الســوق العـــالمي للحبــوب
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أوالً :طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية  566ألف طن من القمح

 قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع بطرح مناقصة القمح الثالثة لعام (0202م) الستيرادكمية  566ألف طن من القمح الصلب ( %5026بروتين) ( )%52+للتوريد خالل الفترة (يوليو

-أغسطس 0202م) وبواقع ( )55شحنة موزعة على ( )5شحنات لميناء جدة اإلسالمي

و( )4شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و( )5شحنة لميناء جازان2

 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 5445/9/3هـ وتم ترسية توريد كمية ( )566ألف طن منالقمح الصلب موزعة على ( )55شحنة ،منها ( )5شحنات لميناء جدة اإلسالمي بكمية
( )352ألف طن و( )4شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية ( )042ألف طن

و( )5شحنة لميناء جازان بكمية ( )66ألف طن ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة

( )033232دوالر للطن  C&Fويعادل ( )576ريال واصل موانئ المملكة مقارنة بمتوسط سعر
المناقصة السابقة ( )047245دوالر للطن  C&Fويعادل ( )905ريال واصل موانئ المملكة2

 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية العام الحالي على استيراد كمية تقدر بنحو( )524مليون طن من القمح بمتوسط سعر ( )045دوالر/طن  C&Fويعادل ( )924ريال واصل
موانئ المملكة وذلك لتلبية احتياجات شركات المطاحن والمحافظة على المخزون االستراتيجي

منه2

ثانياً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
تباينت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية ،إذ انخفضت في البورصات األمريكية

متأثرة ب استمرار مخاوف الركود االقتصادي بسبب جائحة كورونا ،كما جاء االنخفاض تحت ضغوط تحسن
أحوال الطقس بالسهول الشمالية للواليات المتحدة األمريكية حيث مناطق زراعة القمح الربيعي عالي البروتين2

وخالفت أسعار العقود اآلجلة للقمح األوروبي االتجاه وارتفعت مدعومة بمخاوف موجة الجفاف التي تضرب

معظم أنحاء أوروبا وساهمت في انخفاض مستوى رطوبة التربة بشكل سيؤثر سلبا على متوسط إنتاجية

الهكتار ،وجاء االرتفاع أيضا وسط ترقب إلعالن دول البحر األسود وقف الصادرات بعد نفاد الحصة المتفق
عليها مع التجار في الربع الثاني من العام الجاري2
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وامتد التباين إلى أسعار الشعير وفول الصويا ،في حين واصلت أسعار الذرة االنخفاض بسبب تراجع

الطلب العالمي السيما من قبل منتجي الوقود الحيوي على خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط2
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر مايو 0202م إلى  00920دوالر للطن فوب بانخفاض  526دوالر
للطن ( 2)%227وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يوليو 0202م إلى  03225دوالر للطن

فوب بانخفاض  225دوالر للطن (2)%223

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر مايو0202م إلى  05325دوالر للطن فوب بانخفاض  024دوالر للطن ( 2)%525وانخفضت كذلك
أسعار عقود شهر يوليو 0202م إلى  05323دوالر للطن فوب بانخفاض  023دوالر للطن

(2)%525

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر مايو 0202مإلى  044دوالر للطن فوب بانخفاض  025دوالر للطن ( 2)%525في حين ثبتت أسعار عقود

شهر يوليو 0202م عند  04929دوالر للطن فوب2

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو 0202م إلى  05625دوالر للطن فوب بارتفاع
 529دوالر للطن ( ،)%229وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 0202م إلى

 02625دوالر للطن فوب بارتفاع  3دوالر للطن ( 2)%526كما ارتفعت أسعار القمح األلماني
الصلب ( %5026بروتين) لعقود شهر مايو 0202م إلى  00527دوالر للطن فوب بارتفاع
 025دوالر للطن (2)%229

( )0الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يوليو 0202م إلى  025دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  0دوالر للطن ( 2)%5وارتفعت كذلك أسعار

الشعير األسترالي إلى  059دوالر للطن فوب بارتفاع  3دوالر للطن ( 2)%524في حين انخفضت

أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  552دوالر للطن فوب بانخفاض  0دوالر للطن

