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شكر وتقدير
صدر تقرير »دراسة استشرافية لألغذية« عن شعبة التجارة واألسواق لمنظمة األغذية والزراعة، 
 Abdolreza Abbassian ،وأعد بتوجيه عام من أبو بكر بن بالحسن، مدير شعبة التجارة واألسواق
كبير الخبراء االقتصاديين. كما دّون التقرير فريق من الخبراء االقتصاديين ترد أسماؤهم وعناوين 
التواصل معهم عبر البريد االلكتروني كّل تحت إسهاماته ذات الصلة. وقد أفاد تقريرنا هذا من 
 Julie Claroو David Bedford الدعم البحثي الذي أواله كثير من العاملين، ونخص بالذكر منهم

 Lavinia Lucarelliو Grace Maria Karumathyو Alice Fortunaو Harout Dekermendjianو
Emanuele 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 
)المنظمة( بشأن الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها وتخومها. وال تعني 
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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1 دراسة استشرافية لألغذية
يونيو/حزيــران 2022

الحبوب

تشير اآلفاق األولية إلنتاج الحبوب عام 2202 إلى انخفاض بنحو 16 
مليون طن عن اإلنتاج القياسي الذي تم توقعه لعام 2021، ليصل 

بذلك إلى 784 2 مليون طن )بما في ذلك األرز وفق المكافئ 
المطحون(، ليكون بذلك أول تراجع خالل أربع سنوات. ومن بين الحبوب 
األساسية، سيكون التراجع األكبر المرتقب من نصيب إنتاج الذرة، ومن 

بعده القمح فاألرز، مقابل زيادة اإلنتاج العالمي من الشعير والذرة 
الرفيعة عام 2022. 

وهنالك توقعات بتراجع استهالك الحبوب خالل 23/2022 بنسبة 
0.1 في المائة ليصل إلى كمية 788 2 مليون طن قياسًا بالمستوى 

المتوقع خالل 22/2021. ولعل هذا التراجع المرتقب، وهو األول 
من نوعه خالل عشرين سنة، يعزى بالدرجة األولى إلى االنخفاض 
المرتقب في االستخدام العلفي للقمح والحبوب الخشنة واألرز، 
إلى جانب التراجع لكن بنسبة أقل في استخدام هذه الحبوب في 

الميدان الصناعي، وعلى رأسها القمح واألرز. من ناحية أخرى، سيشهد 
االستهالك الغذائي للحبوب زيادة على المستوى العالمي على 

التوازي مع استمرار الزيادة في عدد سكان المعمورة. 

واستنادًا إلى التنبؤات األولية التي قامت بها منظمة األغذية والزراعة 
بشأن اإلنتاج العالمي من الحبوب عام 2022 واستخدامها خالل 

23/2022 يتضح أن المخزونات العالمية من الحبوب تتجه نحو االنكماش 
بنسبة 0.4 في المائة عن المستويات االفتتاحية لها، لتصل بذلك 

إلى 847 مليون طن. ووفق مستويات التوقعات الراهنة الستخدام 
الحبوب ومخزوناتها، قد تتراجع نسبة المخزون إلى االستخدام من 

30.5 في المائة خالل 22/2021 إلى 29.6 في المائة خالل 23/2022، 
لتطرق بذلك حاجز أدنى مستوى لها منذ موسم 14/2013. ومن بين 

الحبوب األساسية قد يكون نصيب انخفاض مخزونات الذرة هو األكبر. 
واألمر سيان بالنسبة لمخزونات الشعير واألرز، حيث من المتوقع 

أن تتراجع، بينما قد تكون الزيادة من نصيب مخزونات القمح والذرة 
الرفيعة. 

وقد تتراجع التجارة العالمية بالحبوب إلى أدنى مستوى لها خالل ثالث 
سنوات لتصل بحسب التوقعات إلى 463 مليون طن، أي أدنى بنسبة 

2.6 في المائة عن مستوى 22/2021. ولعل هذا التراجع المرتقب 
يعكس انكماشًا قد تشهده التجارة العالمية بالحبوب الخشنة والقمح، 

بينما تبقى آفاق األرز إيجابية. فقد سجل معدل مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب 173.4 نقطة خالل مايو/أيار، ليطرق حاجزًا 
جديدًا ألعلى مستوى له متجاوزًا بذلك القيمة التي سجلها العام 

المنصرم بنحو 39.7 نقطة )29.7 في المائة(. ولعل المحدودية األكبر 
في اإلمدادات وضبابية األسواق، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة 

والمستلزمات، ستبقي أسعار الحبوب العالمية عند مستويات 
مرتفعة، على األقل خالل النصف األول من موسم 23/2022. 

إنتاج الحبوب واستهالكها ومخزونها

نظرة إلى السوق العالمية للحبوب

1 األرز وفق المكافئ المطحون.

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

الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.
4 السنوات التسويقية لدى البلدان منخفضة الدخل التي تعيش عجزًا غذائيًا.
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تكهن

التغيرات خالل 
الموسم 23/2022 

مقابل الموسم 
22/2021

23/2022
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

22/2021
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

21/2020

% كميات متوقعة
الموازنة العالمية

-0.6 2 784.5 2 800.8 2 776.9 اإلنتاج

-2.6 462.8 475.4 479.3 التجارة 1
-0.1 2 788.2 2 791.6 2 760.7 إجمالي االستهالك
1.0 1 191.3 1 179.2 1 166.4  أغذية
-1.2 1 033.7 1 046.3 1 038.6  أعالف
-0.5 563.2 566.2 555.6 استخدامات أخرى
-0.4 846.6 850.1 833.2 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.0 149.8 149.7 149.6 العالم )كغ/السنة(
0.1 155.3 155.1 156.0 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
 )كغ/السنة(

29.6 30.5 29.8 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

 20.4 19.8 18.4 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

النسبة المئوية للتغيير 
خالل الفترة من يناير/

كانون الثاني – مايو/أيار 
قياسًا بالفترة من يناير/
كانون الثاني إلى مايو/

أيار 2021. 

