
النبذة

المخرجات

ير الضوء على أهم التحديثات  يسلط هذا التقر
بهدف  للحبوب،  العالمية  األسواق  في 
النشاط  بهذا  العالمية  للشركات  توفيرها 
وذلك لإلستفادة منها في عمليات التشغيل 
يز  لتعز وذلك  المستقبلية  المخاطر  وتقييم 

األمن الغذائي.

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

.(AMIS) ووحدة مراقبة األسواق

ير وضع األسواق العالمية للحبوب تقر
يل 2021 أبر

(الصين، 1.2. آسيا  شرق  دول 
الجنوبية)  يا  كور ية  وجمور فيتنام 
الصفراء  الذرة  استبدال  على  تعمل 

األعالف  تصنيع  في   (Soft Wheat) بالقمح 
ونظرا لالرتفاع الهائل في أسعار الذرة الصفراء 
 2013 عام  منذ  سعر  أقصى  بلغت  التي 

بنسبة ارتفاع %37، هذه الدول تقدر 
الطلب  من  ب26.5%  حصتها 

العالمي على الذرة.

إنتاجية  بانخفاض  تنبؤات 
(الذرة،  الحبوب  محاصيل 
القمح – المستخدم في تصنيع 

اإلتحاد  دول  من  كل  في  األعالف) 
يكية  األوروبي والواليات المتحدة األمر
الطقس  برودة  معدالت  ارتفاع  نتيجة 

ير لآلتي:   والجفاف، حيث تشير التقار

.5

الطلب 6. يادة  ز استمرار 
سلعة  على  الصيني 

المتوقع  من  حيث  الصفراء  الذرة 
يادة الطلب على االستيراد بحجم 4  ز
تقديرات  يفوق  الذي  طن  مليون 

الزراعي  الموسم  بداية 
المقدرة بـ28 مليون طن. 

توقعات بارتفاع عمليات 
القمح  سلعتي  شراء 

الجهات  قبل  من  الهند  في  واألرز 
تصدير  يقلل من فرص  الحكومية مما 
هذه السلع، حيث تتأثر عمليات اإلنتاج 

باإلجراءات االحترازية لمكافحة 
جائحة كوفيد 19.

للموسم الزراعي 2021-2022 3.
المساحات الزراعية المخصصة 

للقمح تنخفض بنسبة %7 في كندا 
حيث يتحول التركيز لزراعة بذور الكانوال. 

انخفاض تقديرات إنتاجية الذرة 4.
يل  ية البراز الصفراء في جمور

إلى 104 مليون طن من 109 مليون طن 
للموسم الزراعي 2022-2021 نتيجة تأخر 

عمليات زراعة وقطاف فول الصويا 
والتي أدت لتأخير عمليات زراعة الذرة 

الصفراء.

إنتاجية  في  طفيف  انخفاض   •
من  كل  في  والقمح  الشعير 

فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا. 

تأخر  يكية  األمر الزراعة  وزارة   •
في  الذرة  بذور  زراعة  عمليات 
بـ  مساهمتها  تقدر  متفرقة  مناطق 
الذرة  زراعة  إجمالي  من   (36.2%)

يكية. في الواليات المتحدة األمر


