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ًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًاتجاهات
ً(2121ًسًرمابمقارنة2121ًًًسًرما)

=================ً
2121ًًمهارسمقارنهةًب2121ًًمهارسشهررًًخاللًتقريرًتطورًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةاليتضمنً

رًالمههوادًالخههامرًكههلًمههنًالطاقههةرًالمشههروباترًالغههذا ًلسههتةًمجموتههاتًسههلعيةًأساسههيةًتتمثههلً ههي
زيههوتًالطعههامرًًالمشههروباترًالسههلعية:ًاتالمجموتههجميههعًتًأسههعارًرتفعههاالمعههادن.ًوقههدًًاألسههمدةر
ًًي)تهداًجمبهًرًالسهلعًالغذائيهةًاألخهرًىرً(يابهانيمسهالًًي)تهداًاهازًيبيعهالطاقةًًالمعادنرًالحبوبر
تههداً)ًسههمدةاألًر)تههداًخشهه ًمههنًيبقههاتًرقيقههةرًجههذوعًخشهه ًماليزيهها(ًالمههوادًالخههامًر(يمكسههيك

ًًً(.مكلوريدًالبوتاسيًو

ًاألسعارًالعالميةًلسلعًالطاقة::ًأولًا
 2121ًًمهارسشهررًخهاللًًريابهانيمسهالًًاهازًيبيعهيتداًًرسلعًالطاقةًأسعارًجميعًترتفعا

بنسههبةًً(يوبههًرًوأ)اههازًيبيعههيً ههيًسههعرًًرتفههاعاأقاهه ًًصحيههبًبلهه ًر2121ًمههارسبمقارنههةً
2121ًًسمهاًرشهررًًبريطانيهةًخهاللًصحراريهةًوصحهدةًدولر/مليهوًن6.13ًليالًإل 125.35%ًً
اهازًسهعرًًرتفهاعتالهًاًر2121ًمارسً  ًبريطانيةًصحراريةًوصحدةًدولر/مليوًن2.72ًمقارنةًبهً
بنسههبةًً)يابههاني(مسههالًًاههازًيبيعههيسههعرًًنخفههضاًوقههد.ً%43.05ًبنسههبة(ًأمريكههي)يبيعههيً

2121ًًمههارسشههررًًبريطانيههةًخههاللًصحراريههةًوصحههدةًدولر/مليههوًن9.93ًلياههلًإلهه 2.79%ًً
قيمهةًتراجهعًنتيجهةًل2121ًًمهارسً ه ًبريطانيهةًصحراريهةًوصحهدةًمليهوًندولر/10.21ًمقارنةًبههً

محطههاتًالطاقههةًًضيًبعههسههالًبعههدًاسههتلنالًالعمههلً ههوارداتًاليابههانًمههنًالغههازًالطبيعههيًالم
ًرًيرجههعًارتفههاعلمنظمههةًوأوابهه وًوو قههاًاً.شههيماب ًصحههادمًمحطههةً وكًوسههالنوويههةًالتههيًأالقههتًب

السهترال ًالكبهرىًته تيًأسهوا ًتهددًمهنً يًًشًالطل انتعاًكلًمنًالطبيعيًإل ًأسعارًالغاز
نتيجةًلنخفها ًدرجهاتًوأال ًالدولًاألوروبيةًًالرندًوًاينالًوًياتًالمتحدةلالًو يًمقدمتراً
اإلنتههامًمههنًقبههلًكبههارًالمنتجههينًللغههازًًضتخفههيرًنمههوًالطلهه ً ههيًقطههاعًالكرربهها الحههرارةًًو

رًوالطلهه ً بههينًالعههًرًتههوازًنالًلتحقيهه كورونههاًلتههداتياتًجائحههةًًسههتجابةكالًسههاالطبيعههيًالم
كههانًًمقارنههةًبمهها2121ًسههماليةًوالتشههغيليةًلعههامًميزانياترههاًالرألركاتًشههالعديههدًمههنًالتخفههيضً
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ممهاًأدىًنتيجةًلتقل ًأوضاعًاألسهوا ًوتهدمًمعر هةًوقهتًالتعها يًمهنًلثهارًالجائحهةًًمخططاًا
لنتعهههاشًاًالنهههاتنًتهههنًإلههه ًانخفههها ًقيمهههةًالسهههتثماراتًالجديهههدةرًانتعهههاشًالطلههه ًاألسهههيوًي

ًكوريهاًوًالاينًوًدرجاتًالحرارةً  ًاليابانً يًقياسيالنخفا ًاًلًوًلدولًاألسيويةلالقتااديً
إلهه ًأتلهه ًًوأسههياارتفههاعًالعقههودًا جلههةًللغههازًالطبيعههيً ههيًأوروبههاًرًباإلضهها ةًإلهه ًالجنوبيههة

ًوتتوقهع .2121تهامًمهعًنرايهةًمستوياتراًمنذًأكثرًمنًتامًبسب ًالزيهادةًالحهادةً هيًالطله ً
أتله 2121ًًلعهامًًالشهرريًلألسهعارًالفوريهةالمتوسه ًبقها ًوكالةًمعلوماتًالطاقهةًاألمريكيهةً

ًضيخفههبسههب ًتًالطبيعههيًالمسههالرًوصحههدومًنقهه ً ههيًتههر ًالغههاز2121ًمههنًمتوسهه ًتههامً
 هيًًالبتهرولًإنتهامالغازًالطبيعيًالمهرتب ًبًإنتامبماً يًذل ًًاإلنتامً يًأال ًالدولًالمنتجة

يتوقهعًارتفهاعًاألسههعارًًروبالتهاليً.التهيًتضهررتًدهادراتراًبسهب ًاألتادهيرًالوليهاتًالمتحهدة
تفهها لًماههدريًالغههازًًورًيتزايههدوًللطاقههةالعطيههةومؤسسههةًلًوو قههاً.2122ر2122ًخههاللًتههاميً

2121ًتههامًًخههاللالجديههدةًًالمشههروتاتالطبيعههيًالمسههالً ههيًأمريكههاًالشههماليةًبشهه نًل هها ً
ومهعًارتفهاعًالعقهودًا جلهةًًاألسيوي.تااًبارتفاعًالطل ًبسب ًالرتفاعًالحادً يًاألسعارًمد ًو

للغازًالطبيعيً هيًأوروبهاًإله ًأتله ًمسهتوياتراًمنهذًأكثهرًمهنًتهامًبسهب ًالزيهادةًالحهادةً هيً
ممهاًد هعًالعديهدًمهنًرًأدبحتًالاادراتًاألمريكيهةًمرربحهةًأكثهر2121ًًتامًمعًبداياتالطل ً

