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دراســة استشــرافية لألغذية
األســــواق  موجــــز 

2021 الثاني  نوفمبر/تشرين 



شكر وتقدير
يصدر تقرير “دراسة استشرافية لألغذية” عن شعبة التجارة واألسواق لمنظمة األغذية والزراعة. 

وقد أعد هذا اإلصدار بتوجيه عام من أبو بكر بن بالحسن، مدير شعبة التجارة واألسواق، و
Abdolreza Abbassian، كبير الخبراء االقتصاديين. كما دّون التقرير فريق من الخبراء االقتصاديين 

الذين ترد أسماؤهم وعناوين التواصل معهم عبر البريد االلكتروني كّل تحت إسهاماته في موجزات 
األسواق. وقد أفاد تقريرنا هذا من الدعم البحثي الذي أواله كثير من العاملين، ونخص بالذكر منهم 

 Laviniaو Grace Maria Karumathyو Alice Fortunaو Harout Dekermendjianو David Bedford
Lucarelli وEmanuele Marocco وMarco Milo وFabio Palmeri والفريق اإلحصائي المعني 

بمصائد األسماك.  

كما نتوجه بشكر خاص إلى David Bedford وLavinia Lucarelli إلعداد المخططات البيانية والجداول 
اإلحصائية، وكذلك إلى Valentina Benti على دعمها اإلداري. ويعرب الفريق أيضًا عن امتنانه لـ 

Ettore Vecchione للنشر المكتبي وClare Pedrick لمساعدتها القيمة في تحرير التقرير.

المسميات المستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ال تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
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اإلشارة إلى شركات أو منتجات محددة لمصنعين، سواء كانت مشمولة ببراءات االختراع أم ال، أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيال لها على أخرى 

ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها.  

إن وجهات النظر الُمعبر عنها في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف )المؤلفين( وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها. 
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للتواصل:

)إنتاج(
Erin.Collier@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

القمح 

يتسبب التراجع المرتقب في إنتاج القمح على المستوى العالمي 
مقابل ارتفاع الطلب عليه على ما يبدو في تردي محدودية توافر 

المنتج في أسواق القمح العالمية خالل الموسم 22/2021، وهو 
ما ينعكس من خالل ارتفاع األسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عدة 

أعوام بدءًا من مطلع العام. 

وبكمية 770.4 مليون طن، تشير توقعات منظمة األغذية والزراعة 
بشأن اإلنتاج العالمي من القمح لعام 2021 إلى تراجع بنسبة 0.8 

في المائة عن نظيره المسجل عام 2020 يعزى بالدرجة األولى إلى 
انخفاض اإلنتاج المتوقع في كندا واالتحاد الروسي والواليات 
المتحدة األمريكية )الواليات المتحدة(، وبلدان أخرى عديدة في 

الشرق األدنى. 

وقد يصل إجمالي استخدام القمح تبعًا للتوقعات إلى نحو 779 
مليون طن خالل موسم 22/2021، أي بارتفاع 2.2 في المائة 

عن موسم 21/2020. ويشهد استهالك األغذية على المستوى 
العالمي ارتفاعًا على التوازي مع النمو السكاني على ما يبدو، 
بينما ثمة توقعات بنمو قوي في االستخدام العلفي للقمح، 

السيما في االتحاد األوروبي، وكذلك في الصين والهند والمملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهو ما يرجع بالدرجة 

األولى إلى زيادة اإلنتاج وقوة الطلب على األعالف. 

ومع توقعات بتجاوز إجمالي استخدام القمح لإلنتاج العالمي، قد 
تشهد مخزونات القمح انخفاضًا على المستوى العالمي بنسبة 
2.2 في المائة عن مستواها االفتتاحي الذي سجلته بكمية 280 

مليون طن. وجل هذا التراجع يتركز وفق التنبؤات لدى البلدان 
الُمصّدرة الرئيسة وعلى رأسها كندا واالتحاد الروسي والواليات 

المتحدة، بفعل تدني آفاق الحصاد فيها. وعليه، فإن نسبة 
المخزون النهائي لدى البلدان المصدرة الرئيسة للقمح إلى نفاذه 

الكلي )أي االستخدام المحلي مضاف إليه التصدير( قد تتراجع إلى 
12.5 في المائة، لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها خالل عقدين، 
ما يشير إلى ظروف محدودية أكبر في األسواق العالمية ويبقي 
على أسعار المنتج أعلى بنسبة 29.1 في المائة خالل الفترة من 
يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين األول 2021 قياسًا بالفترة 

عينها لعام 2020. 

ومن المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بالقمح بنسبة 1.8 في 
المائة خالل 22/2021 )يوليو/تموز – يونيو/حزيران(، لتطرق بذلك 

حاجزًا قياسًا جديدًا بكمية 192 مليون طن، مدعومة بكمية أكبر من 
الصادرات المرتقبة إلى أفغانستان والعراق والجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية وتركيا، لتعويضها عن انخفاض اإلنتاج، وكذلك إلى 
مصر، لتجديد مخزونها. وعلى مستوى البلدان المصدرة، نرى أن 
زيادة توافر المنتج يعزز الشحنات من األرجنتين وأستراليا واالتحاد 

األوروبي وأوكرانيا، وهو ما يرجح على التراجع المرتقب في 
المبيعات من االتحاد الروسي والواليات المتحدة، حيث تنخفض 

اإلمدادات فيهما عن الموسم السابق وفق التوقعات. 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

إحاطة منظمة األغذية والزراعة بشأن العرض والطلب على الحبوب على الرابط
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/

التوقعات بشأن المحاصيل وحالة األغذية
 http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ar/

مرصد األسواق لنظام المعلومات الخاصة باألسواق الزراعية
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