2022
يناير/

كانون 
الثاني - 
مايو/أيار

2021 2020 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب 

الخشنة 4
)100=2016-2014(

25.8 160 131 103
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دراسة استشرافية لألغذية2
يونيو/حزيــران 2022

القمح 

تستقبل األسواق العالمية للقمح الموسم 23/2022 بحالة ال يستهان 
بها من الغموض. فتأثيرات الحرب المتواصلة في أوكرانيا والتغيرات 
التي تعيشها السياسات التجارية في بلدان عديدة، إلى جانب ارتفاع 

األسعار على المستوى الدولي سيرسم كثيرًا من معالم النظرة 
االستشرافية ألسواق القمح. إذ طرقت أسعار القمح على المستوى 

الدولي حاجزًا غير مسبوق منذ 2008، وذلك في أعقاب موسٍم تقلص 
فيه المنتج عالميًا بفعل تراجع الحصاد في بعض من البلدان المصّدرة 
الرئيسة للقمح وتعليق التصدير لدى أخرى، بما فيها أوكرانيا )التي تعد 

ُمصدرًا رئيسًا لهذا المنتج( والهند )ُمصدرًا ناشئًا( إلى جانب الضغط 
الناجم عن المخاوف المرتبطة باإلمداد خالل موسم 23/2022. 

ومن المتوقع أن يتراجع اإلنتاج العالمي من القمح عام 2022 بنسبة 
0.8 في المائة مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله خالل 2021، 
ليصل بذلك إلى 177 مليون طن، وبذلك يكون أول انخفاض لإلنتاج 

منذ أربع سنوات. ولعل تراجع اإلنتاج قياسًا بالعام الفائت في كل من 
أستراليا والهند والمغرب وأوكرانيا قد يطغى على الزيادات المرتقبة 

في إنتاج كندا وجمهورية إيران اإلسالمية واالتحاد الروسي. 

صحيح أن زيادة قد يشهدها االستهالك العالمي من القمح 
المخصص لألغذية، بغض النظر عن كونها بوتيرة أقل من المعدل، 

إال أن االستخدام العلفي للقمح وبنسبة أقل استخدامه في القطاع 
الصناعي قد يتسبب في انخفاض إجمالي استهالك القمح بنسبة 

0.4 في المائة خالل الموسم 23/2022 ليصل بذلك إلى 769 مليون 
طن. ما يعني انخفاض االستهالك بنسبة 1.1 في المائة عن اتجاه 
العشر سنوات، ليكون أول انخفاض في االستهالك العالمي خالل 

ثالث سنوات.
 

ومع التنبؤات األولية بتجاوز اإلنتاج العالمي من القمح لعام 2022 
استهالكه خالل الموسم 23/2022، من المرتقب أن تشهد المخزونات 
العالمية من القمح زيادة هامشية بنسبة 0.4 في المائة، لتصل بذلك 

كميتها إلى 298 مليون طن مع نهاية مواسم 2023. وبينما ترى 
التوقعات أن النسبة األكبر لهذه الزيادة ستكون من نصيب الصين 
واالتحاد الروسي وأوكرانيا، إال أن مخزونات بلدان عديدة أخرى في 

أفريقيا وآسيا قد تشهد انخفاضًا.
 

وتبعًا للتنبؤ األولي حيال حجم التجارة العالمية بالقمح )بما في ذلك 
دقيق القمح وفق مكافئ القمح( خالل الموسم 23/2022 )يوليو/
تموز-يونيو/حزيران( تشير الكمية المتوقعة البالغة 189 مليون طن 

إلى تراجع بنسبة 1.7 في المائة عن مستوى موسم 22/2021 يعزى 
بالدرجة األولى إلى انكماش ملحوظ يلوح في أفق صادرات أوكرانيا 

نتيجة إغالق موانئها من جانب االتحاد الروسي. أضف إلى ذلك أن ثمة 
توقعات بتراجع الشحنات في األرجنتين وأستراليا والهند بفعل تدني 

إنتاجها، وكذلك بفعل حظر التصدير في الهند وهو العامل األهم. 
وعلى صعيد االستيراد، نرى أن انخفاض كميات المشتريات من جانب 

بلدان آسيوية عديدة، السيما الصين وإيران، كانت سببًا في تدني 
الطلب على االستيراد. 

إنتاج القمح واستهالكه ومخزونه

لمحة على السوق العالمية للقمح

1   يقصد بالتجارة الصادرات اعتمادًا على الموسم التسويقي من يوليو/تموز- يونيو/حزيران.

2 قد ال تساوي االختالف بين االمداد )ويقصد به اإلنتاج مضاف إليه المخزون االفتتاحي( وإجمالي االستهالك 

بسبب الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة. 
3 تشتمل البلدان الرئيسة على األرجنتين وأستراليا وكندا واالتحاد األوروبي وكازاخستان واالتحاد الروسي 

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

للتواصل:

)إنتاج(
Erin.Collier@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org
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المخزون )المحور األيمن(اإلنتاج )المحور األيسر(
االستهالك )المحور األيسر(

تكهن

التغيرات خالل 
الموسم 23/2022 

مقابل الموسم 
20/2021

23/2022
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

22/2021
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2020

% كميات متوقعة
الموازنة العالمية

-0.8 770.8 776.8 776.7 اإلنتاج

-1.7 188.9 192.1 189.2 التجارة 1
-0.4 768.6 771.7 762.4 إجمالي االستهالك
0.9 535.9 531.3 525.5  أغذية
-4.1 143.7 149.8 148.0  أعالف
-1.8 89.0 90.6 88.9 استخدامات أخرى
0.4 297.8 296.5 291.4 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

-0.1 67.4 67.5 67.4 العالم )كغ/السنة(
-1.1 39.3 39.8 40.1 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
 )كغ/السنة(

37.9 38.6 37.8 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

 19.0 17.6 15.5 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

النسبة المئوية للتغيير 
خالل الفترة من يناير/

كانون الثاني – مايو/أيار 
قياسًا بالفترة من يناير/
كانون الثاني إلى مايو/

أيار 2021

2022
يناير/

كانون 
الثاني - 
مايو/أيار

2021 2020 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار القمح 4

)100=2016-2014(

45.4 173 132 101
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3 دراسة استشرافية لألغذية
يونيو/حزيــران 2022

الحبوب الخشنة

قد يشهد اإلنتاج العالمي من الحبوب الخشنة تراجعًا طفيفًا عام 
2202 )6.0 في المائة( قياسًا بالعام الفائت. وهذا التراجع يعزى كليًا 

إلى االنخفاض المرتقب في إنتاج الذرة، في حين قد يزداد إنتاج سائر 
الحبوب الخشنة األساسية بحسب التنبؤات، بما في ذلك الشعير 

والذرة الرفيعة. ولعل السبب الرئيس الذي يقف وراء تراجع إنتاج الذرة 
يعود إلى انخفاض الحصاد في الواليات المتحدة األمريكية التي تعد 
المنتج األكبر للذرة على مستوى العالم، إضافة إلى االنخفاض الكبير 

في إنتاج أوكرانيا بفعل االضطرابات الناجمة عن الحرب فيها. 