الوليهاتًالمتحهدةًوكنهداًالطبيعهيًالمسهالً هيًجديدةًللغهازًًللدخولً يًمشروتاتًالمستثمرين
 .المشروتاتًالجدوىًالماليةًلرذهاألسعارًالحاليةًمنًًتعززصحيبًًروالمكسي 

 ًرًصحيههبًبلهه ًأقاهه 2121ًًمههارسبمقارنههة2121ًًًمههارسارتفعههتًأسههعارًالفحههمًخههاللًشههرر
خهاللًشهررًًدولر/يهن 94.92 لياهلًإله ً%42.22بنسهبةً(ًأسهترالي)ارتفهاعً هيًسهعرً حهمً

)جنهوبًتهالهًارتفهاعًسهعرً حهمًًر2121ًمهارسدولر/ينً هي66.74ًًمقارنةًبه2121ًًًرسما
درجهههةًتههه ثيرًًضههه  كهههلًمهههنًويرجهههعًارتفهههاعًأسهههعارًالفحهههمًإلههه ًً.%33.54بنسهههبةًًأ ريقيههها(

تزايهدًاإلقبهالًًماادرًالتد لةًوالكرربها رالطل ًتل ًكوروناًتل ًًلجائحةاإلجرا اتًالصحترازيةً
 ههيً ههلًتوقههعًالمههوردونًزيههادةًالطلهه ًتلهه ًعًسههعرًالغههازًالطبيعههيًرتفههاتلهه ًالفحههمًنتيجههةًًل

ًالعقبهةًالرئيسهيةًأمهامًالسهترال (.ًوسولًتتمثهلًللبيلةًاألرخ ًواألكثرًتلويثاًاالفحمً)الوقودً
 ههيًاسههتمرارًالعمههلًبالحههدودًالمسههموصحةًلنبعاثههاتًالكربههونًبالتحههادًللفحههمًالمتزايههدًًالعههالمي
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تخفيضههاتًأكبههرًللحههدودًًإجههرا ًإمكانيههةبدراسههةًاألوروبيههةًالحكومههاتًًرًصحيههبًتقههوماألوروبههي
 .2131ًًصحت ًتامًالمسموصحةًلنبعاثاتًالكربونً

 بلهه ًأقاهه ًصحيههبًًر2121ًمههارسبمقارنههة2121ًًًمههارسشههررًخههاللًًالبتههرولًأسههعارًترتفعهها
62.32ً لياهههلًإلههه ً%108.67بنسهههبةًً)اهههربًتكسهههاس(بتهههرولًخهههامًً هههيًسهههعرًرتفهههاعا

.ًتهاله2121ًًمهارسً هيولر/برميهلًد21.88ًًبهمقارنة2121ًًًمارسشررًخاللًًدولر/برميل
بنسهبةًً(يدبه)رًبتهرولًخهامً(برنهت)رًبتهرولًخهامً)متوسه (أسهعارًكهلًمهنًبتهرولًخهامًًرتفاعا

ًمهههارسبمقارنهههة2121ًًًمهههارسشهههررًخهههاللًلههه ًالترتيههه ًتً%89.48رً%97.67ر98.21%ً
ًارتفههاعًي هه2121ًًتوقههإًإنتههامًتكسههاسًللبتههرولً هه ًبدايههةًشههررً برايههرًسههاهموقههدًً.2121
بعضًاألسوا ًالرئيسيةًً يالطل ًًيتعا رًصحيبًيتوقعًاستمرارهًلفتراتًيويلةً يً لًاألسعار

ًمعهدلتًالنمهوًلمسهارهاالعهالميًلهدتمًتهودةًلإلقتاهادًًكماًأنًهنا ًصحهزمًتحفيهزمثلًالاين.ً
ته ًلمعدًلًمهعًتهودةًنشهالًالسهفرًوالسهياصحةالطل ًتله ًالهنف ًًإل ًانتعاشًمماًيؤديًالساب 
مهعًًالبتهرولمهنًًالعهالمي هيًخفهضًالمعهرو ًًو+وأوبه ًوقدًسهاهمتًأيضهااًجرهودً.الطبيعية
ًبنههه وو قههااًلتقريههرًً.دولر/برميههل111ًلياههلًالهه ًًسههعرًخههامًبرنههتًبارتفههاعتوقعههاتًوجههودً

J.P.Morgan Bankًالبتههرولًًبرميههلسههتد عًبسههعرًيتوقههعًصحههدومًدورةًتاههاتديةًقويههةًر
البتهرولًإلهه ً هيًأسهوا ًاإلشهباعًبعهدًتحههولًصحالهة2122ًًدولرًتهام111ًًليتخطه ًصحهاجزًالههً

ًتخفههيضإتههالنًبعههضًالههدولًتههنًمههدتومااًببههد 2122ًًتجههزً ههيًالعههر ًبدايههةًمههنًتههامً
ويعتبههرًتخفههيضًمعههدلتً .وبهه +ألتفهها ًًقههاًاو ًوكازاخسههتانًالتحاديههةًرههاًمثههلًروسههياإنتاج
رًصحيبًأدبحًتحسنًمسهتوياتًاألسهعارً هيًاألسعاررتفاعًالتيًتستخدمًًلًا لياتًأهمًنتاماإًل

ًوانتعهاشالعالميهةًًاإلدهابةمعهدلتًًبمدىًانخفها ًاًامرهونً لًانتشارً يروسًكوروناًتالمياًا
ً ههيالخههامًًالبتههرولًإنتههام ًتلهه ًأثههرًبالسههلإتاههارًولههوراوًيالصحههأًأنًًكمههاً.القتاههادًالعههالمي
منهذًالنخفها ًالنهاتنًتهنًههذاًاإلتاهارًاألكبهرًيعهدًصحيهبًالبحهريرًًالفيدراليخلينًالمكسي ً
 .2118ًًوأي وًتامً&ًوجوستالوًًإلتاارًيالت ثيرًالمشتر ً

 

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

 (2121ًمارسبمقارنة2121ًًًمارس)

ًمارس الوصحدة السلع
0202 

ً براير
0202 

ًمارس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

0202 

دولر/مليونًوصحدةً اازًيبيعيً)أوروبي(
 %125.35 %0.51- 6.13 6.16 2.72 صحراريةًبريطانية

 %108.67 %5.57 62.35 59.06 29.88 دولر/برميل بترولًخامً)اربًتكساس(

 %98.21 %5.57 63.83 60.46 32.20 دولر/برميل بترولًخامًً)متوس (

 %97.67 %5.21 65.19 61.96 32.98 دولر/برميل بترولًخامً)برنت(

 %89.48 %5.93 63.95 60.37 33.75 دولر/برميل بترولًخامً)دبي(

دولر/مليونًوصحدةً اازًيبيعيً)أمريكي(
 %43.05 %49.37- 2.56 5.07 1.79 صحراريةًبريطانية

