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ًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًاتجاهات
ً(2020ًرايفبًربمقارنة2021ًًًرايفبًر)

=================ً
2020ًًرفبرايةمقارنةةًب2021ًًرايةفبًرشةررًًخةاللًتقريرًتطورًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةةاليتضمنً

رًالمةةوادًالخةةامرًكةة ًمةةنًالطاقةةةرًالمشةةروباترًالغةةذا ًلسةةتةًمجموتةةاتًسةةلعيةًأساسةةيةًتتمثةة ًفةةي
)تةةداًزةةا ًالطاقةةةًًالسةةلعيةًالخا ةةةًبنةة ًمةةنًاتتًأسةةعارًالمجموتةةرتفعةةاالمعةةادن.ًوقةةدًًاألسةةمدةر

 يةوتًالطعةامرًالحبةوبرًالمةوادًًر)تداًشةا ًمومباسةارًالكاوةاو(المشروباتًًر(ييابانمسالًًيطبيع
السةةةلعيةًًةالمجموتةةًبينمةةةاًتنوتةةتًأسةةةعارً.المعةةادنرً(تةةةداًكلوريةةدًالبوتاسةةةيوم)ًسةةمدةاألًرالخةةام
ًماًبينًالرتفاعًوالنخفاض.ًاألخرًىًالسلعًالغذائيةبا ةًالخ

ًاألسعارًالعالميةًلسلعًالطاقة::ًأولًا
 2021ًًرفبرايةشةررًخةاللًًريابةانيمسةالًًزةا ًطبيعةيتةداًًرسلعًالطاقةًأسعارًجميعًترتفعا

بنسةةةبةًً)أمرينةةةي(زةةةا ًطبيعةةةيًفةةةيًسةةةعرًًرتفةةةاعاأقاةةة ًًصحيةةةلًبلةةة ًر2020ًرفبرايةةةبمقارنةةةةً
2021ًًرفبرايةشةررًًبريطانيةةًخةاللًصحراريةةًوصحةدةًدولر/مليةوًن5.07ًلة ًليا ًإ164.39%ً
زةا ًسةعرًًرتفةاعتةال ًاًر2020ًرفبرايًف ًبريطانيةًصحراريةًوصحدةًدولر/مليوًن1.92ًمقارنةًبةً
بنسةبةًً)يابةاني(مسةالًًزةا ًطبيعةيسةعرًًنخفةضاًوقةد.ً%111.79ًبنسةبةي(ًوبًرًو)أطبيعيً

2021ًرًفبرايةةشةةررًًبريطانيةةةًخةةاللًصحراريةةةًوصحةةدةًدولر/مليةةوًن8.97ًلياةة ًإلةة 9.33%ًً
قيمةةةًتراجةةعًنتيجةةةًل2020ًرًفبرايةةًفةة ًبريطانيةةةًصحراريةةةًوصحةةدةًدولر/مليةةوًن9.89ًمقارنةةةًبةةةً

محطةةاتًالطاقةةةًًضيًبعةةسةةالًبعةةدًاسةةتلنالًالعمةة ًفةةوارداتًاليابةةانًمةةنًالغةةا ًالطبيعةةيًالم
ًرًيرجةةعًارتفةةاعوابةة  لمنظمةةةً أًووفقةةاًاً.شةةيماببًصحةةادمًمحطةةةًفوكًوسةةالنوويةةةًالتةةيًأزلقةةتًب

السةترال ًالكبةرىًتة تيًأسةوا ًتةددًمةنًشًالطلبًفيًانتعاًك ًمنًالطبيعيًإل ًأسعارًالغا 
نتيجةًلنخفةاضًدرجةاتًوأزلبًالدولًاألوروبيةًًالرندًوًاينالًوًياتًالمتحدةلالًوفيًمقدمتراً
للغةةا ًاإلنتةةامًمةةنًقبةة ًكبةةارًالمنتجةةينًًضتخفةةيرًنمةةوًالطلةةبًفةةيًقطةةاعًالكرربةةا الحةةرارةًًو

رًوالطلةةبًضبةةينًالعةةًرًالتةةوا ًنًلتحقيةة كورونةةاًلتةةداتياتًجائحةةةًًسةةتجابةكالًسةةاالطبيعةةيًالم
كةةانًًمقارنةةةًبمةةا2020ًسةةماليةًوالتشةةغيليةًلعةةامًميزانياترةةاًالرألركاتًشةةالعديةةدًمةةنًالتخفةةيضً
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ممةاًأدىًنتيجةًلتقلبًأوضاعًاألسةوا ًوتةدمًمعرفةةًوقةتًالتعةافيًمةنًلثةارًالجائحةةًًمخططاًا
النتعةةةاشًًالنةةةاتنًتةةةنًاضًقيمةةةةًالسةةةتثماراتًالجديةةةدةرًانتعةةةاشًالطلةةةبًاألسةةةيوً إلةةة ًانخفةةة
ًكوريةاًوًالاينًوًدرجاتًالحرارةًف ًاليابانًفيًقياسيالنخفاضًاًلًوًلدولًاألسيويةلالقتااد ً
إلةة ًأتلةة ًًوأسةةياارتفةةاعًالعقةةودًا جلةةةًللغةةا ًالطبيعةةيًفةةيًأوروبةةاًرًباإلضةةافةًإلةة ًالجنوبيةةة

وتتوقةعً .2020تةامًمةعًنرايةةًمنًتامًبسببًالزيةادةًالحةادةًفةيًالطلةبًمستوياتراًمنذًأوثرً
أتلة 2021ًًلعةامًًالشةرر ًلألسةعارًالفوريةةالمتوسة ًبقةا ًوكالةًمعلوماتًالطاقةةًاألمرينيةةً

ًضيخفةةبسةةببًتًالطبيعةةيًالمسةةالرًوصحةةدومًنقةة ًفةةيًتةةرضًالغةةا 2020ًمةةنًمتوسةة ًتةةامً
فةيًًالبتةرولًإنتةامالغا ًالطبيعيًالمةرتب ًبًنتامإبماًفيًذل ًًاإلنتامًفيًأزلبًالدولًالمنتجة

يتوقةعًارتفةاعًاألسةةعارًًروبالتةاليً.التةيًتضةررتً ةادراتراًبسةببًاألتا ةيرًالوليةاتًالمتحةدة
 ًً.2022ر2022ًخاللًتاميً

 ًرًصحيلًبل ًأقاة ًارتفةاع2020ًرًفبرايبمقارنة2021ًًرًفبرايارتفعتًأسعارًالفحمًخاللًشرر
رًفبرايةخةاللًشةررًًدولر/طةن 86.74 لياة ًإلة ً%28.24بةًبنسة(ًأسةترالي)فةيًسةعرًفحةمً

ً)جنةوبًأفريقيةا(تال ًارتفةاعًسةعرًفحةمًًر2020رًفبرايدولر/طنًفي67.64ًًمقارنةًبة2021ًً
درجةةةًتةة ثيرًاإلجةةرا اتًًضةة  كةة ًمةةنًويرجةةعًارتفةةاعًأسةةعارًالفحةةمًإلةة ًً.%3.46بنسةةبةً

