الســوق العـــالمي للحبــوب
( 11-11مايو 0202م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية بشكل ملحوظ على خلفية صدور التقرير
الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم
0202/0202م إلى  5.867مليون طن مقابل  5.467مليون طن الموسم الحالي 0202/0222م ومقابل
 57267مليون طن الموسم السابق 0222/0228م ،ورفع كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية
بنهاية الموسم القادم بمقدار  27مليون طن إلى  72262مليون طن مقابل  02762مليون طن نهاية الموسم
الحالي 6كما جاء االنخفاض وسط توقعات بتعافي إنتاج أستراليا من القمح الموسم القادم بسبب التحسن
الملموس في أحوال الطقس ،وكذلك بعد هطول أمطار مفيدة على معظم مناطق أوروبا بشكل أزال المخاوف
بشأن تراجع إنتاجية المحصول الذي عانى من طول أمد موجة الجفاف6
وانخفضت أسعار الشعير األسترالي بشكل حاد وسط مخاوف من أن تفرض الصين رسوم جمركية
تتجاوز نسبتها  %82على واردات أستراليا من الشعير على خلفية قضية إغراق بشكل سيوقف إمدادات
الشعير األسترالي إلى الصين بشكل فعلي6

أو ًال :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر يوليو 0202م إلى  0276.دوالر للطن فوب بانخفاض  2268دوالر
للطن ( 6)%760وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 0202م إلى  028دوالر للطن فوب
بانخفاض  2062دوالر للطن (6)%767
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر يوليو0202م إلى  020دوالر للطن فوب بانخفاض  568دوالر للطن ( 6)%765وانخفضت كذلك
أسعار عقود شهر سبتمبر 0202م إلى  02762دوالر للطن فوب بانخفاض  562دوالر للطن
(6)%765
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 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر يوليو 0202مإلى  047دوالر للطن فوب بانخفاض  767دوالر للطن ( 6)%264وانخفضت كذلك أسعار عقود

شهر سبتمبر 0202م إلى  0476.دوالر للطن فوب بانخفاض  7دوالر للطن (6)%260

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – انخفضتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 0202م إلى  02265دوالر للطن فوب بانخفاض

 064دوالر للطن ( ،)%260وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 0202م إلى 02762
دوالر للطن فوب بانخفاض  062دوالر للطن ( 6)%2كما انخفضت أسعار القمح األلماني الصلب

( %2067بروتين) لعقود شهر سبتمبر 0202م إلى  00865دوالر للطن فوب بانخفاض

 26.دوالر للطن (6)%267
( )0الشعير

 ثبتت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يوليو 0202م عند  225دوالر للطن فوب (غير شاملتكلفة النقل من ميناء التصدير) 6كما ثبتت أسعار تصدير الشعير من منطقة البحر األسود عند
 257دوالر للطن فوب 6في حين انخفضت أسعار الشعير األسترالي بشكل حاد إلى  258دوالر
للطن فوب بانخفاض  70دوالر للطن ( )%2760وذلك على خلفية مخاوف من أن تفرض الصين
تعرفة جمركية بنسبة  %82على واردات الشعير األسترالي على خلفية قضية إغراق بشكل سيوقف
تجارة الشعير األسترالي إلى الصين فعليا6

( )3الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يوليو 0202م إلى  24762دوالر للطنفوب بارتفاع  262دوالر للطن ( 6)%26.في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر

يوليو 0202م إلى  7086.دوالر للطن فوب بانخفاض  468دوالر للطن (6)%264

عالميا
ثانياً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر مايو 0202م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم القادم (0202/0202م) إلى  06570مليار طن مقابل  06..4مليار طن الموسم

الحالي (0202/0222م) ومقابل  06.07مليار طن الموسم السابق (0222/0228م) 6كما رفع
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توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم القادم إلى  0652.مليار طن مقابل

 06.45مليار طن الموسم الحالي ومقابل  06.78مليار طن الموسم السابق 6ورفع كذلك توقعاته

إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم القادم بنحو  4.67مليون طن إلى

 8.565مليون طن مقابل  80264مليون طن نهاية الموسم الحالي ومقابل  82460مليون طن
نهاية الموسم السابق6

 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم القادم(0202/0202م) إلى  5.867مليون طن مقابل  5.467مليون طن الموسم الحالي
(0202/0222م) ومقابل  57267مليون طن الموسم السابق (0222/0228م) 6كما رفع توقعاته

إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم القادم إلى  57767مليون طن مقابل