 %42.22 %9.43 94.92 86.74 66.74 دولر/ين ترالي( حمً)أس

 %33.54 %9.55 90.66 82.76 67.89 دولر/ينً  حمً)جنوبًأ ريقيا(

دولر/مليونًوصحدةً اازًيبيعيًمسالً)ياباني(
 %2.79- %0.49 9.93 9.88 10.21 صحراريةًبريطانية

www.worldbank.orgًًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحبًمنًًمادر:الً

http://www.worldbank.org/
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ً(1شكلًرقمً)
ًلطاقةلسلعًامعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةً

ً (2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً
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ً:مشروباتللالعالميةًً:ًاألسعارثانياًا
 صحيبًبل ًًر2121ًمارسبمقارنة2121ًًًمارسشررًخاللًرًالمشروباتأسعارًًجميعتًرتفعا

دولر/كجمًخالل2.02ًًليالًإل ًً%52.37بنسبةًً)كولكاتا(شايًًفاعً يًسعرأقا ًإرت
ًأسعارًكلًمنتالهًارتفاعًًر2121ًمارسً يدولر/كجم1.33ًًمقارنةًبه2121ًًًمارسشررً
ً(متوس )ًشاي ًر ًًر)أرابيكا(بن ً)روبوستا(بن ًر ً(كولومبو)شاي ًر ًشاى ً)مومباسا(كاكاور

ًب ً %7.58رً%9.49رً% 12.62ر%14.92نسبة ل ًالترتي ًخاللًتً%1.30رً%5.25ر
كلًمنًانخفا ًًإل ًأسعارًالشاييرجعًارتفاعًًوً.2121ًمارسبمقارنة2121ًًًمارسشررً

ًالرنديتينرًنتاماإًل ًودارجلينن ًأسام ًوليتي ً ي ًصحاد ًلقط ًًبشكل ًالرئيسي ًالموسم ت خر
مماًأدىًًيتنامالاينًوالرندًوكينياًوسريالنكاًو األورا ً يًأهمًالدولًالمنتجةًللشايًمثلً

معًانخفا ًدرجاتًالحرارةًجامعيًالثمارًًتددًرًانخفا بعضًالشحناتإل ًت خرًودولً
ًكلًمنً يًنتاماإًل.ًكماًيتوقعًت ثرً يًالاينًنتاماإًلًانخفا إل ًمماًأدىًًالمعتادمقارنةًب
سالسلًتوريدًً ياضطرابًقدًيسب ًبقضاياًالعمالةًوالطقسًوالجفالًمماًًسريالنكاًرالرند
ًً.شايال ًقيام ًمن ًالرام ًالتامًوتل  ًاإلاال  ًمن ًالشاي ًدناتة ًبحماية ًالرندية الحكومة

ًالجائحة ًأنبسب  ًإل ًًر ًمنًانتشار ًالمزيد ًبذل ًيتطلبان ًالمزارع ًوانخفا ًديانة ا  ات
ً ًلعودة ًالمزارعًالجرود ًًيترا.إنتاجًإل ًكاملهذه ًارتفاعًسعر ًمنًًإل البنًويرجع قرارًكل

ًمورد)ًالبرازيل ًًأكبر ًًوللقروة ًمنتن ًبتخفيضأرابيكالبن ًالقروةًإنتامً( ًالطقسًر اضطرابات
 ًتقلًررًت ثرًالمحاولًبالحشرات يروسًكوروناًالمستجدًوالقيودًالعماليةًالمرتبطةًبوبا 

بولًاإلنتامًومنًالمتوقعًأنًيؤديًهً.معرو ً يًالولياتًالمتحدةًوارتفعتًأسعارًالجملةال
إل ًتجزً يًالمعرو ًالعالميًًأمريكاًالجنوبيةبعضًدولًالمنتشرةً يًًالجفالموجةًبعدً
ًالمقبلةًخالل ًًاألشرر ًالالزم ًنق ًالمخزون ً ل ً يً ي ًالمتوقع ًالتراجع لتعويضًت ثير

ًالبرازيلي ًًالمحاول ً ي ًيساهم ًمما ً ي ًالمعرو  ًمعًنق  ًاألسعار ًوارتفاع األسوا 
ً ًالطل . ً ي ًلالنتعاشًالمستمر ًلتقرير ًوو قاا ًساكسوولدماجومؤسسة ًتدمًن ًصحالة ً ي ر

ًستدخلًاألسوا ً ًالوسط ر ًإل ًانتعاشًتحسنًاإلنتامً يًدولًأمريكا ًبالنظر ًهيكلياا تجزاا
 .رأسااًتل ًتق ًاألاذيةصحاوياتًالشحنًالذيًقل ًتجارةًونق ًتددًًالطل 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ً(2جدولًرقمً)
ًللمشروباتاألسعارًالعالميةً

 (2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً

ًمارس الوصحدة السلع
0202 

ً براير
0202 

ًمارس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

0202 
 %52.37 %13.03- 2.02 2.33 1.33 دولر/كجم شايً)كولكاتا(

 %14.92 %4.04- 2.45 2.56 2.13 دولر/كجم شاىً)متوس (

 %12.62 %0.37 3.68 3.67 3.27 ر/كجمدوًل بنً)أرابيكا(

 %9.49 %0.67 1.63 1.62 1.49 دولر/كجم بنً)روبوستا(

 %7.58 %0.19- 3.31 3.32 3.08 دولر/كجم شايً)كولومبو(ً

 %5.25 %2.32 2.46 2.41 2.34 دولر/كجم الكاكاو

 %1.30 %0.00 2.02 2.02 1.99 دولر/كجم شايً)مومباسا(

www.worldbank.orgًًبياناتالتغيرًبواسطةًالباصحبًمنًًصحس ًمعدلً:لمادراًً
ً(2شكلًرقمً)                                                 ًًًًًًً  

ًللمشروباتمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةً
ً(2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً
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ًللسلعًالغذائية:ًالعالميةًسعاراألًثالثاا:
نتيجهةًأسهعارًالغهذا ً يًاستقرارًًصحدومالغذائيةًًالدوليرًلًيعنيًتوا رًاإلمداداتتقريرًالبن ًو قااًل
نتيجهةًتله ًالمسهتوىًالمحلهيًًالغهذا تهوا رًاختناقهاتً هيًًصحهدومًالوبها ً هيًاصحتهوا ًتهدابيرًلتسب 