وهنالك توقعات بتراجع هامشي في إجمالي اإلنتاج العالمي من 
الحبوب الخشنة خالل موسم 32/2202 قياسًا بموسم 22/1202، 

وذلك بنسبة ال تتعدى 1.0 في المائة، ليكون بذلك أول تراجع 
خالل عشر سنوات. فبكمية 1 894 مليون طن، سيتراجع استخدام 

الحبوب الخشنة بنسبة 0.2 في المائة عن اتجاه السنوات العشر. أما 
االنخفاض المرتقب في االستخدام العلفي للحبوب الخشنة، وذلك 

ألسباب ترجع بالدرجة األولى إلى انخفاض استخدامها في أمريكا 
الشمالية، فقد يغطي على النمو المتوقع في استهالكها الغذائي، 

بينما قد ال يطرأ تغيير يذكر على إجمالي استخدامها في القطاع 
الصناعي قياسًا بالموسم السابق. 

ومع التنبؤ بانخفاض كميات اإلنتاج عن نظيرتها لالستهالك خالل 
الموسم 32/2202، قد تشهد المخزونات العالمية من الحبوب الخشنة 

تراجعًا بنسبة 1.1 في المائة قياسًا بمستوياتها االفتتاحية. ومن 
بين الحبوب الخشنة األساسية األخرى، هنالك توقعات بأن يكون 

انخفاض مخزونات الذرة هو األكبر، حيث يتركز جل هذا التراجع في 
الصين )البر الرئيس( والواليات المتحدة. ومن المتوقع أيضًا أن تتراجع 

المخزونات العالمية من الشعير إلى ما دون مستوياتها االفتتاحية. 
وعليه، ستشهد نسبة مخزونات الحبوب الخشنة إلى استخدامها على 
المستوى العالمي تراجعًا قياسًا بموسم 22/1202، لتصل إلى أدنى 

مستوى لها منذ موسم 31/2102. 

هنالك توقعات بتراجع التجارة العالمية بالحبوب الخشنة خالل موسم 
32/2202 )يوليو/تموز-يونيو/حزيران( وذلك للموسم الثاني على 
التوالي بنسبة 7.3 في المائة عن موسم 22/1202 ليصل حجم 
اإلنتاج إلى 022 مليون طن. كما من المتوقع أن تسجل صادرات 

الذرة والشعير من أوكرانيا تراجعًا حادًا على خلفية تأثيرات الحرب، ومن 
األرجنتين والواليات المتحدة بفعل تدني الكميات القابلة للتصدير، 

ما قد يدعم تدني آفاق التجارة. أما على مستوى االستيراد، نرى أنه 
قياسًا بموسم 22/1202 ثمة تنبؤات بضعف واردات الذرة السيما 

من قبل كندا والصين )البر الرئيس( والبرازيل واالتحاد األوروبي، أما 
بالنسبة للشعير فضعف الواردات يكاد ينحصر في آسيا. 

وفي مايو/أيار، بقيت أسعار الحبوب الخشنة أعلى من مستوياتها 
القياسية المسجلة عام 2102 وذلك للشهر الثالث على التوالي. أما 
آفاق محدودية توافر المنتجات في األسواق خالل موسم 32/2202 

بفعل تراجع اإلنتاج عالميًا فتتركز في أوساط المصدرين الرئيسين 
للذرة، إلى جانب حالة الضبابية التي تكتنف آفاق صادرات أوكرانيا ما 

يشير إلى احتمال استمرار ارتفاع األسعار.

إنتاج الحبوب الخشنة واستهالكها ومخزونها

لمحة عن السوق العالمية للحبوب الخشنة

1 يقصد بالتجارة الصادرات اعتمادًا على الموسم التسويقي من يوليو/تموز-يونيو/حزيران.

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

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

الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية. 

للتواصل:

)إنتاج(
Erin.Collier@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org
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المخزون )المحور األيمن(اإلنتاج )المحور األيسر(
االستهالك )المحور األيسر(

التغيرات خالل 
الموسم 23/2022 

مقابل الموسم 
22/2021

23/2022
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

22/2021
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2020

% كميات متوقعة
الموازنة العالمية

-0.6 1 494.3 1 503.1 1 483.2 اإلنتاج

-4.4 220.0 230.1 238.6 التجارة 1
-0.1 1 497.7 1 498.9 1 487.8 إجمالي االستهالك
1.3 227.0 224.2 223.0  أغذية
-0.5 870.1 874.3 871.1  أعالف
0.0 400.5 400.4 393.6 استخدامات أخرى
-1.1 357.3 361.2 350.4 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.3 28.5 28.5 28.6 العالم )كغ/السنة(
0.5 62.7 62.4 63.3 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
 )كغ/السنة(

23.0 24.1 23.4 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

 14.0 13.5 11.6 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

النسبة المئوية للتغيير 
خالل الفترة من يناير/

كانون الثاني – مايو/أيار 
قياسًا بالفترة من يناير/
كانون الثاني إلى مايو/

أيار 2021.

2022
يناير/

كانون 
الثاني-
مايو/أيار

2021 2020 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب 

الخشنة 4
)100=2016-2014(

22.4 177 145 102
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دراسة استشرافية لألغذية4
يونيو/حزيــران 2022

األرز

صحيح أن الكثير من التنبؤات تعتمد على ظروف الطقس خالل أشهر 
الصيف الحاسمة في نصف الكرة الشمالي، إال أن التنبؤات األولية 
لمنظمة األغذية والزراعة بشأن اإلنتاج العالمي من األرز عام 2022 
تقف عند كمية 519.5 مليون طن، أي أدنى بنسبة ال تزيد عن 1.4 

مليون طن عن المستوى القياسي المرتفع لعام 2021، حيث أن 
الكميات الكبيرة من الحصاد في آسيا تدعم هذه النتيجة اإليجابية. مع 

ذلك، تشير أولى اآلفاق إلى تحسن في اإلنتاج األفريقي، إضافة 
إلى تسجيل نتائج طيبة أيضًا في أستراليا. إال أن التوقعات تتراجع في 

مواقع أخرى بفعل معوقات مرتبطة بالطقس أو تقلص اإليرادات 
بفعل ارتفاع تكاليف المستلزمات.