إنتاج القمح واستهالكه ومخزونه

لمحة على السوق العالمية للقمح

التغيير خالل 
الموسم
22/2021 

مقابل
21/2020

22/2021
كميات متوقعة

21/2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2019

نوفمبر/
تشرين 
الثاني

)يونيو/
حزيران(

% مليون طن
الموازنة العالمية

-0.8 770.4 785.8 776.5 760.2 اإلنتاج

1.8 192.3 187.2 189.0 183.9 التجارة 1
2.2 778.8 778.6 761.9 751.8 إجمالي االستهالك
1.4 533.0 530.9 525.9 519.1  أغذية
5.7 156.6 155.5 148.1 139.7  أعالف
1.4 89.2 92.2 87.9 92.9 استخدامات أخرى
-2.2 282.1 298.7 288.5 279.2 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.3 67.7 67.4 67.5 67.3 العالم )كغ/السنة(
0.5 40.0 49.6 39.8 39.9 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
 )كغ/السنة(

35.8 38.0 37.0 36.6 نسبة  )%(  المخزون إلى 
االستخدام  في   العالم

 12.5 17.1 15.0 15.3 نسبة  )%(  المخزون  إلى  النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير خالل  
الفترة من 
يناير/كانون 

الثاني-أكتوبر/
تشرين األول 
2021 مقارنة 
بالفترة من 
يناير/كانون 

الثاني-أكتوبر/
تشرين األول 

2020

2021
يناير/

كانون 
الثاني-
أكتوبر/

تشرين 
األول

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار القمح 4

)100=2016-2014(

29.1  127  101 95

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

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

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

  الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية. 
4 مقتبس من مؤشر القمح للمجلس الدولي للحبوب.
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الحبوب الخشنة

ترى توقعات منظمة األغذية والزراعة أن اإلنتاج العالمي من الحبوب 
الخشنة لعام 2021 يتجاوز نظيره المسجل عام 2020 بنسبة 1.5 في 

المائة، إثر تسجيل أعلى مستوى إنتاج بكمية  505 1 مليون طن. ومن 
المرتقب أن يطرق إنتاج الذرة على المستوى العالمي حاجزًا جديدًا 

عام 2021، ليعكس بذلك كمية أكبر من اإلنتاج في الصين وأوكرانيا 
والواليات المتحدة؛ زيادة ترجح على التراجع المتوقع في إنتاج البرازيل. 

كما قد يزداد إنتاج الذرة الرفيعة تبعًا للتنبؤات، بينما قد يكون التراجع 
من نصيب إنتاج الشعير على المستوى العالمي. 

ومن المتوقع أن يشهد إجمالي استخدام الحبوب الخشنة نموًا خالل 
موسم 22/2021 بنسبة 1.6 في المائة يعزى إلى حد كبير إلى زيادة 

استخدام الذرة المدعوم بالطلب القوي على األعالف في كل من 
الصين والبرازيل، إضافة إلى اتساع نطاق استخدامها العلفي في 

كندا، وإنتاج كميات أكبر من اإليثانول المعتمد على الذرة في البرازيل 
والواليات المتحدة األمريكية إثر تعافي الوضع االقتصادي الذي يدفع 

بالطلب على النفط الخام نحو االرتفاع وبالتالي زيادة أسعاره. واألمر 
سيان بالنسبة الستخدام الذرة الرفيعة، حيث من المتوقع أن يزداد 
استخدامها الغذائي والعلفي. لكن بالمقابل، قد يؤدي تدني إنتاج 

الشعير إلى كبح استخدامه العلفي والصناعي. 

عقب تراجعها على مدى ثالثة أشهر متعاقبة، من المتوقع أن 
تبقى مخزونات الحبوب الخشنة في نهاية مواسم 2022 قريبة من 
مستوياتها االفتتاحية على المستوى العالمي. أما الزيادة المرتقبة 
في مخزون الذرة، التي جلها من نصيب الصين والواليات المتحدة، 

فتعاوض تراجع مخزون الشعير عالميًا. عمومًا، من المتوقع أن تشهد 
نسبة مخزون الحبوب الخشنة إلى استخدامها تراجعًا طفيفًا خالل 

22/2021 لتصل إلى 22.3 في المائة، لكنها التزال تشير إلى ارتياح 
نسبي في حالة أسواق.

قد تتقلص التجارة العالمية بالحبوب الخشنة للموسم 22/2021 
)يوليو/تموز – يونيو/حزيران( بنسبة 1.7 في المائة عن المستوى 

القياسي التي سجلته خالل موسم 22/2021. إذ من المتوقع 
أن تتراجع تجارة الذرة عالميًا ألسباب ترجع بمعظمها إلى انخفاض 

مشتريات الذرة من جانب الصين وفيت نام. وعلى مستوى التصدير، 
قد تؤدي الزيادة المرتقبة في مبيعات الذرة من األرجنتين وأوكرانيا 

إلى معاوضة جزئية النخفاض كميات الشحنات من البرازيل والواليات 
المتحدة. كما من المحتمل أن تتراجع تجارة الشعير، ألسباب تعزى 

بالدرجة األولى إلى انخفاض الطلب من جانب الصين والمغرب. وبعد 
االرتفاع الذي سجلته بأكثر من 60 في المائة خالل 22/2021، شهدت 

أسعار الحبوب الخشنة ارتفاعًا طفيفًا منذ بدء موسم 22/2021 بسبب 
زيادة اإلنتاج وانخفاض الطلب على االستيراد في المقام األول، 

السيما استيراد الذرة، إال أن أسعارها التزال عند مستويات مرتفعة.   
 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

إحاطة منظمة األغذية والزراعة بشأن العرض والطلب على الحبوب على الرابط
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/

التوقعات بشأن المحاصيل وحالة األغذية
 http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ar/

مرصد األسواق لنظام المعلومات الخاصة باألسواق الزراعية
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

إنتاج الحبوب الخشنة واستهالكها ومخزونها

لمحة عن السوق العالمية للحبوب الخشنة

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

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

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

  الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية. 

