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ًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًاتجاهات
ً(2121ًبرفمًونبمقارنة2121ًًًبرفمًون)

=================ً
ًبرفمًونممبمقارنممة0201ًًًبرفمًونممشمم رًًخممالليتضممماًالتقريممرًتطممورًأسممعارًأهمممًالسمملعًالعالميممةً

رًالممموادًكمم ًممماًالطاقممةرًالمشممروباترًالغممذا ًلسممتةًمجموتمماتًسمملعيةًأساسمميةًتتمثمم ًفممي0202ً
وقدًارتفعتًأسعارًالمجموتاتًالسلعيةًالخاصةًبك ًمماًالطاقمةرًويموتًالمعادن.ًًاألسمدةرًالخامر

(رًوانخفضممتًلممذه واًحديممد(رًالمعممادنً)تممداًالاتً)تممداًشممالًكولومبمموالطعممامرًاألسمممدةرًالمشممروب
أسعارًالمجموتمةًالسملعيةًالخاصمةًبمالحبوبً)تمداًالمذرة(رًبينمماًتنوتمتًأسمعارًبماقيًالمجموتماتً

ًالخاصةًماًبياًالرتفاعًوالنخفاض.السلعيةً

ً:ًاألسعارًالعالميةًلسلعًالطاقة:أولًا
 ًصحيم ًر0202ًًبرفمًونممقارنمةًب0201ًًبرفمًونمخاللًش رًرًأسعارًسلعًالطاقةًجميعارتفعت

27.62ًإلمماًليامم ًً%471.22بنسممبةًًروبممي(ًو)أأقامماًارتفمماعًفمميًسممعرًيماوً بيعمميًًبلم 
دولر/مليمون4.84ًًمقارنمةًبمم0201ًًًبرفمًونش رًدولر/مليونًوصحدةًصحراريةًبريطانيةًخاللً

يمماوًرً)أمريكممي(تممالاًارتفمماعًسممعرًيمماوً بيعمميًر0202ًًبرفمًونمموصحممدةًصحراريممةًبريطانيممةًفمماً
ًبرفمًونمممشممم رًتلممماًالترتيممم ًخممماللًً%86.23رً%93.87بنسمممبةًً(ني)يابممماًمسمممالًي بيعممم

الغماوًالطبيعمميًووفقمااًلمنظمممةًاأوابميارًيرجممعًارتفماعًأسممعارًً.0202ًبرفمًونمممقارنمةًب0201ً
الكبممرىً)الوليمماتًالمتحممدةرًاألسمموااًالمسممت لكةًإلمماًكمم ًممماًانتعممافًالطلمم ًفمميًتممددًممماً

تعطم ًًفميممماًتسمب ًالايارًال ندرًأيل ًالدولًاألوروبية(ًنتيجةًلنخفاضًدرجماتًالحمرارةً
ًتحسمباًاالامياًًويمادةً لم ًونموًالطل ًفميًقطماعًالك ربما رالتدفقاتًفاًخطوطًأنابي ًالغاوً

تخفممميضًاإلنتمماقًمممماًقبمم ًكبمممارًالمنتجممياًللغممماوًالطبيعمميًالمسمممالًرً ًالحممالاوسمممًالشمممتالم
كاستجابةًلتداتياتًجائحةًكوروناًلتحقيقًالتواونًبمياًالعمرضًوالطلم رًتخفميضًالعديمدًمماً
الشممركاتًلميزانيات مماًالرأسممماليةًوالتشممغيليةًمقارنممةًبممماًكممانًمخططممااًنتيجممةًلتقلمم ًأو مماعً

وقتًالتعافيًماًآثارًالجائحةًمماًأدىًإلاًانخفاضًقيممةًالسمتثماراتًاألسوااًوتدمًمعرفةً
الجديدةرًانتعافًالطل ًاألسيولًالناتجًتاًالنتعافًالقتاادلًللدولًاألسيويةًوالنخفاضً
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القياسمميًفمميًدرجمماتًالحممرارةرًباإل ممافةًإلمماًارتفمماعًالعقممودًاعجلممةًللغمماوًالطبيعمميًفمميًأوروبمماً
وتتوقمعًوكالمةً منذًأكثرًماًتامًبسب ًالزيمادةًالحمادةًفميًالطلم .ًوأسياًإلاًأتلاًمستويات ا

أتلمماًممما0201ًًالشمم رلًلألسممعارًالفوريممةًلعممامًمعلوممماتًالطاقممةًاألمريكيممةًبقمما ًالمتوسمم ً
نتيجمةًلنخفماضًإنتماقًرًوصحدوثًنقصًفيًترضًالغاوًالطبيعيًالمسمال0202ًمتوس ًتامً
الممرتب ًبننتماقًالبتمرولًفميًالوليماتًالمتحمدةًًبمماًفميًكلميًإنتماقًالغماوًالطبيعميأيل ًالدولً

ارتفمماعً أدىكممماً.ًيممالاًاعبممارًوخطمموطًاألنابيمم إالتمميًتضممررتًصممادرات اًبسممب ًاألتاصمميرًًو
فيًالولياتًالمتحدةًإلاًويادةًالطل ًتلاًإنتاقًالك ربا رًفا ًالايفًًخاللدرجاتًالحرارةً

 ًصحلمولًموتمدهارًانتعمافًالطلم ًبعمدًقبمًللكمياتًالمخزونةوتجديدًالتجارًفيًبعضًالمنا قً
.ًويتوقمعًالخبمرا ًاسمتمرارًارتفماعًأسمعارًالغماوًبسمب ًالجائحمةًاإليمالاًإجمرا اتيمفًبد ًتخف

ب ممدمًمواج ممةًتغيممرًإلمماًتممدمًالسممتثمارًًدتمموةًوكالممةًالطاقممةًالدوليممةالطبيعمميًمممعًاسممتمرارً
 .المناخًالمحتم 

 ًرًصحيمم ًبلم ًأقامما0202ًًبرفمًونمبًمقارنممة0201ًًبرفمًونمارتفعمتًأسمعارًالفحمممًخماللًشمم ر
دولر/ ماًخماللً 157.48 ليام ًإلماً%144.53سمتراليًبنسمبةًاألفحممًالارتفاعًفيًسمعرً

رًتالاًارتفاعًسمعرًفحمم0202ًًبرفمًوندولر/ اًفي64.40ًًمقارنةًبم0201ًًًبرفمًونش رً
.ًويرجعًارتفاعًأسعارًالفحمًإلماًكم ًمماً مرفًدرجمةًتم ثيرً%84.36جنوبًأفريقياًبنسبةً

اإلجرا اتًالصحتراويةًلجائحةًكوروناًتلاًالطل ًتلاًماادرًالتدفئةًوالك ربما رًتزايمدًاإلقبمالً
تلمماًالفحمممًنتيجممةًلرتفمماعًسممعرًالغمماوًالطبيعمميًفمميً مم ًتوقممعًالممموردونًويممادةًالطلمم ًتلمماً