تزايةةدًاإلقبةةالًتلةة ًًوالكرربةةا رًماةةادرًالتدفلةةةالطلةةبًتلةة ًكورونةةاًتلةة ًًلجائحةةةالصحترا يةةةً
فةيًلةة ًتوقةعًالمةةوردونً يةادةًالطلةةبًتلة ًالفحةةمًرتفةاعًسةةعرًالغةا ًالطبيعةةيًالفحةمًنتيجةةةًًل

ًالعقبةةةةًالرئيسةةةيةًأمةةةامًالسةةةترال (.ًوسةةةولًتتمثةةة ًللبيلةةةةًاألرخةةة ًواألوثةةةرًتلويثةةةاًا)الوقةةةودً
اتًالكربةةونًبالتحةةادًفةةيًاسةةتمرارًالعمةة ًبالحةةدودًالمسةةموصحةًلنبعاثةةللفحةةمًالمتزايةةدًًالعةةالمي
تخفيضةةاتًأوبةةرًللحةةدودًإجةةرا ً  ةبدراسةةةًإمنانيةةالحنومةةاتًاألوروبيةةةًًرًصحيةةلًتقةةوماألوروبةةي

 .2030ًًصحت ًتامًالمسموصحةًلنبعاثاتًالكربونً

 بلةة ًأقاةة ًصحيةةلًًر2020ًرفبرايةةبمقارنةةة2021ًًًرفبرايةةشةةررًخةةاللًًالبتةةرولًأسةةعارًترتفعةةا
دولر/برمية ً 59.06 لياة ًإلة ً%16.88سةبةًبنً)زربًتكساس(بترولًخامًًفيًسعرًرتفاعا

أسةعارًًرتفةاع.ًتال ًا2020ًرفبرايًفيولر/برمي ًد50.53ًًبةمقارنة2021ًًًرفبرايشررًخاللً
رً%13.34بنسةةبةًً(دبةة )رًبتةةرولًخةةامً(برنةةت)رًبتةةرولًخةةامً)متوسةة (وةة ًمةةنًبتةةرولًخةةامً

وقةةدًً.2020ًرفبرايةةبمقارنةةة2021ًًًرفبرايةةشةةررًخةةاللًلةة ًالترتيةةبًتً%10.75ر12.65%ً
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رًصحيةلًاألسةعارًارتفةاعًيفة2021ًًتوقفًإنتامًتكساسًللبترولًفة ًبدايةةًشةررًفبرايةرًساهم
بعةضًاألسةوا ًالرئيسةيةًمثة ًالاةين.ًًفةيالطلبًًيتعافيتوقعًاستمرار ًلفتراتًطويلةًفيًل ً

السةاب رًوالةذ ًًمعدلتًالنموًلمسارهاالعالميًلدتمًتودةًلإلقتاادًًوماًأنًهنا ًصحزمًتحفيز
وقةدًسةاهمتًأيضةااًًمعًتودةًنشاطًالسفرًوالسةياصحة.الطلبًتل ًالنف ًًيؤد ًإل ًانتعاشًقد

سةعرًخةامًًبارتفاعتوقعاتًمعًوجودًًالبترولمنًًالعالميفيًخفضًالمعروضًً + أوب ًجرود
يتوقةعًصحةدومًرJ.P.Morgan Bankًًبنة ووفقااًلتقريرًً.دولر/برمي 100ًليا ًال ًًبرنت

2022ًدولرًتةام190ًًالبتةرولًليتخطة ًصحةاجزًالةةًًبرمية بسةعرًًسةتدفعدورةًتااتديةًقويةةً
2022ًالبتةةرولًإلةة ًتجةةزًفةةيًالعةةرضًبدايةةةًمةةنًتةةامًفةةيًأسةةوا ًاإلشةةباعًبعةةدًتحةةولًصحالةةةً

ًوفقةاًاًوكا اخسةتانًالتحاديةةًراًمثة ًروسةياإنتاجخفضًًإتالنًبعضًالدولًتنمدتومااًببد ً
رًاألسةعاررتفةاعًالتةيًتسةتخدمًًلًا ليةاتًأهةمًنتةامويعتبةرًتخفةيضًمعةدلتًاإًل .وب +ألتفا ً

بمةدىًًاًامرهونةًلة ًانتشةارًفيةروسًكورونةاًتالميةاًاصحيلًأ بحًتحسةنًمسةتوياتًاألسةعارًفةيً
إتاةارً لةورا ًيالصحة ًأنًًومةاً.دًالعةالميالقتاةاًوانتعةاشالعالميةةًًاإل ةابةمعدلتًًانخفاض

يعةةةدًصحيةةةلًالبحةةر رًًالفيةةةدراليخلةةةينًالمنسةةي ًًفةةيالخةةةامًًالبتةةرولًإنتةةةامأثةةرًبالسةةةلبًتلةة ً
 أي  ً&ً جوستال ًًإلتاارً منذًالت ثيرًالمشتر ًالنخفاضًالناتنًتنًهذاًاإلتاارًاألوبرً

 .2008ًًتامً

 

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/04/20/crude-oil-prices-collapse-us
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/04/20/crude-oil-prices-collapse-us
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ً(1دولًرقمً)ج
ًاألسعارًالعالميةًلسلعًالطاقة

 (2020ايرًفبًربمقارنة2021ًًرًايفبًر)

ًفبرايرًالوصحدة السلع
0202ً

ًيناير
0202ً

ًفبراير
0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبينايرً

0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202ً

دولر/مليونًوصحدةًًزا ًطبيعيً)أمريني(
 %164.39 %90.02 5.07 2.67 1.92ًصحراريةًبريطانية

وصحدةًدولر/مليونً زا ًطبيعيً)أوروبي(
 %111.79 %15.27- 6.16 7.27 2.91ًصحراريةًبريطانية

 %28.24 %0.10- 86.74 86.83 67.64ًدولر/طن فحمً)أسترالي(

 %16.88 %13.36 59.06 52.10 50.53ًدولر/برمي  بترولًخامً)زربًتكساس(

 %13.34 %12.80 60.46 53.60 53.35ًدولر/برمي  بترولًخامًً)متوس (

 %12.65 %13.58 61.96 54.55 55.00ًدولر/برمي  بترولًخامً)برنت(

 %10.75 %11.47 60.37 54.16 54.51ًدولر/برمي  بترولًخامً)دبي(

 %3.46 %4.71- 82.76 86.85 79.99ًدولر/طنً فحمً)جنوبًأفريقيا(

دولر/مليونًوصحدةً زا ًطبيعيًمسالً)ياباني(
 %9.33- %0.67 8.97 8.91 9.89ًصحراريةًبريطانية

www.worldbank.orgًًبياناتصحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحلًمنًًمادر:لاً

http://www.worldbank.org/
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ً(1شن ًرقمً)
ًلطاقةلسلعًامعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةً

 (2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً
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ً:مشروباتللالعالميةًً:ًاألسعارثانياًا
 ًرتفعا ًًجميعت ًوباتالمشًرأسعار ًوالكاواورر ًمومباسا ًشا  ًًتدا ًخالل 2021ًًرفبرايشرر