(2)%525
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( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يوليو 0202م إلى  54623دوالر للطنفوب بانخفاض  025دوالر للطن ( 2)%529وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
يوليو 0202م إلى  30924دوالر للطن فوب بانخفاض  223دوالر للطن (2)%225

عالميا
ثالثاً :تطورات األوضاع
ً

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 -خفض التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية بشأن أحوال محاصيل الحبوب تقديراته لمحصول

القمح الشتوي المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى  %67مقابل  %50األسبوع السابق ،وع از ذلك
إلى سوء أحوال الطقس2

 وتشير بيانات التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية بشأن صادرات الحبوب إلى ارتفاعصادرات القمح األمريكي خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  55إبريل الجاري إلى  046ألف طن

مقابل  575ألف طن األسبوع السابق بزيادة نسبتها  2%37وبذلك تصل إجمالي صادرات القمح
األمريكي منذ بداية الموسم الحالي في األول من شهر يوليو 0259م إلى  0626مليون طن

بارتفاع طفيف مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق2

 الوضع في روسيا

 قال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت األسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأنالتعليق المتوقع لصادرات الحبوب الروسية بعد منتصف شهر مايو المقبل وهو التاريخ الذي يتوقع

فيه المسؤولون نفاد الحصة المقررة للصادرات في الربع الثاني من العام الحالي والمحددة عند

 7مليون طن لضمان كفاية اإلمدادات المحلية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد2

 وقالت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconإن أسعار تصدير القمح الروسي( %5026بروتين) تحميل موانئ البحر األسود ألقرب موعد تسليم ارتفعت بمقدار  5دوالر إلى
 035دوالر/طن  FOBنهاية األسبوع الماضي ،كما ارتفعت أسعار الشعير بـ  3دوالر إلى
 552دوالر/طن 2FOB

 وقال المعهد الروسي للدراسات الزراعية " "IKARأن أسعار القمح الروسي ارتفعت نهاية األسبوعالماضي بمقدار  6دوالر إلى  030دوالر/طن  ،FOBفي حين تراجع سعر المحصول الجديد
تسليم أواخر يوليو 0202م بمقدار  3دوالر إلى  599دوالر/طن 2FOB
3

 وقالت " "SovEconنقال عن بيانات الجمارك إن روسيا قامت بتصدير  3320مليون طن منالحبوب منذ بداية الموسم الحالي في  5يوليو 0259م وحتى تاريخ  55إبريل الجاري بانخفاض
نسبته  %53مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق ،وشكلت صادرات القمح منها نحو
 0526مليون طن2
 وفي ٍشأن متصل توقع رئيس اتحاد الحبوب الروسي زيادة إجمالي إنتاج روسيا من الحبوب الموسم
القادم 0205/0202م إلى  532مليون طن منها  52مليون طن من القمح مقابل  50623مليون
طن (توقعات و ازرة الزراعة الروسية) ومقابل  50520مليون طن الموسم الحالي 0202/0259م
والتي بلغ إنتاج القمح منها  7426مليون طن 2
 وأضاف أنه في حال تحسن أحوال الطقس ستكون روسيا على موعد مع حصاد قياسي منالحبوب الموسم القادم والذي سوف يقترب من اإلنتاج القياسي المسجل في الموسم
0255/0257م والبالغ  53626مليون طن ،أما إذا كانت أحوال الطقس غير مواتية ،فتوقع أال
يقل إنتاج الموسم القادم بأي حال من األحوال عن  556مليون طن2
-

الجدير بالذكر أن روسيا أتمت زراعة  5523مليون هكتار من محاصيل الحبوب الشتوية خالل
الموسم الحالي وستبدأ أعمال حصادها في غضون شهرين ،وأن  %76منها بحالة جيدة حسبما
ذكر رئيس اتحاد الحبوب الروسي2