من المرتقب أن تشهد تجارة األرز على المستوى الدولي اتساعًا للعام 
الثالث على التوالي خالل 2022، حيث قد يصل حجم التبادل التجاري 

العالمي إلى 53.1 مليون طن، أي أعلى من المستوى القياسي 
المسجل عام 2021 بنحو ثالثة في المائة. كما قد يتسع نطاق 

االستيراد مدعومًا بكثافة الطلب من قبل جميع المناطق باستثناء 
آسيا. األمر الذي قد يعود بالنفع على الشحنات المنطلقة من البرازيل 

والصين )البر الرئيس( وباكستان وأوروغواي وكذلك تايلند على وجه 
الخصوص. مع ذلك قد تبقى الهند المصدر األكبر لألرز على مستوى 

العالم تبعًا للتوقعات.  

قد يصل إجمالي استخدام األرز خالل الموسم 23/2022 إلى 522.0 
مليون طن، أي بزيادة طفيفة عن المستوى المرتفع الستخدامه خالل 
الموسم 22/2021، إذ ثمة توقعات بزيادة كبيرة أخرى في االستهالك 

الغذائي لألرز، يعاوضه تراجع استخدامه غير الغذائي. وللتمكن من 
تلبية هذا الكم المتوقع المطلوب، يتعين خفض المخزونات العالمية 
من األرز لكن بكمية صغيرة تصل حتى 0.8 مليون طن. ما يضع هذه 
المخزونات عند 191.6 مليون طن، وهو ثاني أعلى مستوى قياسي 
مسجل، ُيعزى بالدرجة األولى إلى تراكم المخزونات في الصين )البر 

الرئيس( والهند. 

تشهد أسعار األرز ارتفاع مطردًا على المستوى الدولي منذ مطلع 
2022 وسط الطلب القوي على االستيراد ومعوقات إمداد صنفي 

أرز جابونيكا واألرز العطري. مع ذلك، بقيت هذه األسعار وفق مؤشر 
منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز خالل مايو/أيار 2022 أدنى 
بنسبة 1.2 في المائة عن مستوياتها المسجلة العام المنصرم، حيث 

كانت وفرة إنديكا – وهو الصنف األكثر تداواًل في آسيا – سببًا في 
وضع سقف لزيادة أسعاره.

إنتاج األرز واستهالكه ومخزونه

لمحة إلى السوق العالمية لألرز

 1    صادرات السنة التقويمية )عرض السنة الثانية(. 

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

الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة. 
3 البلدان المصدرة الرئيسية تشمل الهند وباكستان وتايلند والواليات المتحدة األمريكية وفيت نام. 

للتواصل:
Shirley.Mustafa@fao.org
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المخزون )المحور األيمن(اإلنتاج )المحور األيسر(
االستهالك )المحور األيسر(

تكهن

التغيرات خالل 
الموسم 23/2022 

مقابل الموسم 
23/2021

23/2022
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

22/2021
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2020

%

الموازنة العالمية
-0.3 519.5 520.8 517.0 اإلنتاج

1.5 53.9 53.1 51.5 التجارة 1
0.2 522.0 521.0 510.5 إجمالي االستهالك
1.1 428.4 423.7 417.9  أغذية
-0.4 191.6 192.4 191.4 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.1 53.9 53.8 53.6 العالم )كغ/السنة(
0.6 53.3 53.0 52.6 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
 )كغ/السنة(

 36.4 36.9 36.7 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

 28.2 28.3 28.2 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

النسبة المئوية للتغيير 
خالل الفترة من يناير/

كانون الثاني – مايو/أيار 
2202 قياسًا بالفترة من 
يناير/كانون الثاني إلى 

مايو/أيار 2021.

2022
يناير/

كانون 
الثاني - 
مايو/أيار

2021 2020 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار األرز

)100=2016-2014(

-7.7 104 106 110
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5 دراسة استشرافية لألغذية
يونيو/حزيــران 2022

ملحوظة: يرجى العودة إلى الحاشية 1 في الصفحة 31 وإلى الجدول 2 في الصفحة 34 للحصول 
على المزيد من التفسيرات بشأن التعاريف والتغطية.

تشير توقعات منظمة األغذية والزراعة بخصوص الموسم 22/2021 
إلى محدودية النظرة االستشرافية ألسواق البذور الزيتية ومشتقاتها، 
ألسباب تعزى بدرجة كبيرة إلى العجز في اإلنتاج الذي يجتمع مع مرونة 
الطلب إلى حد ما، بينما تتسبب الحرب في أوكرانيا والتدابير المتعلقة 

بسياسات تقييد التصدير في مزيد من ضبابية الوضع. 

وقد يشهد اإلنتاج العالمي من البذور الزيتية انكماشًا خالل موسم 
22/2021 ألسباب تعزى في المقام األول إلى انخفاض متوقع في 
إنتاج فول الصويا واللفت الزيتي، بينما يطغى انخفاض مستويات 
الغلة على اتساع المساحات المحصودة. صحيح أن ذلك يعني تراجع 

في اإلمداد بالمساحيق الزيتية، إال أن انخفاض استهالك المساحيق 
والكسبات سيكون طفيفًا، وهو ما يرتبط بتباطؤ استهالك األعالف 

نتيجة ضعف هوامش الربح من الثروة الحيوانية. ومع التوقعات 
بتجاوز الطلب على المساحيق الزيتية لإلمداد بها عالميًا، قد تنخفض 
مخزونات نهاية الوسم من المساحيق والكسبات إلى أدنى مستوى 

لها خالل عدة سنوات، ما ُيفضي بالتالي إلى انخفاض أكبر في نسبة 
المخزونات إلى االستخدام. 