انخفاضًإنتاقًالامياًوويمادةًواردات ماًمماًكم ًًالفحمً)الوقودًاألرخصًواألكثرًتلويثااًللبيئة(ر
اندونيسمميارًجنمموبًأفريقيممارًروسممياًالتحاديممةرًالوليمماتًالمتحممدة.ًوتلمماًالممريمًممماًصحظممرًممماً

أسعاراًلوجودًمسمتوردونًآخمرونًكبمارًيالصحظًارتفاعًستراليرًإلًأنهًألالاياًاستيرادًالفحمًا
اإلنتماق.ًوسمومًتتمثم ًًممماًأدىًإلماًتعطيم مث ًاال ندارًالفيضاناتًالتيًصحدثتًفميًأسمترالياً

ئيسيةًأمامًالست الكًالعالميًالمتزايدًللفحمًفيًاستمرارًالعمم ًبالحمدودًالمسمموصحةًالعقبةًالًر
لنبعاثاتًالكربونًبالتحادًاألوروبيرًصحيم ًتقمومًالحكومماتًاألوروبيمةًبدراسمةًإمكانيمةًإجمرا ً

وسمممومًتقممموم0202ًًتمممامًتخفيضممماتًأكبمممرًللحمممدودًالمسمممموصحةًلنبعاثممماتًالكربمممونًصحتممماً
محادثماتًمممتمرًالمدورةًًتممًالتفمااًفميوقمدًً.0202صحتماًًاإلجمرا ًالقتااداتًاألصمغرًب مذا
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ًاتفاقيممةًاألممممًالمتحممدةًاإل اريممةًبشمم نًتغيممرًالمنمماخًفمميالسادسممةًوالعشممرياًلممممتمرًاأل ممرامً
(COP26)ًًًًلالناممفًاألولًممماًنمموفمبرًالجمماًرًخمماللانعقممدتًًالتمميًوًباسممكتلنداجالسممجفممي

تلمماًالممتخلص191ًًلممدولًالبممال ًتممددهاًالممذلًوافقممتًتليممهًجميممعًاًتلمماًاميثممااًجالسممجوا
.ًالمقدممةًللوقمودًاألصحفمورًىًاإلتانماتووقم ًتعمم ًبمالفحمًًالتيماًاستخدامًالطاقةًًيالتدريج
بعممضًأكبممرًالقتامماداتًالمعتمممدةًتلمماًالفحمممًفمميًالعممالمًبممماًفمميًكلمميًأسممترالياًأنًويالصحممظً

وقمدًشمك ًهمدمًاجعم ًً.اهمذاًالتجماًفميشمديدًًتتحركًبب  ًوالاياًوال ندًوالولياتًالمتحدة
للمملكممةًالمتحممدةًباممفت اًمضمميفةًللممممتمررًوالممذلًًرئيسممياًاًممماًالما ممياًمحمموراًاًالفحمممًشمميئاًا

1.1ًي ممدمًإلمماًو ممعًالعممالمًتلمماًالمسممارًالاممحيبًللحممدًممماًالصحتبمما ًالحممرارلًفمميًصحممدودً
 ًالضمًوًاألسعارًفيًالرتفاعويسل ًهذاًً.درجةًمئويةًفواًمستوياتًماًقب ًالعارًالاناتي

تمممدلًدرجمماتًالحممرارةًشممديدةًًصحيمم تلمماًالحلقممةًالمفريممةًالسمملبيةًالمالومممةًلتغيممرًالمنمماخرً
يمممدلًالجفممامًالشممديدًإلمماًخفممضًاإلنتمماقًممماًكممماًالرتفمماعًإلمماًويممادةًالطلمم ًتلمماًالطاقممةرً

األكثممرًًًلمزيممدًممماًالوقممودًاألصحفمموًرالصحممراًًإلممامممماًيممدفعًالمرافممقًسممدودًالطاقممةًالك رومائيممةً
ً.تلويثااًللبيئة

 بلم ًأقاماًرًصحيم 0202ًًبرفمًونممقارنمةًب0201ًًبرفمًونخاللًش رًًارتفعتًأسعارًالبترول
79.18ًليامممم ًإلمممماًً%92.65ًبنسممممبة(ًيممممربًتكسمممما )ارتفمممماعًفمممميًسممممعرًبتممممرولًخممممامً

.0202ًًبرفمًونمفميًدولر/برميم 41.10ًًمقارنمةًبمم0201ًًًبرفمًونمش رًدولر/برمي ًخاللً
(ًبرنممت)رًبتممرولًخممامً(دبممي)رًبتممرولًخممامً(وسمم مت)تممالاًارتفمماعًأسممعارًكمم ًممماًبتممرولًخممامً

مقارنمة0201ًًًبرفمًونمشم رًتلاًالترتيم ًخماللًً%86.84رً%87.41رً%88.91بنسبةً
الطلم ًويمادةًرًترجعًويادةًاألسمعارًإلماًكم ًمماًوكالةًالطاقةًالدوليةووفقااًل.0202ًًبرفمًونب

توقممعًاسممتمرارًارتفمماعً.ًويالنتقممالتًوالممرصحالتويممادةًرًممماًقبمم ًجائحممةًكورونمماًإلمماًمسممتويات
كمماًأنًً.لفتراتً ويلةًفيً  ًتعافيًالطل ًفيًبعضًاألسوااًالرئيسميةًمثم ًالاميااألسعارً

العالميًلدتمًتودةًمعدلتًالنموًلمسارهاًالسمابقًممماًيممدلًإلماًًلالقتاادهناكًصحزمًتحفيزً
وقدًسماهمتًانتعافًالطل ًتلاًالبترولًمعًتودةًنشاطًالسفرًوالسياصحةًلمعدلتهًالطبيعية.ً

أيضممااًج ممودًاأوبمميخاًفمميًخفممضًالمعممروضًالعممالميًممماًالبتممرولًمممعًوجممودًتوقعمماتًبارتفمماعً
رJ.P.Morgan Bankًبنميًدولر/برميم .ًووفقمااًلتقريمر122ًًسمعرًخمامًبرنمتًليام ًالماً
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دولر191ًًالبتمرولًليتخطماًصحماجزًالممًًبرميم ستدفعًبسعرًيتوقعًصحدوثًدورةًتااتديةًقويةً
بعدًتحولًصحالةًاإلشباعًفيًأسوااًالبترولًإلاًتجزًفيًالعرضًبدايمةًمماًتمام0201ًًتامً

مممدتومااًبتخفمميضًتممددًممماًالممدولًإلنتاج مماًمثمم ًروسممياًالتحاديممةًوكاواخسممتانًوفقمماا0200ًً
رًتخفميضًمعمدلتًاإلنتماقًأهممًاعليماتًالتميًتسمتخدمًلرتفماعًاألسمعاررًويعتبمًلتفااًأوبيخ.

