 94.5 92.5 مصائد األسماك الطبيعية
3.9 86.5 86.5 83.2 80.1 تربية األحياء المائية

-1.4 160.5 164.5 162.9 156.5 قيمة  التجارة  )الصادرات 
بمليارات  الدوالرات األمريكية(

-1.2 64.3 64.5 65.1 64.9 حجم التجارة )وزن حي(
0.0 177.8 177.8 177.7 172.6 إجمالي االستخدام
1.6 158.2 158.2 155.7 153.4  أغذية

-14.2 15.0 15.0 17.5 14.6  أعالف
0.0  4.6 4.6 4.6 5.1 استخدامات أخرى

مؤشرات االمداد والطلب
استهالك الفرد لألغذية

0.6 20.5 20.5 20.4 20.3 األسماك المخصصة 
لألغذية )كغ/العام(

-2.0 9.3 9.3 9.5 9.7 من مصائد األسماك 
الطبيعية )كغ/العام(

2.8 11.2 11.2 10.9 10.6 من تربية األحياء المائية 
)كغ/العام(

النسبة المئوية 
للتغيير في 
يناير/كانون 

الثاني-سبتمبر/
أيلول 2019 
مقابل يناير/

كانون الثاني- 
سبتمبر/أيلول 

2018

2019
 يناير/كانون

 الثاني-
سبتمبر/
أيلول

2018 2017 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار األسماك 

)100=2004-2002(

-2.1 156 158 158

نظرة على السوق العالمية لألسماك

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، والمركز اإلحصائي في النرويج. 

لن يشهد إنتاج األسماك على المستوى العالمي نموًا عام 2019 تبعًا 
للتوقعات. وثمة تكلفة باهظة يدفعها المستهلكون وأصحاب األعمال 

على حد سواء جراء التوترات التجارية، مع توقعات بتراجع التجارة 
بالمأكوالت البحرية.1 

ومن المرتقب أن يشهد إنتاج األسماك استقرارًا على المستوى 
العالمي عام 2019 قياسًا بالعام الفائت، مع تراجع بنسبة 3,4 في 

المائة في إنتاج مصائد األسماك الطبيعية الذي عاوضه زيادة بنسبة 
3,9 في المائة في إنتاج مستزرعات األسماك. وتأتي رأسيات 

األرجل والقد بين حيوانات المياه المفتوحة التي شهدت محدودية 
في اإلمداد. كذلك انخفض إنتاج األنشوجة أيضًا خالل موسم الصيد 

األول )من أواخر أبريل/نيسان حتى أواخر يوليو/تموز(. بينما يبقى 
اتجاه نمو قطاع المستزرعات المائية ثابتًا. أما اإلمدادات بأنواع أسماك 

الزعانف الرئيسية المزروعة فستعاود ارتفاعها عام 2019، في حين 
من المتوقع أن يسجل إنتاج الروبيان تراجعًا حادًا في آسيا. ويذكر أن 
إنتاج المستزرعات ومصائد األسماك الطبيعية قد تأثر بارتفاع درجات 

حرارة المياه هذا العام. 

ونتيجة الضغط الناجم عن التطورات غير المؤاتية على مستوى 
االقتصاد الشامل، السيما التوقعات بتباطؤ النمو االقتصادي 

والتوترات التجارية، قد تشهد التجارة العالمية باألسماك ومنتجاتها 
انكماشًا هذا العام، حيث قد تسجل كميتها تراجعًا بنسبة 1,2 في 

المائة، بينما قد تراجع قيمتها بنسبة 1,4 في المائة. ومن المتوقع 
أن تسجل الواردات إلى الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي تراجعًا 

هامشيًا، بينما قد تشهد نظيرتها إلى الصين زيادة ملحوظة. لكن على 
مستوى الصادرات، ستشهد الصين تراجعًا في إيرادات الصادرات، 

وذلك يعود بصفة رئيسية إلى انحسار الصادرات إلى الواليات 
المتحدة إثر الحرب التجارية والتعريفات الجمركية المرتبطة بها. 