ً ًأقا ًإرتفاعًفيًسعرًر2020ًرفبرايبمقارنة ًً)وولكاتا(شا ًًصحيلًبل  ً%48.73بنسبة
2021ًًًرفبرايشررًدولر/وجمًخالل2.38ًًليا ًإل ً ًرفبرايًفيدولر/وجم1.60ًًمقارنةًبة

ًًر2020 ًارتفاع ًمنتال  ًك  ًًأسعار ً)أرابينا(بن ًًر(متوس )ًشا ر ً)روبوستا(بن شا ًر
ًبً(وولومبو) ًرفبرايشررًل ًالترتيبًخاللًت %0.14رً%7.43رً% 9.57ر%22.44نسبة

2021ًً ًًوً.2020ًرفبرايبمقارنة ًارتفاع ًالشا يرجع ًانخفاضًاإًلًإل ًأسعار ًمن ًنتامك 
ت خرًالموسمًالرئيسيًلقط ًاألورا ًفيًًبشن ًصحادًفيًوليتيًأسامًودارجليننًالرنديتينر

ًالدولًالمنتجةًللشا ًمث ً ًوفيتنامأهم ًوسريالنكا ًوكينيا ًأدىًإل ًت خرًًالاينًوالرند مما
معًانخفاضًدرجاتًجامعيًالثمارًًقلةًتددالمتوقعًأنًيؤد ًًومن.ًبعضًالشحناتو ولً
ًك ًمنًفيًنتاماإًل.ًكماًيتوقعًت ثرًفيًالاينًنتاماإًلًانخفاضإل ًًالمعتادمقارنةًبالحرارةً
سالس ًتوريدًًفياضطرابًقدًيسببًبقضاياًالعمالةًوالطقسًوالجفالًمماًًكاسريالنًرالرند
ًً.الشا  ًقيام ًمن ًالرزم ًالتامًوتل  ًاإلزال  ًمن ًالشا  ً ناتة ًبحماية ًالرندية الحنومة

ًالجائحة ًأنبسبب ًإل ًًر ًمنًانتشار ًالمزيد ًبذل ًيتطلبان ًالمزارع ًوانخفاضً يانة ا فات
ً ًلعودة ًالمزارعًالجرود ًًيترا.إنتاجً إل ًكامهذ  ًارتفاعًسعر ًمنًًإل البنًويرجع قرارًو 

ً)ًالبرا ي  ًللقروة ًمورد ًًوأوبر ًمنتن ًبتخفيضأرابينالبن ًالقروةًإنتامً( ًالطقسًر اضطرابات
 .رًت ثرًالمحاولًبالحشراتفيروسًكوروناًالمستجدًوالقيودًالعماليةًالمرتبطةًبوبا 

 ً2021ًًرفبرايشررًًفيلر/وجمًدًو2.41 ليا ًإل ًً%11.44بنسبةًًالكاواوانخفضًسعر
ً ًبة 2.72ًًمقارنة 2020ًًرفبرايف ًدولر/وجم ًار نسبةًب )مومباسا(شا ًًرسعًنخفاضتال 

ويرجعًانخفاضًسعرًالكاواوًإل ًك ًمنً يادةًاإلنتامًفيًكوتًديفوارًوزاناً)أوبرًً.5.05%
ًتل ًالط ًالتخوفاتًمنًت ثيرًفيروسًكورونا لبًالعالميرًمنتجيًالكاواوًفيًالعالم(رً يادة

ًلسياساتً ًنتيجة ًتانيعرا ًفي ًالكاواو ًيدخ  ًالتي ًوالحلويات ًالشوكولتة ًإنتام انخفاض
ًا ًكما ًنخفضًاإلزال . ًًشا سعر ًلًالكينيمومباسا ًنتيجة ًظرول ًمالئمةالطقس ًالغير
ًالاغيرة.ًوالتوسعًف ًمساصحاتً راتتهًخا ةًمنًالمزارتينًأ حابًالحيا اتًًوض  ًالطلب
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ً(2جدولًرقمً)

ًللمشروباتألسعارًالعالميةًا
 (2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً       ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًفبرايرًالوصحدة السلع
0202ً

ًيناير
0202ً

ًفبراير
0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبينايرً

0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202ً

 %48.73 %9.22- 2.38 2.62 1.60ًدولر/وجمًشا ً)وولكاتا(

 %22.44 %3.25 3.66 3.54 2.99ًدولر/وجم بنً)أرابينا(

 %9.57 %3.54- 2.58 2.68 2.36ًدولر/وجم شاىً)متوس (

 %7.43 %3.42 1.61 1.56 1.50ًدولر/وجم بنً)روبوستا(

 %0.14 %1.04- 3.35 3.39 3.35ًدولر/وجم شا ً)وولومبو(ً

 %5.05- %0.37- 2.02 2.03 2.13ًدولر/وجم شا ً)مومباسا(

 %11.44- %0.59 2.41 2.39 2.72ًدولر/وجم الكاواو

www.worldbank.orgًًبياناتصحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحلًمنًً:لمادراًً
                                                         ً
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ً(2شن ًرقمً)
ًللمشروباتعارًالعالميةًمعدلًتغيرًاألس

ً(2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً
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)كولكاتا(

بن )أرابيكا( شاى

)متوسط(

بن

)روبوستا(

 شاي

)كولومبو(

شاي

)مومباسا(

الكاكاو

 

ًللسلعًالغذائية:ًالعالميةًسعاراألًثالثاا:
نتيجةةًأسةعارًالغةذا ًفيًاستقرارًًصحدومالغذائيةًًالدوليرًلًيعنيًتوافرًاإلمداداتتقريرًالبن ًوفقااًل
نتيجةةًلة ًالمسةتوىًالمحلةيًتًالغةذا تةوافرًاختناقةاتًفةيًًصحةدومًالوبةا ًفةيًاصحتةوا ًتةدابيرًلتسبب

المةةوادًأسةةعارًً يةةادةًوًالعمالةةةًوالغةةذا ًًممةةاًقيةةدًصحركةةةإزةةال ًالحةةدودًًوًسةة ًالتوريةةدسالضةةطراباتًل
ولكةنًً.األسةعارًنتتاصحةةًالمحليةةًوتحسةتمليةاتًاإًل ادتًًرتمليةاتًاإلزةال ًمةعًتخفية ًو.ًئيةالغذا

ًوتراجةعالةدولًاألوثةرًفقةرااًف ًًمعًصحدومًموجاتًجديدةًمنًالوبا ً ادًمستوىًإنعدامًاألمنًالغذائ 
تةددًاألطفةالًالةذينًًوتقلية تغذيةةًالنسةا ًواألطفةالًمجةالًالتقدمًالمحر ًخاللًالعقودًالماضةيةًفة ً

يرًسةق ًلبرنةامنًاألزذيةةًالعةالمًاًاووفقةفةيًالمسةتقب .ًض  ًإنتاجيترمًصحت ًلًتًمنًالتقزمًيعانوًن
22ًًفةيراثنًانعةدامًاألمةنًالغةذائ ًبةًفةي2020ًًمليونًشةخ ًخةاللًتةام96ًنحوًنتيجةًالجائحةً