 5486.مليون طن الموسم الحالي ومقابل  57760مليون طن الموسم السابق6

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم القادم(0202/0202م) بمقدار  27مليون طن إلى  72262مليون طن مقابل  02762مليون طن

نهاية الموسم الحالي (0202/0222م) ومقابل  05264مليون طن نهاية الموسم السابق

(0222/0228م)6

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم القادم(0202/0202م) إلى  7268مليون طن مقابل  7067مليون طن الموسم الحالي
(0202/0222م) ومقابل  7267مليون طن الموسم السابق (0222/0228م) 6كما خفض

توقعاته إلجمالي صادرات الواليات المتحدة األمريكية من المحصول الموسم القادم إلى
 0762مليون طن مقابل  0.64مليون طن الموسم الحالي ومقابل  0767مليون طن الموسم
السابق 6وخفض كذلك توقعاته لمخزونات القمح األمريكي بنهاية الموسم القادم إلى  0465مليون

طن مقابل  0.6.مليون طن نهاية الموسم الحالي ومقابل  0264مليون طن نهاية الموسم السابق6

 وبالنسبة لمحصول الذرة  66فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم القادم (0202/0202م)بنحو  72مليون طن إلى  42.67مليون طن مقابل  74562مليون طن الموسم الحالي
(0202/0222م) ومقابل  7.467مليون طن الموسم السابق (0222/0228م) ،وع از التقرير

ذلك إلى الزيادة الكبيرة في المساحة المزروعة 6كما رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم

القادم بشكل ملحوظ إلى  8467مليون طن مقابل  7767مليون طن نهاية الموسم الحالي ومقابل
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 7.64مليون طن نهاية الموسم السابق ،وهو األمر الذي حال تحققه سيكون رابع أكبر مخزون
للذرة بالواليات المتحدة األمريكية على اإلطالق وأكبر مخزون منذ الموسم 2288/2285م 6ورفع

كذلك توقعاته لصادرات الذرة الموسم القادم إلى  746.مليون طن مقابل  4762مليون طن الموسم
الحالي ومقابل  7067مليون طن الموسم السابق6

 وفيما يخص فول الصويا  66فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم القادم (0202/0202م)إلى  22067مليون طن مقابل  2.68مليون طن الموسم الحالي (0202/0222م) ،لكنه يظل
أقل من محصول الموسم السابق (0222/0228م) المقدر بنحو  20267مليون طن 6في حين

خفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم القادم إلى  22مليون طن مقابل
 2768مليون طن نهاية الموسم الحالي ومقابل  0465مليون طن نهاية الموسم السابق 6ورفع
توقعاته لصادرات الموسم القادم إلى  7768مليون طن مقابل  476.مليون طن الموسم الحالي

ومقابل  456.مليون طن الموسم السابق6

 الوضع في أستراليا

 أعربت أستراليا اليوم عن قلقها من أن الصين تدرس فرض رسوم جمركية كبيرة على وارداتالشعير األسترالي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد

أكبر مورديها للمنتجات الز ارعية 6وقال وزير الزراعة األسترالي في بيان "إن الحكومة األسترالية
تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بفرض رسوم غير مبررة على واردات الشعير األسترالي

إلى الصين"6

 -الجدير بالذكر أن أستراليا هي أكبر موردي الشعير للصين ،إذ تصدر ما قيمته  0 - 267مليار

دوالر أسترالي من المحصول للصين سنويا 6ويأتي التهديد الصيني بالرسوم الجمركية مع تفاقم

العالقات المتوترة بين البلدين السيما بعد دفع أستراليا في اتجاه فتح تحقيق بشأن أصل تفشي

فيروس كورونا ودعمها مساعي االتحاد األوروبي في هذا الصدد6

 -وقال سفير الصين لدى أستراليا الشهر الماضي إن المستهلكين الصينيين يمكن أن يقاطعوا لحوم

البقر والنبيذ والسياحة والجامعات األسترالية ردا على سعي كانبي ار في إجراء تحقيق بشأن الفيروس6

ٍ
سياق متصل قال رئيس اتحاد منتجي الحبوب في أستراليا إنهم أبلغوا من قبل و ازرة التجارة
 وفيالصينية أنها تدرس فرض هامش إغراق يصل إلى  %576.وهامش دعم يصل إلى  %.62على

الشعير المستورد من أستراليا6
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 -وأكد على أن الصين تزعم أن أستراليا أضرت بصناعة الشعير ،وقال "سنشعر بخيبة أمل شديدة

