الســوق العـــالمي للحبــوب
( 01-6إبريل 0101م)
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أو ًال :طرح المملكة العربية السعودية دعوتها األولى للمستثمرين السعوديين في الخارج

 تنفيذا لألمر السامي الكريم بالموافقة على طرح دعوة خاصة لتوريد  %01من احتياجات المملكةمن القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج ،قامت المؤسسة العامة للحبوب يوم اإلثنين الموافق
0440/8/01هـ بطرح دعوتها األولى للمستثمرين السعوديين المؤهلين لتوريد كمية  133ألف
طن من القمح للتوريد خالل الفترة (مايو-نوفمبر 0101م) وفقا إلمكانيات ومواعيد الحصاد في
الدول المستثمر بها ،وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى
جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج .ويأتي طرح هذه الدعوة لالستفادة من تلك
االستثمارات ودعما للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي
تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.

ثاني ًا :طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية  611ألف طن شعير علفي

 كما قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع بطرح مناقصة الشعير الثالثة لعام (0101م)الستيراد كمية  011ألف طن من الشعير العلفي للتوريد خالل الفترة (يوليو -أغسطس 0101م)
وبواقع ( )01شحنات كمية كل منها ( )01ألف طن ( )%01+موزعة على ( )7شحنات عبر
موانئ المملكة على البحر األحمر بإجمالي كمية ( )401ألف طن و( )1شحنات عبر موانئ
المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية ( )081ألف طن.
 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 0440/8/01هـ وتم ترسية توريد كمية ( )011ألف طنشعير علفي موزعة على ( )01شحنات منها ( )7شحنات لموانئ البحر األحمر بكمية
( )401ألف طن و( )1شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية ( )081ألف طن وفقا للمواصفة
القياسية المحددة ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة ( )018.01دوالر للطن  C&Fويعادل
 743ريال واصل موانئ المملكة مقارنة بمتوسط سعر المناقصة السابقة ( )010.14دوالر للطن
 C&Fويعادل  734ريال واصل موانئ المملكة.
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 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت خالل العام الحالي على استيراد كمية ( )0.7مليونطن من الشعير العلفي بمتوسط سعر ( )018.10دوالر/طن  C&Fويعادل ( )780ريال واصل
موانئ المملكة وذلك لتلبية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون
االستراتيجي منه.

ثالث ًا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية مدعومة بمخاوف تراجع الحصاد بالواليات

المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوروبي والبحر األسود بسبب أحوال الطقس الغير مواتية ،كما جاء االرتفاع

بدعم زيادة الطلب على الصادرات وسط مساعي من بعض الدول المستوردة للقمح لتعزيز مخزوناتها

االستراتيجية لمواجهة تفشي وباء كورونا.

كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا نتيجة توقعات بزيادة الصين مشترياتها من الواليات المتحدة

األمريكية تفعيال للمرحلة األولى من االتفاق التجاري الموقع بين حكومتي واشنطن وبكين والتي ألغت بموجبه
الصين التعرفة الجمركية على قائمة من المنتجات األمريكية من بينها الذرة وفول الصويا.
( )0القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعتأسعار عقود شهر مايو 0101م إلى  013.1دوالر للطن فوب بارتفاع  7.4دوالر للطن

( .)%1.0وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يوليو 0101م إلى  010.0دوالر للطن فوب بارتفاع
 7.3دوالر للطن (.)%1.1

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مايو 0101مإلى  004.7دوالر للطن فوب بارتفاع  1دوالر للطن ( .)%0.4وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر

يوليو 0101م إلى  003.0دوالر للطن فوب بارتفاع  1.4دوالر للطن (.)%0.3

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مايو 0101مإلى  001دوالر للطن فوب بارتفاع  1دوالر للطن ( .)%0.0وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر

يوليو 0101م إلى  000.1دوالر للطن فوب بارتفاع  1.0دوالر للطن (.)%0.0

 -وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعت

أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو 0101م إلى  000.3دوالر للطن فوب بارتفاع