للتواصل:
Erin.Collier@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

التغيير 
خالل 

الموسم
22/2021 

مقابل
21/2020

22/2021
كميات متوقعة

21/2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2019

نوفمبر/
تشرين 
الثاني

)يونيو/
حزيران(

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.6 1 514.0 1 516.1 1 490.8 1 461.1 اإلنتاج

1.4 229.1  234.2 225.9  220.3 التجارة 1

1.5 884.8 1 526.5 871.5 852.3 إجمالي االستهالك

1.7 400.1  225.9 393.4 388.5  أغذية

-0.1 349.6  895.4 349.8 360.7  أعالف

3.6 401.7  405.3 387.5 404.4 استخدامات أخرى

-0.2 413.0  328.2 413.9 412.9 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.4  29.1  28.7  29.0  28.6 العالم )كغ/السنة(

1.4  66.3  37.9  65.4  64.7 بلدان العجز الغذائي ذات 
 الدخل المنخفض

 )كغ/السنة(

 22.3  20.8  23.1  24.2 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

 15.1 20.1 14.9 16.1 نسبة  )%(  المخزون  إلى  النفاذ 
لدى  المصدرين  الرئيسيين 3 

التغيير: 
يناير - 
أكتوبر 
 2021
مقارنة 
بشهر 
يناير - 
أكتوبر 
2020

%

2021
يناير/

كانون 
الثاني-
أكتوبر/

تشرين 
األول

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب 

الخشنة 4
)100=2016-2014(

49.7  144  101 95

)إنتاج(

مليون طن مليون طن

1520

1365

1210

1055

900

400

330

260

190

120
12/1114/1316/1518/1720/1922/21

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

http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ar/
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
mailto:Erin.Collier%40fao.org?subject=
mailto:Jonathan.Pound%40fao.org?subject=
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صحيح أن استمرار التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19، 
واالرتفاع الحاد في أسعار المستلزمات الزراعية الذي اقترن بتقلبات 

الهطوالت المطرية، أبطأ من وتيرة اتساع زراعة األرز، إال أن 
التوقعات التزال تقول بانتهاء موسم 2021 على نحو مؤات. فمن 
المتوقع أن يصل اإلنتاج العالمي من األرز إلى 518.2 مليون طن 

)وفق األساس المطحون(، مرتفعًا بذلك بنسبة 0.9 في المائة عن 
الحصاد القياسي المسجل 2020. أما جل اإلنتاج اإليجابي للموسم 

فنجده من نصيب آسيا، حيث الزراعات التي تتسم بقدرتها على 
التأقلم وانخفاض ظاهرتي الفيضانات والجفاف نسبيًا عزز من 

آفاق اإلنتاج. كذلك أدت ظروف النمو المؤاتية إلى تحسين اإلنتاج 
في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، شأنها شأن المياه 

الوفيرة المخصصة للري في أستراليا. لكن بالمقابل، أدى التنافس 
مع محاصيل أخرى إلى تقييد آفاق اإلنتاج لدى الواليات المتحدة 

األمريكية، في حين أدى الطقس غير المؤاتي وتقلص هوامش 
األرباح لدى المنتجين إلى ضعف التوقعات حيال اإلنتاج لدى أفريقيا 

وأوروبا. 

ولعل حصاد كميات قياسية أخرى يضمن استمرار زيادة اإلمداد 
بكميات كافية من األغذية، في حين أبقت األسعار الجاذبة على 

اهتمام القطاعين العلفي والصناعي باألرز. وعليه، يشهد 
استخدام األرز نموًا على المستوى العالمي بنسبة 1.6 في المائة 
خالل موسم 22/2021 ليصل إلى ذروته بكمية 518.2 مليون طن، 
بينما يدور المخزون العالمي من األرز عند إغالق مواسم التسويق 

للفترة 22/2021 في فلك مستوى مرتفع تاريخي بكمية 187.6 
مليون طن. 

رغم التراجع المتوقع في الطلب اآلسيوي على االستيراد، إال أن 
التجارة الدولية باألرز قد تواصل اتساعها عام 2022 تبعًا للتوقعات، 

حيث قد تصل إلى أعلى مستوى لها بكمية 3.15 مليون طن. 
ولعل استمرار النمو الذي تشهده المشتريات األفريقية سيدعم 

هذا االتساع، مع أن الواردات من جميع المناطق األخرى ستشهد 
تحسنًا بحسب التصورات بعد تراجعها بفعل توافر كميات كبيرة 

محليًا واضطراب سلسلة اإلمداد عام 2021. وفي أوساط البلدان 
المصدرة، يبدو أن التحسن في الشحنات التايلندية يضعف من 

حجم صادرات الهند وفيت نام بالدرجة األولى. في حين قد تبقي 
األسعار التنافسية والجهود الرامية إلى التوسع نحو أسواق جديدة 

على قوة الصادرات الهندية عام 2022. 
 

رغم بزوغ شيء من مؤشرات التحسن، إال أن أسعار األرز على 
المستوى الدولي تتخذ منحى متراجعًا عمومًا منذ مايو/أيار 2021، 
ما يعكس حاالت التراجع في قيمة العملة مقابل الدوالر األمريكي 

وجهود استقطاب مبيعات جديدة التي واجهت معوقات ارتفاع 
تكاليف الشحن ونقص الحاويات. األمر الذي انعكس على مؤشر 

منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز، حيث وقف عند 99.9 
نقطة في أكتوبر/تشرين األول 2021 متراجعًا بنسبة 9.7 في 

المائة عن مايو/أيار و8 في المائة عن قيمته التي سجلها قبل عام. 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

مرصد األسواق لنظام المعلومات الخاصة باألسواق الزراعية
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

إحاطة منظمة األغذية والزراعة بشأن العرض والطلب على الحبوب على الرابط
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/

تحديث منظمة األغذية والزراعة ألسعار األرز
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice- price-

update/en/

إنتاج األرز واستهالكه ومخزونه

لمحة إلى السوق العالمية لألرز

 1 صادرات السنة التقويمية )عرض السنة الثانية(. 