المههوادًأسههعارًًزيههادةًوًلعمالههةاًوالغههذا ًًممههاًقيههدًصحركههةإاههال ًالحههدودًًوًسههلًالتوريههدسالضههطراباتًل
ولكهنًً.األسهعارًنتتاصحهةًالمحليهةًوتحسهتمليهاتًاإًلزادتًًرتمليهاتًاإلاهال ًمهعًتخفيه ًو.ًئيةالغذا

ًوتراجهعالهدولًاألكثهرً قهرااًمعًصحدومًموجاتًجديدةًمنًالوبا ًزادًمستوىًإنعدامًاألمنًالغذائ ً  ً
تهددًاأليفهالًالهذينًًوتقليهلواأليفهالًًتغذيهةًالنسها مجهالًالتقدمًالمحرزًخاللًالعقودًالماضهيةً ه ً

يرًسهق ًلبرنهامنًاألاذيهةًالعهالمًاًاوو قه هيًالمسهتقبل.ًض  ًإنتاجيترمًصحت ًلًتًمنًالتقزمًيعانوًن
22ًً هيبهراثنًانعهدامًاألمهنًالغهذائ ًً هي2121ًًمليونًشهخ ًخهاللًتهام16ًنحوًنتيجةًالجائحةً

ً.2121تهامًًخهالليونًشهخ ًمل331ًمليونًشخ ًمتوقعًودولرمًإل 233ًًمنًإجماليًًدولة
ًباإلضها ةًرهذهًالضهطراباتلنتيجهةًًيويلهةًاألمهدًاًالثهاًرًلًتهزالًتواجه التهيًالعديدًمنًاألماكنًوهنا ً

 هيًًاألسهعارًوارتفهاعًالمهدخالتًالغذائيهةًوالزراتيهةًتكلفةًاستيرادًوارتفاعبعضًالعمالتًتدهورًًإل 
 .ًًالالتينيةأمريكاًجنوبًالاحرا ًًووأ ريقياًًأسياجنوبًًخادةالناميةًًواألسوا ًالااتدةً

ًاألسعارًالعالميةًلزيوتًالطعام:ً-3-1
 صحيبًبله ًًر2121ًمارسبمقارنة2121ًًًمارسشررًخاللًزيوتًالطعامًأسعارًتًجميعًرتفعا

دولر/يهن1482.33ًًًإله لياهلًً%114.51بنسهبةًزيتًنهواةًالنخيهلًسعرًً يًرتفاعاأقا ً
ًأسهعارًرتفاعاتالهًً.2121ًمارس يًدولر/ين691.04ًًمقارنةًبه2121ًًًمارسشررًخاللً
رً%88.33بنسهبةًًدوارًالشهمسزيتً رزيتً ولًالاويا زيتًالنخيلررًجوزًالرندزيتًًكلًمن
ًمهههارسبمقارنهههة2121ًًًمهههارسشهههررًخهههاللً ًالترتيههه ًتلهههً%21.92ًر%55.62ر62.06%ً
ًالرنهدًبهينًالمسهتمرةًالتجاريهةًكهلًمهنًالتهوتراتًارتفهاعًسهعرًزيهتًالنخيهلًإله ويرجعًً.2121

ممهاًههوًًأقهلًمخهزوًنًبمسهتوياتًذاتًالالةًللمشاركينً يًالسهوً ًالتقاريرًمفاج ةًوماليزيار
الشههرريًلزيههتًالنخيههلً ههيًماليزيههاًواندونيسههياًًاإلنتههامانخفهها ًمتوقههعً ههيًالههدولًالمنتجههةرً

الاهينًتله ًزيهتًالنخيهلًمهنًجانه ًالطله ًً هيً هلًالزيهادةًالمسهتمرةً هيً%22-12بنسبةً
اصحتمهالًصحهدومًانخفها ًأكبهرًبسهب ًالفيضهاناتًالمحليهة.ًوو قهااًلمنظمهةًاألاذيهةًمهعًًوالرند
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ًالعهر ً هيًكوروناً هيًصحهدومًاضهطراباتًلجائحةًالسريعًالنتشار تسب ، (FAO)والزراتةً
بعهضًمهزارعًاإلنتهامًوإاهال ًالعديهدًمنرهاًً هيالوبها ًًيالدولًالمنتجةًلزيهتًالنخيهلًلتفشهً ي

كمهاًًشهرا ًزيهتًالنخيهلًالرنهدى.ماليزيهاًباإلضا ةًإل ًاسهتلنالًًمماًأدىًإل ًارتفاعًاألسعارر
إلهه ًالتوقعههاتًالخادههةًبارتفههاعًالطلهه ًالعههالميرًصحيههبًقامههتًيرجههعًارتفههاعًزيههتً ههولًالاههوياً

ًتله نتعهاشًالطله ًًلبعضًالدولًمثلًالاينًبزيادةًمشترياتراًمنًالاهوياًاألمريكيهةًنتيجهةً
)مههنًأكبههرًماههدريًزيههتًالاههوياً ههيًًلبرازيليههةمههعًتقلهه ًاإلمههداداتًاقطههاعًاألتههاللًلههديراً

ارتفههاعًنسههبةًالفاقههدً ههيًالمحاههولًتههنًالمتوقههعرًاسههتمرارًاألصحههوالًالجويههةًالدا لههةًالعههالم(رً
مناي ًالنموًالرئيسيةرًزيادةًالطل ً يًاألرجنتينرًباإلضا ةًإله ًالتوقعهاتًًبعضوالجا ةً  ً

ايههدنوًوتحسههنًالعالقههاتًالاههينيةًالههرئيسًاألمريكههيًالجديههدًوجههوًبًيتههولًبعههدبزيههادةًالطلهه ً
ً.األمريكية

ً(3جدولًرقمً)
ًلزيوتًالطعامألسعارًالعالميةًا

ً(2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً

ًمارس الوصحدة السلع
0202 

ً براير
0202 

ًمارس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

0202 

 %114.51 %9.50 1482.33 1353.68 691.04 دولر/ين زيتًنواةًالنخيل

 %88.33 %9.44 1577.67 1441.58 837.72 دولر/ين زيتًجوزًالرند

 %62.06 %1.10 1031.13 1019.89 636.25 دولر/ين زيتًالنخيل

 %55.62 %3.81 1163.76 1121.01 747.80 دولر/ين زيتً ولًالاويا

 %21.92 %0.00 890.00 890.00 730.00 دولر/ين زيتًدوارًالشمس

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحبًمنًًلمادر:ا
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ً(3شكلًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلزيوتًالطعامً

ً(2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً

 للحبوب:العالميةًًاألسعارً-3-2

 صحيههبًبلهه ًًر2121ًمههارسبمقارنههة2121ًًًمههارسشههررًخههاللً أسههعارًالحبههوبًجميههعًارتفعههت
لذرة سهعر  هيًارتفهاعأقاه ً شهررًخهاللًدولر/يهنً 222.11ًإله ًاهلًيلً%50.95بنسهبةًًا
أرزًًأسعارًكلًمهنًرتفاعتالهًإ.2121ًًمارسً يدولر/ين162.42ً مقارنةًبه2121ًًًمارس

أرز ً،(A1) النحح  أرز تاي ،%22أرزًتايالنههديًً،(SRW)القمححا ارمري حح   ،%5 يتنههاميً

تلههههه ًالترتيههههه ًً%6.28رً%7.34رً%7.97رً%19.49رً%33.76ًبنسحححب  %2 تايالنححح  
ويرجههعًارتفههاعًأسههعارًالههذرةًإلهه ًكههلًمههنًً.2121ًمههارسبمقارنههة2121ًًًمههارسشههررًخههاللً

األرجنتههينًمههعًنقهه ًالمههداداتًالمتاصحههةًخادههةًمههعًالتخو ههاتًمههنً ههاهرةًًيارتفههاعًالطلهه ً هه
انخفهها ًالمخههزونً ههيًًمههع2121ًصحتهه ًمههارسًًوتمتههد2121ًنههو مبرًتبههدأً ههيًالنينههوًالتههيً

رتفههاعًالمشههترياتًمههنًالوليههاتًالمتحههدةًوانخفهها ًاإلنتههامًخادههةً ههيًالتحههادًاألوروبههيرًا
رًتراجعًاإلنتامً  ًأوكرانيارًباإلضا ةًإل ًانخفا ًالمخزونًلدىًكبارًماهدريًالهذرة.ًالاين

طله ًالتزايهدًتسهب ً هيًماليزيهاًوالفلبهينرًالقويًًالطل كلًمنًًيرجعًارتفاعًأسعارًاألرزًال ًو
ً ًتهرو ًاألسهعارًالباكسهتانيةنهلمنحالتاهاتديً هيًاسهتمرارًالتجهاهًدولًشر ًأ ريقياً يً
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)أكبههرًماههدرًلههألرزً هه ًالرنههديًاألرزًًأسههعارًتاههديرًعارتفههاًروتنههام ًالبيههعًللههدولًاإل ريقيههة
ًرزأًلعًرابطهههةًماهههدريًاقهههتًورًيقيهههةاأل ًرالهههدولًجانههه ًًنالمتزايهههدًمهههللطلههه ًًاسهههتجابةًالعهههالم(
ًوًىمسهتًنه أدًإله ًرزً هيًالعهالم(أًليًأكبهرًماهدرًلهن)ثهاًدنهخفا ًدهادراتًتاياًلنةًايدنالتاياًل
ًإنتههامضهه  ًرًوسههو ًاألصحههوالًالجويههة سههعرًدههرلًتملترههاوارتفههاعًًسههنواتًذًسههبعنههلرههاًم

األسهعارًًاعلرتفهًالمتزايهدةًتمليهاتًالتخهزيندتمًرًالدولًاألمريكية يًًبافةًتامةًالمحاديل
ًمؤقهتًبتعليه  يتنهامًًقيهامرًكورونهاخادةًبعدًتزايهدًالمخهاولًمهنًاسهتمرارًتهداتياتً يهروسً

مهنًمنا سهتراًالرنهدًبعهدًأنًمنهذًتقهودًًللمرةًاألول ًوالبد ً  ًالشرا ًالجديدةًالتاديرًلعقود
ًرقفزتًاألسعارًالمحليةًاله ًأتله ًمسهتوياتراًمنهذًسهنواتًوسه ًمحدوديهةًالمهداداتًالمحليهة

ًالحجهرًبهإجرا اتًالمرتبطهةًاللوجسهتيةًالقيهودًرًوضهعتاديرالًتراخي ًإددارًميانمارإيقالً
كمههاًً.األسههعارًتلهه ًالتاههاتديةًالضههغولًمههنًالمزيههدممههاًأدىًإلهه ًالرنههدًً ههيًالاههحيًخادههة

ً هيًالاهادراتًمراقبةًإجرا اتًوس ًالقوًيًالدوليًالطل ًكلًمنًإل ًالقمحًسعرارتفاعًيرجعً
الوليههاتً ههيًًالغيههرًمالئمههةًالجويههةًاألصحههوالًرًتهه ثيراألوروبههيوالتحههادًًسههوداألًالبحههرًمنطقههة

التوقعههاتًرًالتحاديههةًوزيههادةًضههريبةًتاههديرًالقمههحً هه ًروسههياالتحاديههةًالمتحههدةًوروسههياً
صحجهزًًوًفيهروسًكورونهالًالثالثهةالموجهةًًمهنًاتلتخو هلتاهاتدًاارتفاعًالطل ًنتيجةًالخادةًب

 هيًلسهتيرادهاًًتمريهداًاًيكمياتًمهنًالقمهحًاألمريكهللبعضًاًنمثلًالبرازيلًوالايًبعضًالدول
رًاألرجنتهههينً هههيًنتهههامرًضههه  ًاإًل2121/2121خهههاللًموسهههمًتوقهههعًزيهههادةًالسهههترال ًً هههل

والمملكههةًًاألوروبههي(كبههرًماههدرًللقمههحً هه ًالتحههادً)أ رنسههاً ههيًانخفهها ًصحجههمًالمحاههولً
الطلهه ًتلهه ًإلهه ًزيههادةًدىًأممههاًًظههرولًالطقههسًالجههاللالمتحههدةًوالوليههاتًالمتحههدةًنتيجههةً

و ًأسههعارًالتاههديرً ههيًالبحههرًتههًرًارتفههاعًباإلضهها ةًإلهه ًرالجههودةًاألسههتراليًتههاليالقمههحً
ًًً.يرًمنًأوكرانيادوتراجعًامداداتًالتا دًاألسًو

ً
ً
ً
ً
ً
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ً(2رقمً)ًجدول
ًللحبوباألسعارًالعالميةً

 (2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً

ًمارس الوصحدة السلع
0202 

ً براير
0202 

ًمارس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

0202 

 %50.95 %0.03- 245.17 245.24 162.42 دولر/ين الذرة

 %33.76 %0.42- 498.38 500.48 372.58 دولر/ين %5أرزً يتناميً

 %19.49 %1.47- 272.58 276.63 228.12 دولر/ين (SRWالقمحًاألمريكيً)

