
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
مارس 2021

.1 الحبوب  أسعار  في  نسبي  انخفاض 
عند  األعالف  انتاج  في  المستخدمة 
ينتها في يناير  مقارنة األسعار بفبراير مع قر

العرض  لتقدير  العالمي  ير  التقر وفق  وذلك   2021
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 
أدى  مما  متري،  طن  مليون   2.7 تبلغ  يادة  بز
يل  يادة المساحة الزراعية لمنتجات الذرة في البراز إلى ز
في  التبذير  زراعة  عمليات  تأخر  أن  إال   ،4.4% بنسبة 
من  الفترة  بنفس  مقارنتها  عند  متأخرة  تعتبر  يل  البراز
سلعة  سعر  ارتفاع  باحتمالية  ينذر  مما  السابق،  العام 

الذرة.  

• انخفاض طفيف في أسعار فول الصويا بمبلغ 
الواليات  في  للطن  أمريكي  دوالر   3.09
دوالر   466.99 الطن  سعر  ليصبح  يكية  األمر المتحدة 
في  الصويا  فول  طن  سعر  انخفض  كما  أمريكي، 

المملكة المتحدة ليصبح 411.00 باوند أسترليني.  

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

في 2. األمطار  تساقط  تأخر 
يؤدي  األرجنتين،  جمورية 

الزراعية حيث يؤثر سلبا  اإلنتاجية  إلى تذبذب 
محدود  وتأثيره  والذرة،  الصويا  انتاج  على 
على إنتاجية القمح والشعير، وبالتالي قامت 
بتقليل  آيرس  بوينس  في  الحبوب  بورصة 
تقديرات المحصول الزراعي للصويا للموسم 
2020-2021 إلى 44 مليون طن وبنسبة 

انخفاض 8.1%.

أحدث  يصدر  الدولي  الحبوب  مجلس 
في  الحبوب  انتاج  بشأن  تقديراته 

2020-2021 و2021-2022، وفق التالي: 
لتبلغ  طن  مليون   9 بحجم  للحبوب  الزراعية  اإلنتاجية  ارتفاع   •

2,224 مليون طن للموسم 2021-2020
طن  مليون   2 بحجم  العالمي  الحبوب  مخزون  في  انخفاض   •

نتيجة ارتفاع الفجوة بين العرض والطلب.
لتبلغ  طن  مليون   63 بحجم  للحبوب  الزراعية  اإلنتاجية  ارتفاع   •
مقسمة وفق   2022-2021 للموسم  2,287 مليون طن 

التالي:
طن،  مليون   790 يبلغ  العالمي  اإلنتاج  تقدير  القمح:   -
وستتركز  الماضي  الموسم  عن  طن  مليون   16 بزيادة 
الزيادة في دول اإلتحاد األوروبي، أوكرانيا، األرجنتين، من المتوقع 
أن يكون فائض اإلنتاج 12 مليون طن عند مقارنته بحجم الزيادة 

في االستهالك العالمي السنوي. 
- الذرة: تقدير اإلنتاج العالمي يبلغ 1,139 مليون طن، 
وستتركز  الماضي  الموسم  عن  طن  مليون   54 بزيادة 
الزيادة في الواليات المتحدة وأوكرانيا، سيتعدى الطلب العالمي 

ما يتم انتاجه مما سيؤدي إلى استخدام المخزون الدولي. 
مليون   383 يبلغ  العالمي  اإلنتاج  تقدير  الصويا:  فول   -
الماضي  الموسم  عن  طن  مليون   22.5 بزيادة  طن، 

وستتركز الزيادة في الواليات المتحدة والبرازيل. 

حجم 3. ارتفاع  المتوقع  من 
الجنوب  الذرة  صادرات 

للموسم  طن  مليون   3.5 إلى  أفريقية 
الزراعي 2021-2020

.5

جمورية البرازيل 7.
اإلتحادية ستقر 

مجموعة من المحفزات 
لزيادة انتاج سلعة الذرة. 

الشعبية 4. الصين  جمورية 
تطلق حملة لتقليل استهالك 

فول الصويا (كسبة) والذرة ضمن األعالف، 
حيث قامت وزارة الزراعة بوضع خطة وطنية 
السلع  هذه  الستبدال  عمل  إطار  لتطوير 
بأنواع أخرى من الحبوب، وتأتي هذه الخطة 
الذرة  سلعة  توفر  في  الفجوة  تزايد  مع 
سعر  في  بزيادة  ينذر  مما  الصويا  وفول 

هذه السلع.

الروسي 6. اإلتحاد 
آلية الرسوم  يقر 

 (Floating Charges) المتغيرة
والشعير  الذرة  القمح،  لتصدير 
حساب  آلية  من  يصعب  مما 
تنفيذ  إمكانية  ويعرقل  الرسوم 

عقود التوريد طويلة األجل.  

استراليا  صادرات 
تصل  الشعير  من 

العربية  المملكة  إلى 
من  تحولها  بعد  السعودية، 
فرض  نتيجة  الصينية  السوق 
تتضح  حيث  جمركية،  رسوم 
استيراد  مصادر  لتنويع  فرصة 
والشعير  القمح  من  السلع 

األسترالي. 