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

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

للتواصل:
Shirley.Mustafa@fao.org

التغيير خالل 
الموسم
22/2021 

مقابل
21/2020

22/2021
كميات متوقعة

21/2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2019

نوفمبر/
تشرين 
الثاني

)يونيو/
حزيران(

% مليون طن
الموازنة العالمية

0.9 518.2 519.1 513.7 502.9 اإلنتاج

4.6 51.3 47.9 49.0 45.6 التجارة 1

1.6 518.8 520.6 510.7 501.8 إجمالي االستهالك

1.6 424.9 427.1 418.1 412.3  أغذية

0.3 187.6 184.6 187.1 185.7 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.6 54.0 54.2 53.6 53.5 العالم )كغ/السنة(

1.0 53.2 65.9 52.7 52 بلدان العجز الغذائي ذات 
 الدخل المنخفض

 )كغ/السنة(

 35.8 35.1 36.1 36.4 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

 26.7 26.0 26.8 25.8 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير: 
يناير/كانون 
الثاني – 

أكتوبر/
تشرين 

األول 2021 
مقابل يناير/

كانون الثاني 
– أكتوبر/
تشرين 

األول 2020

2021
يناير/

كانون 
الثاني-
أكتوبر/

تشرين 
األول

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار األرز 4

)100=2016-2014(

8.7  110 102 106

مليون طن مليون طن

13/1215/1417/1619/1822/21 21/20
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المخزون )المحور األيمن(اإلنتاج )المحور األيسر(
االستهالك )المحور األيسر(

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice- price-update/en/
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice- price-update/en/
mailto:Shirley.Mustafa%40fao.org?subject=
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مالحظة: للحصول على تفسير للتعاريف والتغطية، يرجى العودة إلى األعداد السابقة إلصدار
»دراسة استشرافية لألغذية» .

التغيير خالل 
الموسم
22/2021 

مقابل
21/2020

22/2021
كميات 
متوقعة

21/2020
كميات 
تقديرية.

20/2019

% مليون طن
إجمالي إنتاج البذور الزيتية

3.7 635.5 612.8 587.6 اإلنتاج

التجار 
3.7  250.1  241.1  234.6 اإلنتاج
1.9  281.1  276.0  275.3 اإلمداد
1.9  248.7  243.9  242.3 االستهالك
3.4  137.2  132.7  135.1 التجارة

 13.6  12.7  14.4 نسبة المخزون إلى االستهالك )%(  

 9.7  9.3  11.0
نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى 

البلدان المصدرة الرئيسية )%(
العالئق والكسبات 6

4.4  165.6  158.6  149.8 اإلنتاج
2.2  192.8  188.6  183.4 اإلمداد
2.1  162.9  159.6  157.3 االستهالك
2.8  107.7  104.7  105.1 التجارة

 18.4  17.1  19.0 نسبة المخزون إلى االستهالك )%(  

 9.9  9.1  11.9
نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى 

البلدان المصدرة الرئيسية )%(

التغيير: يناير/كانون 
الثاني – أكتوبر/

تشرين األول 2021 
مقابل يناير/كانون 

الثاني – أكتوبر/
تشرين األول 2020

2021
يناير/كانون 

الثاني 

– أكتوبر/

تشرين 

األول

2020 2019 مؤشرات منظمة األغذية والزراعة 
لألسعار )يناير/كانون الثاني- 

ديسمبر/كانون األول(  
)100=2016-2014(

50.9  139  97  88 البذور الزيتية
32.7  116  92  80 العالئق/الكسبات
71.7  161  99  83 الزيوت /الدهون

بعد حالة المحدودية التي شهدها اإلمداد بالبذور الزيتية والمنتجات 
المشتقة منها خالل 21/2020، تشير التنبؤات األولية للموسم 
22/2021 إلى شيء من التحسن في حالتها العامة، مع احتمال 

بقاء مخزونها في نهاية الموسم عند مستويات دون المعدل. 

فقد يشهد إنتاج البذور الزيتية على المستوى العالمي ارتفاعًا 
خالل الموسم 22/2021 إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعًا 

بالدرجة األولى بالنمو المتواصل المرتقب في إنتاج فول الصويا. 
ففي الواليات المتحدة األمريكية، من المتوقع أن تقود توليفة من 

اتساع الزراعات وزيادة كمية الغالل إلى ارتفاع آخر في كمية إنتاج 
فول الصويا، في حين يبقى اإلنتاج القياسي المنتظر في البرازيل 

مدعومًا بدرجة كبيرة باستمرار اتساع مساحات زراعته. أضف إلى 
ذلك أن اإلنتاج العالمي من بذور عباد الشمس قد يشهد تحسنًا 
حادًا بعد المستوى المتراجع الذي سجله خالل موسم 21/2020، 

مدعومًا في المقام األول بتحسن اإلنتاج في منطقة البحر 
األسود. بالمقابل، قد يتراجع حصاد بذور اللفت على المستوى 

العالمي إلى أدنى مستوى له خالل عدة سنوات، فظروف 
الطقس الرديء أسفرت عن خسائر فادحة طالت اإلنتاج في كندا. 

أما على مستوى زيت النخيل، فمن المرتقب أن يتسارع النمو في 
اإلنتاج العالمي بعد انخفاض اإلنتاج عن إمكانيته خالل موسم 

21/2020، حيث من المنتظر تحسن اإلنتاج الماليزي عقب موسمين 
متعاقبين من تراجعه. 

وعلى مستوى الطلب، يتجه االستخدام العالمي للزيوت والدهون 
نحو الزيادة خالل موسم 22/2021، لكن بنسبة دون المعدل، بعد 

حالة الركود التي أصابته على مدى الموسمين الماضيين بفعل 
تبعات مرتبطة بجائحة كوفيد-19 طالت القطاعات الغذائية وغير 

الغذائية. وفي هذه اآلونة، يتجه استهالك المساحيق والكسبات 
نحو زيادة متواضعة، ترتبط إلى حد كبير بتوقع نمو مطرد في 

الطلب العالمي على األعالف، السيما في الصين. 

وعلى صعيد التجارة الدولية بالزيوت النباتية، قد يكون التحسن 
من نصيب هذه التجارة بنسبة تصل حتى 3.4 في المائة قياسًا 

بمستواها المتراجع خالل 21/2020، بينما قد تشهد التجارة العالمية 
بالمساحيق نموًا متواضعًا بنسبة 2.9 في المائة قياسًا بمستواها 

المتراجع خالل 21/2020. 