 أظهرت نتائج مزاد أجرته و ازرة الزراعة الروسية اليوم بيع كمية  77243ألف طن من الحبوبمعظمها من القمح من مخزونات الدولة مقابل  229مليار روبل  50مليون دوالر أمريكي 2وبذلك
تكون الو ازرة قد باعت ما كميته  57927ألف طن من الحبوب من مخزوناتها منذ بدء المبيعات
في  53إبريل الجاري بما يمثل  %6525من الكمية المخطط بيعها والبالغة  526مليون طن
لضمان وفرة اإلمدادات المحلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا 2
ٍ
سياق متصل أظهر الموقع اإللكتروني لو ازرة الزراعة الروسية أن الكمية المتبقية من صادرات
 وفيالحبوب والمتاحة للتصدير حتى نهاية الموسم الحالي تبلغ  025مليون طن من أصل  7مليون
طن وهي الكمية التي سبق وأن حددتها الو ازرة للتصدير خالل الربع الثاني من العام الحالي2
وتقتصر هذه الحصة على صادرات (القمح ،الشعير ،الذرة) ،وال تشمل الصادرات لدول االتحاد
الجمركي األوراسي الذي يضم كازاخستان وبيالروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان2
4

 الوضع في أوكرانيا

 خفضت و ازرة الزراعة األوكرانية توقعاتها لمحصول الحبوب في أوكرانيا الموسم القادم0205/0202م إلى  52مليون طن مقابل  72-56مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 7625مليون طن الموسم الحالي 0202/0259م ،وعزت ذلك إلى جفاف الطقس الذي أدى إلى
انخفاض مستوى رطوبة التربة إضافة إلى العوامل االقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا2

 وفيما يتعلق بزراعة محاصيل الحبوب الربيعية والمحاصيل البقولية والصناعية ،فقد أشارت تقاريرالو ازرة إلى اكتمال زراعة  725مليون هكتار من إجمالي المساحة المستهدفة للعام الحالي والتي
تبلغ  5623مليون هكتار وذلك حتى تاريخ  03إبريل الجاري ،وتشتمل المحاصيل الربيعية على
(القمح ،الشعير ،الذرة ،فول الصويا ،بنجر السكر ،دوار الشمس)2

 قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن أوكرانيا قامت بتصدير كمية  45296مليون طن من الحبوبمنذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  00إبريل الجاري مقابل نحو  4225مليون طن خالل الفترة
المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  2%02وتوزعت صادرات الموسم الحالي بين

 5526مليون طن من القمح و 0620مليون طن من الذرة و 426مليون طن من الشعير ،ومن ثم
يتبقى  527مليون طن من القمح متاحة للتصدير حتى نهاية الموسم الحالي في  32يونيو 0202م
وفقا للمذكرة الموقعة بين الو ازرة وتجار الحبوب2

ٍ
سياق متصل قالت شركة " "APK-Informلالستشارات نقال عن وكالة اإلحصاءات
 وفياألوكرانية إن مخزونات الحبوب بأوكرانيا تراجعت في  5إبريل 0202م إلى  5326مليون طن

مقارنة بـ  5525مليون طن في نفس التاريخ من عام 0259م بانخفاض نسبته  2%55وتشتمل
المخزونات الموجودة لدى الشركات الزراعية الكبيرة والمتوسطة الحجم على  425مليون طن من

القمح و 727مليون طن من الذرة و 523مليون طن الشعير 2وال تشمل بيانات المخزونات الكميات
الموجودة لدى المئات من الشركات الزراعية الصغيرة حسبما أفادت شركة االستشارات2

 قال نائب وزير االقتصاد والزراعة األوكراني لرويترز إن بالده تدرس تقييد صادرات الذرة خاللالفترة المتبقية من الموسم الحالي 0202/0259م والتي ستنتهي في  32يونيو القادم ،وأضاف
أن هذا األمر سيتم مناقشته األسبوع القادم 2ولم يذكر نائب الوزير السبب التخاذ مثل هذا القرار

ولم يحدد كمية الصادرات المتوقعة2

 كانت شركة " "APK-Informلالستشارات قد أكدت على أن أوكرانيا تدرس تقييد صادرات الذرةالموسم الحالي عند  0923مليون طن 2وأضافت أن هناك مقترح حكومي لتقييد صادرات الذرة
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تعتزم الحكومة إضافته إلى المذكرة الموقعة مع تجار الحبوب والتي تم االتفاق فيها على تحديد

صادرات القمح األوكراني عند  0220مليون طن خالل الموسم الحالي2

 -وعلق اتحاد تجار الحبوب بأوكرانيا على ذلك بقوله إنه ال توجد أسباب تستدعي تحديد صادرات

الذرة حيث يتوقع االتحاد مزيدا من االنخفاض في كمية الصادرات في المستقبل القريب 2وقال

