
النبذة

المخرجات

ير الضوء على أهم التحديثات  يسلط هذا التقر
في األسواق العالمية للحبوب، بهدف 

توفيرها للشركات العالمية بهذا النشاط 
وذلك لإلستفادة منها في عمليات التشغيل 

يز  وتقييم المخاطر المستقبلية وذلك لتعز
األمن الغذائي.

ير مبني على مجموعة من المدخالت  التقر
والمراجع ضمن القنوات والمصادر المتاحة 
(Open Source Data) منها ما يصدر من 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
.(AMIS) ووحدة مراقبة األسواق

ير وضع األسواق العالمية للحبوب تقر
فبراير 2021

.1.2 انخفاض نسبي في أسعار الحبوب 
المستخدمة في انتاج األعالف عند 

ينتها في يناير  مقارنة األسعار بفبراير مع قر
ير العالمي لتقدير العرض  2021 وذلك وفق التقر

والطلب على مدخالت األعالف الصادر من وزارة الزراعة 
يكية، أهم ما تم رصده يتمثل في التالي: االمر

• ارتفاع انتاج الذرة إلى 286 مليون طن متري 
يادة تبلغ 2.7 مليون طن متري، مما أدى  بز

يل  يادة المساحة الزراعية لمنتجات الذرة في البراز إلى ز
بنسبة %4.4، إال أن تأخر عمليات زراعة التبذير في 
يل تعتبر متأخرة عند مقارنتها بنفس الفترة من  البراز

العام السابق، مما ينذر باحتمالية ارتفاع سعر سلعة 
الذرة.  

• انخفاض طفيف في أسعار فول الصويا بمبلغ 
3.09 دوالر أمريكي للطن في الواليات 

يكية ليصبح سعر الطن 466.99 دوالر  المتحدة األمر
أمريكي، كما انخفض سعر طن فول الصويا في 

المملكة المتحدة ليصبح 411.00 باوند أسترليني.  

• ارتفاع المساحة الزراعية في الواليات المتحدة 
يكية لسلعة فول الصويا بنسبة 10%. األمر

توقعات بتنويع 
مصادر تصدير القمح حيث يعتبر 
القمح األسترالي والهندي أقل سعرا 
من نظيره الروسي نتيجة فرض اإلتحاد 
الروسي لرسوم تصدير القمح تقدر بـ

80 دوالر أمريكي للطن الواحد، 
وذلك بالتزامن مع ارتفاع اإلنتاجية 

الزراعية للقمح التي تقدر حجم انتاج 
الحبوب بـ 115 مليون طن في الهند.

توقعات بارتفاع حجم 3.
انتاج الذرة وفول الصويا 

بالواليات المتحدة االمريكية لموسم 
2022-2021 بنسبة %6.8 و

%9.4 على التوالي، من المتوقع أن 
تكون أحجام اإلنتاج 15.15 و4.545 

مليون بوشل للذرة وفول الصويا.

ارتفاع عمليات تصدير 5.
القمح الروسي قبل بدء فرض 

رسوم التصدير الجديدة في 15 
مارس 2021، حيث تم تصدير 32.1 
مليون طن ابتداء من يوليو 2020 
وحتى فبراير 2021، عمال بانه تم 

تصدير 1.7 مليون طن خالل األسبوع 
األخير من فبراير 2021.

توقعات بارتفاع اإلنتاجية 4.
يقيا  الزراعية للذرة في جنوب افر

بحجم 16.872 مليون طن من 
15.3 مليون طن لموسم 

2021-2020 مقسمة بنسبة 53% 
لالستهالك اآلدمي و%47 كمدخالت 

إلنتاج األعالف.

انخفاض انتاج سلعة السورغوم األسترالي بحجم 6.
200 ألف طن ليصبح حجم اإلنتاج الكلي 1.5 

مليون طن وذلك نتيجة الجفاف وقلة هطول األمطار.