وتبعًا للتنبؤات الراهنة، من المتوقع أن يتجاوز إنتاج المحاصيل 
الزيتية خالل 22/2021 االستهالك العالمي للزيوت والمساحيق، 

لكن تبقى هذه الزيادة صغيرة الهامش. األمر الذي يؤدي إلى إعادة 
تكديس المخزون بكميات متواضعة تقترن بتخفيف الضغط على 
األسعار بصورة طفيفة بعد التقلبات التي شهدتها ضمن أعلى 
مجال تسجله لسنوات عدة منذ مطلع 2021. وإذا ما ألقينا نظرة 

إلى الغد لوجدنا أن األسواق ستتأثر بعوامل عديدة، منها الطقس 
الذي يسود مناطق زراعية رئيسة، والسياسات التجارية، والتفويض 
بإنتاج الديزل الحيوي، وأسعار النفط الخام، وما سيؤول إليه الوضع 

المرتبط بجائحة كوفيد-19.

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

التحديث الشهري ألسعار المحاصيل الزيتية وسياساتها 
 http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcrops-publications/en/

مرصد األسواق لنظام المعلومات الخاصة باألسواق الزراعية
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

للتواصل:
Peter.Thoenes@fao.org

Di.Yang@fao.org

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

والمساحيق/الكسبات )2016-2014=100(

لمحة عن سوق المحاصيل الزيتية ومنتجاتها

المحاصيل الزيتية
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 * أرقام التجارة تشير إلى الصادرات 

السكر 

تشير التنبؤات األولية لمنظمة األغذية والزراعة بخصوص السوق 
العالمية للسكر خالل الموسم 22/2021 )أكتوبر/تشرين األول – 
سبتمبر/أيلول( إلى موسم ثان آخر على التوالي من محدودية 

التوازن بين العرض والطلب. صحيح أن اإلنتاج العالمي قد 
يشهد تحسنًا بعد ثالث سنوات من التراجع، إال أنه يبقى بحسب 

التوقعات دون حجم االستهالك العالمي. ما يؤدي بالتالي إلى 
توقعات بتراجع مخزون السكر خالل موسم 22/2021. 

تقف التنبؤات المتعلقة بإنتاج السكر على المستوى العالمي 
للموسم 22/2021 عند كمية 173.7 مليون طن، أي بارتفاع 2.2 

في المائة عن مستوى اإلنتاج المنخفض المسجل في 21/2020. 
وهذه الزيادة تعزى بالدرجة األولى إلى توقعات بتحسن اإلنتاج في 

كل من االتحاد األوروبي واالتحاد الروسي وتايلند. واألمر سيان 
بالنسبة آلفاق اإلنتاج المؤاتية في الهند، بينما قد يشهد اإلنتاج 

في البرازيل – أكبر منتج للسكر في العالم – تراجعًا تبعًا للتوقعات 
للموسم الثاني على التوالي خالل 22/2021. 

قد يشهد االستهالك العالمي للسكر تحسنًا للموسم الثاني على 
التوالي في 22/2021، حيث يسجل نموًا بنسبة 1.9 في المائة 
عقب تراجع استهالكه المرتبط بجائحة كوفيد-19 في 20/2019. 

ولعل ما يدعم هذه الزيادة المرتقبة يعزى إلى آفاق النمو السريع 
في االقتصاد العالمي. وثمة َبلدان على وجه الخصوص يحتالن 

طليعة استهالك السكر عالميًا: الهند – وهي أكبر مستهلك للسكر 
على مستوى العالم – والصين. أضف إلى ذلك التوقعات بنمو 

االستهالك في أفريقيا وأمريكا الجنوبية.  

حدد حجم التجارة العالمية بالسكر للموسم 22/2021 وفق باكورة 
التوقعات بكمية 60.5 مليون طن، أي بتراجع طفيف عن حجمها 

المتوقع للموسم 21/2020. فاالنخفاض المرتقب في صادرات 
البرازيل والهند، قياسًا بمبيعاتهما القياسية في 21/2020، قد 

يطغى على التحسن المرتقب في حجم الشحنات من تايلند 
– ثاني أكبر ُمصّدر للسكر على مستوى العالم. بالمقابل، فإن 

استمرار ارتفاع أسعار السكر في السوق الدولية، إلى جانب ارتفاع 
تكاليف الشحن، من شأنه كبح الطلب اآلسيوي على االستيراد. 

األمر الذي يزيد في معاوضته الرتفاع حجم المشتريات من جانب 
االتحاد األوروبي. 

التزال أسعار السكر تتلقب على المستوى الدولي لكن على منحى 
تصاعدي منذ ما ينوف عن العام، حيث تجاوزت في أكتوبر/تشرين 

األول نظيرتها المسجلة قبل عام بنسبة 40 في المائة. ولعل 
السبب الذي يقف وراء دعم األسعار يعزى إلى المخاوف المرتبطة 

بتراجع إنتاج البرازيل وسط طلب عالمي قوي على السكر. أما ارتفاع 
أسعار اإليثانول في البرازيل فتسبب في دعم إضافي ألسعار 

السكر على المستوى الدولي، وشجع على زيادة استخدام قصب 
السكر المطلوب إلنتاج اإليثانول.  

أسعار السكر على المستوى الدولي*

لمحة عن السوق العالمية للسكر

التغيير خالل 
الموسم
22/2021 

مقابل
21/2020

22/2021
كميات 
متوقعة

21/2020
كميات 
تقديرية.