إذا كان هذا بدوافع سياسية" 6وأضاف أن مزارعي الشعير في أستراليا غير مدعومين ويعتبرون

أنفسهم األكثر كفاءة في العالم ،وأن الحكومة تأمل ضمان نتيجة إيجابية في األيام القادمة وهي
أن المزارعين األستراليين ومنتجي الشعير ال يتلقون إعانات ال مبرر لها مشددا على حقهم في
الرد المناسب حال اتخاذ الصين مثل هذا اإلجراء بما في ذلك اللجوء لمنظمة التجارة العالمية6

 وتجدر اإلشارة إلى أن الصين بدأت تحقيقا في نوفمبر من عام 0228م بشأن إغراق أسترالياأسواقها من الشعير ومن المقرر أن تختتم بكين تحقيقها الذي استمر لمدة  28شه ار بحلول

 22مايو المقبل6

 الوضع في كندا

 طالب المزارعون الكنديون والشركات الزراعية الكندية بمعظم ما قيمته  7مليار دوالر كندي مناالئتمان اإلضافي الذي عرضته أوتاوا لتعزيز التدفقات النقدية لدى المزارعين والشركات الزراعية

خالل جائحة فيروس كورونا في أقل من شهرين6

 -وقالت و ازرة الزراعة الكندية إن حوالي  4822مزارع وشركة استخدموا خيارات لتأجيل سداد قروض

يبلغ مجموعها  4مليار دوالر كندي ،وحصلوا على خطوط ائتمان أخرى بما قيمته  722مليون
دوالر كندي6

 وكانت الحكومية الكندية قد قالت في  07مارس الماضي إنها ستعزز القدرة اإلقراضية للجهةالمسؤولة عن اإلقراض الزراعي بمقدار  7مليار دوالر كندي6

 وقد أداء تفشي وباء كورونا إلى تأثر مربي الماشية في كندا بشدة حيث قل الطلب من قبل مصانعمعالجة اللحوم بعد إغالق بعضها بسبب ظهور إصابات بين العمال في الوقت الذي ارتفعت فيه

أسعار اللحوم في المتاجر6

 وتأثر كذلك مزارعو الحبوب والبذور الزيتية حيث تم إلغاء أو تأجيل بعض عقود تسليم المحاصيل6والربيع هو وقت مكلف بالنسبة للمزارعين في كندا حيث يحصلون على البذور واألسمدة الالزمة

لزراعة المحاصيل الصيفية6

 وقالت الحكومة الفيدرالية أيضا إنها بصدد إنشاء صندوق بقيمة  222مليون دوالر كندي منخالل الجهة المسؤولة عن اإلقراض الزراعي وشركة " "Forage Capitalلدعم الشركات الزراعية
التي تعيد صياغة نماذج أعمالها فيما يتعلق بأنشطة اإلنتاج والتعبئة والتوزيع6
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 وعلى صعيد آخر قال مكتب األرصاد الجوية األسترالي إن الطقس الرطب من المتوقع أن يستمرفي معظم أنحاء أستراليا خالل األشهر الثالثة المقبلة بما قد يعزز ثروات المزارعين في واحدة من

أكبر الدول الزراعية في العالم 6وقال المكتب في أحدث توقعاته إن هناك احتماال بنسبة %82

أن تشهد جميع مناطق أستراليا تقريبا ارتفاعا في معدل سقوط األمطار فوق المتوسط خالل الفترة

(يونيو-سبتمبر 0202م) وهذا من شأنه تعزيز رطوبة التربة المزروعة بالقمح حديثا بعد ثالث
سنوات من الحصاد الضعيف بسبب الطقس الجاف6

 وتوقع المكتب األسترالي للزراعة والموارد االقتصادية أن يرتفع إجمالي إنتاج محصول القمحبأستراليا الموسم القادم 0202/0202م بنسبة  %42مقارنة بالموسم الحالي ،ومن المتوقع أن
يؤدي ارتفاع إنتاج القمح األسترالي إلى هبوط أسعار القمح العالمية وسط توقعات بوفرة اإلمدادات

العالمية6

 -ويعتبر القمح من أكثر الصادرات الزراعية المربحة في أستراليا ،وخالل سنوات ضعف الحصاد

يضطر المشترون التقليديون للقمح األسترالي مثل إندونيسيا واليابان إلى البحث عن أسواق بديلة
مثل روسيا6

 الوضع في روسيا

 -خفضت شركة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتها لمحصول القمح الروسي