ً.2021تةامًًخةاللمليونًشةخ 330ًًمليونًشخ ًمتوقعًو ولرمًإل 233ًًمنًإجماليًًدولة
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ًباإلضةافةًرةذ ًالضةطراباتلنتيجةةًًطويلةةًاألمةدًاًالثةاًرًلًتةزالًتواجةهالتةيًالعديدًمنًاألماونًوهنا ً
ًاألسةعارًوارتفةاعًالغذائيةةًوالزراتيةةالمةدخالتًًمنًتكلفةًاسةتيراد ادًًممابعضًالعمالتًتدهورًًإل 

أمرينةاًوأفريقيةاًجنةوبًالاةحرا ًًوًأسةيافةيًجنةوبًًخا ةةالناميةًًوفيًالعديدًمنًاألسوا ًالااتدةً
 .ًًالالتينية

ًاألسعارًالعالميةًلزيوتًالطعام:ً-3-1
 صحيةلًبلة ًًر2020ًرايةفبًربمقارنة2021ًًرًايفبًرشررًخاللً يوتًالطعامًأسعارًتًجميعًرتفعا

دولر/طةةن1438.0ًًًإلةة لياةة ًً%70.35بنسةةبةًجةةو ًالرنةةدً يةةتًسةةعرًًفةةيًتفةةاعًراأقاةة ً
ًأسةعارًرتفةاعاتةال ًً.2020ًرايةفبًرفيًدولر/طن844.12ًًمقارنةًبة2021ًًًرايفبًرشررًخاللً

بنسةةبةًًدوارًالشةةمس يةةتً ر يةةتًفةةولًالاةةويا  يةةتًالنخيةة رالنخيةة رًنةةواةً يةةتًًوةة ًمةةن
مقارنةةة2021ًًًرايةةفبًرشةةررًخةةاللًيةةبً ًالترتتلةةً%8.14ًر%29.02رً%39.59ر67.53%ً

ًبةينًالمسةتمرةًالتجاريةةًوة ًمةنًالتةوتراتًارتفاعًسعرً يتًالنخية ًإلة ويرجعًً.2020ًرايفبًرب
ممةاًًأق ًمخزوًنًبمستوياتًذاتًالالةًللمشاركينًفيًالسوً ًالتقاريرًمفاج ةًوماليزيارًالرند

ية ًفةيًماليزيةاًواندونيسةياًالشةرر ًلزيةتًالنخًاإلنتةامانخفاضًهوًمتوقعًفيًالدولًالمنتجةرً
الاةينًتلة ً يةتًالنخية ًمةنًجانةبًالطلةبًًفةيًلة ًالزيةادةًالمسةتمرةًفةيً%22-12بنسبةً
والمخاولًالمستمرةًبش نًمعًاصحتمالًصحدومًانخفاضًأوبرًبسببًالفيضاناتًالمحليةرًًوالرند

ًالنتشةار تسبب، (FAO).ًووفقااًلمنظمةًاألزذيةًوالزراتةًنق ًالعمالةًالمراجرةًفيًماليزيا
الةةدولًالمنتجةةةًلزيةةتًالنخيةة ًًفةةيًالعةةرضًفةةيًكورونةةاًفةةيًصحةةدومًاضةةطراباتًلجائحةةةًالسةةريع
بعةةضًمةةزارعًاإلنتةةامًوإزةةال ًالعديةةدًمنرةةاًممةةاًأدىًإلةة ًارتفةةاعًاألسةةعاررًًفةةيالوبةةا ًًيلتفشةة

يرجةعًارتفةاعً يةتًفةولًالاةوياًوماًًشرا ً يتًالنخي ًالرندى.ماليزياًباإلضافةًإل ًاستلنالً
توقعةاتًالخا ةةًبارتفةاعًالطلةبًالعةالميرًصحيةلًقامةتًبعةضًالةدولًمثة ًالاةينًبزيةادةًإل ًال

مةعًتقلة ًقطةاعًاألتةاللًلةديراًًتل نتعاشًالطلبًًلمشترياتراًمنًالاوياًاألمرينيةًنتيجةً
ارتفةةاعًنسةةبةًالفاقةةدًفةةيً)مةةنًأوبةةرًماةةدر ً يةةتًالاةةوياًفةةيًالعةةالم(رًًاإلمةةداداتًالبرا يليةةة

سةتمرارًاألصحةوالًالجويةةًالدافلةةًوالجافةةًفة ًتةددًمةنًمنةاط ًالنمةوًالمحاولًتنًالمتوقعرًا
الةرئيسًًيالرئيسيةرً يادةًالطلبًفيًاألرجنتينرًباإلضافةًإل ًالتوقعاتًبزيادةًالطلةبًمةعًتةول

األمرينةةةيًالجديةةةدً جةةةوًبايةةةدن ًوتحسةةةنًالعالقةةةاتًالاةةةينيةًاألمرينيةةةةًمةةةعًصحةةةدومًانخفةةةاضً
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رًوكةةذل 2020ًمقارنةةةًبديسةةمبر2021ًًينةةايرًًشةةررًخةةاللًيلمخةةزونًفةةولًالاةةوياًاألمرينةة
ً.ً إرتفاعًالطلبًتليهًإلستخدامهًف ًتانيعًوقودًالديزلًالحيًو

ً(3جدولًرقمً)
ًلزيوتًالطعامألسعارًالعالميةًا

ً(2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً

ًفبرايرًالوصحدة السلعً
0202ً

ًيناير
0202ً

ًفبراير
0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبينايرً

0202ً

لًالتغيرًمعد
مقارنةًبفبرايرً

0202ً
 %70.35 %1.71- 1438.00 1463.07 844.12ًدولر/طنً يتًجو ًالرند
 %67.53 %1.83- 1343.33 1368.31 801.84ًدولر/طن  يتًنواةًالنخي 

 %39.59 %2.73 1017.33 990.27 728.81ًدولر/طن  يتًالنخي 
 %29.02 %3.98- 1032.67 1075.52 800.41ًدولر/طن  يتًفولًالاويا
 %8.14 %0.00 890.00 890.00 823.00ًدولر/طن  يتًدوارًالشمس

 www.worldbank.orgًبياناتصحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحلًمنًًلمادر:ا

ً(3شن ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلزيوتًالطعامً

ً (2020برايرًمقارنةًبف2021ً)فبرايرً
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 للحبوب:العالميةًًاألسعارً-3-2

 صحيةةلًبلةة ًًر2020ًرفبرايةةبمقارنةةة2021ًًًرفبرايةةشةةررًخةةاللً أسةةعارًالحبةةوبًجميةةعًارتفعةةت
لذرة سةعر فةيًرتفةاعأقاة ًإ شةررًخةاللًدولر/طةنً 245.24 اة ًإلة ًيلً%45.36بنسةبةًًا

أر ًًأسةعارًكة ًمةنًاعرتفةتال ًإ.2020ًًرفبرايًفيدولر/طن168.71ً مقارنةًبة2021ًًًرفبراي
كي  ،%22أر ًتايالند ً ،%2 أرز تايالنديً،(A1) أرز تايالندي ،%5فيتناميً مح األمري الق