االتحاد في بيان أنه ال يوجد أي نقص في السوق المحلية من الذرة لذلك ال داعي التخاذ مثل
هذا القرار  ،بل على العكس أكد االتحاد على أن أوكرانيا بحاجة إلى بيع جزء من المخزونات

الموجودة ألن األسعار العالمية حاليا عند مستوى مناسب ومن المتوقع انخفاضها العام المقبل مع
األخذ في االعتبار التكلفة المرتفعة لتخزين محصول الذرة مقارنة بالمحاصيل األخرى2

 الجدير بالذكر أن أوكرانيا حصدت  35مليون طن من الذرة الموسم الحالي 0202/0259م ،فيحين قامت بتصدير نحو  0620مليون طن من المحصول حتى تاريخ  03إبريل الجاري بزيادة

 027مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق 0259/0255م وفقا لبيانات "APK-

 2"Informوقالت الشركة إن أسعار تصدير الذرة األوكرانية من موانئ البحر األسود تراجعت يوم

 03إبريل الجاري إلى  575-570دوالر/طن  FOBمقارنة بـ  553-575دوالر/طن FOB
منتصف األسبوع الماضي ،وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في الطلب من قبل منتجي

الوقود الحيوي بسبب هبوط أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة2

 الوضع في كازاخستان

 قال نائب وزير الزراعة الكازاخستاني إن بالده قررت زيادة حصة صادرات القمح والدقيق خاللشهر مايو المقبل حيث سيتم زيادة صادرات القمح إلى  062ألف طن بدال من  022ألف طن
في شهر إبريل ،كما سيتم زيادة صادرات الدقيق بأكثر من الضعف إلى  562ألف طن بدال من

 72ألف طن خالل الشهر الجاري 2وصرح نائب الوزير في مؤتمر صحفي أن كازاخستان قد
تلغي الحصص التي تم إقرارها هذا الشهر لضمان كفاية اإلمدادات المحلية وسط عمليات إغالق
البالد لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك اعتبا ار من شهر يونيو 0202م2

 الوضع في قيرغزستان

 قال وزير الزراعة بقيرغزستان إن بالده تعمل على تأمين احتياجاتها من القمح والدقيق منكازاخستان وروسيا ،وأنها نجحت في التعاقد على استيراد  00ألف طن إضافية من الدقيق من
كازاخستان خارج الحصة المقررة 2وأضاف أن قيرغزستان لديها أيضا عقد مع روسيا لتوريد

 05ألف طن من القمح ،ووصلت الشحنة األولى منها إلى مدينة "كا ار-بالتا"2
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 وأوضح أن إجمالي الطلب على القمح في بالده بلغ  5مليون طن عام 0259م استوردت منهاقيرغزستان  525ألف طن ،وقال إن الهدف الرئيسي اآلن هو تحقيق االكتفاء الذاتي من السلع

ذات األهمية االجتماعية ،وأن و ازرة الزراعة عملت على تطوير عدد من التشريعات تسمح بزراعة

 %32من األراضي الزراعية بمحصول القمح 2وتستهدف الو ازرة زراعة  045ألف هكتار من
القمح عام 0202م ترتفع في عام 0205م إلى  322ألف هكتار  ،وإلى  302ألف هكتار عام

0200م2

 الوضع في االتحاد األوروبي

 -أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية

 07255مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  59إبريل 0202م
مقابل  55250مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%53كما منح
رخصا لتصدير كمية  5223مليون طن من الشعير مقابل  3273مليون طن خالل نفس الفترة
من الموسم السابق بزيادة نسبتها  2%50وفي المقابل منح رخصا الستيراد كمية  55266مليون
طن من الذرة مقابل  59256مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته

 ،%55ومنح كذلك رخصا الستيراد كمية  55262مليون طن من فول الصويا مقابل

 50224مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته  2%4وتجدر اإلشارة إلى
أن بيانات الصادرات والواردات تشمل المملكة المتحدة2

 الوضع في فرنسا

 أظهرت بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  02إبريل الجاري استمرار تدهور أحوال محصولي القمح والشعير نتيجة الستمرار
موجة الجفاف على أكبر الدول المنتجة باالتحاد األوروبي 2وخفض التقرير تقديراته لمحصول