 01.1دوالر للطن ( ،)%3وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 0101م إلى  011.3دوالر
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للطن فوب بارتفاع  0.0دوالر للطن ( .)%0.0كما ارتفعت أسعار القمح األلماني الصلب

( %00.3بروتين) لعقود شهر مايو 0101م إلى  000.1دوالر للطن فوب بارتفاع  3.1دوالر
للطن (.)%0.7

( )0الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مايو 0101م إلى  010دوالر للطن فوب (غير شاملتكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  4دوالر للطن ( .)%0وارتفعت كذلك أسعار الشعير

األسترالي إلى  000دوالر للطن فوب بارتفاع  7دوالر للطن ( .)%1.1في حين ثبتت أسعار

الشعير من منطقة البحر األسود عند  081دوالر للطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مايو 0101م إلى  041.1دوالر للطن فوببارتفاع  1.8دوالر للطن ( .)%1.3وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر مايو 0101م
إلى  118.0دوالر للطن فوب بارتفاع  4.0دوالر للطن (.)%0.0

عالميا
رابع ًا :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر إبريل 0101م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (0101/0101م) إلى  0.004مليار طن مقابل  0.007مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  0.007مليار طن الموسم السابق (0101/0108م) .كما خفض توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  0.038مليون طن مقابل
 0.070مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  0.040مليار طن الموسم السابق .في حين رفع
توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بنحو  00مليون طن إلى
 817.80مليون طن مقابل  710.8مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  810.1مليون طن
نهاية الموسم السابق.
 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (0101/0101م) عند  704.3مليون طن مقابل  710.3مليون طن الموسم السابق
(0101/0108م) .في حين خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم الحالي
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إلى  741.8مليون طن مقابل  734.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  717مليون طن
الموسم السابق.
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(0101/0101م) بمقدار  3.7مليون طن إلى  010.8مليون طن مقابل  087.0مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  078.0مليون طن نهاية الموسم السابق(0101/0108م).

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 -أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسم

الحالي (0101/0101م) عند  30.1مليون طن مقابل  30.1مليون طن الموسم السابق

(0101/0108م) .في حين خفض توقعاته إلجمالي صادرات الواليات المتحدة األمريكية من
المحصول الموسم الحالي إلى  00.8مليون طن مقابل  07.0مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 03.3مليون طن الموسم السابق .ورفع توقعاته لمخزونات القمح األمريكي بنهاية الموسم الحالي

إلى  00.4مليون طن مقابل  03.0مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل دون مستوى مخزونات
نهاية الموسم السابق المقدرة بنحو  01.4مليون طن.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول الموسم الحالي(0101/0101م) عند  147.8مليون طن مقابل  104.1مليون طن الموسم السابق
(0101/0108م) .في حين رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى  31.0مليون
طن مقابل  48.0مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند مستوى أقل مقارنة بكمية
المخزونات في نهاية الموسم السابق والبالغة  30.4مليون طن .وأبقى على توقعاته للصادرات

عند  41.8مليون طن مقابل  30.3مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يخص فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول الموسم الحالي(0101/0101م) عند  10.8مليون طن مقابل  001.3مليون طن الموسم السابق

(0101/0108م) .في حين رفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى
 01.0مليون طن مقابل  00.0مليون طن (توقعات سابقة) ،ولكنها تظل دون مستوى مخزونات

نهاية الموسم السابق المقدرة بنحو  04.7مليون طن .وخفض توقعاته لصادرات الموسم الحالي

إلى  48.1مليون طن مقابل  41.7مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  47.0مليون طن الموسم
السابق.
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 أدت عمليات اإلغالق المحلية في واليات وسط وغرب الواليات المتحدة األمريكية بسبب االنتشارالكبير لفيروس كورونا إلى تهديد موسم زراعة محصولي الذرة وفول الصويا حيث يستعد المزارعون

لبدء موسم الزراعة ،إذ تبدأ أعمال زراعة محصول الذرة في كبرى الواليات المنتجة مثل ايوا وإلينوي
وإنديانا منتصف شهر إبريل ،فيما تبدأ أعمال زراعة فول الصويا بعد ذلك بقليل .ويخطط مزارعو

الواليات المتحدة األمريكية لزراعة  17مليون فدان من الذرة و 81.3مليون فدان من فول الصويا

هذا العام.