 (SRW)  تلةةةةة ًالترتيةةةةةةبًً%15.76رً%22.62رً%23.78رً%24.52رً%40.03ًبنسببببب
ويرجعًارتفاعًأسعارًالذرةًإل ًك ًمنًارتفةاعًً.2020ًرفبرايبمقارنة2021ًًًرفبرايشررًخاللً

األرجنتينًمعًنق ًالمداداتًالمتاصحةًخا ةًمعًالتخوفاتًمنًلةاهرةًالنينةوًالتةيًًيالطلبًف
انخفاضًالمخزونًفيًالوليةاتًالمتحةدةًًمع2021ًصحت ًمارسًًوتمتد2020ًنوفمبرًتبدأًفيً

رًرتفةاعًوتيةرةًالمشةترياتًمةنًالاةينوانخفاضًلفةا ًاإلنتةامًخا ةةًفةيًالتحةادًاألوروبةيرًا
يرجةعًًوارًباإلضافةًإل ًانخفاضًالمخةزونًلةدىًكبةارًماةدر ًالةذرة.ًتراجعًاإلنتامًف ًأوكراني
دولًفةيًطلبًالتزايدًتسببًفيًماليزياًوالفلبينرًالطلبًالقو ًو ًمنًًارتفاعًأسعارًاألر ًال 

وتنةةام ًً ًتةةروضًاألسةةعارًالباوسةةتانيةنةةلمنحالتاةةاتد ًفةةيًاسةةتمرارًالتجةةا ًشةةر ًأفريقيةةاً
ً)أوبةةرًماةةدرًلةةألر ًفةة ًالعةةالم(الرنةةد ًاألر ًًأسةةعارًتاةةديرًعارتفةةاًرالبيةةعًللةةدولًاإلفريقيةةة

ةًيةةدنالتاياًلًر أًلعًرابطةةةًماةةدر ًاقةةتًورًاألفريقيةةةالةةدولًجانةةبًًنالمتزايةةدًمةةللطلةةبًًاسةةتجابة
ًذًسةبعنةلرةاًمًوًىمسةتًن أدًإل ًر ًفيًالعالم(أًليًأوبرًمادرًلن)ثاًدنخفاضً ادراتًتاياًلنا

باةفةًًالمحا ةي ًإنتةامضة  ًرًصحةوالًالجويةةوسةو ًاأل سةعرً ةرلًتملترةاوارتفةاعًًسةنوات
األسةعارًخا ةةًبعةدًتزايةدًًلرتفةاعًالمتزايةدةًتمليةاتًالتخةزيندتةمًرًاألمرينيةًةفيًالقاًرًتامة

ًالتاةةديرًلعقةةودًمؤقةةتًبتعليةة فيتنةةامًًقيةةامرًكورونةةاالمخةةاولًمةةنًاسةةتمرارًتةةداتياتًفيةةروسً
سةتراًالرنةدًبعةدًأنًقفةزتًاألسةعارًمةنًمنافمنةذًتقةودًًللمرةًاألولة ًوالبد ًف ًالشرا ًالجديدة

ًميانمةارإيقةالًًالمحليةًال ًأتل ًمستوياتراًمنةذًسةنواتًوسة ًمحدوديةةًالمةداداتًالمحليةةر
ًالاةحيًخا ةةًالحجةرًبةإجرا اتًالمرتبطةًاللوجستيةًالقيودًرًوضعتاديرالًتراخي ًإ دار

ًسةعرارتفةاعًيرجةعًومةاًً.األسةعارًتلة ًالتااتديةًالضغوطًمنًالمزيدمماًأدىًإل ًالرندًًفي
ًالبحةةرًمنطقةةةًفةةيًالاةةادراتًمراقبةةةًإجةةرا اتًوسةة ًالقةةوً ًالةةدوليًالطلةةبًكةة ًمةةنًإلةة ًالقمةةح
الوليةاتًالمتحةدةًوروسةياًفةيًًالغيةرًمالئمةةًالجويةةًاألصحةوالًرًت ثيروالتحادًالوروب ًاألسود



2521ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمارسًً–(05ً)ًالعددًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًًًًًًًًًًاتجاهات

 

ونياإللكتًرًوالنشرًوالتقاريرًصحاا لالًالمركزيةًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالرقميًوالتحولًالمعلوماتًنظمًقطاع  - 12 - 

ًرالتحاديةةةًو يةةادةًضةةريبةًتاةةديرًالقمةةحًفةة ًروسةةيا2021ًًصحتةة ًبةةداياتًتةةامًالتحاديةةةً
ًفيروسًكورونةالالموجةًالثانيةًًمنًاتلتخوفلتااتدًاارتفاعًالطلبًنتيجةًالتوقعاتًالخا ةًب

ًتمريةةةداًاًيكميةةةاتًمةةةنًالقمةةةحًاألمرينةةةللةةةبعضًاًمثةةة ًالبرا يةةة ًوالاةةةينًصحجةةةزًبعةةةضًالةةةدولًو
ًفةةيًنتةةامرًضةة  ًاإًل2020/2021خةةاللًموسةةمًتوقةةعً يةةادةًالسةةترال ًًفةةيًلةة لسةةتيرادهاً
ًاألوروبةةي(وبةةرًماةةدرًللقمةةحًفةة ًالتحةةادً)أفرنسةةاًفةةيًلمحاةةولًرًانخفةةاضًصحجةةمًااألرجنتةةين

الطلةبًإلة ً يةادةًأدىًممةاًًظرولًالطقسًالجةاللوالمملكةًالمتحدةًوالولياتًالمتحدةًنتيجةً
وضًأسةعارًالتاةديرًفةيًالبحةرًتةًرًارتفاعًباإلضافةًإل ًرالجودةًاألستراليًتاليتل ًالقمحً

ًًً.انيايرًمنًأوكًردوتراجعًامداداتًالتا دًاألسًو
ً(2رقمً)ًجدول

ًللحبوباألسعارًالعالميةً
 (2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً

ًفبرايرًالوصحدة السلع
0202ً

ًيناير
0202ً

ًفبراير
0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبينايرً

0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202ً

 %45.36 %4.59 245.24 234.47 168.71ًدولر/طنًالذرة

 %40.03 %1.93 500.48 490.98 357.42ًولر/طند %5أر ًفيتناميً

 %24.52 %2.56 531.00 517.75 426.45ًدولر/طن (A1أر ًتايالند ً)

 %23.78 %2.20 557.00 545.00 450.00ًدولر/طن %5أر ًتايالند ً

 %22.62 %2.65 542.00 528.00 442.00ًدولر/طن %05أر ًتايالند ً

 %15.76 %0.07 276.63 276.45 238.98ًدولر/طن (SRWالقمحًاألمرينيً)

 www.worldbank.orgًبياناتصحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحلًمنًً:المادر

http://www.worldbank.org/


2521ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمارسًً–(05ً)ًالعددًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًًًًًًًًًًاتجاهات

 