20/2019

% مليون طن
الموازنة العالمية 

2.25 173.7 169.9 171.6 اإلنتاج

-0.58 60.5 60.8 62.8 التجارة*

1.88 174.5 171.3 168.1 إجمالي االستهالك

-1.08 94.8 95.9 97.6 المخزون في نهاية الموسم

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.86 22.2 22.0 21.8 العالم )كغ/العام(

1.66 13.5 13.2 12.9 البلدان منخفضة الدخل والتي تعاني 
من عجز غذائي )كغ/العام(

-2.91 54.3 56.0 58.0 نسبة المخزون إلى االستهالك في 
العالم )%(

التغيير: يناير/كانون 
الثاني – أكتوبر/

تشرين األول 2021 
مقابل يناير/كانون 

الثاني – أكتوبر/
تشرين األول 2020

2021
يناير/كانون 

الثاني 

– أكتوبر/

تشرين 

األول

2020 2019 متوسط السعر اليومي بحسب 
 االتفاق الدولي للسكر 

)سنتًا أمريكيًا/ليبره(

38.20 17.39 12.84 12.70

للتواصل:
Elmamoun.Amrouk@fao.org

201620172018
201920202021

سنتًا أمريكيًا للرطل

*وفق قياس االتفاق الدولي للسكر 

24

20

16

12
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  مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم
)100=2016-2014(

لمحة عن السوق العالمية للحوم

قد يشهد اإلنتاج العالمي من اللحوم زيادة عام 2021 بنسبة 4.2 
في المائة قياسًا بعام 2020، ليقترب من 535 مليون طن، حيث 

تعتمد هذه الزيادة المرتقبة بالدرجة األولى على التوقعات بتحسن 
قوي في إنتاج آسيا واتساع اإلنتاج الملحوظ في جميع المناطق 

المنتجة الرئيسة، باستثناء أوقيانوسيا. أما مجمل الزيادة المتوقعة 
في آسيا فنجدها من نصيب الصين، حيث قد يزداد إنتاج اللحوم 
فيها بنسبة 16 في المائة قياسًا بالعام الفائت ليصل إلى كمية 

90 مليون طن، متجاوزًا بذلك نظيره المسجل عام 2018، ومدعومًا 
بتحرير مخزون لحوم الخنزير بعد تراجع أسعارها وتفشي حمى 
الخنازير األفريقية مؤخرًا في بعض المحافظات. وثمة زيادات 

ملحوظة أخرى في اإلنتاج بانتظار الهند وباكستان وفيت نام بسبب 
زيادة أعداد الحيوانات والطلب عليها، خالفًا للزيادة المتواضعة 

في إنتاج اللحوم في أمريكا الشمالية بفعل زيادة عمليات الذبح، 
نتيجة انخفاض هوامش الربح لدى المنتجين وتدهور حالة المراعي 

في بعض المناطق. كذلك قد تسجل أوروبا نموًا طفيفًا تعوقه 
محدودية توافر قطعان األبقار وتفشي انفلونزا الطيور، أما في 
أفريقيا فتبقى عموم توقعات اإلنتاج مؤاتية. لكن بالمقابل، قد 

يؤدي زيادة الطلب على تجديد المخزون وخفض أعداد قطعان 
األبقار إلى تدني إنتاج اللحوم في أوقيانوسيا. 

قد يتعدى حجم التجارة العالمية باللحوم لعام 2021 كمية 42 مليون 
طن )وفق مكافئ وزن الذبائح(، ما يعني زيادة بنسبة 1.1 عن عام 
2020، إال أن هذا النمو السنوي يبقى األبطأ خالل ست سنوات. 

إذ يعزى هذا التباطؤ في نمو اإلنتاج بالدرجة األولى إلى تقلص 
حجم الواردات في الصين وبعض البلدان المستوردة الرئيسة 

للحوم في أوروبا والشرق األوسط، األمر الذي يعكس زيادة توافر 
اللحوم على المستوى الوطني، وعدم تعافي الخدمات الغذائية 
تمامًا واستمرار المعوقات اللوجستية. لكن قد تعمد العديد من 

البلدان، على رأسها الفلبين والمكسيك وشيلي وفيت نام، إلى 
شراء كميات أكبر من اللحوم لتحسين القدرة على شرائها محليًا 

وتلبية االحتياجات المتزايدة على الخدمات الغذائية. أما آفاق تصدير 
اللحوم فتبقى مؤاتية في البرازيل والواليات المتحدة والهند 

وباراغواي وكندا، في حين قد يكون تقلص الشحنات من نصيب 
االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 

الشمالية وأستراليا واألرجنتين. 

ارتفع مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم للشهر العاشر 
على التوالي منذ أكتوبر/تشرين األول 2020، مدفوعًا في المقام 

األول بقوة الطلب على الواردات عالميًا الذي غالبًا ما يستنزف 
إمدادات البلدان المصدرة الرئيسة. غير أن تباطؤ االستيراد من 

جانب الصين أسفر عن تراجع أسعار اللحوم عالميًا منذ أغسطس/
آب. 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

استعراض أسواق اللحوم  
 http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/meat-and-meat-

products-update/en/

للتواصل:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

اللحوم ومنتجاتها 

التغيير خالل 
الموسم

2021 
مقابل
2020

2021
كميات متوقعة

2020
كميات 
تقديرية

2019

نوفمبر/
تشرين 
الثاني

)يونيو/
حزيران(

% مليون طن
الموازنة العالمية 

4.2  352.7  345.6  338.6  337.7 اإلنتاج

0.2  71.8  72.4  71.6  72.6 لحوم أبقار

1.1  135.4  135.2  133.9  131.9 لحوم دواجن

11.2  122.0  114.4  109.7  110.1 لحوم خنزير

1.4  16.5  16.5  16.3  16.2 لحوم أغنام

1.1  42.2  41.9  41.7  36.6 تجارة

3.8  12.2  12.0  11.8  11.3 لحوم أبقار

0.2  15.5  15.6  15.5  14.2 لحوم دواجن

0.2  12.9  12.8  12.9  9.6 لحوم خنزير

-1.0  1.1  1.1  1.1  1.0 لحوم أغنام

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

3.1 44.4 43.5  43.1  43.4 العالم )كغ/العام(

-2.9 12.0 12.1  12.3  10.8 النسبة المئوية لحصة 
اإلنتاج في التجارة )%(

التغيير: يناير/كانون 
الثاني – أكتوبر/

تشرين األول 2021 
مقابل يناير/كانون 

الثاني – أكتوبر/
تشرين األول 2020

2021
يناير/كانون 

الثاني 

- أكتوبر/

تشرين 

األول

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار اللحوم   

)100=2016-2014(

11.6 107 96 100 البذور الزيتية

سنتًا أمريكيًا للرطل

115

110

105

100

95

90

201920202021

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/meat-and-meat-products-update/en/
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/meat-and-meat-products-update/en/
mailto:Upali.GalketiAratchilage%40fao.org?subject=
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م الحليب ومنتجات مشتقات األلبان 