 %7.97 %4.98- 515.00 542.00 477.00 دولر/ين %05ديًأرزًتايالن

 %7.34 %5.06- 504.13 531.00 469.64 دولر/ين (A1أرزًتايالنديً)

 %6.28 %5.75- 525.00 557.00 494.00 دولر/ين %5أرزًتايالنديً

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحبًمنًً:المادر
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ً(4شكلًرقمً)                                                       
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللحبوب

  (2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً

 

ًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرى:العالميةًًاألسعارً-3-3
 ًًمههارسخههاللًشههررًًيرمكسههيكالًًيمبههًرجالتههداًرًأسههعارًهههذهًالمجموتههةًالسههلعيةًجميههعارتفعههت

بنسهههبةًً)تههالمي(السههكرًرًصحيههبًبلهه ًأقاهه ًإرتفهههاعً ههيًسههعر2121ًًمههارسبمقارنههة2121ًً
ًكجهمدولر/0.26ًمقارنهةًبهه2121ًًًمهارسخهاللًشهررًًكجمدولر/0.34ًليالًإل 31.36%ًً
ًرالبرتقهالًر)أمريكهي(السهكرًًروجباتً ولًالاوياًأسعارًكلًمنًرتفاع.ًتالهًا2121ًمارس يً

مهوزًًر)أوروبهي(مهوزًًرًياللحهومًالبقهًرًروجبهاتًأسهما لحومًالدواجنرًًر)إتحادًأوروبي(السكرً
رً%5.49رً%5.81رً%6.15ًر%7.58رً%8.17رً%12.51رً%28.91بنسهههههبةًً)أمريكهههههي(

ويرجههعً.2121ًًمههارسبمقارنههة2121ًًًمههارستلهه ًالترتيهه ًخههاللًشههررًً%2.59ر4.96%ً
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بارتفههاعًالطلهه ًًالخادههةًالتوقعههاتًوًنتههاما ًاإًلانخفههًإلهه وجبههاتً ههولًالاههوياًًأسههعارارتفههاعً
ةًمشههترياتراًمههنًمثههلًالاههينًبزيههادًالكبههرًىًصحيههبًقامههتًبعههضًالههدولًرالعههالم ًتلهه ًالاههويا

الجديهدًوجهوًًاألمريكهيالهرئيسًًيتهولبمعًتحسنًالعالقاتًالاهينيةًاألمريكيهةًًالاوياًاألمريكية
تله ًنًيالمسهترلكًمهنًجانه ًطله التزايهدًإله ًكهلًمهنًسعرًالبرتقهالًًيرجعًارتفاع.ًكماًبايدنو

مهههنً ًالمعهههرو ًاخفهههرًانانتشهههارًوبههها ً يهههروسًكورونهههااألكثهههرً عاليهههةًلمكا حهههةًمنتجهههاتًال
لجنهيًًالعمالهةًالكا يهةلعهدمًوجهودًًنيالمنتجهًتواجه للاهعوباتًالتهيًً يًاألسهوا ًنظهراًاًالبرتقال

بمسهها ةًمعينههةًبههينًًللتههزامًالمههزارعًبقيههودًالوقايههةًمههنًالوبهها ًمثههلًالصحتفهها نتيجههةًالمحاههولً
القيودًالمفروضةًتل ًصحركهةًًبسب إل ًاألسوا ًًمحاولًوالعايرالًودولًةرًدعوبالعاملين

ظهرولًلنتيجهةًًنتهامانخفها ًاإًلتوقهعًًإله السهكرًًأسعارارتفاعًًعيرجًكماً.النقلًوالموادالت
ً(لمثههانيًأكبههرًماههدرًللسههكرً ههيًالعهها)تايالنههدًًوالطقههسًايههرًالمواتيههةً ههيًالتحههادًاألوروبههيً

بالرتفهاعًالمسهتمرً هيًًمد وتهةًالاهينً يالسكرًًوارداتًارتفاعًروالطقسًالجالً  ًالبرازيل
 ألسعار.ًرتفاعًادتمًإضا يًًلصحدومًإل ًًمماًأدىالسترال ًالمحليً

 شهررًدولر/كجهمًخهالل12.28ًًإله ًًلياهلً%12.25بنسبةًًالمكسيكيًًيجمبًرالًسعرًنخفضا
ً                                      .2121ًمارس يًجمًدولر/ك14.00ًمقارنةًبه2121ًًًمارس
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 (2جدولًرقمً)

ًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرًىاألسعارًالعالميةً
 (2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً

ًمارس الوصحدة السلع
0202 

ً براير
0202 

ًمارس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

0202 

 %31.36 %4.01- 0.34 0.36 0.26 دولر/كجم )تالمي(ًالسكر

 %28.91 %11.39- 486.33 548.83 377.25 دولر/ين وجباتً ولًالاويا

 %12.51 %2.56 0.67 0.66 0.60 دولر/كجم السكرً)أمريكي(

 %8.17 %2.60 0.60 0.58 0.55 دولر/كجم البرتقال

 %7.58 %1.60- 0.39 0.40 0.36 دولر/كجم السكرً)إتحادًأوروبي(

 %6.15 %4.34 1.89 1.81 1.78 دولر/كجم لحومًالدواجن

 %5.81 %0.23 1481.40 1477.97 1400.08 دولر/ين وجباتًأسما 

 %5.49 %1.23 4.72 4.66 4.47 دولر/كجم اللحومًالبقرًي

 %4.96 %0.72 0.95 0.95 0.91 دولر/كجم موزً)أوروبي(

 %2.59 %0.28 1.23 1.22 1.20 دولر/كجم موزً)أمريكي(

 %12.25- %2.95 12.28 11.93 14.00 دولر/كجم جمبريًمكسيكي

www.worldbank.orgًًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحبًمنًً:المادر

http://www.worldbank.org/
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ً(5شكلًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرًى

 (2121مقارنةًبمارس2121ًًارسً)م
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ً:لعالميةًللموادًالخاماًرابعاا:ًاألسعار
 صحيبًبل ًًر2121ًمارسبمقارنة2121ًًًمارسشررًخاللًًالموادًالخامأسعارًًمعظمًارتفعت

ًإ ًًرتفاعأقا  ً يًسعر ً (TSR20)مطال ًً%44.15بنسبة ًإل  خاللًًكجمدولر/1.74ًليال
ً 2121ًًًمارسشرر ًبه 2121ًًمارس يًًكجم/دولر1.21ًمقارنة ًتاله ًمنًارتفاعر ًكل ًأسعار
جذوعًخش ً ر(ماليزيا)ًدغيرةًأخشابًقطعًر(الكاميروًن)ًدغيرةًقطعًأخشابرً(Aمؤشر)ًقطن