أما فيما يتعلق بالزيوت والدهون، فمن المتوقع أن يشهد اإلنتاج 
العالمي زيادة هامشية، حيث يطغى النمو المرتقب في إنتاج 
زيت النخيل على الخسائر المتوقعة في إنتاج زيت فول الصويا 

وبذور اللفت. وتقول توقعات الوقت الراهن أن تغيرًا لن يطرأ على 
االستهالك العالمي من الزيوت النباتية لتحافظ بذلك على مستوياتها 

المسجلة خالل موسم 22/2021، وذلك بفعل تقنين الطلب على 
استخداماتها الغذائية وغير الغذائية بسبب ارتفاع أسعارها، إلى جانب 

ضعف النظرة االستشرافية ذات الصلة بحاالت اإلغالق المرتبطة 
بجائحة كوفيد-19 في الصين. ومع ترقب انخفاض إجمالي إنتاج 

الزيوت والدهون عن االستهالك، ستشهد المخزونات العالمية المدورة 
من الزيوت والدهون مزيدًا من التراجع للموسم الرابع على التوالي، 

ما يعني انخفاض آخر في نسبة المخزونات إلى االستخدام على 
المستوى العالمي. ومن المتوقع أن تتراجع التجارة العالمية بالزيوت 

النباتية إلى أدنى مستوى لها خالل أربع سنوات بفعل انخفاض 
الطلب على االستيراد والتدابير المتخذة لتقييد التصدير. 

وفيما يتعلق بموسم 23/2022 القادم، تشير التنبؤات األولية إلى 
تحسن كبير محتمل في اإلنتاج العالمي من البذور الزيتية ومشتقاتها، 
بينما قد يستأنف االستهالك العالمي نموه لكن بمعدالت متواضعة. 
ما يعني إمكانية تجديد المخزون، رغم أن التوازن العالمي بين العرض 
والطلب سيبقى محدودًا، وهو ما تشير إليه النسب العالمية لمخزون 

المساحيق الزيتية والزيوت النباتية إلى استخدامها. 

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

والعالئق/الكسبات )2016-2014=100(

لمحة عن سوق المحاصيل الزيتية ومنتجاتها

المحاصيل الزيتية

للتواصل:
Di.Yang@fao.org

2015 20142016201720182019202020212022

275

230

185

140

95

50

بذور زيتية

 زيوت نباتية

 مساحيق/كسبات

التغيرات خالل 
الموسم 22/2021 

مقابل الموسم 
21/2020

22/2021
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

21/2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2019

% مليون طن
إجمالي إنتاج البذور الزيتية

-2.0 604.2 616.4 588.2 اإلنتاج

التجار 
0.7 242.9 241.3 235.1 اإلنتاج
-0.7 274.5 276.4 275.8 اإلمداد
0.1 245.5 245.3 242.8 االستهالك
-3.4 128.2 132.7 134.9 التجارة

12.4 12.9 14.4 نسبة المخزون إلى االستهالك 
  )%(

10.4 9.7 11.1 نسبة المخزون إلى نفاذ المادة 
لدى البلدان المصدرة الرئيسية )%(

العالئق والكسبات 6
-3.0 154.9 159.8 149.9 اإلنتاج
-4.0 182.3 190.0 183.5 اإلمداد
-0.4 159.6 160.3 157.8 االستهالك
-2.4 100.6 103.1 105.2 التجارة

15.2 17.1 19.1 نسبة المخزون إلى االستهالك 
  )%(

8.8 9.2 12.0 نسبة المخزون إلى نفاذ المادة 
لدى البلدان المصدرة الرئيسية )%(

النسبة المئوية 
للتغيير خالل الفترة 

من يناير/كانون 
الثاني – مايو/أيار 
قياسًا بالفترة من 
يناير/كانون الثاني 
إلى مايو/أيار 2021.

2022
يناير/

كانون 
الثاني - 
مايو/أيار

2021 2020 مؤشرات منظمة األغذية 
والزراعة لألسعار )يناير/كانون 

الثاني- ديسمبر/كانون األول(  
)100=2016-2014(

21.9 171 139 97 بذور زيتية
13.6 137 116 92 مساحيق زيتية وكسبات
41.3 221 165 99  زيوت نباتية

mailto:Di.Yang%40fao.org?subject=


ألغذية
فية ل

شــرا
ست

ســة ا
درا

دراسة استشرافية لألغذية6
يونيو/حزيــران 2022

* أرقام التجارة تشير إلى الصادرات.

السكر 

تقف تنبؤات منظمة األغذية والزراعة بخصوص إنتاج السكر على 
المستوى العالمي للموسم 22/2021 )أكتوبر/تشرين األول – ديسمبر/

كانون األول( عند كمية 174.6 مليون طن، أي بزيادة 5.1 مليون طن 
)ثالثة في المائة( عن المستوى المتدني المسجل خالل الموسم 

22/2021. ولعل هذا التحسن المرتقب بعد ثالث سنوات من التراجع 
يأتي على خلفية التوقعات بزيادة اإلنتاج في كل من الهند وتايلند 

واالتحاد األوروبي، حيث ستعاوض هذه الزيادة التراجع الملحوظ في 
إنتاج البرازيل والصين. 

من المرتقب أن يتحسن استهالك السكر عالميًا للموسم الثاني على 
التوالي خالل 22/2021، إال أن هذا النمو قد يكون بمعدل أبطأ قياسًا 
بما كانت عليه التوقعات السابقة. وهذا التباطؤ يعزى بالدرجة األولى 
إلى التباطؤ الملحوظ في النمو االقتصادي العالمي المرتقب لعام 

2022. وقد تكون الهند، وهي أكبر مستهلك للسكر في العالم، 
والبلدان األفريقية، في طليعة البلدان التي تقف وراء هذه الزيادة 

المتوقعة في استهالك هذا المنتج. كما قد يشهد استهالك السكر 
في الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للسكر في العالم، زيادة 

لكن بمعدل أقل مما كان متوقعًا. ولعل هذه الزيادة المرتقبة في 
استهالك السكر عالميًا قد ال تكفي لتتخطى إجمالي اإلنتاج، ما يعني 

فائض إنتاج متوقع بكمية 1.8 مليون طن. 

وقد يصل حجم التجارة العالمية بالسكر خالل موسم 22/2021 
إلى 59.0 مليون طن، أي أدنى بشكل طفيف عن الكمية المسجلة 

للموسم 22/2021. ورغم التوقعات بصادرات قياسية من الهند 
وتحسن الشحنات من تايلند، إال أن انخفاض صادرات البرازيل قد 

يكبح التجارة العالمية بالسكر. أما بالنسبة لالستيراد، فقد يؤثر ارتفاع 
تكاليفه، إلى جانب تباطؤ االستهالك، تأثيرًا سلبيًا في الطلب على 

االستيراد من آسيا، السيما من الصين، أكبر مستورد للسكر في 
العالم. 