صحي ًأصببًتحسماًمسمتوياتًاألسمعارًفميً م ًانتشمارًفيمرو ًكورونماًتالميمااًمرهونمااًبممدىً
كمماًيالصحمظًأنًإتامارًالمورااًً.انخفاضًمعدلتًاإلصابةًالعالميمةًوانتعمافًالقتامادًالعمالمي

امًفمميًخلممميجًالمكسممييًالفيمممدراليًالبحممرلرًصحيممم ًيعمممدًأثممرًبالسمممل ًتلمماًإنتممماقًالبتممرولًالخممم
النخفاضًالناتجًتاًهذاًاإلتاارًاألكبرًمنذًالت ثيرًالمشتركًإلتاارلًاجوستاماً&ًاأيياً

.ًووفقمااًلتقريمرًالبنميًوالتوقعًب نًيكمونًهنماكًتم ثيرًسما ًللغايمةًإلتامارًاإيمداا0222ًتامً
فًالسممريعًفمميًالقتاممادًالعممالميًواسممتمرارًالممدوليرًيرجممعًارتفمماعًأسممعارًالبتممرولًإلمماًالنتعمما

خفممضًاإلنتمماقًممماًجانمم ًمنظمممةًالممدولًالماممدرةًللبتممرولً)أوبممي(ًوشممركائ ا.ًوممماًالمتوقممعً
وتخفيمفًًالطل ًمعًتوافرًاللقاصحاتًتلاًنطااًواسعًخاصةًفيًالقتااداتًالمتقدمةًاستقرار

ويالصحمظًأنمهًفميًصحالمةًًاسمتمرارًالنتعمافًالعمالمي.ًفميً م ًالقيودًالمفرو ةًبسمب ًالجائحمة
ًخاصةًمعًوجودًالمتحوراتًالجديدةًمماًالفيمرو ًمثم ًدلتماًومموًتعثرًج ودًاصحتوا ًالجائحة

 .رًفننًالمزيدًماًالتدهورًفيًالطل ًيمكاًأنًيشك ًتام ً غ ًتلاًاألسعاروأوميكروًن

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

ً(2121ًبرفمًونمقارنةًب2121ًًبرفمًون)

ًنوفمبر الوصحدة سلعال
0202 

ًأكتوبر
0201 

ًنوفمبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًب كتوبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبنوفمبرً

0202 

 ياوً بيعيً)أوروبي(
دولر/مليونً
وصحدةًصحراريةً
 بريطانية

4.84 31.05 27.62 -11.04% 471.22% 

 %144.53 %29.86- 157.48 224.51 64.40 دولر/ ا فحمً)أسترالي(

 ياوً بيعيً)أمريكي(
دولر/مليونً
وصحدةًصحراريةً
 بريطانية

2.59 5.48 5.02 -8.40% 93.87% 

 %92.65 %2.63- 79.18 81.32 41.10 دولر/برمي  بترولًخامً)يربًتكسا (

 %88.91 %2.62- 79.92 82.06 42.30 دولر/برمي  بترولًخامًً)متوس (

 %87.41 %1.75- 79.80 81.22 42.58 دولر/برمي  بترولًخامً)دبي(

 %86.84 %3.44- 80.77 83.65 43.23 دولر/برمي  بترولًخامً)برنت(

 ياوً بيعيًمسالً)ياباني(
دولر/مليونً
وصحدةًصحراريةً
 بريطانية

6.86 12.38 12.77 3.15% 86.23% 

 %84.36 %35.89- 128.00 199.65 69.43 دولر/ اً فحمً)جنوبًأفريقيا(

 www.worldbank.orgًبياناتتغيرًبواسطةًالباصح ًماًصحس ًمعدلًالًمادر:الًً
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ً(1شك ًرقمً)
ًلطاقةلسلعًامعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةً

ً (2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)
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ً:مشروباتللالعالميةًً:ًاألسعارثانياًا
 ًرتفعا ًالمشروباتًجميعت ًًأسعار ًشال ًً(مبوكولًو)تدا ًش ر مقارنة0201ًًًبرفمًونخالل

 ليا ًإلاً%71.80ًبنسبة (أرابيكا)باًًفيًسعرًارتفاعصحي ًبل ًأقااًر0202ًًبرفمًونب
 5.71 ً ًش ر ًخالل 0201ًًًبرفمًوندولر/كجم ًبم 3.32ًًمقارنة ًبرفمًونًفيدولر/كجم
 (لكاتاكًو)شالًرًكاكاوالًر)مومباسا(شالًًر(روبوستا)باًًأسعارًك ًمارًتالاًارتفاع0202ً

ً% 24.69ر%51.15ًنسبةب ً%1.49ر ًً%0.83ر ًتلا ًخالل ًالترتي  ًبرفمًونش ر
0201ًً ًً.0202ًبرفمًونبمقارنة ًًارتفاعويرجع ً)أكبرًالباًسعر ًالبراوي  ًقرار ًما إلاًك 

ً ًومنتج ًللق وة ًمورد ًلبا ًالق وةر ًبتخفيضًإنتاق ًأرابيكا( ًالاقيع ًما ًموجة ييرًصحدوث
بانتشارًالقيودًالعماليةًالمرتبطةًًربًالباًالخضرا ا طراباتًالطقسًأ رتًبحبًوًومسبوقةً

ًالمحاولًبالحشراتفيرو ًكورونا ًت ثر ًوارتفًرر عًاتقلصًالمعروضًفيًالولياتًالمتحدة
المنتشرةًفيًبعضًًالجفامموجةًوماًالمتوقعًأنًيمدلًهبوطًاإلنتاقًبعدًً.أسعارًالجملة

فيً  ًنقصًالمخزونًالالومًيًتجزًفيًالمعروضًالعالمصحدوثًأمريكاًالجنوبيةًإلاًدولً
نقصًالمعروضًفيًمماًيساهمًفيًلتعويضًت ثيرًالتراجعًالمتوقعًفيًالمحاولًالبراويليً

الشحاًًا طراباتًإلاًباإل افةًرمعًالنتعافًالمستمرًفيًالطل ًاألسوااًوارتفاعًاألسعار
ًًالناجمة ًكفاية ًوتدم ًالست الكية ًالسلع ًالطل ًتلا ًويادة ًتا ًإلاًًمماًالسفاتدد أدى

ًفي ًالرئيسية ًالمست لكة ًالدول ًإلا ًالحبوب ًنق  ًتكلفة ًفي ًصحاد أمريكاًًوًأوروباًارتفاع
ًالشمالية .ً ًيستمرًصحتاًتام ًالرتفاعًقد ًأنًهذا ًككرًبنيًاساكسوا خاصةًمع0200ًًوقد