وإلى جانب التأثير المباشر للتعريفات الجمركية في التدفق التجاري 
بين الواليات المتحدة والصين، تترجم الضبابية الجيوسياسية بينهما 

على نطاق أوسع إلى بيئة صناعة قرار تزداد حذرًا يومًا تلو اآلخر 
على مستوى األعمال المرتبطة بالمأكوالت البحرية والمستهلكين 

والمستثمرين. كما تتسبب الحرب التجارية المذكورة بين الجانبين في 
إحداث تحوالت دائمة محتملة على مستوى األسواق الرئيسية، بما 

فيها أسواق رأسيات األرجل وجراد البحر وأسماك القاع والبلطي، 
حيث يسعى المصدرون الصينيون إلى إيجاد أسواق بديلة، بينما 
تبحث الجهات الشرائية األمريكية عن موردين جدد. وعلى مستوى 

السلع األخرى، من قبيل الرخويات ثنائية األصداف واألسماك البحرية 
الصغيرة، كان تأثير التوترات أخف، مع نظرة استشرافية أكثر إيجابية 

حيال الطلب. 

كما سجل مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك تراجعًا 
بنسبة 2,1 في المائة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول قياسًا 

بالفترة عينها من العام المنصرم. ولعل هذا التراجع يعزى بصفة 
رئيسية إلى انخفاض أسعار كثير من األنواع المستزرعة المهمة، بما 
في ذلك الروبيان والسلمون، وبانجاسيوس والبلطي، نتيجة زيادة 

اإلمدادات وتقلبات الطلب. كذلك انخفضت أسعار التونة المعلب، مع 
توقعات محدودة بتحسنها.

 

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

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

 ،كلذ فالخ ددحي مل ام ،ةيئاملا تاناويحلا نم اهريغو ةيوخرلاو ةيرشقلا تاناويحلا »ةيرحب تالوكأم« وأ »كامسأ« حلطصمب دصقي   

 باشعألاو فحاوزلاو ةيئاملا تاييدثلا هنم ىنثتسيو ،ةحوتفملا هايملا وأ ةيرحبلا كامسألا دئاصم ىلإ اهلصأب ءايحألا هذه دوعتو

.ةيئاملا تاتابنلا نم اهريغو ةيرحبلا

 مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك
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 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، والمركز اإلحصائي في النرويج.

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

ارتفعت صادرات الموز على 
المستوى العالمي إلى مستوى 

قياسي، باستثناء موز الجنة، 
حيث سجلت 19,2 مليون طن 

عام 2018 نتيجة النمو الكبير 
على مستوى اإلمدادات. 

وتشير األرقام الواردة التي جرى 
الحديث عنها على مدار العام 

بأكمله إلى زيادة في الشحنات 
العالمية بنسبة 5,7 في المائة 
قياسًا بعام 2017. ولعل هذه 
الزيادة ترجع إلى النمو القوي 
في اإلمدادات من اإلكوادور 

والفلبين، البلدين الرائدين 
في التصدير. بالمقابل، ال 

تزال ظروف الطقس المناوئة 
تؤثر في شحنات جهات موّردة 
رئيسية عديدة، السيما كوستا 

وريكا وجمهورية الدومينيكان.

متواجد في:
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/bananas/en/

 

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/bananas/en/


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 

والروسية.  باإلسبانية 

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/home/ar( على العنوان 
االلكتروني التالي: http://www.fao.org/giews/ar.كما تتوافر دراسات 

أخرى ذات صلة باألسواق وحالة األغذية على المستوى العالمي على 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar :الرابط

يصدر العدد القادم في يوليو/تموز 2019 

لتساؤالتكم أو لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع: 
شعبة التجارة واألسواق 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
Via delle Terme di Caracalla

00153  روما، إيطاليا 

هاتف: 0039-06-5705-3264
فاكس:0039-06-5705-4495

Trade.Markets@fao.org or giews1@fao.org :بريد الكتروني

CA7472AR/1/01.20