 الوضع في روسيا

 قال وزير الزراعة الروسي إن بالده تستهدف االحتفاظ بمنصب أكبر مصدر للقمح على مستوىالعالم ،وأضاف أن روسيا ستواصل تعزيز تجارة المواد الغذائية مع كل من المملكة العربية

السعودية وغيرها من األسواق ذات األولوية في المستقبل .وعلق الوزير على أول شحنة قمح
روسي في طريقها لموانئ المملكة العربية السعودية قائال إن هذه الخطوة مهمة في تطوير العالقات

التجارية بين البلدين ،وأن محادثات العام الماضي مع المملكة العربية السعودية كانت بناءة وأدت

إلى توسيع إمكانات التعاون وفتح سوق جديد للمصدرين الروس المحليين في واحدة من أكبر

ٍ
سياق متصل توقعت و ازرة الزراعة الروسية أن
الدول المستهلكة للقمح في الشرق األوسط .وفي

يرتفع إجمالي إنتاج محصول الحبوب في روسيا الموسم القادم 0100/0101م إلى

 003.1مليون طن مقابل  000.0مليون طن الموسم الحالي 0101/0101م.

 -قامت وزارة الزراعة الروسية بتفعيل صفحة على موقعها االلكتروني على اإلنترنت يظهر من

خاللها مقدار الحصة المتبقية من صادرات الحبوب في الربع الثاني من العام الجاري والمقيدة

مسبقًا عند  7مليون طن للحفاظ على اإلمدادات المحلية خالل فترة مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات هذه الصفحة أنه حتى يوم الجمعة الموافق  01إبريل ال يزال هناك نحو ()3.8
مليون طن من الحبوب متاحة للتصدير حتى نهاية شهر يونيو 0101م ،وتشتمل هذه الكمية

على القمح والشعير والذرة والجاودار .وال تشمل الصادرات لكل من كازاخستان وروسيا البيضاء

وأرمينيا وقيرغيزستان التي تشترك في اتحاد جمركي مع روسيا.

 -أظهرت بيانات الجمارك الروسية تراجع صادرات روسيا من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي في

 0يوليو 0101م وحتى  0إبريل 0101م إلى  11.7مليون طن مقابل  18.0مليون طن خالل
الفترة المماثلة من الموسم السابق .وتراجعت صادرات القمح بنسبة  %00.8إلى  07.1مليون
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طن ،وتراجعت صادرات الشعير بنسبة  %00.1إلى  1.0مليون طن ،كما تراجعت صادرات

الذرة بنسبة  %01.0إلى  0.3مليون طن .كما أظهرت البيانات تصدر تركيا قائمة الدول
المستوردة للحبوب الروسية بكمية  7.7مليون طن تمثل نسسبة  %01من إجمالي الصادرات

تليها مصر بكمية  3.8مليون طن ونسبة  %07ثم بنجالديش بكمية  0.0مليون طن ونسبة

 ،%0والمملكة العربية السعودية بكمية  0.0مليون طن ونسبة  ،%4وأذربيجان بكمية  0.0مليون
طن ونسبة .%4

 فيما قفزت صادرات الحبوب الروسية خالل األسبوع ( 07مارس 0-إبريل 0101م) مقارنةباألسبوع السابق بنسبة  %31.4مسجلة  0.00مليون طن منها  187ألف طن من القمح

و 007.0ألف طن من الذرة ،وكانت أهم الوجهات التصديرية خالل هذا األسبوع تركيا واإلمارات
العربية المتحدة وفيتنام وكوريا الجنوبية.

 الوضع في أوكرانيا

 خفضت شركة " "APK-Informلالستشارات الزراعية توقعاتها لمحصول الحبوب في أوكرانياالموسم القادم 0100/0101م إلى  70.0مليون طن مقابل  73.0مليون طن الموسم الحالي

0101/0101م ،وعزت ذلك إلى توقع تراجع محصولي القمح والشعير ،إذ توقعت تراجع محصول

القمح إلى  00.7مليون طن مقابل  08.1مليون طن الموسم الحالي ،فيما توقعت تراجع محصول

الشعير إلى  7.0مليون طن مقابل  8.1مليون طن الموسم الحالي .وأبقت على توقعاتها لمحصول
الذرة ،محصول التصدير الرئيسي في أوكرانيا ،عند نفس مستويات الموسم الحالي البالغة

 10مليون طن.