تراجعت أسعار السكر عمومًا على المستوى العالمي منذ أكتوبر/
تشرين األول 2021، مع أنها التزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا. 
ويأتي هذا التراجع في األسعار بالدرجة األولى نتيجة آفاق اإلنتاج 

المؤاتية في البلدان المصدرة الرئيسة، السيما الهند وتايلند. أضف 
إلى ذلك أن ما أثر في األسعار خالل أواخر 2021 يعزى إلى المخاوف 
المرتبطة بتأثيرات جائحة كوفيد-19 في الطلب العالمي على السكر، 

السيما بعد معاودة تدابير االحتواء التي تشهدها كثير من البلدان. 
إال أن تحسن الريال البرازيلي مقابل الدوالر األمريكي والمخاوف 

حيال تحويل كميات أكبر من قصب السكر لصالح صناعة اإليثانول في 
البرازيل، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام دوليًا كعامل داعم، كانت سببًا 

أعاق انخفاض األسعار بشكل أكبر. 

*أسعار السكر على المستوى الدولي

لمحة عن السوق العالمية للسكر

201820192020

20212022

سنتًا أمريكيًا للرطل

*وفق قياس االتفاق الدولي للسكر 

25

20

15

10
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التغيرات خالل 
الموسم 22/2021 

مقابل الموسم 
21/2020

22/2021
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

21/2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2019

% مليون طن
الموازنة العالمية 

3.01 174.6 169.5 171.0 اإلنتاج
-1.75 59.0 60.1 62.2 التجارة*
1.33 172.8 170.5 164.9 إجمالي االستهالك
1.69 105.3 103.6 104.5 المخزون في نهاية الموسم

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.27 22.0 21.9 21.4 العالم )كغ/العام(
0.38 13.1 13.0 12.2 البلدان منخفضة الدخل والتي 

تعاني من عجز غذائي )كغ/العام(
0.35 61.0 60.8 63.4 نسبة المخزون إلى االستهالك 

في العالم )%(

التغيير
يناير/كانون الثاني - 

مايو/أيار
2022
مقابل

يناير/كانون الثاني - 
مايو/أيار
2021

%

2022
يناير/

كانون 
الثاني - 
مايو/أيار

2021 2020 متوسط السعر اليومي بحسب 
 االتفاق الدولي للسكر 

)سنتًا أمريكيًا/ليبره(

17.21 18.84 17.67 12.85

للتواصل:
Elmamoun.Amrouk@fao.org

Fabio.Palmeri@fao.org

mailto:Elmamoun.Amrouk%40fao.org?subject=
mailto:Fabio.Palmeri%40fao.org?subject=
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 مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم 
)2014-2016=100(

لمحة عن السوق العالمية للحوم

من المتوقع أن يصل اإلنتاج العالمي من اللحوم إلى 361 مليون 
طن )وفق مكافئ وزن الذبائح( عام 2022، ليحقق بذلك زيادة بنسبة 
1.4 في المائة عام 2022، إال أن هذه الزيادة ستكون أبطأ وتيرة من 
النمو بنسبة 5.4 في المائة المحققة عام 2021. وتعزى هذه الزيادة 

بالدرجة األولى إلى النمو الحاد المرتقب في إنتاج اللحوم في الصين 
والزيادات الملحوظة في البرازيل وأستراليا وفيت نام، يعاوضها 

االنخفاض المرتقب في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية 
وكندا وجمهورية إيران اإلسالمية واألرجنتين. 

وفي الصين، قد يزداد إجمالي إنتاج اللحوم بحسب التوقعات إلى 
96 مليون طن، ليحقق بذلك نموًا بنسبة 4.4 في المائة قياسًا بالعام 

الفائت. ويعزى هذا النمو في المقام األول إلى الزيادة المرتقبة 
في إنتاج لحوم الخنزير بنسبة ثمانية في المائة ليصل إلى 58 مليون 
طن، متجاوزًا بذلك مستوى اإلنتاج قبل تفشي فيروس حمى الخنازير 

األفريقية عام 2018. كما من المتوقع أن يزداد إنتاج البرازيل من 
اللحوم مستفيدة بذلك من حالة خلوها من األمراض في كامل نظم 

إنتاج اللحوم الرئيسة والزيادة الحادة في الطلب العالمي، رغم أن زيادة 
تكاليف اإلنتاج وانكماش هوامش الربح يعيق اتساع اإلنتاج. ولعل زيادة 

توافر ذبائح األبقار بأسعار منافسة عقب مرحلة إعادة تكوين قطعان 
األبقار وتحسن ظروف سوق العمل من شأنها أن تدعم اتساع إنتاج 
لحوم األبقار واألغنام في أستراليا. لكن بالمقابل نجد أن محدودية 

توافر األبقار الجاهزة للذبح وانخفاض أعداد القطعان إلى جانب تفشي 
األمراض الحيوانية وتقلص هوامش الربح من شأنه خفض إنتاج 

اللحوم أو تباطؤ النمو في عديد من البلدان المنتجة الرئيسة بما فيها 
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية. 

ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة العالمية باللحوم ومنتجاتها إلى 42 
مليون طن )وفق مكافئ وزن الذبائح( عام 2022، ليكون بذلك النمو 
األبطأ خالل السنوات السبع األخيرة. ولعل الزيادات المتواضعة في 

الواردات لدى العديد من البلدان، بما فيها الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية قد تعاوض إلى حّد ما 

االنخفاض الحاد في واردات الصين وغيرها من البلدان. 

تشهد أسعار اللحوم على المستوى الدولي اتجاهًا تصاعديًا منذ 
2020، لتصل إلى أعلى مستوى لها خالل مايو/أيار 2022، ما يعكس 
محدودية اإلمدادات من البلدان المصدرة الرئيسة وسط قوة الطلب 
العالمي على االستيراد السيما من جانب البلدان اآلسيوية وبلدان 

الشرق األوسط.