ًاًات ثرًمنا قًأخرىًلالنتاقًمث ًإثيوبياًالتاًتلاًشفاًصحربًأهليةرًوفيتنامًالتاًتش دًارتفات
 .مماًيمثرًتلاًاإلنتاقصحالتًاإلصابةًبفيرو ًكوروناًًفيًاًاكبيًر

 (كولومبو)ًشالًسعرًنخفضاًً 3.08ًًليا ًإلاًً%11.20بنسبة خاللًش رًدولر/كجم
 .0202ًبرفمًوندولر/كجمًفي3.47ًًمقارنةًبم0201ًًًبرفمًون

ً 
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ً(2جدولًرقمً)                                                         

ًللمشروباترًالعالميةًاألسعا
 (2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)

ًنوفمبر الوصحدة السلع
0202 

ًأكتوبر
0201 

ًنوفمبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًب كتوبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبنوفمبرً

0202 

 %71.80 %7.42 5.71 5.31 3.32 دولر/كجم باً)أرابيكا(

 %51.15 %3.95 2.41 2.32 1.60 دولر/كجم باً)روبوستا(

 %24.69 %2.48 2.48 2.42 1.99 دولر/كجم شالً)مومباسا(

 %1.49 %6.79- 2.39 2.57 2.36 دولر/كجم الكاكاو

 %0.83 %1.10 2.91 2.88 2.88 دولر/كجم شالً)كولكاتا(

 %11.20- %1.03 3.08 3.05 3.47 دولر/كجم شالً)كولومبو(ً

 www.worldbank.orgًبياناتالباصح ًماًًصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةً:لمادراًً

 
 

 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ً(2شك ًرقمً)
ًللمشروباتمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةً

ً(2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)

 

ًللسلعًالغذائية:ًالعالميةًسعاراألًثالثاا:
نتيجمةًأسمعارًالغمذا ًفيًاستقرارًًصحدوثالغذائيةًًالدوليرًلًيعنيًتوافرًاإلمداداتتقريرًالبنيًلوفقااً
نتيجمةًتلماًالمسمتوىًالمحلميًًالغمذا تموافرًاختناقماتًفميًًصحمدوثًالوبما ًفميًاصحتموا تمدابيرًًلتسب 

ممموادًالأسممعارًًويممادةًوالعمالممةًالغممذا ًًوًمممماًقيممدًصحركممةإيممالاًالحممدودًًوًسمم ًالتوريممدسال ممطراباتًل
ولكماًً.األسمعارًتمليماتًاإلتاصحمةًالمحليمةًوتحسمنتوادتًًرتمليماتًاإليمالاًممعًتخفيمفًو.ًئيةالغذا

ًوتراجمعالمدولًاألكثمرًفقمرااًًفيًالغذائياألماًًانعداممعًصحدوثًموجاتًجديدةًماًالوبا ًوادًمستوىً
أل فمالًالمذياًتمددًاًوتقليم تغذيمةًالنسما ًواأل فمالًمجمالًالتقدمًالمحروًخاللًالعقودًالما ميةًفماً

أدتًيرًلبرنمامجًاأليذيمةًالعمالمًاًاووفقمفميًالمسمتقب .ًضمرفًإنتماجيت مًصحتماًلًتًماًالتقمزمًيعانوًن
10ًماًانعمدامًاألمماًالغمذائيًفمي0202ًًًمليونًشخصًخاللًتام99ًجائحةًكوروناًإلاًمعاناةً

تمممامًًخممماللمليمممونًشمممخص002ًًوصممول مًإلممماًًيتوقمممعمليمممونًشمممخص000ًًمممماًإجمممماليًًدولممة
ًر مذاًال مطراباتلنتيجمةًً ويلمةًاألممدًاًاآثماًرًلًتمزالًتواجمهالتيًالعديدًماًاألماكاًوهناكًً.0201
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ًالمممدخالتًالغذائيممةًوالزراتيممةًتكلفممةًاسممتيرادًوارتفمماعبعممضًالعمممالتًأسممعارًتممدهورًًإلمماًباإل ممافة
يمرًمماًدولًالكثأمامًصحكومماتًًكبيراًاًمماًيمث ًتحدياًاًالناميةًوفيًاألسوااًالااتدةًًاألسعارًوارتفاع
ًاقابلمومبًرًلوكالمةًووفقماًاً.شعوبًهذاًالدولًومعاناةًغض لماًصحدوثًا طراباتًنتيجةًًخوفاًاًالعالم

ًالسمتوًنًخماللًسمابقًوقمتًألًفميًتليمهًكانمتًبمماًمقارنمةًمستوًىًألتلاًالتكاليفًارتفعتًراألمريكية

.ًوممماًالمتوقممعًتممدمًتمماًالتضممخم (FAO)ًمنظمممةًاأليذيممةًوالزراتممةًلبيانمماتًوفقمماًاًالما مميةًتاممماًا
ارتفماعًًرالسمي الطقمسًًركورونماًجائحمةتعمددًموجماتًتحساًالو عًنتيجةًلعددًمماًالعوامم ًمن ماً

باإل افةًإلاًانخفماضًاصحتيا يماتًالعممالتًًرنقصًالعمالةًراألسمدةًرًارتفاعًأسعارتكاليفًالشحا
تكلفمةًخاصمةًوأنًيمدلًإلاًتدمًقدرت اًتلاًاسمتيرادًالغمذا ًالناشئةًمماًًاألجنبيةًفيًبعضًالدول

ًجز ًاألكبرًماًإنفااًالقطاتيًالعائلي.الغذا ًتمث ًال

ًاألسعارًالعالميةًلزيوتًالطعام:ً-3-1
 صحيم ًًر0202ًبرفمًونمبمقارنمة0201ًًًبرفمًونمش رًخاللًويوتًالطعامًأسعارًتًجميعًرتفعا

2068.61ًًإلممماليامم ًً%92.70بنسممبةًويممتًنممواةًالنخيمم ًسممعرًًفمميًرتفمماعابلمم ًأقامماً
ً.0202ًبرفمًونمفميًدولر/ ما1073.48ًًمًمقارنمةًبم0201ًًبرفمًونمشم رًخماللًدولر/ اً

ويمتًدوارً ويمتًجمووًال نمدرويمتً ويمتًالنخيم رًرويمتًفمولًالاموياًك ًماًأسعارًرتفاعاتالاً
شمم رًخمماللًاًالترتيمم ًتلممً%27.88رً%44.82رً%46.88رً%47.82ًبنسممبةًالشمممس

اتًارتفاعًسعرًويتًالنخي ًإلاًك ًمماًالتموتًرويرجعًً.0202ًبرفمًونبمقارنة0201ًًًبرفمًون
متوقمعًفميًًمقارنةًبماًهومخزونًالمستوياتًًانخفاضالتجاريةًالمستمرةًبياًال ندًوماليزيارً