 وقالت  APK Informإن أسعار تصدير الذرة بأوكرانيا تراجعت بنحو  4-0دوالر في األيامالقليلة الماضية لتتراوح بين  008-001دوالر/طن على أساس فوب من موانئ التصدير بالبحر
األسود ،وأرجعت ذلك إلى ضعف الطلب العالمي وتراجع سعر صرف "الهريفنيا" .وأضافت أن

أوكرانيا حصدت  10مليون طن من الذرة خالل الموسم الحالي 0101/0101م ولديها فائض

قابل للتصدير يبلغ  08.3مليون طن صدرت منه فعليا نحو  04مليون طن حتى تاريخ  8إبريل

الجاري ليتبقى بذلك نحو  4.3مليون طن متاحة للتصدير حتى نهاية الموسم الحالي في

 11يونيو 0101م .فيما بلغت إجمالي صادرات القمح  08.0مليون طن من إجمالي الكمية
المرخص بتصديرها حتى نهاية الموسم الحالي والمحددة عند  01.0مليون طن.
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 وفي ٍشأن متصل قال نائب وزير التنمية االقتصادية والتجارة والزراعة األوكراني إن الحكومة
تقدمت بمشروع قانون لتعديل التعرفة الجمركية بشكل مؤقت على واردات أنواع معينة من محاصيل

الحبوب حتى األول من شهر يوليو 0101م ،وينص مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء
األوكراني للبرلمان بتاريخ  7إبريل الجاري على إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الحنطة

السوداء واألرز والجاودار وبعض محاصيل الحبوب األخرى التي يحتاجها السوق المحلي حتى

 0يوليو لضمان وفرة الكميات المعروضة محليًا.

 قالت و ازرة االقتصاد األوكرانية اليوم إن أوكرانيا قامت بتصدير  07.1مليون طن من القمحالموسم الحالي 0101/0101م ،وإنها ستوفر  0.1مليون طن إضافية حتى نهاية هذا الموسم

في  11يونيو 0101م .وأضافت أن السوق المحلية يتم تزويدها بالقمح باستمرار كما يتم تنفيذ
عقود التصدير وفقا للمذكرة السابق إبرامها مع شركات الحبوب والتي تم االتفاق فيها على تحديد

إجمالي صادرات القمح خالل هذا الموسم عند  01.0مليون طن .الجدير بالذكر أن أوكرانيا

حصدت  08.1مليون طن من القمح الموسم الحالي في حين يصل إجمالي استهالكها المحلي
إلى  8.0مليون طن.

 وقد تراجع متوسط معدل صادرات القمح األوكراني بشكل حاد إلى  04ألف طن في اليوم فيإبريل الجاري انخفاضا من  44ألف طن في اليوم خالل شهر مارس للتأكيد على وفرة اإلمدادات
المحلية حسبما ذكرت و ازرة االقتصاد األوكرانية.

 الوضع في كازاخستان

 قال نائب وزير الزراعة الكازاخستاني إن بالده تعتزم زيادة الحصص التصديرية من القمح والدقيقخالل األشهر القادمة ،ولكنه لم يحدد كمية الحصص الجديدة المقرر تصديرها .وحددت كازاخستان

الشهر الماضي الحصص التصديرية من القمح خالل شهر إبريل الجاري عند  011ألف طن
والذرة عند  71ألف طن الحتواء أزمة تفشي فيروس كورونا.