ونياإللكتًرًوالنشرًوالتقاريرًصحاا لالًالمركزيةًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالرقميًوالتحولًالمعلوماتًنظمًقطاع  - 13 - 

ً(4شن ًرقمً)                                                       
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللحبوب

  (2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً
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ًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرى:العالميةًًاألسعارً-3-3
 ًر2020ًًرفبرايةبمقارنةة2021ًًًرفبرايةخاللًشةررًًأسعارًهذ ًالمجموتةًالسلعيةًبعضارتفعت

537.35ًلياة ًإلة ًً%51.73بنسةبةًًوجبةاتًفةولًالاةوياصحيلًبل ًأقاة ًإرتفةاعًفةيًسةعرً
ًا.ًتالهةة2020ًرفبرايةةفةةيًًطةةندولر/354.14ًمقارنةةةًبةةة2021ًًًرفبرايةةخةةاللًشةةررًًطةةندولر/

ًر)تةةالمي(السةةنرًًر)إتحةةادًأوروبةةي(السةةنرًًر)أمرينةةي(السةةنرًًرالبرتقةةالًأسةةعارًكةة ًمةةنًرتفةةاعا
رً%10.89رً%11.27رً%13.04بنسةةةبةًً)أمرينةةةي(مةةةو ًًر)أوروبةةةي(مةةةو ًًروجبةةةاتًأسةةةما 

ًرفبرايةبمقارنةة2021ًًًرفبرايةتل ًالترتيبًخاللًشةررًً%3.20رً%5.20رً%7.95ًر9.54%
ًالخا ةةةًالتوقعةةاتًوًنتةةامانخفةةاضًاإًلًإلةة وجبةةاتًفةةولًالاةةوياًًأسةةعارويرجةةعًارتفةةاعً.2020ً

ةًمثةة ًالاةةينًبزيةةادًالكبةةرًىًصحيةةلًقامةةتًبعةةضًالةةدولًربارتفةةاعًالطلةةبًالعةةالم ًتلةة ًالاةةويا
يسًالةرئًيتةولبمةعًتوقةعًتحسةنًالعالقةاتًالاةينيةًاألمرينيةةًًمشترياتراًمنًالاةوياًاألمرينيةة
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مةةنًًطلةةبالتزايةةدًإلةة ًكةة ًمةةنًسةةعرًالبرتقةةالًًيرجةةعًارتفةةاع.ًكمةةاًالجديةةدً جةةوًبايةةدن ًاألمرينةةي
رًانتشةةةارًوبةةةا ًفيةةةروسًكورونةةةااألوثةةةرًفعاليةةةةًلمنافحةةةةًمنتجةةةاتًتلةةة ًالنًيالمسةةةترلكًجانةةةب

لعةدمًوجةودًًنيالمنتجةًتواجهللاعوباتًالتيًًفيًاألسوا ًنظراًاًمنًالبرتقالضًالمعروضًاخفان
للتةزامًالمةزارعًبقيةودًالوقايةةًمةنًالوبةا ًمثة ًالصحتفةا ًنتيجةةًالمحاولًلجنيًًافيةالعمالةًالك

القيةودًًبسةببإلة ًاألسةوا ًًمحاةولًوالعاةيرالًو ةولًةرً ةعوببمسافةًمعينةًبةينًالعةاملين
انخفةاضًتوقةعًًإلة السةنرًًأسةعارارتفةاعًًعيرجةًكماً.المفروضةًتل ًصحركةًالنق ًوالموا الت

ثةانيًأوبةرًماةدرً)تايالنةدًًولطقسًزيرًالمواتيةًفيًالتحادًاألوروبةيًظرولًالنتيجةًًنتاماإًل
ًمدفوتةةةًالاةةينًفةةيالسةةنرًًوارداتًارتفةةاعًروالطقةةسًالجةةالًفةة ًالبرا يةة ً(للسةةنرًفةةيًالعةةالم

 ألسعار.ًرتفاعًادتمًإضافيًًلصحدومًإل ًًمماًأدىبالرتفاعًالمستمرًفيًالسترال ًالمحليً

 ًرفبرايةةةبمقارنةةةة2021ًًًرفبرايةةةشةةررًخةةةاللًلسةةةلعيةًاهةةذ ًالمجموتةةةةًًأسةةةعاربعةةةضًًانخفضةةت
إلة ًًلياة ً%14.67بنسةبةًًجمبةرىً)منسةين (ًرًصحيةلًبلة ًأقاة ًانخفةاضًفةيًسةعر2020

.2020ًًرفبرايةةفةةيًدولر/وجةةم14.0ًًمقارنةةةًبةةة2021ًًًرفبرايةةشةةررًدولر/وجةةمًخةةالل11.93ًً
تلةة ًً%1.18رً%3.64بنسةةبةًاللحةةومًالبقةةرىًرًلحةةومًالةةدواجنتةةال ًانخفةةاضًأسةةعارًكةة ًمةةنً

ًً أسعارًاللحومًالبقةًرويرجعًانخفاضً.2020ًًرفبرايبمقارنة2021ًًًرفبرايالترتيبًخاللًشررً
ًفةياإلزال ًالعةامًانتشارًصحالتًف ًًوالت ًتسببتمعاودةًانتشارًجائحةًكوروناًًإل والدواجنً
             المطةاتم.تل ًالوجباتًالجاهزةًبلطلبًاًانخفاضًأدىًإل مماًًدولًالعالمالعديدًمنً

                         ً
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 (2جدولًرقمً)

ًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرًىاألسعارًالعالميةً
 (2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً

ًفبرايرًالوصحدة السلع
0202ً

ًيناير
0202ً

ًفبراير
0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبينايرً

0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202ً

 %51.73 %4.34- 537.35 561.71 354.14ًدولر/طنًوجباتًفولًالاويا

 %13.04 %7.94- 0.58 0.63 0.52ًدولر/وجم البرتقال

 %11.27 %3.23 0.66 0.63 0.59ًدولر/وجم السنرً)أمريني(

 %10.89 %0.64- 0.40 0.40 0.36ًدولر/وجم السنرً)إتحادًأوروبي(

 %9.54 %6.37 0.36 0.34 0.33ًدولر/وجم السنرً)تالمي(

 %7.95 %1.61- 1473.02 1497.16 1364.56ًدولر/طن وجباتًأسما 

 %5.20 %0.74 0.95 0.94 0.90ًدولر/وجم مو ً)أوروبي(

 %3.20 %1.11- 1.22 1.24 1.18ًدولر/وجم مو ً)أمريني(

 %1.18- %4.60 4.66 4.46 4.72ًدولر/وجم اللحومًالبقرً 

 %3.64- %0.00 1.81 1.81 1.88ًدولر/وجم لحومًالدواجن

 %14.76- %1.53 11.93 11.75 14.00ًدولر/وجم جمبر ًمنسيني

www.worldbank.orgًًبياناتصحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحلًمنًً:المادر
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ً(5شن ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرًى

 (2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً
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ً:لعالميةًللموادًالخاماًرابعاا:ًاألسعار
 صحيلًبل ًًر2020ًرفبرايبمقارنة2021ًًًرفبرايشررًخاللًًالموادًالخامأسعارًًجميعًارتفعت