-11المدولًالمنتجممةرًانخفمماضًاإلنتماقًالشمم رلًلزيممتًالنخيمم ًفميًماليزيمماًواندونيسممياًبنسممبةً
فيً  ًالزيادةًالمسمتمرةًفميًالطلم ًتلماًويمتًوفرضًرسومًتاديرًتلاًالزيتًالخام01%ًً

 ًالامياًوال نمدًممعًاصحتممالًصحمدوثًانخفماضًأكبمرًبسمب ًالفيضمانات.ًووفقمااًالنخي ًماًجان
كورونممماًفممميًصحمممدوثًًلجائحمممةالنتشمممارًالسمممريعًًتسمممب ، (FAO)ًلمنظممممةًاأليذيمممةًوالزراتمممة

بعمضًممزارعًاإلنتماقًًفميالوبا ًًيا طراباتًفيًالعرضًفيًالدولًالمنتجةًلزيتًالنخي ًلتفش
شمرا ًويمتًماليزيماًعًاألسمعاررًباإل مافةًإلماًاسمتئنامًوإيالاًالعديدًمن اًمماًأدىًإلاًارتفا

إلمماًالتوقعمماتًالخاصممةًبارتفمماعًالطلمم ًيرجممعًارتفمماعًويممتًفممولًالامموياًكممماً.ًلالنخيمم ًال نممد

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/priciest-food-since-1970s-is-a-big-challenge-for-governments
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/priciest-food-since-1970s-is-a-big-challenge-for-governments
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/priciest-food-since-1970s-is-a-big-challenge-for-governments
https://arabic.sputniknews.com/tags/coronavirus-covid-19/
https://arabic.sputniknews.com/tags/coronavirus-covid-19/
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ًالعالميرًصحي ًقامتًبعضًالدولًمث ًالامياًبزيمادةًمشمتريات اًمماًالاموياًاألمريكيمةًنتيجمة
مممعًتقلممصًقطمماعًاألتممالمًلممدي اًًتلمماًانتعممافًالطلمم العالقمماتًالاممينيةًاألمريكيممةًًولتحسمماً

ارتفمماعًنسممبةًالفاقممدًفمميً)ممماًأكبممرًماممدرلًويممتًالامموياًفمميًالعممالم(رًًاإلمممداداتًالبراويليممة
منمما قًالنممموًًبعممضالمحاممولًتمماًالمتوقممعرًاسممتمرارًاألصحمموالًالجويممةًالدافئممةًوالجافممةًفمماً

انخفماضًً(FAO)منظممةًاأليذيمةًوالزراتمةًًتتوقعرًكماًالرئيسيةرًويادةًالطل ًفيًاألرجنتيا
المسمماصحاتًالمزروتممةًمممعً ممرومًجفممامًوانخفمماضًفمماًدرجمماتًالحممرارةًفمماًالوليمماتًالمتحممدةً

ً.0201/0200مماًيثيرًالقلقًبش نًإمداداتًموسمًًاألمريكية
ً(3جدولًرقمً)

ًلزيوتًالطعامألسعارًالعالميةًا
ً(2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)

ًنوفمبر الوصحدة السلع
0202 

ًأكتوبر
0201 

ًنوفمبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًب كتوبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبنوفمبرً

0202 

 %92.70 %13.76 2068.61 1818.33 1073.48 دولر/ ا ويتًنواةًالنخي 

 %47.82 %2.96- 1439.57 1483.52 973.88 دولر/ ا ويتًفولًالاويا

 %46.88 %2.89 1348.07 1310.25 917.81 دولر/ ا ويتًالنخي 

 %44.82 %3.10 1982.50 1922.86 1368.95 دولر/ ا ويتًجووًال ند

 %27.88 %0.16- 1418.32 1420.53 1109.11 دولر/ ا ويتًدوارًالشمس

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًًلمادر:اً

http://www.worldbank.org/
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ً(3شك ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلزيوتًالطعامً

 (2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)
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 للحبوب:العالميةًًاألسعارً-3-2

 ًر0202ًًبرفمًونممقارنةًب0201ًًبرفمًونش رًخاللًرةًاًالذتدًأسعارًالحبوبًجميعانخفضت
اممم ًإلممماًيلً%19.20بنسمممبةًً(A1)ًأروًتايالنمممدلصحيممم ًبلممم ًأقاممماًانخفممماضًفممميًسمممعرً

ًبرفمًونمدولر/ ماًفميً 468.48 مقارنمةًبمم0201ًًبرفمًونمشم رًدولر/ اًخمالل378.55ًً
فيتنماميًأروًًر%01أروًتايالنمدلًًر%1ًأروًتايالنمدلًأسعارًك ًمماًنخفاضا.ًتالا0202ً

0201ًًبرفمًونممشمم رًلمماًالترتيمم ًخمماللًتً%10.01ًر%17.92رً%18.20ًبنسممبة5%ً
الدولمةًتراجمعًتمروضًاألسمعارًفميًمعظممًًإلاذاًالنخفاضًويرجعًهً.0202ًبرفمًونمقارنةًب

المعوقماتًاللوجسممتيةًوارتفمماعًًممعًاسممتمرارًالتبمادلًالتجممارًلًنتيجمةًلضممرفًاألسميويةًالماممدرة
وصمولًالمحامولًالخريفميًإلماًصحدتًماًويادةًالمبيعاترًباإل افةًإلماًتكاليفًالشحاًالتيً
 .األسوااًفيًفيتنام



0202ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبرمديسًً–(59ً)ًالعددًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًًًًًًًًًًاتجاهات

 

ونياإللكتًرًوالنشرًوالتقاريرًصحاا لالًالمركزيةًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالرقميًوالتحولًالمعلوماتًنظمًقطاع  - 13 - 

 ليام 0202ًًًبرفمًونممقارنةًب0201ًًبرفمًونخاللًش رً %30.65بنسبةً ذرةسعرًالًارتفع
دولر/ مماًفمميًً%192.02بمممًمقارنممة0201ًًًبرفمًونممدولر/ مماًخمماللًشمم ر248.72ًًإلمماً

.ًويرجعًارتفاعًأسعارًالذرةًإلاًك ًماًارتفاعًالطل ًفيًاألرجنتمياًممعًنقمص0202ًًبرفمًون
ًر(0201صحتمماًمممار 0202ًًاإلمممداداتًالمتاصحممةًالتمميًتسممببتًفي مماً مماهرةًالنينمموً)نمموفمبرً

انخفماضًاإلنتماقًخاصمةًًرت خرًأتمالًالحامادًممعًانخفماضًالمخمزونًفميًالوليماتًالمتحمدة
التحادًاألوروبيًمعًاستمرارًالطل ًالقولًالمقرونًبتوج اتًالولياتًالمتحمدةًنحموًًدولًفي