اللحوم ومنتجاتها 

سنتًا أمريكيًا للرطل

202020212022

130

120

110

100

90

80
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التغيرات خالل 
الموسم 2022 
مقابل الموسم 

2021

2022
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

2021
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

2020

% مليون طن
الموازنة العالمية 

1.4 360.5 355.5 340.3 اإلنتاج
1.0 73.2 72.5 72.0 لحوم أبقار
0.8 138.8 137.8 136.0 لحوم دواجن
2.5 125.6 122.5 109.8 لحوم خنزير
1.0 16.6 16.4 16.1 لحوم أغنام
0.5 42.3 42.1 41.7 تجارة 1
2.7 12.4 12.1 11.7 لحوم أبقار
2.1 16.2 15.8 15.5 لحوم دواجن
-4.0 12.2 12.7 13.0 لحوم خنزير
5.1 1.1 1.1 1.1 لحوم أغنام

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.4 45.1 44.9 43.4 العالم )كغ/العام(
-0.9 11.7 11.8 12.3 النسبة المئوية لحصة 

اإلنتاج في التجارة )%(
التغيير خالل يناير/

كانون الثاني – مايو/
أيار2202  مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/أيار 

.2021

2022
يناير/كانون 

الثاني-
مايو/أيار

2021 2020 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار اللحوم   

)100=2016-2014(

16.2 118 108 96

1 اعتبرت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية منفصلة عن االتحاد األوروبي عند تجميع 

البيانات المتعلقة بالتجارة اعتبارًا من 2020. 

للتواصل:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

mailto:Upali.GalketiAratchilage%40fao.org?subject=
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الحليب ومشتقاته 

قد يصل اإلنتاج العالمي من الحليب عام 2022 بحسب التوقعات إلى 
937 مليون طن، أي أعلى بنسبة 0.1 في المائة عن عام 2021، ما 
يعني، في حال تأكيده، تباطؤ النمو السنوي لإلنتاج للعام الخامس 
على التوالي. ولعل إنتاج الحليب في آسيا يشكل الموجه الرئيس 

لزيادة اإلنتاج العالمي هذا العام، حيث اليزال يأتي حصيلة ارتفاع أعداد 
األبقار الحلوب وزيادة كفاءة عمليات جمع الحليب في كل من الهند 

وباكستان، إلى جانب زيادة اإلنتاج في المزارع الواسعة في الصين. 
كما قد يشهد إنتاج الحليب زيادة متواضعة في أمريكا الشمالية وأمريكا 

الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وذلك يعزى بالمقام األول إلى 
تحسن الغالل الذي عاوضه غياب الحوافز نتيجة انكماش هوامش الربح 

لدى المنتجين في بعض البلدان. لكن بالمقابل، قد تنخفض مستويات 
إنتاج الحليب في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا بفعل تراجع أعداد 
األبقار الحلوب وارتفاع تكاليف األعالف ونقص العمالة الماهرة وتدني 

جودة المراعي عن المستوى المرغوب. 

قد يصل حجم التجارة العالمية بمشتقات األلبان إلى 88 مليون طن 
)وفق مكافئ الحليب(، ما يعني انخفاضها بنسبة 0.4 في المائة عن 

حجم التجارة المرتفع المسجل عام 2021. وهذا االنخفاض المتوقع 
عام 2022 يعزى إلى التراجع المرتقب في واردات أوكرانيا وسري 
النكا واالتحاد الروسي ونيجريا والبرازيل وغيرها من البلدان بفعل 

النزاعات والركود االقتصادي، ناهيك عن انخفاض القدرة الشرائية لدى 
المستهلك. بيد أنه هذه التنبؤات بالتراجع يقابلها زيادة في مشتريات 

الصين، وكذلك إندونيسيا وتايلند والمكسيك لكن بنسبة أقل، مع 
تحسن في مشتريات كل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

وأيرلندا الشمالية )المملكة المتحدة( والجزائر والفلبين والعربية 
السعودية. وفيما يتعلق بالتصدير، من المتوقع أن تسجل نيوزيلندا 

وأستراليا حاالت التراجع األبرز في المبيعات في أوساط البلدان 
المصدرة، ما يعكس محدودية في المنتجات المتاحة للتصدير تعزى 

بالدرجة األولى إلى انخفاض إنتاج الحليب. ولعل الشحنات األكبر من 
االتحاد األوروبي وجمهورية إيران اإلسالمية وتركيا والمملكة المتحدة 

والواليات المتحدة تعاوض حاالت التراجع آنفة الذكر. 

وباستثناء فترة األشهر الثالثة الممتدة من يونيو/حزيران إلى 
أغسطس/آب 2021 عام 2021، تتخذ أسعار مشتقات األلبان منحى 

تصاعديًا منذ منتصف عام 2020، حيث تجاوز الطلب العالمي إمدادات 
التصدير من البلدان المصدرة الرئيسة. أما مؤشر منظمة األغذية 

والزراعة ألسعار مشتقات األلبان الذي يعكس هذا االتجاه فقد 
وصل إلى أعلى مستوى له خالل ثماني سنوات في أبريل/نيسان 

2022، إال أنه سجل تراجعًا طفيفًا خالل الشهر الالحق، مدعومًا بتراجع 
االهتمام بشراء هذه المنتجات عالميًا. 

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

لمحة عن السوق العالمية للحليب ومشتقاته

150

125

100

75

201920202021

التغيرات خالل 
الموسم2022 

مقابل الموسم 
2021

2022
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

2021
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

2020

%

الموازنة العالمية 
1.0 937.3 927.8 915.5 إجمالي إنتاج الحليب
-0.4 87.8 88.1 86.6 إجمالي التجارة 1

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.0 117.8 117.8 117.4 العالم )كغ/العام(
-1.4 9.4 9.5 9.5 النسبة المئوية لحصة 

اإلنتاج في التجارة

التغيير
يناير/كانون الثاني - 

مايو/أيار
2022
مقابل

يناير/كانون الثاني - 
مايو/أيار
2021

%

2022
يناير/كانون 

الثاني-
مايو/أيار

2021 2020 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار منتجات 

األلبان
)100=2016-2014(

21.7 142 119 102

1 اعتبرت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية منفصلة عن االتحاد األوروبي عند تجميع 

البيانات المتعلقة بالتجارة اعتبارًا من 2020. 

للتواصل:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

mailto:Upali.GalketiAratchilage%40fao.org?subject=
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9 دراسة استشرافية لألغذية
يونيو/حزيــران 2022

مع تالشي تأثيرات الجائحة، تشهد ديناميات السوق العالمية لمنتجات 
مصائد األسماك وتربية األحياء المائية تحوالت هنا وهناك. فقد 
أنعشت األعمال التجارية التي افتتحت مؤخرًا في مجال الخدمات 

الغذائية الطلب معززة بذلك المبيعات بصورة ملحوظة. كما تسهم 
صناعة السياحة أيضًا في تعزيز سريع لألسواق، السيما بالنسبة 

لألنواع الشائعة في المطاعم ومنها على سبيل المثال ثنائيات 
المصراع والروبيان وسرطان البحر والقاروص والشبوط. ورغم 

التأثيرات السلبية للجائحة، إال أنها كانت محفزًا لعديد من االبتكارات 
التي ستستمر لوقت طويل على ما يبدو على مستوى التوصيل 

والمبيعات والتسويق والمنتجات. 