القمح الطري المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" إلى ( %65أدنى مستوى منذ  4سنوات) مقابل

 %55األسبوع السابق ومقابل  %79في نفس التاريخ من العام الماضي 2وخفض كذلك تقديراته
لمحصول الشعير الشتوي إلى  %67بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل  %52األسبوع السابق 2واستمر
في تخفيض تقديراته لمحصول الشعير الربيعي بشكل حاد إلى  %59بحالة "جيدة أو ممتازة"

(أدنى مستوى منذ  4سنوات) مقابل  %75األسبوع السابق ،في حين أبقى على تقديراته لمحصول
القمح الديورم عند  %53بحالة "جيدة أو ممتازة" 2
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 وفيما يتعلق بزراعة محصول الذرة ،فتشير بيانات التقرير إلى اكتمال زراعة  %60من إجماليالمساحة المستهدف زراعتها العام الحالي مقابل  %06األسبوع السابق ومقابل  %45في نفس

التاريخ من عام 0259م2

 الوضع في رومانيا

 قالت شركة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultنقال عن بيانات رسمية إنرومانيا قامت بتصدير أعلى كمية تاريخية من الذرة خالل الفترة (سبتمبر 0259م-فبراير

0202م) ،إذ ارتفعت صادراتها بنسبة  %4927مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق
0259/0255م ،وارتفعت بنسبة  %73في المتوسط مقارنة بالفترة المماثلة من المواسم الخمسة
الماضية2

 وواصلت رومانيا توسيع حصتها من صادرات الذرة خارج دول االتحاد األوروبي وبصفة خاصةلتركيا التي زادت وارداتها من محصول الذرة من المنشأ الروماني خالل الفترة (سبتمبر -0259

فبراير 0202م) بنسبة  ،%054وكذلك مصر التي ارتفعت وارداتها من الذرة خالل نفس الفترة
بنسبة 2%093

 عالوة على ذلك زادت صادرات رومانيا من الذرة للعمالء التقليديين باالتحاد األوروبي خالل الفترةالمذكورة حيث سجلت الصادرات لكل من أسبانيا وإيطاليا وهولندا زيادات سنوية بنسب (%522

و %39و )%37على التوالي2

 الوضع في األرجنتين

 قالت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب إن مستوى المياه في نهر "بارانا" األرجنتيني انخفضإلى أدنى مستوى له منذ  62عاما تقريبا ،مما يعيق حركة الصادرات في الممر المائي الرئيسي
والسريع الذي يحمل نحو  %52من صادرات األرجنتين الزراعية إلى المركز الرئيسي للموانئ في
رو ازريو ،وتسبب في خسائر للصناعة المحلية تقدر بنحو ( )044مليون دوالر على مدار األشهر
األربعة الماضية حسبما قالت بورصة الحبوب2

 وتزامن انخفاض مستوى المياه في النهر مع قيام المزارعين بحصاد محصولي الذرة وفول الصوياوهما المحصوالن الرئيسيان للنقد األجنبي في البالد ،كما ويأتي ذلك في وقت تحتاج فيه الحكومة

إلى تصدير مزيد من الحاصالت الزراعية لتعظيم اإليرادات والضرائب ودعم االقتصاد الذي دمرته
جائحة كورونا2
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 وقالت بورصة الحبوب في تقريرها األسبوعي إن مؤشر قياس نهر بارانا في رو ازريو سجل أدنىمستوى له عند ( )224متر يوم األربعاء الماضي مقارنة بمتوسط عمق مرجعي يبلغ ( )4أمتار
في هذا الوقت من العام بشكل أجبر المصدرين على خفض كميات الذرة وفول الصويا التي يتم

تحميلها على ظهر السفن2
-

رفعت بورصة بوينس آيريس األرجنتينية للحبوب توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول القمح

في األرجنتين الموسم القادم 0205/0202م إلى  527مليون هكتار مقابل  525مليون هكتار
الموسم الحالي 0202/0259م2

 الوضع في الصين

 قالت مصادر لرويترز إن الصين تستعد لشراء  32مليون طن من المحاصيل لدعم مخزوناتهااالستراتيجية للمساعدة في حماية نفسها من تعطل سلسلة اإلمداد بسبب جائحة كورونا ،وللوفاء
بالتزاماتها التجارية مع الواليات المتحدة األمريكية 2وقال اثنان من المصادر  ،التي اطلعتا على