الموسم القادم 0202/0202م إلى  8260مليون طن مقابل  8464مليون طن (توقعات سابقة)
وعزت ذلك إلى جفاف الطقس في المناطق الجنوبية من روسيا 6وقالت الشركة في بيان إن إنتاجية

محصول القمح تأثرت سلبا في منطقة "ستافروبول"،ثالث أكبر المناطق إنتاجا للقمح بروسيا،

وتوقعت أن تشهد إنتاجية المحصول في هذه المنطقة أدنى مستوياتها منذ عام 0220م6

 الوضع في أوكرانيا

 قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن صادرات القمح األوكراني بلغت  2265مليون طن حتى تاريخ 27مايو الجاري ،ليتبقى بذلك  722ألف طن فقط متاحة للتصدير حتى نهاية الموسم الحالي
في  72يونيو القادم وفقا للمذكرة التي وقعتها الو ازرة مع التجار وتم االتفاق فيها على تقييد صادرات

القمح األوكراني الموسم الحالي عند  0260مليون طن لضمان وفرة المعروض المحلي في ظل

جائحة كورونا 6كما أعلنت الو ازرة في وقت سابق من هذا األسبوع أنها لن تزيد حصة صادرات
القمح األوكراني المقررة خالل هذا الموسم6
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 وفي شأن متصل قال حاكم منطقة أوديسا ،أكبر منطقة منتجة للحبوب في أوكرانيا ،إن المنطقةفقدت حوالي  722ألف هكتار من المحاصيل الشتوية بسبب الجفاف الشديد وقد ينخفض

محصولها بنسبة  6%52وتوقع تراجع إنتاج المنطقة من الحبوب الموسم القادم 0202/0202م

إلى  260مليون طن فقط مقارنة بـ  765مليون طن الموسم الحالي 0222/0222م6

 -وحصدت أوكرانيا ،رابع أكبر مصدر للقمح في العالم ،رقما قياسيا من الحبوب الموسم الحالي بلغ

 5762مليون طن 6وقالت و ازرة الزراعة األوكرانية الشهر الماضي إن محصول الحبوب الموسم
القادم قد ينخفض بشكل حاد إلى  .2مليون طن ،ولكن يوم األربعاء الماضي رفعت التوقعات

إلى  .8-.7مليون طن بعد هطول األمطار في معظم المناطق6

 الوضع في االتحاد األوروبي

 رفعت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية توقعاتها لصادرات دول االتحاد األوروبي والمملكةالمتحدة من القمح الموسم الحالي 0202/0222م بسبب قوة الطلب العالمي السيما من دول

الشرق األوسط وانخفاض حدة المنافسة من دول البحر األسود وفي مقدمتها روسيا وأوكرانيا في

ضوء محدودية الكميات المتاحة للتصدير  ،إذ توقعت الشركة في تقريرها الشهري زيادة صادرات
القمح بدول االتحاد األوروبي إلى  7467مليون طن مقابل  7064مليون طن (توقعات سابقة)6
في حين خفضت توقعاتها لمخزونات القمح بدول االتحاد األوروبي بنهاية الموسم الحالي إلى

 206.مليون طن مقابل  2765مليون طن (توقعات سابقة)6

 -وفيما يتعلق بالمحصول الجديد ،فقد خفضت الشركة توقعاتها لمحصول القمح بدول االتحاد

األوروبي الموسم القادم 0202/0202م إلى  27062مليون طن مقابل  277مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  24.67مليون طن الموسم الحالي 0202/0222م 6كما خفضت توقعاتها

لمحصول الذرة إلى  .762مليون طن مقابل  .567مليون طن (توقعات سابقة) ،في حين رفعت

توقعاتها لمحصول الشعير إلى  .06.مليون طن مقابل  .067مليون طن (توقعات سابقة)6

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة منحا رخصا لتصديركمية  02627مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  22مايو

0202م مقابل  28627مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 6%.2
كما منح رخصا لتصدير كمية  .675مليون طن من الشعير مقابل  7627مليون طن خالل نفس

الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 6%.2
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 وفي المقابل منحا رخصا الستيراد كمية  25657مليون طن من الذرة مقابل  02684مليون طنخالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  ،%27ومنح كذلك رخصا الستيراد كمية

 20675مليون طن من فول الصويا مقابل  20622مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم
السابق بتراجع نسبته 6%7

 الوضع في فرنسا

 رفع المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لصادرات القمح الفرنسي الطري خارجدول االتحاد األوروبي للشهر الثامن على التوالي إلى  2767مليون طن مقابل  2760مليون طن
(توقعات سابقة) 6كما رفع توقعاته لمخزونات القمح الفرنسي بنهاية الموسم الحالي إلى  062مليون