ًإ ًًرتفاعأقا  ًفيًسعر ً (TSR20)مطاط ًً%25.28بنسبة ًإل  خاللًًوجمدولر/1.68ًليا 
ًقطنًأسعارًك ًمنًارتفاعرًتال 2020ًًرفبرايفيًًوجملر/دًو1.34ًمقارنةًبة2021ًًًرفبرايشررً

ً(Aمؤشر) ًر ًخشب ًجذوع ً(ماليزيا)ً غيرةًأخشابًقطع)الكاميرون(ر ًأخشابر ً غيرةًقطع
ًًر(الكاميروًن) ًخشب ًًر(ماليزيا)جذوع ًخشب ًرقيقة ًطبقات ًمن رً%10.89ًر%21.14بنسبة

ًرفبرايبمقارنة2021ًًًرفبرايشررًتل ًالترتيبًخاللًً%4.42رً%4.50رً%6.91ًر7.11%
ًالضخمةًفيًالطلبًتل ًالقفا اتًًوً.2020 يرجعًارتفاعًأسعارًالمطاطًإل ًك ًمنًالزيادة

جائحةًكورونارًانتعاشًاإلنتامًالاناتيًفيًالاينرًانخفاضًالتوريدًاستمرارًالواقيةًبسببً
ً)أوبرًالموردينً ًنتيجةًللفيضاناترًًفيمنًتايالندًوإندونيسيا جنوبًًدولًت ثرًإنتامالعالم(

استمرارًبنق ًالعمالةًالمرتب ًبً(أوثرًمنًثلثيًإمداداتًالمطاطًالطبيعيتوفرً)ًأسياشر ً
انخفاضًًرالزيادةًالكبيرةًفيًالطلبًيرجعًارتفاعًسعرًالقطنًإل ًك ًمنكماًً.كوروناجائحةً
ًوالبرا ي ًفيخا ةًًاإلنتام ًباإلضافةوالرندًباوستانًوًالولياتًالمتحدة ياتًالولًصحظرًإل ًر

ً ًشركة ًُتعالجرا ًأو ًتزرترا ًالتي ًاألليال ًمن ًالمانوتة ًالمنتجات Xinjiangًالمتحدة
أنًالحظرًيمتدًإل ًدولًالاينيةرًوالتيًتنتنًنحوًثللًالقطنًالمزروعًف ًالاينًخا ةًًو

نرائيةًتحويلراًإل ًسلعًتقومًبالطرلًالثاللًالتيًتستوردًالمنسوجاتًالوسيطةًمنًالاينًًو
 الولياتًالمتحدة.بعدًذل ًإل ًلتقومًبتاديرهاً
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ً(6جدولًرقمً)
ًللموادًالخاماألسعارًالعالميةً

 (2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً

ًفبرايرًالوصحدة السلع
0202ً

ًيناير
0202ً

ًفبراير
0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبينايرً

0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202ً

 %25.28 %5.39 1.68 1.59 1.34ًدولر/وجمً(TSR20مطاطً)

 %21.14 %6.34 2.05 1.92 1.69ًدولر/وجم (Aقطنً)مؤشر

 %10.89 %0.64- 423.40 426.13 3ً381.82دولر/م جذوعًخشبً)الكاميرون(

 %7.11 %1.75 756.65 743.60 3ً706.43دولر/م قطعًأخشابً غيرةً)ماليزيا(

 %6.91 %1.57 664.01 653.76 3ً621.08دولر/م قطعًأخشابً غيرةً)الكاميرون(

 %4.50 %1.54- 282.73 287.17 3ً270.56دولر/م جذوعًخشبً)ماليزيا(

 %4.42 %1.56- 518.22 526.42 496.28ًسنت/لوح خشبًمنًطبقاتًرقيقة

 www.worldbank.orgًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبياناتصحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحلًمنًً:المادر

http://www.worldbank.org/
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ً(6شن ًرقمً)
 معدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللموادًالخام

ً (2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً
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 :العالميةًلألسمدةًخامساا:ًاألسعار

 ًارتفع ًاألسمدةًجميعت ًًرأسعار ًالبوتاسيومر ًكلوريد ًتدا ًخالل مقارنة2021ًًًرفبرايشرر
ً%89.30بنسبةًًثنائيًفوسفاتًاألمونيومًفيًسعرًأقا ًإرتفاعًصحيلًبل ًر2020ًرفبرايب

2021ًًًرفبرايشررًخاللًًدولر/طن528.88ًإل ًليا ً ًبة فيًدولر/طن279.38ً مقارنة
ًبنسبةًخامًالفوسفاتًراليوريا رسوبرًفوسفاتًثالثيك ًمنًارتفاعًأسعارًتال ًً.2020ًرفبراي

ً%56.26ًر85.20% ًًالترتيبًتل ً%21.56ر ًشخالل 2021ًًًرفبرايرر ًرفبرايبمقارنة
تل ًًالعالميارتفاعًالطلبًثنائيًفوسفاتًاألمونيومًإل ًك ًمنًًأسعارويرجعًارتفاعً.2020ً
ًًاألسمدة ًمن ًف  ًالطقسًالمالئم ًمناط  ًخا ة ًالرئيسية ًالزراتة والبرا ي ًًأستراليامناط 

ًالشماليةر ًوأمرينا ًًالمقدمةًمناللتماساتًًوالرند وبرًمنتنًف ًالعالمًأً”Mosaic“شركة
بشن ًزيرًًنتاماإًلًومًتل ًالوارداتًمنًالمغربًوروسياًالتحاديةًلقيامرماًبدتملفرضًرس

ًًتادل. ًإل ًارتفاعًأسعارًمدخالتًاإًلًأسعاريرجعًارتفاعًوما ًمستوياتًارتفاعًوًنتاماليوريا
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ً ًالطلب ًومار ًالمتحدة ًالوليات ًف  ًًلتتجاو خا ة ًباإلالمعروضًمنهر ًضافة نلةًمشإل 
 ًً.اليورياًبمنتجيأضرًً الذوارتفاعًاسعارًالفحمًبالاينًًينق ًإمداداتًالغا ًالطبيع

 دولر/طنًخاللًشرر202220ًً ليا ًإل ً%17.35بنسبةًًمكلوريدًالبوتاسيًوسعرًًنخفضا
 .2020ًرفبرايدولر/طنًفي222200ًًًمقارنةًبة2021ًًرفبراي

ً(1جدولًرقمً)
ًلألسمدةاألسعارًالعالميةً

ً(2020مقارنةًبفبراير2021ًًيرً)فبرا

ًفبرايرًالوصحدة السلع
0202ً

ًيناير
0202ً

ًفبراير
0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبينايرً

0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202ً

 %89.30 %25.54 528.88 421.30 279.38ًدولر/طنًثنائيًفوسفاتًاألمونيوم

 %85.20 %34.40 453.75 337.60 245.00ًدولر/طنً سوبرًفوسفاتًثالثي

 %56.26 %26.42 335.00 265.00 214.38ًدولر/طنً اليوريا

 %21.56 %3.68 88.13 85.00 72.50ًدولر/طنً خامًالفوسفات

 %17.35- %0.00 202.50 202.50 245.00ًدولر/طنً ولوريدًالبوتاسيوم

 www.worldbank.orgًبياناتصحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحلًمنًً:المادر 

http://www.worldbank.org/
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ً(7شن ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلألسمدة

  (2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً
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ً:العالميةًللمعادنًسادساا:ًاألسعار
 ًًارتفعت ًجميع ًًالمعادنأسعار ًشرر 2021ًًًرفبرايخالل ًبل 2020ًًرفبرايبمقارنة ًصحيل ر

ًأقا ًارتفاعًفيًسعرً ًالحديد خاللًشررًًطندولر/ 164.77 إل ًليا ً%87.92بنسبة
2021ًًًرفبراي ًبة ًًطندولر/87.68 مقارنة ًمن2020ًًرفبرايفي ًك  ًأسعار ًارتفاع ًتال  .