خطة الحكومة ،إن الصين تعتزم إضافة  52مليون طن من فول الصويا و 02مليون طن من

الذرة و 5مليون طن من القطن إلى احتياطيات الدولة 2وأفادت تلك المصادر أن الجزء األكبر
من المحاصيل سيكون على شكل واردات ،وبشكل رئيسي من الواليات المتحدة األمريكية لضمان
تنفيذ اتفاق المرحلة األولى الذي تم توقيعه بين حكومتي واشنطن وبكين في يناير الماضي2
وأضافت تلك المصادر أن الصين تستعد لتأمين سبل عيش المواطنين وتأمين احتياطياتها

االستراتيجية السيما في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السلع انخفاضا ملحوظا2

 وفي ٍشأن متصل أفادت مصادر حكومية وخاصة أن المستوردين في الصين وقعوا صفقات لشراء
( )525ألف طن فول الصويا األمريكي للتوريد الموسم الحالي 0202/0259م خالل أيام األربعاء
والخميس والجمعة من هذا األسبوع لالستفادة من انخفاض األسعار التي وصلت ألدنى مستوى
لها في  55شه ار ،وهو ما أكدته التقارير الصادرة عن و ازرة الزراعة األمريكية2

 الوضع في الهند

 سمحت حكومة الهند بإعادة تشغيل بعض األنشطة في المناطق الريفية النائية التي كانت أقلتضر ار من فيروس كوفيد ،59-بما في ذلك المصانع والمزارع وذلك اعتبا ار من يوم اإلثنين الموافق

 02إبريل كجزء من خروج متدرج من اإلغالق الذي استمر لمدة أسابيع وخلف الماليين من
العاطلين عن العمل ونقص الطعام 2وتواصل حكومة الهند إغالق البالد حتى  3مايو المقبل
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ضمن إجراءاتها االحت ارزية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ،إال أنها سمحت بإعادة فتح األعمال
التجارية الصغيرة في المناطق الريفية في والية "أوتار براديش" األكثر اكتظاظا بالسكان بعد

إغالقها في أواخر مارس ،إال أنها نشرت الشرطة لضمان استمرار الناس في التباعد االجتماعي2

 وقال مكتب رئيس الوزراء إن حوالي أربعة آالف مصنع ومنشأة استأنفت عملياتها غرب والية" ،"Gujaratوهي واحدة من أكثر المناطق الصناعية في البالد  ،بما فيها الشركات الصغيرة
والمتوسطة والكبيرة في قطاعات مثل المواد الكيميائية والصناعات الهندسية والبالستيك ومواد
التعبئة والتغليف والسيارات2

 قال الوزير المعني بالغذاء وشؤون المستهلكين بالهند إن بالده لديها مخزون فائض من الحبوبيبلغ  639مليون طن وبالتالي لن يكون هناك نقص في إمدادات الحبوب الغذائية في المستقبل2
وأكد على أن الحكومة طلبت من حكومات الواليات توزيع الحصص الغذائية على الفقراء في

والياتهم ،وقالت الحكومة بوضوح أنه ال ينبغي أن يكون هناك فقراء2

رابعاً :أهم أخبار األسبوع
 مصر تعلن استالم  182ألف طن من القمح المحلي في األسبوع األول

 قالت و ازرة التموين والتجارة الداخلية المصرية إنها استلمت  552ألف طن من محصول القمحالمحلي من المزارعين في األسبوع األول لموسم التوريد الحالي والذي بدأ في  56إبريل الجاري

ويستمر حتى نهاية شهر يونيو 0202م2

 المغرب تتوقع تراجع حصاد العام الحالي بنسبة %20

 توقعت و ازرة الفالحة المغربية تراجع إنتاج المغرب من الحبوب العام الحالي إلى  3مليون طنمقابل  620مليون طن عام 0259م بانخفاض نسبته  ،%40وعزت ذلك إلى التساقط الضعيف
وغير المنتظم لألمطار 2وقالت الو ازرة في بيان أن محصول العام الحالي من المتوقع أن يشتمل