طن مقابل  06.مليون طن (توقعات سابقة) ،وع از ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب على
القمح العلفي وتراجع الصادرات داخل دول االتحاد األوروبي 6في حين خفض توقعاته لمخزونات

الذرة إلى  060مليون طن مقابل  064مليون طن (توقعات سابقة) 6وخفض كذلك توقعاته
لمخزونات الشعير بنهاية الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف للغاية إلى  2687مليون طن مقابل

 2688مليون طن (توقعات سابقة)6

ٍ
سياق متصل خفض التقرير األسبوعي لحالة محاصيل الحبوب الصادر عن المكتب في
 وفي 22مايو تقديراته لمحصول القمح الفرنسي الطري المصنف بحالة " جيدة/ممتازة " إلى %77
مقابل  %75األسبوع السابق ومقابل  %52في نفس التاريخ من العام الماضي ،كما خفض

تقديراته لمحصول الشعير الشتوي إلى  %72بحالة " جيدة/ممتازة " مقابل  %77األسبوع السابق،
وخفض كذلك تقديراته لمحصول الشعير الربيعي إلى  %.0مقابل  %.4األسبوع السابق6

 وفيما يتعلق بتقدم زراعة محصول الذرة ،فقد أظهرت بيانات التقرير اكتمال زراعة المساحةالمستهدفة منه العام الحالي بنسبة  %22مقابل  %55األسبوع السابق6

 قالت و ازرة ا لزراعة الفرنسية إنها تتوقع أن تقفز المساحة المزروعة من الذرة العام الحالي بنسبة %22بسبب تحول المزارعين إلى محاصيل الحبوب الربيعية بعدما أدى سوء أحوال الطقس إلى

اإلضرار بمحاصيل الحبوب الشتوية 6وتوقعت الوزراة زراعة  26.مليون هكتار من الذرة ،باستثناء

تلك المزروعة للبذور ،مقابل  2644مليون هكتار عام 0222م ومقابل  2647مليون هكتار
(متوسط األعوام الخمسة الماضية)6
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 كما توقعت الو ازرة زيادة ملحوظة في المساعة المزروعة من دوار الشمس إلى  .22ألف هكتاربزيادة  %2467مقارنة بالعام الماضي ،و %2862مقارنة بمتوسط المساحة المزروعة في األعوام
الخمسة الماضية 6ورفعت الو ازرة كذلك توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الشعير الربيعي

إلى  525ألف هكتار مقابل  .2.ألف هكتار (توقعات سابقة) ومقابل  .72ألف هكتار عام

0222م6

 وأبقت الو ازرة على تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول القمح الطري عند  46.0مليونهكتار بتغير طفيف مقارنة بتقديرات الشهر الماضي  46.7مليون هكتار ،لكنها تظل دون مستوى

عام 0222م بنحو 6%567

 الوضع في ألمانيا

 -خفضت الجمعية الزراعية األلمانية توقعاتها لمحصول القمح في ألمانيا الموسم القادم

0202/0202م إلى  00678مليون طن مقابل  00657مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 07مليون طن الموسم الحالي 0202/0222م 6وقالت إن األمطار التي سقطت خالل األسبوعين

الماضيين ساعدت في تعويض الجفاف الغير معتاد في فصل الربيع ،إال أنها قالت إن مزيدا من

األمطار مطلوبة في بعض المناطق 6كما خفضت توقعاتها لمحصول الشعير الشتوي الموسم

القادم إلى  2675مليون طن مقابل  265.مليون طن الموسم الحالي ،وعزت ذلك إلى تراجع
المساحة المزروعة وانخفاض اإلنتاجية 6في حين رفعت توقعاتها لمحصول الشعير الربيعي بنسبة

 %.67إلى  2624مليون طن 6كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة بنسبة  %2267إلى

 4675مليون طن وعللت ذلك بزيادة المساحة المزروعة وتوقع تحسن إنتاجية المحصول6

 الوضع في المملكة المتحدة

 -أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز أن المملكة المتحدة تخطط لخفض التعريفات الجمركية على

الواردات الزراعية األمريكية من أجل تعزيز التقدم في اتفاقية التجارة الحرة 6وقالت الصحيفة نقال
عن مسؤولين حكوميين إن و ازرة التجارة بالمملكة المتحدة تدرس حزمة امتيازات كبيرة للمفاوضين
من الواليات المتحدة األمريكية خالل األشهر المقبلة لخفض تكلفة بعض الواردات الزراعية6