ًً)الكاميرون( ً%11.89ًر%35.10بنسبة ً%11.89ر ًً%1.28ر ًخالل ًالترتي  شررًتل 
2121ًًًمارس ًاًوً.2121ًمارسبمقارنة ًمن ًكل ًإل  ًالمطال ًأسعار ًارتفاع لزيادةًيرجع

ً ًبسب  ًالواقية ًالقفازات ًتل  ًالطل  ً ي ًالضخمة ًانتعاشًاإلنتامًاستمرار ًكورونار جائحة
ً ًالموردين ً)أكبر ًوإندونيسيا ًتايالند ًمن ًانخفا ًالتوريد ًالاينر ً ي العالم(ًً يالاناتي

ً أكثرًمنًثلثيًإمداداتًالمطالًتو رً)ًأسياجنوبًشر ًًدولت ثرًإنتامًنتيجةًللفيضاناتر
يرجعًارتفاعًسعرًالقطنًإل ًكماًً.كورونااستمرارًجائحةًبنق ًالعمالةًالمرتب ًبً(الطبيعي
ًمن ًالطل ًكل ً ي ًالكبيرة ًًاإلنتامانخفا ًًرالزيادة ًوالبرازيلً يخادة ًالمتحدة ًالوليات

الولياتًالمتحدةًالمنتجاتًالمانوتةًمنًاألليالًالتيًًصحظرًإل ًرًباإلضا ةوالرندًباكستانًو
التيًتنتنًنحوًثلبًالقطنًالمزروعً  ًالاينًًالاينيةXinjiangًجراًشركةًتزرتراًأوًترعال

أنًالحظرًيمتدًإل ًدولًالطرلًالثالبًالتيًتستوردًالمنسوجاتًالوسيطةًمنًالاينًخادةًًو
 الولياتًالمتحدة.لتقومًبتاديرهاًبعدًذل ًإل ًنرائيةًتحويلراًإل ًسلعًتقومًبًو

 خاللًً%1.11بنسبةًً(ماليزيا)جذوعًخش ًرًيقةمنًيبقاتًرقخش ًًأسعارًكلًمنًانخفضت
 .2121مقارنةًبمارس2121ًًشررًمارسً
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ً(6جدولًرقمً)
ًللموادًالخاماألسعارًالعالميةً

 (2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً

ًمارس الوصحدة السلع
0202 

ً براير
0202 

ًمارس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

0202 

 %44.15 %3.76 1.74 1.68 1.21 دولر/كجم (TSR20مطالً)

 %35.10 %1.41- 2.02 2.05 1.49 دولر/كجم (Aقطنً)مؤشر

 %11.89 %0.04 664.25 664.01 593.67 3دولر/م قطعًأخشابًدغيرةً)الكاميرون(

 %11.89 %0.04 755.53 755.26 675.26 3دولر/م قطعًأخشابًدغيرةً)ماليزيا(

 %7.58 %1.60- 416.61 423.40 387.24 3دولر/م الكاميرون(جذوعًخش ً)

 %1.11- %3.07- 502.30 518.22 507.96 سنت/لوح خش ًمنًيبقاتًرقيقة

 %1.11- %3.07- 273.85 282.53 276.93 3دولر/م جذوعًخش ً)ماليزيا(

 www.worldbank.orgًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحبًمنًً:المادر

http://www.worldbank.org/
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ً(6شكلًرقمً)
 معدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللموادًالخام

ً (2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً

 :العالميةًلألسمدةًخامساا:ًاألسعار

 ًارتفع ًاألسمدةًجميعت ًًرأسعار ًالبوتاسيومر ًكلوريد ًتدا ًخالل مقارنة2121ًًًمارسشرر
ً%93.37بنسبةًًثنائيً وسفاتًاألمونيومً يًسعرًصحيبًبل ًأقا ًإرتفاعًر2121ًمارسب

2121ًًًمارسشررًخاللًًدولر/ين534.13ًإل ًليالً ًبه  يًدولر/ين276.22ً مقارنة
ًبنسبةًخامًالفوسفاتًراليوريا رسوبرً وسفاتًثالثيكلًمنًارتفاعًأسعارًتالهًً.2121ًمارس

ً%52.68ًر86.94% ًًالترتي ًتل ً%33.90ر ًخالل 2121ًًًمارسشرر ًمارسبمقارنة
تل ًًالعالميارتفاعًالطل ًثنائيً وسفاتًاألمونيومًإل ًكلًمنًًأسعارويرجعًارتفاعً.2121ً
ًًاألسمدة ًمن   ً ًالطقسًالمالئم ًمناي  ًخادة ًالرئيسية ًالزراتة والبرازيلًًأستراليامناي 

ًالشماليةر ًوأمريكا ًمنالماللتماساتًًوالرند ًًقدمة أكبرًمنتنً  ًالعالمًً”Mosaic“شركة
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بشكلًايرًًنتاماإًلًومًتل ًالوارداتًمنًالمغربًوروسياًالتحاديةًلقيامرماًبدتملفر ًرس
ًًتادل. ًإل ًارتفاعًأسعارًمدخالتًاإًلًأسعاريرجعًارتفاعًكما ًمستوياتًارتفاعًوًنتاماليوريا
ً ًالطل  ًومار ًالمتحدة ًالوليات   ً ًالمعًرًلتتجاوزخادة ًباإلو ًمن ر ًضا ة مشكلةًإل 

 ًً.اليورياًبمنتجيأضرًًيالذوارتفاعًاسعارًالفحمًبالاينًًينق ًإمداداتًالغازًالطبيع

 دولر/ينًخاللًشرر212.21ًً ليالًإل ً%17.35بنسبةًًمكلوريدًالبوتاسيًوسعرًًنخفضا
 .2121ًمارسدولر/ينً ي222.11ًًًمقارنةًبه2121ًًمارس

ً(1جدولًرقمً)
ًلألسمدةالميةًاألسعارًالع

ً(2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً

ًمارس الوصحدة السلع
0202 

ً براير
0202 

ًمارس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

0202 

 %93.37 %0.99 534.13 528.88 276.22 دولر/ين ثنائيً وسفاتًاألمونيوم

 %86.94 %0.94 458.00 453.75 245.00 دولر/ينً سوبرً وسفاتًثالثي

 %52.68 %5.34 352.88 335.00 231.13 دولر/ينً اليوريا

 %33.90 %9.21 96.25 88.13 71.88 دولر/ينً خامًالفوسفات

 %17.35- %0.00 202.50 202.50 245.00 دولر/ينً كلوريدًالبوتاسيوم

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحبًمنًً:المادر 
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ً(7شكلًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلألسمدة

  (2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً

ً:العالميةًللمعادنًسادساا:ًاألسعار
 ًًارتفعت ًجميع ًًالمعادنأسعار ًشرر 2121ًًًمارسخالل ًبل 2121ًًمارسبمقارنة ًصحيب ر

ًاأقا ًارتفاعً يًسعرً ًلحديد خاللًشررًًيندولر/ 168.18 إل ًليالً%88.99بنسبة
2121ًًًمارس ًبه ًًيندولر/88.99 مقارنة ًمن2121ًًمارس ي ًكل ًأسعار ًارتفاع ًتاله .