إن حالة االنتعاش التي تشهدها السياحة وأسواق التجزئة تدفع بأسعار 
كثير من المنتجات المائية نحو ارتفاع حاد. فقد وصلت أسعار بعض 

األنواع اليوم، ومنها السلمون على سبيل المثال، إلى مستويات لم 
تشهدها منذ عقود. 

رغم هذا التحسن في النظرة االستشرافية، إال أن الحرب التي 
تدور رحاها في أوكرانيا واالتحاد الروسي خلقت مخاوف إضافية 

وحاالت من الغموض التي باتت تؤثر في األسواق. فقد أدى فرض 
العقوبات التجارية ومقاطعة المنتجات الروسية من جانب الحكومات 

والشركات إلى تحويل الطرق التجارية والتزاحم لسد النقص عن طريق 
موردين بديلين. أضف إلى ذلك أن معدالت التضخم باتت تطرق 
حاجز مستويات قصوى في كثير من البلدان، في حين أن ارتفاع 
أسعار السلع يعني غالء المستلزمات بشكل أكبر، بما في ذلك 

العلف والوقود. ومع اجتماع هذه الزيادة مع ارتفاع تكاليف الشحن، 
تتقلص هوامش الربح على كامل سلسلة اإلمداد، السيما بالنسبة 

للمصنعين. 

وهنالك توقعات بزيادة إنتاج مصائد األسماك وتربية األحياء المائية 
على المستوى العالمي عام 2022 بنسبة 1.5 في المائة، ليصل 

اإلنتاج إلى 184.6 مليون طن. كما شهد النمو في قطاع تربية األحياء 
المائية انتعاشًا قياسًا بالعام الفائت بنسبة 2.9 في المائة، إال أن 

استمرار المخاوف المرتبطة بتكاليف التخزين والمستلزمات تبقي على 
هذا المعدل عند مستويات أدنى من المنحى طويل األجل. 

وبالنسبة للصيد الطبيعي، تسهم تكاليف الوقود وانخفاض حجم 
الحصص في تباطؤ النمو بنسبة 0.2 في المائة قياسًا بالعام الفائت. 

أما إجمالي إيرادات التصدير فقد يزداد بنسبة 2.8 في المائة بحسب 
التوقعات ليصل بذلك إلى 178 مليار دوالر أمريكي، في حين تشهد 

الكميات تراجعًا بنسبة 1.9 في المائة. وهذه األرقام تعكس حالة 
التحسن المتواصل التي تعيشها السوق واستمرار التحديات التي 
تعصف بالموردين، وكالهما يتسببان في زيادة أسعار األسماك.

األسماك ومنتجاتها 

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

لمحة عن السوق العالمية لألسماك 

 EUMOFA، INFOFISH، :مصدر البيانات األولية لمؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك
 .INFOPESCA، INFOYU، Statistics Norway

*النسبة المئوية للتغير في يناير/كانون الثاني أبريل/نيسان 2022 مقابل يناير/كانون الثاني-أبريل/نيسان 
.2021

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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مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األسماك 
إجمالي أسعار األسماك من تربية األحياء المائية

إجمالي أسعار األسماك من الصيد الطبيعي

التغيير خالل عام 
2022 قياسًا بعام 

2021

2022
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

2021
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

2020

%

الموازنة العالمية 
1.5 184.6 181.8 177.8 اإلنتاج
0.2 92.4 92.2 90.3 مصائد األسماك 

الطبيعية
2.9 92.2 89.6 87.5 مستزرعات األحياء المائية
2.8 178.1 173.3 150.1 قيمة التجارة )الصادرات 

بمليارات الدوالرات 
األمريكية(

-1.9 60.2 61.4 59.8 حجم التجارة )وزن حي(
1.5 184.6 181.8 177.8 إجمالي االستخدام
1.6 164.2 161.7 157.4 أغذية
1.6 16.3 16.0 16.4 أعالف
-0.1 4.0 4.0 4.0 استخدامات أخرى

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.6 20.6 20.5 20.2 األسماك المخصصة 
لألغذية )كغ/العام(

-1.1 9.1 9.2 9.0 من مصائد األسماك 
الطبيعية )كغ/العام(

1.9 11.6 11.4 11.2 من مستزرعات األحياء المائية 
)كغ/العام(

*التغيير خالل يناير/
كانون الثاني-أبريل/

نيسان 2022 مقابل 
يناير/كانون الثاني-
أبريل/نيسان 2021

%

2022
يناير/كانون 

الثاني-
مايو/أيار

2021 2020 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار 

األسماك   
)100=2016-2014(

24.5 122.6 102 95 للتواصل:
Felix.Dent@fao.org

Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannuccini@fao.org

mailto:Felix.Dent%40fao.org?subject=
mailto:Audun.Lem%40fao.org%20?subject=
mailto:Stefania.Vannuccini%40fao.org?subject=


يصدر تقرير »دراسة استشرافية لألغذية« عن شعبة األسواق والتجارة لمنظمة األغذية 
والزراعة ضمن القسم الخاص بالنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر. ويركز التقرير - 

الذي يصدر مرتين في العام - على التطورات التي تؤثر في أسواق األغذية واألعالف على 
المستوى العالمي. كما يعرض كل تقرير تقييمات شاملة وتوقعات قصيرة األجل حيال إنتاج 

سلعة ما واستخدامها وتداولها التجاري ومخزونها وأسعارها كما تدرج فيه مقاالت إخبارية حول 
قضايا راهنة. ويتكامل تقرير »دراسة استشرافية لألغذية« مع المطبوعة الرئيسة األخرى 

التي تصدر عن »النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر« بعنوان »آفاق المحاصيل وحالة 
األغذية« السيما فيما يتعلق بتغطية الحبوب. ويصدر تقريرنا باللغة اإلنجليزية مع موجز 

باللغة العربية 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

يعتمد هذا التقرير على المعلومات المتاحة حتى أواخر 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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