قد يصل اإلنتاج العالمي من الحليب بحسب التوقعات إلى 928 
مليون طن عام 2021، أي بارتفاع 1.5 في المائة عن عام 2020، 
حيث تشهد جميع المناطق، وعلى رأسها آسيا وأمريكا الشمالية، 
زيادة في إنتاج الحليب. ويعزى هذا االرتفاع في اإلنتاج إلى زيادة 

عدد رؤوس األبقار الحلوب والتطورات التي تشهدها إنتاجية 
المزارع والنشاط االستثماري في آسيا، السيما في الهند والصين 

وباكستان. ولعل ما يدعم نمو اإلنتاج في الواليات المتحدة 
األمريكية يرجع إلى زيادة غالل الحليب وأعداد رؤوس األبقار، رغم 
الزيادة التي تشهدها حاالت ذبح األبقار الحلوب منذ يونيو/حزيران 

2021 بسبب انكماش هوامش الربح. أما في أمريكا الجنوبية، 
فتسبب تدني الهطوالت المطرية وارتفاع أسعار الحبوب إلى 

تقليص هوامش أرباح المزرعة، ما أدى إلى انخفاض طفيف في 
اإلنتاج، في حين من الموقع أن تؤدي الظروف المؤاتية للمراعي 

وأسعار الحليب إلى استمرارية النمو في اإلنتاج. وفي االتحاد 
األوروبي، قد يشهد إنتاج الحليب زيادة متواضعة، مدعومة 
بالطقس المؤاتي خالل الربيع الذي أدى بدوره إلى تحسين 

المراعي واحتواء ارتفاع تكاليف األعالف. أما في أمريكا الوسطى 
ومنطقة البحر الكاريبي، فقد يكون بانتظار إنتاج الحليب زيادة 

طفيفة، تدعمها بالدرجة األولى المزارع الصناعية، لكن بالمقابل قد 
يشهد النمو تراجعًا في أفريقيا تبعًا للتوقعات. 

هنالك توقعات بزيادة حجم التجارة العالمية بمشتقات األلبان 
بنسبة 4.2 في المائة عام 2021 لتصل إلى 90 مليون طن )وفق 

مكافئ الحليب(، زيادة تعزى بالدرجة األولى إلى الصين، التي 
قد تصل نسبة النمو في وارداتها إلى 29 في المائة، السيما 

من الحليب المجفف ومصل الحليب. غير أن معدل النمو في 
االستيراد تباطأ خالل األشهر األخيرة بسبب ارتفاع اإلنتاج المحلي 

وضعف الطلب من جانب المستهلك. وعلى مستوى بلدان أخرى، 
من المتوقع أن يرتفع حجم الواردات في المكسيك وإندونيسيا 

وفيت نام وبنغالديش، ليعكس الزيادة في طلب المستهلك 
وقطاع التصنيع إلى مستويات تفوق الزيادة المتوقعة في 

اإلنتاج المحلي. بالمقابل، قد يؤدي انخفاض طلب المستهلك 
والقرارات المتعلقة بالحصص واضطرابات األسواق المرتبطة 

بجائحة كوفيد-19 إلى انكماش الواردات بشكل ملحوظ في عديد 
من بلدان شرق آسيا وأوروبا والشرق األوسط. أما على مستوى 
التصدير، فثمة احتمال بأن تؤدي زيادة اإلنتاج واألسعار التنافسية 
إلى زيادة مبيعات الواليات المتحدة األمريكية ونيوزيلندا وأستراليا 

واالتحاد األوروبي واألرجنتين وغيرها من البلدان، لتكون أعلى 
الزيادات في حجم المبيعات من نصيب الحليب المجفف والجبن. 

وإذا ما استثنينا فترة قصيرة لثالثة أشهر بدءًا من يونيو/حزيران 
هذا العام، لوجدنا أن أسعار منتجات األلبان سجلت ارتفاعًا على 

المستوى الدولي منذ منتصف 2020، مدعومة باستمرار الطلب 
على الواردات، السيما من الجانب اآلسيوي، وكذلك بمحدودية 

اإلمدادات القابلة للتصدير بصفة عامة من جانب المناطق المنتجة 
الرئيسة في العالم. 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

استعراض أسعار مشتقات األلبان 
 http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/

en/

للتواصل:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

  مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار منتجات األلبان
  )2014-2016=100( على المستوى الدولي

لمحة عن السوق العالمية لمشتقات األلبان

التغيير خالل 
الموسم

2021 
مقابل
2020

2021
كميات متوقعة

2020
كميات 
تقديرية.

2019

نوفمبر/
تشرين 
الثاني

)يونيو/
حزيران(

% مليون طن
الموازنة العالمية 

1.5  928.1  921.1  914.3  895.9 إجمالي إنتاج الحليب

4.2  89.6  87.9  86.0  77.7 إجمالي التجارة

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.5  117.7  116.8  117.2  116.1 العالم )كغ/العام(

2.7  9.7  9.5  9.4  8.7 النسبة المئوية لحصة 
اإلنتاج في التجارة

التغيير: يناير/كانون 
الثاني – أكتوبر/

تشرين األول 2021 
مقابل يناير/كانون 

الثاني – أكتوبر/
تشرين األول 2020

2021
يناير/كانون 

الثاني 

- أكتوبر/

تشرين 

األول

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار منتجات 

األلبان
)100=2016-2014(

16.5 117 102 103

130

120

110

100

90

201920202021

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/en/
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/en/
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التزال السوق العالمية لمنتجات مصائد األسماك وتربية األحياء 
المائية في طور التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19، حيث 

تبقى هذه الصناعة والمستهلكين بصدد فهم ماهية التغيرات 
االجتماعية واالقتصادية التي ألمت بالعالم، واستيعاب ونطاقها 

ومدتها. لكن ثمة مؤشرات إيجابية بشأنها، حيث قد يشهد إجمالي 
حجم اإلنتاج نموًا لعام 2021 بنسبة اثنين في المائة قياسًا بعام 

2020، ما يعبر عن نمو في إنتاج الصيد الطبيعي وإنتاج األسماك 
المستزرعة. أضف إلى ذلك أن التنبؤات تظهر نموًا في تجارة 

مصايد األسماك وتربية األحياء المائية على المستوى الدولي لعام 
2021 )12 في المائة من حيث القيمة، و3.7 في المائة من حيث 

الكمية(، ناهيك عن التعافي الطفيف في االستهالك. 