ً القاديرر ًالفضةالنحاسر ًالبالتينيومر بنسبةًًالذه ًالرداصرًراأللمونيومًالنيكلرًالزن رر
ًر%35.98ًر%38.50ًر%46.66ًر%55.60ًر%72.32ًر%73.43ًر76.97%
2121ًًمارسبمقارنة2121ًًًمارسالترتي ًخاللًشررًًتل ً%7.93ر12.31%ً ويرجعً.

ً ًإل  ًالحديد ًسعر ًارتفاع ًمن ًمادرًكل ًأكبر ًثان  ًالبرازيل ًمن ًالقادمة انخفا ًاإلمدادات
ًيجائحةًكوروناًوإتاقةًمناي ًالتعدينرًزيادةًالطل ًالاينًيللحديدًبعدًأسترالياًنتيجةًلتفش

خادةًبعدًالعودةًمنًتطلةًرأسًالسنةًًخادةًمنًأسترالياًلبد ًإتادةًالتخزينًتل ًالحديد
ًالجديدة ًالاينية ًنتيجة ًاأل ران ًديانة ًأتمال ًتوقإ ًكوروناًلر ً يروس ًنتشار ًانخفا ر
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ً ًالحديد ًخردة ًمن ًالمعرو  ًمع ًقبل ًمن ًتلي  ًالقوى ًالتوتراتًالال ًمانعيالطل  ر
ً)الم ًوأستراليا ًالاين ًبين ًخفضًالجيوسياسية ً ي ًتسب  ًمما ًالحديد( ًلخام ًالرئيسي ورد

ًباإلضا ةًإل ًالتوقعاتًالخادةًباإلمدادات ًر ًالاينًًاألسعارًمعًبداية يًًكبيرةزيادة تنفيذ
كماًارتفعتًأسعارًالنحاسًنتيجةًلكلًمنًزيادةًالوارداتًً.(2122-2121)ًالخمسيةًلخطترا

شيليًأكبرًالمنتجينًبسب ًوبا ًالاينيةًبردلًتكوينًمخزونًاستراتيجيرًالضطراباتً يً
ارتفاعًسعرًًجا وقدًًكوروناًمماًتسب ً يًقطعًتملياتًاإلنتامًمثلماًصحدمً يًبنماًوبيرو.

ارتفاعًأسعارًالذه ًإل ًكلًمنًكماًيرجعًرًالقتااديةًاألنشطةببد ًتعا  ًًالفضةًمد وتاًا
ًأماموض  ًالدولرًسيةًوالقضاياًالجيوسياًالقتاادًالعالمياضطراباتًالمخاولًبش نًًتزايد

زيادةًصحالتًاإلدابةًبفيروسًكوروناً يًجميعًدولًالعالمًمماًساهمً يًًرالعمالتًاألخرًى
ً ًإل  ًباإلضا ة ًالمخايرر ًتند ًا من ًالمالذ ًبافت  ًالذه  ًتل  ًالطل  ًالبنو ًزيادة تحول

ًرالمجرًردابولنرًكازاخستانًالتحاديةرًروسياًمثلالذه ًً يًالعديدًمنًالدولًإل المركزيةً
ةً يً لًاتجاهًالبنو ًالمركزيةًساستمرارًارتفاعًأسعارًالمعادنًالنفيًويتوقعً.الاينرًالفلبين

يلقيًبظاللًكثيفةًتل ًأسعارًالعمالتًًمماالكبرىًإل ًإيال ًصحزمًتحفيزًاقتااديًجديدةً
ً ًًمثلالرئيسية ًاليوروًوالدولر ًوانخفا ًجاذبية ًللمستثمًرر ًالنقدية ًالستثمار ًأدوات مماًين

ًالتااتديًألسعارًالذه ًوالفضةً يًالمستقبلر ًالتجاه ًاصحتمالتًصحدومًيدتم ركودًًزيادة
ًاألمريكيًب ًأسوأالقتااد ًقدًالتعا يًًوأنًةداخ2118ًًتامًمنًبشكل ًكورونا منًجائحة
انتعاشًالمبيعاتً يً ترةًكلًمنًًإل ًويرجعًارتفاعًسعرًاأللمونيومً.كبيرًتامًإل ًوقتحي

الولياتًالمتحدةًًوالاينًً يزيادةًالطل ًرًاإلاال ًوالتنقالتًالداخليةًوالخارجيةًتخفي ًقيود
ًالمنزليالطل ًزيادةًمنًالبراميلًلمواجرةًًالعل ًالمعدنيةًبدلًاً يالجعةًًنتامتحولتًإًلًالتي

 ً.أثنا ً تراتًاإلاال ًوانخفا ًالتجمعات
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ً(8جدولًرقمً)
ًللمعادناألسعارًالعالميةً

 (2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً

ًمارس الوصحدة السلع
0202 

ً براير
0202 

ًمارس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبفبرايرً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

0202 

 %88.99 %2.67 168.18 163.80 88.99 دولر/ين الحديد

 %76.97 %2.83 27061.00 26315.75 15290.91 دولر/ينً القادير

 %73.43 %6.11 8988.25 8470.94 5182.63 دولر/ينً النحاس

 %72.32 %6.03- 25.65 27.29 14.88 دولر/أوقية الفضة

 %55.60 %2.13- 1181.00 1206.70 759.00 دولر/أوقية البالتينيوم

 %46.66 %1.73 2791.94 2744.50 1903.63 دولر/ينً الزن 

 %38.50 %11.72- 16406.66 18584.38 11846.23 دولر/ين النيكل

 %35.98 %5.38 2190.48 2078.59 1610.89 دولر/ينً األلمونيوم

 %12.31 %6.35- 1948.00 2080.11 1734.44 دولر/ينً الرداص

 %7.93 %4.97- 1718.23 1808.17 1591.93 دولر/أوقية الذه 

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحبًمنًً:مادرال    
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ً(8شكلًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللمعادن

ً(2121مقارنةًبمارس2121ًً)مارسً
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