 وأضاف التقرير أن وزيرة التجارة البريطانية هي من تقود هذه الصفقة لكنها تواجه معارضة داخليةمن وزير البيئة الذي أثار مخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تقوض المزارعين في المملكة
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المتحدة 6وذكر التقرير أن المسؤولين في إدارة الغذاء والبيئة والشؤون الريفية أثاروا مخاوف بشأن

هذه التخفيضات6

 -ستشمل المحادثات أكثر من  722موظف ومسؤول أمريكي وبريطاني فيما يقارب من  72مجموعة

تفاوضية 6ومن المتوقع أن تكون الزراعة من بين القضايا الشائكة في المحادثات ،نظ ار للمعارضة
البريطانية القوية للمحاصيل المعدلة وراثيا في الواليات المتحدة األمريكية6

 وفي األسبوع الماضي ،أطلقت الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا مفاوضات رسمية حول اتفاقيةللتجارة الحرة ،وضرورة العمل بسرعة إلبرام اتفاق يمكن أن يقاوم العبء الكبير لوباء كورونا على
التدفقات التجارية واقتصادات الحليفين6

 الوضع في البرازيل

 -قالت الشركة المشغلة لسد إيتايبو الكهرومائي ،وهو مشروع مشترك بين الب ارزيل وباراجواي ،يوم

األربعاء إنها ستطلق المياه لرفع مستويات المياه المنخفضة في نهر "بارانا" وهو ممر مائي رئيسي

لشحنات الحبوب في كل من األرجنتين وباراجواي6

 -ظلت حكومات األرجنتين والب ارزيل وباراجواي تتفاوض منذ أكثر من شهر حول سد إيتايبو لتوفير

اإلغاثة المحتملة للجفاف وانخفاض مستويات المياه 6وأضافت الشركة في بيانها إنها ستفتح مبدئيا

لمدة  20يوما اعتبا ار من  28مايو المقبل ،استجابة لطلبات من األرجنتين لرفع مستوى المياه في
نهر "بارانا" في قرار أيدته و ازرتا خارجية الب ارزيل وباراجواي 6وتجدر اإلشارة إلى أن األرجنتين

تشحن حوالي  %82من صادراتها الزراعية من خالل هذا النهر الذي يعاني من انخفاض حاد
في مستوى المياه بشكل لم تشهده البالد منذ  72عاما6

 قال مسؤول بالوكالة الب ارزيلية لإلحصاءات الزراعية وإمدادات الغذاء " "Conabإن الب ارزيلستستورد كميات أكبر من القمح من أي وقت مضى حيث أدى وباء كورونا إلى زيادة اإلقبال

على الخبز وغيره من المنتجات القائمة على الدقيق 6وتوقع أن يتراجع مخزون القمح بالب ارزيل

نهاية عام 0202م إلى  252ألف طن وهو أدنى مستوى تاريخي على اإلطالق 6وتعتمد الب ارزيل

في تأمين  %.2من احتياجاتها من القمح سنويا عن طريق االستيراد وبشكل رئيسي من جارتها
األرجنتين الذي يتوقع أن تستورد منها هذا العام كمية غير مسبوقة قد تصل إلى  567مليون طن6

ويستهلك سكان الب ارزيل حوالي  27-20مليون طن من القمح سنويا6
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 وبحسب بيانات الوكالة ،ارتفعت واردات الب ارزيل من القمح في شهر أبريل 0202م إلى 54568ألف طن مقابل  .22ألف طن في نفس الشهر من عام 0222م بزيادة نسبتها 6%0268

 وقد بدأ مزارعو الب ارزيل في زراعة القمح لهذا العام ،فيما تأثر إنتاج العام الماضي بسبب موجاتالجفاف والصقيع التي تسببت في تلف أجزاء من المحصول ببعض المناطق6

 ويضغط أصحاب المطاحن في الب ارزيل على الحكومة لرفع القيود الصحية على واردات القمحالروسي ،وإلغاء تعرفة االستيراد بنسبة  %22على واردات القمح من خارج تجمع الميركوسور

الذي يضم األرجنتين وأوروجواي وباراجواي6

 الوضع في الصين

 -قال مسؤول تنفيذي في شركة "كوفكو الدولية" لتجارة المنتجات الزراعية المملوكة للدولة في مؤتمر

للصناعة عبر اإلنترنت إن الصين من المرجح أن تسارع في شراء المنتجات الزراعية األمريكية