رًارتفمممماعًالمشممممترياتًممممماًالامممميا0201ًخفممممضًالزراتمممماتًتمممماًالمسممممتوىًالمتوقممممعًلعممممامً
دامهًكعلممفًللحيوانمماترًتراجممعًاإلنتمماقًفمماًأوكرانيممارًباإل ممافةًإلمماًانخفمماضًالمخممزونًلسممتخ

 لدىًكبارًمادرلًالذرة.ً
ً(1رقمً)ًجدول                                                          

ًللحبوباألسعارًالعالميةً
 (2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)

ًنوفمبر الوصحدة السلعً
0202 

ًتوبرأك
0201 

ًنوفمبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًب كتوبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبنوفمبرً

0202 

 %30.65 %3.78 248.72 239.65 190.38 دولر/ ا الذرة

 %12.37- %1.72 411.41 404.46 469.50 دولر/ ا %1أروًفيتناميً

 %17.92- %0.25- 394.00 395.00 480.00 دولر/ ا %01أروًتايالندلً

 %18.20- %0.25- 400.00 401.00 489.00 دولر/ ا %1أروًتايالندلً

 %19.20- %1.09- 378.55 382.71 468.48 دولر/ ا (A1أروًتايالندلً)

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًً:المادرًًً

http://www.worldbank.org/
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ً(4شك ًرقمً)
ًلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللحبوبمعد
ً(2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)
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ًاألسعارًالعالميةًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرى:ً-0-0
 ًًبرفمًونممبمقارنممة0201ًًًبرفمًونممخمماللًشمم رًًأسممعارًهممذاًالمجموتممةًالسمملعيةًمعظمممارتفعممت

إلمماًًليامم ً%37.44بنسممبةًً)تممالمي(السممكرًفمميًسممعرًًارتفمماعرًصحيمم ًبلمم ًأقامما0202ً
.0202ًًبرفمًونمفيًًكجمدولر/0.31ًمقارنةًبم0201ًًًبرفمًونخاللًش رًًكجمدولر/0.43ً
رًيمكسميكًًلجمبمًررً)أمريكمي(السمكرًًراللحمومًالبقمرًلًرلحومًالدواجاًأسعارًك ًماًرتفاعتالاًا

رً%26.56رً%35.41رً%36.89ًبنسمممممبةً)أمريكمممممي(ًمممممموورً)أوروبمممممي(ًممممممووالبرتقمممممالرً
مقارنممة0201ًًًبرفمًونمتلماًالترتيمم ًخماللًشمم رًً%1.22رً%2.01رً%2.38ًر25.64%

ًاألنشمطةًوفمتبًالمطماتمًفميًتمودةًإلماويعمودًارتفماعًأسمعارًلحمومًالمدواجاً.0202ًًبرفمًونب
 .كورونمافيمرو ًكبيمرةًمماًالسمكانًتلماًلقاصحماتًمكافحمةًًنسمبةبعدًصحاولًًأيل ًدولًالعالم

مواتيمةًال مرومًالطقمسًييمرًإلاًك ًماًانخفاضًاإلنتاقًبسمب ًويرجعًارتفاعًأسعارًالسكرً
رًارتفماعًرًالبراويم التحادًاألوروبيًوتايالنمدً)ثمانيًأكبمرًمامدرًللسمكرًفميًالعمالم(ك ًماًفيً

السممكرًمدفوتممةًبالرتفمماعًالمسممتمرًفمميًالسممت الكًالمحلمميًمممماًأدىًإلمماًالاممياًممماًوارداتً
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إلمماًالرتفمماعًًًلاللحممومًالبقممًرأسممعارًيرجممعًارتفمماعًكممماًً.صحممدوثًدتمممًإ ممافيًلرتفمماعًاألسممعار
 ًًالشديدًللمشترياتًفيًالايا.

 ًبرفمًونممبمقارنممة0201ًًًبرفمًونممرًأسممعارًهممذاًالمجموتممةًالسمملعيةًخمماللًشمم ًبعممضًتانخفضمم
ليام ًإلماًً%10.80ةًبنسمبًوجباتًفولًالاويارًفيًسعًانخفاضرًصحي ًبل ًأقاا0202ً

ًبرفمًونميًفمً مادولر/495.98 مقارنمةًبمم0201ًًًبرفمًونمرًخماللًشم ً مادولر/442.42ً
بنسمممبةًًرًوجبممماتًاألسمممماك()إتحمممادًأوروبممميًالسمممكرأسمممعارًكممم ًمممماًًانخفممماض.ًتمممالا0202ً
 .0202ًبرفمًونبمقارنة0201ًًًبرفمًونًش رخاللً تلاًالترتي ً%2.221ر3.55%ً

ً(5شك ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرًىًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)                                              
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ً(5جدولًرقمً)
ًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرًىاألسعارًالعالميةً

 (2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)

ًنوفمبر الوصحدة السلع
0202 

ًأكتوبر
0201 

ًنوفمبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًب كتوبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبنوفمبرً

0202 

 %37.44 %0.94 0.43 0.42 0.31 دولر/كجم السكرً)تالمي(

 %36.89 %0.18 2.33 2.33 1.70 دولر/كجم لحومًالدواجا

 %35.41 %4.46 5.95 5.70 4.40 دولر/كجم اللحومًالبقرًل

 %26.56 %0.16 0.82 0.82 0.65 دولر/كجم السكرً)أمريكي(

 %25.64 %0.14 14.49 14.47 11.53 دولر/كجم كسيكيجمبرلًم

 %2.38 %0.26- 0.66 0.66 0.65 دولر/كجم البرتقال

 %2.01 %2.37- 0.90 0.93 0.89 دولر/كجم مووً)أوروبي(

 %1.22 %0.60- 1.14 1.15 1.13 دولر/كجم مووً)أمريكي(

 %0.001 %1.29- 1442.75 1461.66 1442.77 دولر/ ا وجباتًأسماك

 %3.55- %1.59- 0.37 0.38 0.39 دولر/كجم السكرً)إتحادًأوروبي(

 %10.80- %1.87- 442.42 450.85 495.98 دولر/ ا وجباتًفولًالاويا

www.worldbank.orgًًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًً:المادرًً
ً
ً
 

http://www.worldbank.org/


0202ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبرمديسًً–(59ً)ًالعددًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًًًًًًًًًًاتجاهات

 

ونياإللكتًرًوالنشرًوالتقاريرًصحاا لالًالمركزيةًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالرقميًوالتحولًالمعلوماتًنظمًقطاع  - 17 - 

ً:لعالميةًللموادًالخاماًرابعاا:ًاألسعار
 ًصحيم ًبلم ًًر2121ًبرفمًونمبمقارنة2121ًًًبرفمًونش رًخاللًًالموادًالخامأسعارًًمعظمارتفعت