ًالفضة القاديرر ًر ًالبالتينيومًالزن رًالنين رالنحاسر بنسبةًًالر اص الذهبرًراأللمونيومر
ًر%23.13ًر%25.55ًر%29.87ًر%46.15ًر%48.93ًر%52.65ًر59.68%
ويرجعً.2020ًًرفبرايبمقارنة2021ًًًرفبرايالترتيبًخاللًشررًًتل ً%11.08ر13.22%ً

ً ًإل  ًالحديد ًسعر ًارتفاع ًمن ًمادرًك  ًأوبر ًثان  ًالبرا ي  ًمن ًالقادمة انخفاضًاإلمدادات
ًيجائحةًكوروناًوإتاقةًمناط ًالتعدينرً يادةًالطلبًالاينًيللحديدًبعدًأسترالياًنتيجةًلتفش

خا ةًبعدًالعودةًمنًتطلةًرأسًالسنةًًتل ًالحديدًخا ةًمنًأسترالياًلبد ًإتادةًالتخزين
ًالجديدة ًالاينية ًنتيجة ًاألفران ً يانة ًأتمال ًتوقف ًكوروناًلر ًفيروس ًنتشار ًانخفاضر

ً ًالحديد ًخردة ًمن ًالمعروض ًمع ًقب  ًمن ًتليه ًالقوى ًالتوتراتًالالبًمانعيالطلب ر
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ًوأست ًالاين ًبين ًخفضًالجيوسياسية ًفي ًتسبب ًمما ًالحديد( ًلخام ًالرئيسي ً)المورد راليا
ًباإلضافةًإل ًالتوقعاتًالخا ةًباإلمدادات ًر ًالاينًًاألسعارًمعًبدايةفيًًكبيرةزيادة تنفيذ
ًاألنشطةببد ًتعاف ًًارتفاعًسعرًالفضةًمدفوتاًاًجا وقدًً.(2022-2021)ًالخمسيةًلخطترا

ًالقتاادية ًر ًيرجع ًكما ًالذهب ًأسعار ًتزايدارتفاع ًمن ًك  ًًإل  ًبش ن اضطراباتًالمخاول
 يادةًًرالعمالتًاألجنبيةًاألخرًىًأماموض  ًالدولرًوالقضاياًالجيوسياسيةًًالقتاادًالعالمي

صحالتًاإل ابةًبفيروسًكوروناًفيًجميعًدولًالعالمًمماًساهمًفيً يادةًالطلبًتل ًالذهبً
فيًالعديدًمنًالدولًالبنو ًالمركزيةًتحولًبافتهًالمالذًا منًتندًالمخاطررًباإلضافةًإل ً

استمرارًًويتوقعً.الاينرًالفلبينًرالمجرًربولندارًكا اخستانًالتحاديةرًروسياًمث الذهبًًإل 
ةًفيًل ًاتجا ًالبنو ًالمركزيةًالكبرىًإل ًإطال ًصحزمًتحفيزًسارتفاعًأسعارًالمعادنًالنفي

رًاليوروًوالدولرًًمث التًالرئيسيةًيلقيًبظاللًكثيفةًتل ًأسعارًالعمًممااقتااد ًجديدةً
مماًيدتمًالتجا ًالتااتد ًألسعارًأدواتًالستثمارًالنقديةًللمستثمرينًوانخفاضًجاذبيةً

ًمنًبشن ًأسوأالقتاادًاألمرينيًبركودًً يادةًاصحتمالتًصحدومًالذهبًوالفضةًفيًالمستقب ر
ًالتعافيًًوأنًة اخ2008ًًتام ًقد ًكورونا ًًوحيمنًجائحة ًإل  ًً.كبيرًقتتام ًارتفعتوما

ً ًالنحاس ًمنأسعار ًلك  ًًنتيجة ًالاينية ًالواردات ًتكوين يادة ًاستراتيجًبردل رًيمخزون
اإلنتامًقطعًتملياتًًفيًتسببأوبرًالمنتجينًبسببًوبا ًكوروناًمماًًشيليًفيالضطراباتً

فيًًانتعاشًالمبيعاتو ًمنًًإل ًويرجعًارتفاعًسعرًاأللمونيومبنماًوبيرو.ًمثلماًصحدمًفيً
ًوالخارجية ًاإلزال ًوالتنقالتًالداخلية ًتخفي ًقيود ًفترة ًالطلبًر الولياتًًوالاينًًفي يادة

الطلبً يادةًمنًالبرامي ًلمواجرةًًالعلبًالمعدنيةًبدلًاًفيالجعةًًنتامتحولتًإًلًالتيالمتحدةً
 ً.أثنا ًفتراتًاإلزال ًوانخفاضًالتجمعاتًالمنزلي
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ً(8جدولًرقمً)
ًللمعادنًاألسعارًالعالمية

 (2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً

ًفبرايرًالوصحدة السلع 
0202ً

ًيناير
0202ً

ًفبراير
0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبينايرً

0202ً

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202ً

 %87.92 %2.87- 164.77 169.63 87.68ًدولر/طنًالحديد

 %59.68 %20.05 26315.75 21920.24 16480.30ًدولر/طنً القادير

 %52.65 %5.46 27.29 25.88 17.88ًدولر/أوقية الفضة

 %48.93 %6.26 8470.94 7972.15 5687.75ًدولر/طنً النحاس

 %46.15 %4.04 18584.38 17863.18 12715.55ًدولر/طن النين 

 %29.87 %1.45 2744.50 2705.34 2113.24ًدولر/طنً الزن 

 %25.55 %10.61 1206.70 1090.95 961.10ًدولر/أوقية البالتينيوم

 %23.13 %3.72 2078.59 2003.98 1688.10ًدولر/طنً األلمونيوم

 %13.22 %3.15- 1808.17 1866.98 1597.10ًدولر/أوقية الذهب

 %11.08 %3.25 2080.11 2014.73 1872.54ًدولر/طنً الر اص

 www.worldbank.orgًبياناتصحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحلًمنًً:مادرال    

http://www.worldbank.org/
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ً(8شن ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللمعادن

ً(2020مقارنةًبفبراير2021ًً)فبرايرً
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