وإنها جادة في تنفيذ اتفاق المرحلة األولى التجاري مع الواليات المتحدة األمريكية6

 وتوقع أن تصل إجمالي واردات الصين من فول الصويا خالل الموسم الحالي 0202/0222مإلى  8567مليون طن منها  2765مليون طن يتوقع استيرادها من الواليات المتحدة األمريكية6

ٍ
سياق متصل قالت الصين إنها ستسمح باستيراد الشعير والتوت األزرق من الواليات المتحدة
 -وفي

األمريكية ،وفقا لما تم اإلعالن عنه على الموقع اإللكتروني للجمارك من حيث السماح بالواردات

األمريكية التي تلبي المتطلبات الصينية من هاتين السلعتين6

 وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت الصين في يناير الماضي على زيادة وارداتها من المنتجاتالزراعية األمريكية بمبلغ إضافي قدره  70مليار دوالر على مدى عامين كجزء من صفقة المرحلة

األولى من االتفاق التجاري الموقع بين الحكومتين والتي كان لها دور كبير في تخفيف حدة
التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم 6كما تأتي قبل بت الصين في قضية إغراق

الشعير من أكبر مورديها وهي أستراليا6

 وقامت الواليات المتحدة األمريكية بتصدير  222ألف طن فقط من الشعير في سنة من السنواتاألخيرة مقارنة بماليين األطنان التي صدرتها أستراليا للصين6

 -وتجدر اإلشارة إلى أن معظم الشعير الذي يتم زراعته في الواليات المتحدة األمريكية يتم التعاقد

عليه محليا من قبل مصنعي المشروبات ،والموافقة على شحن كميات للصين في الغالب ستكون
من تلك التي ال تفي بالمتطلبات المحلية أي التي تستخدم في صناعة األعالف6
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 الوضع في الهند

 أدت حالة اإلغالق التي فرضتها الهند أواخر مارس الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا إلىنقص شديد في العمالة بالمناطق الريفية مما أدى إلى تعطل حصاد القمح وتعذر نقله 6وتتوقع

الهند حصاد محصول قياسي من القمح الموسم الحالي على الرغم من هذه الجائحة يتخطى

 222مليون طن 6وقال وكيل تجاري في سوق غاروندا للحبوب "ما يقرب من  %22من العمال
ليسوا موجودين 6لم نرى شيئ مثل هذا من قبل"6

 الجدير بالذكر أن المزارعين في الهند يقومون ببيع الحبوب بشكل حصري بموجب القانون فيأسواق البيع بالجملة إلى الوكالء التجاريين الذين يقومون بإعادة بيعها إلى الجهات الحكومية

والتجار من القطاع الخاص 6وعادة ما يستخدم الوكالء التجاريون جيوش من العمال لتفريغ
وتنظيف ووزن وتعبئة وإعادة تحميل الماليين من أكياس القمح على عربات الج اررات التي تنقلها

بعد ذلك إلى المستودعات الحكومية والخاصة6

ثالثاً :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  04.2مليون طن من القمح المحلي
-

قالت و ازرة الزراعة في بيان يوم الجمعة إن مصر اشترت  0645مليون طن من القمح منذ بداية
موسم الحصاد المحلي الذي بدأ في منتصف أبريل 6وأضافت أن المزارعين حصدوا  065مليون

فدان من إجمالي المساحة المزروعة البالغة  764مليون فدان6

 تونس تشتري  72ألف طن من القمح وتوقعات بتراجع حصادها من الحبوب بنحو الثلث

 -قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  .5ألف طن من القمح الطري

اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم الخميس بمتوسط سعر  022645دوالر/طن C&F

للشحن خالل الفترة ( 07يونيو 07-يوليو 0202م) على حسب المنشأ6

 وفي ٍشأن متصل توقع تقرير لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة (فاو) زيادة واردات
تونس من الحبوب الموسم القادم 0202/0202م إلى  768مليون طن بزيادة نسبتها  %02مقارنة

بالموسم الحالي 0202/0222م وسط توقعات بتراجع محصول الحبوب هذا العام بواقع الثلث6

 وكانت تونس سجلت رقما قياسيا في الحصاد العام الماضي بلغ  064مليون طن لكن المنظمةتتوقع تسجيل رقم قرب المستوى المتوسط عند  267مليون طن هذا العام6
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 -وتخصص تونس معظم أراضيها الزراعية الخصبة لزراعة القمح الصلب وتستورد في األساس