شرًقطمافيًسمعرًًرتفاعأقااًإ خماللًًكجممدولر/2.79ًليام ًإلماًً%62.82بنسمبةً (A)مؤ
ًمماأسعارًكم ًًارتفاعرًتالا2121ًًبرفمًونفيًًكجمدولر/1.71ًمقارنةًبم2121ًًًبرفمًونش رً
بنسممبةًً(ماليزيمما)ًصممغيرةًأخشممابًقطممعرً(الكمماميروًن)ًصممغيرةًقطممعًأخشممابرً(TSR20)مطماطً
ًبرفمًونممممبمقارنممممة2121ًًًبرفمًونممممشمممم رًتلمممماًالترتيمممم ًخمممماللًً%1.88رً%1.88ًر11.90%
ًالمدولًماًالعديدًقيامًإلاًأدىمماًًدلتاًمتغيرًانتشارًالقطاًالاويرجعًارتفاعًأسعارًً.2121

الزيمادةًرًالمامانعًإيمالاًبعمضًمن ماًوقائيمةالًتمدابيربعضًالبم(ًتنمامفيًمثم )ًال امةًالاناتية
لجفممامًفمميًيممربًنتيجممةًلالكبيممرةًفمميًالطلمم رًانخفمماضًاإلنتمماقًخاصممةًفمميًالوليمماتًالمتحممدةً

انخفمماضًإنتمماقًالبراويمم ًوباكسممتانًرًاأل لسمميتكسمما ًوسلسمملةًاألتاصمميرًتلمماً ممولًسممواصح ً
المنتجماتًالمامنوتةًمماًاألليمامًالتميًاسمتيرادًًالوليماتًالمتحمدةًوال ندرًباإل مافةًإلماًصحظمر
الاينيةًالتيًتنتجًنحوًثل ًالقطاًالمزروعًفاًالامياXinjiangًًتزرت اًأوًتعالج اًشركةً

أنًالحظرًيمتدًإلاًدولًالطرمًالثال ًالتيًتستوردًالمنسوجاتًالوسيطةًمماًالامياًخاصةًًو
رًانخفمماضًالوليمماتًالمتحممدةإلمماًًن ائيممةًلتقممومًبتاممديرهاًبعممدًكلمميتحويل مماًإلمماًسمملعًتقممومًبًو

ممماًأثمرًًاعنوالمستمرةًصحتاًًجائحةًكورونانتيجةًل2121/2121ًًالاادراتًالمريكيةًلموسم
المطماطًإلماًويرجعًارتفاعًأسعارًً.رًوكذليًالودصحامًفاًالشحاًالبحرًىبالسل ًتلاًالاادرات

جائحممةًكورونممارًمرارًنتيجممةًلسممتكمم ًممماًالزيممادةًالضممخمةًفمميًالطلمم ًتلمماًالقفمماواتًالواقيممةً
انتعافًاإلنتاقًالاناتيًفيًالايارًانخفاضًالتوريدًماًتايالندًوإندونيسياً)أكبمرًالمموردياً

أكثرًمماًثلثميًإممداداتً)توفرًًأسياجنوبًشراًًدولإنتاقًًت ثرالعالم(ًنتيجةًللفيضاناترًًفي
 ًً.كورونااستمرارًجائحةًبنقصًالعمالةًالمرتب ًبً(المطاطًالطبيعي

 رًصحيم 0202ًًبرفمًونمبمقارنمة0201ًًًبرفمًونمرًخاللًش ًالموادًالخامأسعارًًبعضتًانخفض
ًبممنفسًالنسممبةًخشمم ًممماً بقمماتًرقيقممةرً(ماليزيمما)جممذوعًخشمم ًًأسممعارًكمم ًممماًانخفضممت

جممذوعًانخفمماضًسممعرًًممماتالهً.2121ًبرفمًونممبمقارنممة2121ًًًبرفمًونممًخمماللًشمم ر8.43%ً
 .%3.55بنسبةًً)الكاميرون(خش ً
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ً(6جدولًرقمً)ًً
ًللموادًالخاماألسعارًالعالميةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً(2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)

ًنوفمبر الوصحدة السلع
0202 

ًأكتوبر
0201 

ًنوفمبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًب كتوبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبنوفمبرً

0202 

 %62.82 %7.80 2.79 2.59 1.71 دولر/كجم (Aًًقطاً)ممشر

 %11.90 %0.76 1.74 1.73 1.56 دولر/كجم (TSR20مطاطً)

 %1.88 %1.73- 644.89 656.25 632.96 0دولر/م قطعًأخشابًصغيرةً)الكاميرون(

 %1.88 %1.73- 733.52 746.43 719.95 0دولر/م قطعًأخشابًصغيرةً)ماليزيا(

 %3.55- %1.59- 399.56 406.04 414.26 0دولر/م جذوعًخش ً)الكاميرون(

 %8.43- %0.76- 479.04 482.72 523.14 سنت/لوح خش ًماً بقاتًرقيقة

 %8.43- %0.76- 261.16 263.17 285.21 0دولر/م جذوعًخش ً)ماليزيا(
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ً(6شك ًرقمً)
 معدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللموادًالخام   

ً(2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)                                           ًًً  
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جذوع خشب

)الكاميرون(

خشب من

طبقات رقيقة

جذوع خشب

)ماليزيا(

ً

 :العالميةًلألسمدةًخامساا:ًاألسعار

 صحيم ًبلم ًًر0202ًبرفمًونمبمقارنمة0201ًًًبرفمًونمشم رًخماللًًأسمعارًاألسممدةًجميعتًارتفع
خمماللًًدولر/ مما900.50ًإلمماًليامم ًً%267.55بنسممبةًوريمماًاليًفمميًسممعرًارتفمماعأقامماً
كم ًارتفماعًأسمعارًتالاًً.0202ًبرفمًونفيًدولر/ اً 245.0 مقارنةًبم0201ًًبرفمًونش رً
ًبنسمبةًملوريدًالبوتاسيًورًكخامًالفوسفاترًثنائيًفوسفاتًاألمونيومرًسوبرًفوسفاتًثالثيماً

0201ًًبرفمًونممشمم رًاللًخممًالترتيمم ًتلمماً%9.14رً%85.61رً%102.07ًر127.35%
يرجممعًارتفمماعًأسممعارًاليوريمماًإلمماًكمم ًممماًارتفمماعًأسممعارًمممدخالتًًو.0202ًًبرفمًونممبمقارنممةً
المعمروضًصحجممًالولياتًالمتحمدةًومامرًلتتجماووًًفيارتفاعًمستوياتًالطل ًخاصةًًراإلنتاق

المذلًرًباإل افةًإلاًنقصًإمداداتًالغاوًالطبيعميًبالامياًوارتفماعًأسمعارًالفحممًماًاألسمدة



0202ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبرمديسًً–(59ً)ًالعددًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًًًًًًًًًًاتجاهات

 