 وفي ٍشأن متصل قال تاجر حبوب كازاخستاني إن تقييد صادرات القمح يعرض المزارعين في
كازاخستان للخطر وأضاف أن تجار الحبوب الذين ال يمكنهم الوفاء بالتزاماتهم قبل العمالء بسبب
الحظر المفروض على تصدير الحبوب طلبوا من الحبوب تخفيف هذه القيود .وأكد أحد مدراء
شركات الحبوب إن أوزبكستان وقيرغيزستان وأفغانستان تنتظر التزام المصدرين الكازاخستانيين
للوفاء بالعقود التصديرية المبرمة مع هذه الدول.
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 الوضع في فرنسا

 توقعت و ازرة الزراعة الفرنسية تراجع المساحة المزروعة من محصول القمح الفرنسي الطري المعدللحصاد الموسم القادم 0100/0101م إلى أدنى مستوى لها منذ  07عام إلى  4.0مليون هكتار

بانخفاض نسبته  %7.3مقارنة بالعام الماضي .في حين رفعت توقعاتها للمساحة المزروعة من

محصول الشعير بنوعيه الشتوي والربيعي إلى  0مليون هكتار بارتفاع نسبته  %0.8مقارنة بعام

0101م ،وعزت االرتفاع إلى زيادة المساحة المزروعة من محصول الشعير الربيعي بنسبة %8.1
إلى  010ألف هكتار .وقالت الو ازرة إن أعمال زراعة محاصيل الحبوب الفرنسية لم تتأثر بجائحة
كورونا وذلك وفقا لتقرير في نهاية شهر مارس الماضي.

 الوضع في رومانيا

 قال وزير الداخلية الروماني إن بالده حظرت تصدير الحبوب إلى غير دول االتحاد األوروبيأثناء حالة الطوارئ المعلنة حتى منتصف شهر مايو 0101م ،وذلك لتلبية حاجاتها المحلية في

خضم تفشي فيروس كورونا المستجد .وأضاف أن األمر العسكري الصادر عن الحكومة يشمل
القمح والشعير والشوفان والذرة واألرز ودقيق القمح والبذور الزيتية (فول الصويا – بذور دوار
الشمس – زيت دوار الشمس – زيت القطن) والمعجنات والبسكويت وعلف الصويا وسكر البنجر
وسكر القصب .وينص األمر العسكري على تعليق تصدير المنتجات السالف ذكرها والتي كانت
قيد التصدير بالفعل في  01إبريل 0101م .واشترط عدم السماح لدول االتحاد األوروبي التي قد
تستورد بعض هذه األصناف بإعادة تصديرها وتقديم ما يثبت بأنه سيتم استهالكها أو استخدامها

محليا .وتعد رومانيا من الدول الرئيسية المصدرة للحبوب للشرق األوسط ومنها مصر.

 الوضع في األرجنتين

 أدى انخفاض منسوب المياه في نهر بارانا باألرجنتين إلى إجبار المصدرين على تحميل كميةأقل من الحبوب على سفن شحن البضائع ،مما أضاف مشكلة لقطاع يعاني بالفعل من اختناقات
بسبب فيروس كورونا .ويعد نهر بارانا الشريان السريع لنقل الحبوب من منطقة الحزام الزراعي
"بامباس" إلى ميناء رو ازريو الذي يعد من أكبر موانئ شحن الحبوب باألرجنتين إلى جنوب المحيط
األطلسي ،ويعاني النهر حاليا من تراجع شديد في منسوب المياه به والذي سجل أدنى مستوى له
منذ ما يزيد عن  01أعوام مما يضطر المصدرين إلى تخفيض حمولة السفن من نوع Panamax
بنحو  7311طن ،والسفن من نوع  Handymaxبنحو  3411طن.
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 وعلى مدى األسابيع الماضية تتفاوض الحكومة مع السلطات البلدية للسماح لشاحنات البضائعبالمرور عبر واليتها القضائية حيث اعترض العشرات من رؤساء البلدات على مرسوم يعفي

األنشطة المتعلقة بالتصدير من اإلغالق بدعوى أن ذلك قد يزيد من فرص اإلصابة بفيروس
كورونا .ولكن تنظر الحكومة إلى صادرات الحبوب باعتبارها واحدة من أهم مصادر العملة

الصعبة بالبالد ،إذ تعد األرجنتين أكبر دولة مصدرة لعلف الصويا في العالم ،وثالث أكبر مصدري

الذرة وفول الصويا.