على  5256مليون طن من القمح الطري و 2276مليون طن من القمح الصلب و 226مليون طن

من الشعير 2وأضافت أن مخزونات الحبوب في المغرب تكفي االستهالك المحلي ألربعة أشهر

ونصف ،وتوقعت أن يهبط مجمل اإلنتاج الزراعي بنسبة  %6إلى  526مليار درهم أي ما يعادل
 5226مليار دوالر2

 وتجدر اإلشارة إلى أن الزراعة ومصائد األسماك تمثل نحو  %5527من الناتج المحلي للمغرب،ويوظف القطاعان نحو  %36من قوة العمل في البالد2
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 العراق يتوقع تجاوز إنتاج القمح المحلي  5مليون طن عام 0202م

 ذكرت وكالة األنباء العراقية الرسمية أن وزير الزراعة العراقي قال إن إنتاج القمح المحلي سيتجاوز 5مليون طن العام الحالي2

 توقعات بارتفاع محصول الذرة بجنوب إفريقيا إلى أكثر من  16مليون طن

 رفعت اللجنة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا توقعاتها لمحصول الذرة بالبالدالموسم الحالي 0202/0259م إلى  56226مليون طن مقابل  54255مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  55205مليون طن الموسم السابق 0259/0255م أي بزيادة تتعدى نسبتها

 2%33وتوقعت أن يتوزع إنتاج المحصول الجديد بين  926مليون طن من الذرة البيضاء والذي
يستخدم في االستهالك اآلدمي و 626مليون طن من الذرة الصفراء والذي يستخدم في صناعة
األعالف 2الجدير بالذكر أن جنوب أفريقيا تعد أكبر الدول المنتجة للذرة بالقارة السمراء ،وتأثر

إنتاج الموسم السابق بها بسبب تعرضة لموجة شديدة من الجفاف2

 اليابان تشتري  11611ألف طن من القمح عالي الجودة
-

اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  55625ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها
األسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم الخميس 2اشتملت هذه الكمية على  57ألف طن

قمح أمريكي و 0325ألف طن قمح كندي و 06ألف طن قمح أسترالي للشحن خالل شهر يونيو
0202م2

 انخفاض أسعار النقل البحري

انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Exchange Panamax

 Indexعند  747نقطة مقابل  506نقطة نهاية األسبوع الماضي منخفضا  75نقطة بنسبة
2%926

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى إلى  100.29نقطة مقابل 99270نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة 2%2266

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

52252

52255

%2266 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

71-Apr-20

42-Apr-20

Change

Change %

May. 020

230.7

229.2

-1.5

-0.7%

Jul. 020

231.6

230.8

-0.8

-0.3%

71-Apr-20

42-Apr-20

Change

Change %

May. 020

216.2

213.8

-2.4

-1.1%

Jul. 020

215.6

213.3

-2.3

-1.1%

71-Apr-20

42-Apr-20

Change

Change %

May. 020

246.8

244.0

-2.8

-1.1%

Jul. 020

249.9

249.9

0.0

0.0%

71-Apr-20

42-Apr-20

Change

Change %

May. 020

213.7

215.6

1.9

0.9%

Sep. 020

202.6

205.6

3.0

1.5%

71-Apr-20

42-Apr-20

Change

Change %

May. 020

224.6

226.7

2.1

0.9%

Sep. 020

226.8

228.8

2.0

0.9%

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

71-Apr-20

42-Apr-20

Change

Change %

May. 020

148.1

145.3

-2.8

-1.9%

Jul. 020

148.1

145.3

-2.8

-1.9%

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

71-Apr-20

42-Apr-20

Change

Change %

May. 020

326.5

327.1

0.6

0.2%

Jul. 020

329.7

329.4

-0.3

-0.1%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jul. 020

Australia Feed Barley
Jul. 020

Black Sea Feed Barley
Jul. 020

71-Apr-20

42-Apr-20

Change

Change %

206.0

208.0

2.0

1.0%

71-Apr-20

42-Apr-20

Change

Change %

216.0

219.0

3.0

1.4%

71-Apr-20

42-Apr-20

Change

Change %

182.0

180.0

-2.0

-1.1%

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

71-Apr-20

42-Apr-20

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

23.0

22.5

-0.5

-2%

Germany-Hamburg

26.5

26.3

-0.3

-1%

French – Dunkerque

26.0

25.8

-0.3

-1%

Australia - Kwinana

24.0

23.5

-0.5

-2%
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