القمح الطري والشعير وتهدف للوصول باإلنتاج المحلي من الحبوب إلى  065مليون طن سنويا6

ويمثل قطاع الزراعة نحو  %27من الناتج المحلي اإلجمالي في تونس6

 الجزائر تشتري  1.2ألف طن من القمح والذرة

 -قال تجار أوروبيون إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى كمية تصل إلى  722ألف طن

من القمح في مناقصة عالمية أغلقت يوم الثالثاء بمتوسط سعر  028607دوالر/طن C&F

للشحن خالل النصف الثاني من شهر يوليو والنصف األول من شهر أغسطس 0202م باستثناء

إذا جرى التوريد من دول أمريكا الجنوبية فيكون الشحن خالل النصف الثاني من شهر يونيو
والنصف األول من شهر يوليو 0222م 6وتوقع التجار أن يتم توريد معظم الكمية المطلوبة من
فرنسا لكنهم قالوا إن بعض الشحنات قد تأتي من منطقة البلطيق لفترة الشحن في النصف األول

من شهر أغسطس وفقا لمدى تقدم الحصاد6

 وذكروا أيضا أن الوكالة اشترت كمية  42ألف طن من الذرة من األرجنتين في مناقصة عالميةأغلقت يوم الخميس بسعر  252دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف األول من شهر يوليو

0202م6

 تركيا تشتري  111ألف طن من الذرة

 -قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التركية اشترت كمية  277ألف طن من الذرة في مناقصة

عالمية أغلقت يوم الخميس بمتوسط سعر  222628دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة

( 00مايو 22-يونيو 0202م)6

 العراق يشتري  141مليون طن من القمح المحلي

 قال مجلس الحبوب العراقي إنه اشترى نحو  262مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسمالحصاد في منتصف أبريل الماضي 6وتوقعت و ازرة الزراعة العراقية أن يصل إجمالي إنتاج القمح

المحلي في العراق الموسم الحالي إلى  .مليون طن 6وقال العراق في مارس الماضي أن البالد

تحتاج الستيراد  2مليون طن من القمح عام 0202م لدعم المخزونات وسط مخاوف من أن
تؤدي إجراءات اإلغالق حول العالم لمواجهة تفشي وباء كورونا إلى عرقلة إمدادات الغذاء6
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 انخفاض أسعار النقل البحري

واصلت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض حيث أغلق مؤشر Baltic Exchange

 Panamax Indexعند  .27نقطة مقابل  ..5نقطة نهاية األسبوع الماضي منخفضا
 .4نقطة بنسبة 6%26.

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى إلى  100.36نقطة مقابل 22622نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة 6%0.18

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

26282

26284

%0.18 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

80-May-20

51-May-20

Change

Change %

Jul. 020

227.4

215.6

-11.8

-5.2%

Sep. 020

230.1

218.0

-12.1

-5.3%

80-May-20

51-May-20

Change

Change %

Jul. 020

209.8

202.0

-7.8

-3.7%

Sep. 020

211.0

203.1

-7.9

-3.7%

80-May-20

51-May-20

Change

Change %

Jul. 020

246.5

243.0

-3.5

-1.4%

Sep. 020

246.6

243.6

-3.0

-1.2%

80-May-20

51-May-20

Change

Change %

Sep. 020

204.1

201.7

-2.4

-1.2%

Dec. 020

206.0

203.9

-2.1

-1.0%

80-May-20

51-May-20

Change

Change %

Sep. 020

229.3

228.7

-0.6

-0.3%

Dec. 020

231.4

230.9

-0.5

-0.2%

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

80-May-20

51-May-20

Change

Change %

Jul. 020

143.0

143.9

0.9

0.6%

Sep. 020

144.0

143.2

-0.8

-0.6%

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

80-May-20

51-May-20

Change

Change %

Jul. 020

333.4

328.6

-4.8

-1.4%

Sep. 020

334.3

330.3

-4.0

-1.2%

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

80-May-20

51-May-20

Change

Change %

197.0

197.0

0.0

0.0%

80-May-20

51-May-20

Change

Change %

210.0

178.0

-32.0

-15.2%

80-May-20

51-May-20

Change

Change %

175.0

175.0

0.0

0.0%

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

80-May-20

51-May-20

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

22.0

21.8

-0.3

-1%

Germany-Hamburg

25.5

25.3

-0.3

-1%

French – Dunkerque

24.8

24.5

-0.3

-1%

Australia - Kwinana

23.3

22.8

-0.5

-2%
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