 -وتتوقع بورصة بوينس آيريس األرجنتينية للحبوب أن يبلغ إجمالي إنتاج فول الصويا باألرجنتين

الموسم الحالي 0101/0101م نحو  41.3مليون طن ،وأن يصل إجمالي إنتاج الذرة إلى

 31مليون طن .وقالت البورصة في تقريرها األسبوعي الصادر بتاريخ  8إبريل 0101م إنه تم

حصاد  %00.0من محصول فول الصويا و %00.1من المساحة المزروعة بمحصول الذرة.

 الوضع في البرازيل

 -رفعت الوكالة الب ارزيلية لإلحصاءات الزراعية وإمدادات الغذاء توقعاتها لمحصول الحبوب في

الب ارزيل الموسم الحالي 0101/0101م إلى  030.8مليون طن على الرغم من جائحة كوفيد-

 01وذلك مقابل  040.0مليون طن الموسم السابق 0101/0108م .وتوقعت ارتفاع محصول

فول الصويا ،المحصول الزراعي الرئيسي ،إلى  000.0مليون طن مقابل  003مليون طن الموسم
السابق ،فيما أبقت على توقعاتها لمحصول الذرة عند  010.1مليون طن .وقالت الوكالة إن

المزارعين يواصلون أنشطتهم وأعمالهم بشكل طبيعي مع التقيد باإلجراءات االحت ارزية التي أوصت

بها و ازرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

 قال اتحاد مصدري الحبوب في الب ارزيل إنه تم تصدير كمية  1.0مليون طن من فول الصوياخالل األسبوع ( 01مارس 4-إبريل 0101م) بواقع  30باخرة ،كما تم تصدير كمية  011ألف
طن من علف الصويا ،في حين لم تصدير أي شحنات من الذرة خالل هذا األسبوع.

 الوضع في الصين

 رفعت الصين التوقعات لوارداتها من الذرة الموسم الحالي 0101/0101م إلى  4مليون طنمقابل  1مليون طن (توقعات سابقة) ،وعزت ذلك إلى توقع زيادة الشحنات من الواليات المتحدة
األمريكية بعد توقيع المرحلة األولى من االتفاق التجاري بين البلدين حيث ألغت الصين التعرفة
الجمركية على قائمة من المنتجات األمريكية في مارس الماضي من بينها الذرة .وخفضت الصين
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توقعاتها الستهالك الذرة لألغراض الصناعية الموسم الحالي إلى  80.3مليون طن مقابل
 84.3مليون طن (توقعات سابقة) ،وعزت ذلك إلى تراجع أسعار النفط وإلى حالة الركود
االقتصادي بسبب فيروس كورونا والذي سيؤدي إلى ضعف الطلب على الذرة في األغراض
الصناعية.

 الوضع في الهند

 قال وزير الزراعة الهندي إن بالده ستصدر كمية  31ألف طن من القمح ألفغانستان و 41ألفطن للبنان في إطار صفقة دبلوماسية .وقال في تغريده له على تويتر إن الهند أنتجت قمحاً أكثر
مما تستهلك ،لذا قررت حكومة نيودلهي تصدير الحبوب إلى أفغانستان ولبنان بعد تلقي طلبات

من البلدين .ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج الهند من القمح الموسم الحالي 0101/0101م
إلى  010.0مليون طن حيث ساعد التحسن في أحوال الطقس على زيادة إنتاجية المحصول
وسوف يؤدي زيادة اإلنتاج مقارنة باالستهالك المحلي إلى دعم المخزونات االستراتيجية بالبالد.

خامساً :أهم أخبار األسبوع
 مصر تستهدف شراء  3.6مليون طن من القمح المحلي هذا العام

 قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إن بالده تستهدف شراء  1.0مليون طن من القمحالمحلي الموسم الحالي بما يغطي استهالك  4.3شهر ،كما أكد على أن مصر تعتزم استيراد
 811ألف طن من القمح أثناء موسم توريد القمح المحلي وذلك عمال بتوجيهات القيادة السياسية
وأوضح أن ذلك سيصل بالمخزون االستراتيجي من القمح إلى مستوى يكفي إلى  8أشهر على
األقل .وأضاف إن لدى مصر من السكر ما يكفي لفترة  00-01شه ًار.
ٍ
سياق متصل قال متعاملون إن مصر ،أكبر مستورد للقمح في العالم ،تدرس تغيير الشروط
 وفيفي مناقصات القمح العالمية التي تطرحها لكي تطلب من الموردين تقديم األسعار شاملة تكاليف
الشحن  .C&Fوفي الوقت الحالي تطلب الهيئة العامة للسلع التموينية ،المشتر الحكومي للقمح
في مصر ،تقديم عروض األسعار على أساس فوب مع عرض منفصل لتكلفة الشحن .كما تدرس
الهيئة أيضاً دفع مقابل القمح في مناقصاتها القادمة عن طريق خطابات اعتماد "باالطالع" تضمن

السداد الفوري لدى استالم مستندات الشحن بدال من الدفع في موعد الحق.
10

 األردن تشتري  61ألف طن من الشعير العلفي

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  01ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغلقت يوم الثالثاء بسعر  011دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف األول من شهر
سبتمبر 0101م ،وفازت بها شركة .GTCS

 الجزائر تشتري  41ألف طن من الذرة من األرجنتين

 قال تجار أوروبيون إن الديوان المهني الجزائري للحبوب والقطاني اشترى كمية  41ألف طن منالذرة من األرجنتين في مناقصة عالمية أغلقت يوم األربعاء بسعر  014.3دوالر/طن C&F
للشحن خالل النصف األول من شهر مايو 0101م.

 اليابان تشتري  001.1ألف طن من القمح عالي الجودة

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  008.8ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  1إبريل .اشتملت هذه الكمية على  11.1ألف طن
من القمح األمريكي و 14.1ألف طن من القمح األسترالي للشحن خالل شهر يونيو 0101م.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Exchange

 Panamax Indexعند  801نقطة مقابل  717نقطة نهاية األسبوع الماضي مرتفعا  00نقطة
بنسبة .%0

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى إلى  11.48نقطة مقابل 011.08نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.0

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0.114

0.180

%0.0 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

30-Apr-20

9-Apr-20

Change

Change %

May. 020

228.5

235.9

7.4

3.2%

Jul. 020

229.1

236.6

7.5

3.3%

30-Apr-20

9-Apr-20

Change

Change %

May. 020

221.7

224.7

3.0

1.4%

Jul. 020

221.7

225.1

3.4

1.5%

30-Apr-20

9-Apr-20

Change

Change %

May. 020

257.0

260.0

3.0

1.2%

Jul. 020

259.2

262.3

3.1

1.2%

30-Apr-20

9-Apr-20

Change

Change %

May. 020

206.2

216.5

10.3

5.0%

Sep. 020

188.3

190.5

2.2

1.2%

30-Apr-20

9-Apr-20

Change

Change %

May. 020

221.0

226.9

5.9

2.7%

Sep. 020

222.6

228.5

5.9

2.7%

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

Matif France (11-11.5 % Protein)

Germany Wheat (12.5 % Protein)

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

30-Apr-20

9-Apr-20

Change

Change %

May. 020

149.1

149.9

0.8

0.5%

Jul. 020

150.3

150.3

0.0

0.0%

Corn CBT-USA
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Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

30-Apr-20

9-Apr-20

Change

Change %

May. 020

334.5

338.6

4.1

1.2%

Jul. 020

335.3

342.1

6.8

2.0%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
May.020

Australia Feed Barley
May.020

Black Sea Feed Barley
May.020

30-Apr-20

9-Apr-20

Change

Change %

202.0

206.0

4.0

2.0%

30-Apr-20

9-Apr-20

Change

Change %

209.0

216.0

7.0

3.3%

30-Apr-20

9-Apr-20

Change

Change %

180.0

180.0

0.0

0.0%

Freight Rates US $ /Ton
Load Ports – Jeddah– May.020

30-Apr-20

9-Apr-20

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

22.8

23.0

0.3

1%

Germany-Hamburg

26.0

26.3

0.3

1%

French – Dunkerque

25.8

26.0

0.3

1%

Australia - Kwinana

23.8

23.8

0.0

0%
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