رغم إزالة القيود المتعلقة بكوفيد-19 أو تخفيفها على نطاق 
واسع، إال أن الكثير من الديناميات الجديدة لألسواق إثر الجائحة 

التزال مطبقة لفترة مديدة. فهذه مؤسسات تقديم الخدمات 
الغذائية قد أعادت فتح أبوابها، مرحبة بطلب قوي على أنواع 

شائعة في قطاع المطاعم، لكنها في الوقت عينه مستمرة في 
تجديد االهتمام بالطبخ المنزلي وخدمات توصيل الطعام والقنوات 

الرقمية للبيع بالتجزئة. وعلى التوازي مع ذلك، التزال الكثير من 
تبعات الجائحة ماضية في تأثيرها في التجارة العالمية، منها على 

وجه الخصوص ارتفاع تكاليف الشحن وحاالت التأخير المرتبطة 
بالجوانب اللوجستية نتيجة اإلجراءات الجديدة المتبعة عند الحدود، 

وتكدس السلع في الموانئ وعدم توافر حاويات الشحن. 

ولعل استمرار حالة التوتر بين الصين والواليات المتحدة األمريكية، 
والتي نجم عنها فرض تعريفات جمركية على عديد من سلع 

مصايد األسماك وتربية األحياء المائية المتداولة تجاريًا بشكل 
كبير بين البلدين، اليزال يلقي بظالله على التجارة، مع أنها فتحت 

أبواب فرص جديدة أمام بلدان أخرى منافسة في هذا الميدان. 
وقد أولى كثير من الموردين الصينيين اهتمامًا بالسوق المحلية 

النامية استجابة للمتطلبات اإلضافية التي أضحى على المصدرين 
التفاوض بشأنها اليوم. 

إن هذه التوليفة من التحديات على مستوى سلسلة اإلمداد 
وتعافي الطلب قد أسفرت عن ارتفاع طال معظم أسعار المنتجات 
التي يتم تداولها تجاريًا. فقد انتعشت أسعار منتجات تربية األحياء 

المائية ألسباب مختلفة لعل أقواها تأخر االستجابة باإلمداد والنجاح 
الذي حققته سلسلة اإلمداد المتكاملة الخاصة باألحياء المائية من 

حيث التكيف مع االتجاهات الجديدة للمستهلك إثر الجائحة. لكن 
مع استمرار الغموض الذي يلقي بظالله هنا وهناك، يبقى خطر 

التقلبات الحادة في األسعار قائمًا. 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

تقارير األسواق الصادر عن مركز GLOBEFISH على الرابط  
 http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/en/

للتواصل:
Stefania.Vannuccini@fao.org

األسماك ومنتجات مصائد األسماك 

  مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك
)100=2016-2014(

 لمحة عن السوق العالمية لألسماك

التغيير خالل 
الموسم

2021 
مقابل
2020

22/2021
كميات متوقعة

2020
كميات 
تقديرية

2019
كميات 
تقديرية

 سبتمبر/
أيلول

يناير/
كانون 

الثاني       
% مليون طن

الموازنة العالمية 
2.0  178.1  177.3  174.6  177.8 اإلنتاج

2.3  92.6  92.3  90.5  92.5 مصائد األسماك 
الطبيعية

1.7  85.5  85.0  84.1  85.3 مستزرعات األحياء المائية

12.0  170.1  149.8  151.9  161.9 قيمة التجارة )الصادرات 
بمليارات الدوالرات 

األمريكية(
3.7  65.6  63.4  63.3  65.5 حجم التجارة )وزن حي(

2.0  178.1  177.3  174.6  177.8 إجمالي االستخدام

2.1  157.9  157.1  154.7  158.3 أغذية

1.6  16.4  16.4  16.1  15.5 أعالف

-1.1  3.8  3.8  3.8  4.0 استخدامات أخرى

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

1,1  20,1  20,0  19,8  20,5 األسماك المخصصة 
لألغذية )كغ/العام(

1,6  9,2  9,2  9,1  9,5 من مصائد األسماك 
الطبيعية )كغ/العام(

0,6  10,9  10,8  10,8  11,1 من مستزرعات األحياء المائية 
)كغ/العام(

التغيير: يناير - 
سبتمبر 2021 
مقارنة يناير - 
سبتمبر 2002

2021
يناير/كانون 

الثاني- 

سبتمبر/

أيلول 

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار 

األسماك   
)100=2016-2014(

5.3 101 95 102

* النسبة المئوية للتغيير في يناير/كانون الثاني-سبتمبر/أيلول 2020 مقابل يناير/كانون الثاني- سبتمبر/
أيلول 2019

100=2016-2014

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

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

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

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

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

والروسية واالسبانية. 

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

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

http://www.fao.org/worldfoodsituation

يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة حتى أواخر أكتوبر/تشرين األول 2021.
يصدر العدد التالي من تقرير دراسة استشرافية لألغذية في يونيو/حزيران 2022. 

لتساؤالتكم أو للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال مع
شعبة التجارة واألسواق – التنمية االقتصادية واالجتماعية

  giews1@fao.org أو Markets-Trade@fao.org  :بريد الكتروني

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا
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