ونياإللكتًرًوالنشرًوالتقاريرًصحاا لالًالمركزيةًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالرقميًوالتحولًالمعلوماتًنظمًقطاع  - 20 - 

ثنائيًفوسفاتًاألمونيومًإلاًك ًمماًًأسعاريرجعًارتفاعًًأثرًبالسل ًتلاًمنتجيًاليوريا.ًكما
ًأسمممترالياًفممميالرئيسممميةًخاصمممةًًاتمنممما قًالزراتممممممماًًتلممماًاألسممممدةًالعمممالميارتفممماعًالطلممم ً

ًفميأكبمرًمنمتجًً”Mosaic“شركةًًالمقدمةًمااللتماساتًًوالبراوي ًوال ندًوأمريكاًالشماليةر
بشمك ًًنتماقاإًلًومًتلاًالوارداتًماًالمغربًوروسياًالتحاديةًلقيام مماًبمدتممًلفرضًرسالعال

ثنائيًفوسفاتًاألمونيومًتلاًاتتمادًالاياًًباإل افةًإلاًرًخط ًالدتمًالحكوميةرييرًتادل
ًًً.فريقيةصحماًالخناويرًاألًيك صحدًمكوناتًالعلفًلتخط

ً(7جدولًرقمً)
ًلألسمدةاألسعارًالعالميةً

ً(2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)

ًنوفمبر الوصحدة السلع
0202 

ًأكتوبر
0201 

ًنوفمبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًب كتوبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبنوفمبرً

0202 

 %267.55 %29.57 900.50 695.00 245.00 دولر/ اً اليوريا

 %127.35 %7.61 665.00 618.00 292.50 دولر/ اً سوبرًفوسفاتًثالثي

 %102.07 %7.99 726.69 672.90 359.63 دولر/ ا ثنائيًفوسفاتًاألمونيوم

 %85.61 %3.82 153.13 147.50 82.50 دولر/ اً خامًالفوسفات

 %9.14 %0.00 221.00 221.00 202.50 دولر/ اً كلوريدًالبوتاسيوم
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ً(7شك ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلألسمدة

 (2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)

ً:العالميةًللمعادنًسادساا:ًاألسعار
 ًحديدتداًالًر0202ًبرفمًونبمقارنة0201ًًًبرفمًونخاللًش رًًالمعادنأسعارًًجميعًارتفعت

39.159ًًإلاًليا ً%111.41بنسبةًالقاديرًاًارتفاعًفيًسعرًصحي ًبل ًأقاالذه ًًو
ًًألفًدولر/ ا ًب0201ًًبرفمًونخاللًش ر ًمقارنة ًبرفمًونفيًً اولر/ألفًد18.522ًم

ًرالبالتينيومالزنيرًالرصاصرًالنيك رً األلمونيومر النحا ر.ًتالاًارتفاعًأسعارًك ًما0202ً
ً الفضة ًر%13.88ًر%21.63ًر%23.94ًر%26.10ًر%36.23ًر%37.63بنسبة
ًًتلا 0.40% ًش ر 0201ًًًبرفمًونالترتي ًخالل 0202ًًبرفمًونبمقارنة ًارتفاعً. ويرجع

ًبسب ً ًالمعروض ًانخفاض ًاللكترونياتر ًتلا ًالطل  ًارتفاع ًما ًك  ًإلا ًالقادير سعر
تملياتًاإليالاًفيًبوليفياًوبيروًوماليزيارًانخفاضًإنتاقًالبراوي ًواندونيسياًوال طراباتً

ًالسيا ًًفيسية ًالوارداتًالاينيةًميانمار. ًويادة ًما ًلك  ًالنحا ًنتيجة ًارتفعتًأسعار كما
ًال طراباتًفيً ًوالبنا ر ًوالتشييد ًالتحتية ًالبنية ًفي ًاستراتيجيًواستخدامه لتكوياًمخزون
شيليًأكبرًالمنتجياًنتيجةًلجائحةًكوروناًمماًتسب ًفيًقطعًتملياتًاإلنتاقًمثلماًصحدثً
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ًوي ًوبيرو. ًبنما ًالكونغوًفي ًشيلير ًما ًك  ًفي ًإنشاؤها ًالمزمع ًالمشروتات ًويادة توقع
ً ًبيرو. ًبنمار ًمنغوليار ًإندونيسيار ًماًالديمقرا يةر ًك  ًإلا ًاأللمونيوم ًسعر ًارتفاع ويرجع

انتعافًالمبيعاتًفيًفترةًتخفيفًقيودًاإليالاًوالتنقالتًالداخليةًوالخارجيةرًويادةًأنشطةً
ً ًالايا ًفي ًالطل  ًويادة ًالعل ًالبنا ر ًفي ًالجعة ًإلنتاق ًتحولت ًالتي ًالمتحدة والوليات

ًوانخفاضً ًاإليالا ًفترات ًأثنا  ًالمنزلي ًالطل  ًويادة ًلمواج ة ًالبرامي  ًما ًبدلا المعدنية
ويرجعًارتفاعًسعرًالنيك ًإلاًك ًماًويادةًالطل ًماًقطاعًالفولكًالمقاومًللادأًالتجمعات.ً

اتًالك ربائيةرًانخفاضًإنتاقًالفلبياًبسب ًموسمًبطارياتًالسياًرًفيالاياًواستخدامهًًفي
ً ًالتحتيةرًاألمطار. ًالبنية ًفي ًالايني ًالطل  ًويادة ًما ًك  ًإلا ًالزني ًسعر ًارتفاع ويرجع

انتعافًإنتاقًالسياراتًتالمياارًارتفاعًالطل ًتلاًالسلعًالست الكيةًالمعمرةرًتضررًنشاطً
دولًأمريكاًالجنوبيةًوشمالًًفيلرئيسيةًالتعدياًنتيجةًلإليالاًخاصةًفيًمنا قًالتعدياًا

ًفيً ًالعالمي ًالنتعاف ًما ًك  ًالرصاصًإلا ًسعر ًارتفاع ًويرجع ًأفريقيا. ًوجنوب الايا
صناتةًالسياراترًصحي ًيستخدمًبشك ًأساسيًفيًبطارياتًالرصاصًالحمضيةًفيًالسياراتً

اإليالاًالعامًنتيجةًالتيًتعم ًبالوقودًالتقليدلًوالمركباتًالك ربائيةرًانخفاضًإنتاجهًبسب ً
دولًأمريكاًالجنوبية.ًوارتفعًسعرًالبالتينومًنتيجةًلك ًماًانتعافًًفيلجائحةًكوروناًخاصةً

صناتةًالسياراترًتطبيقًمعاييرًصارمةًفيماًيخصًالنبعاثاتًفيًالاياًوالدولًاألوروبيةً
فيضاناتًفيًًمماًأدىًإلاًارتفاعًالطل ًتليهًلستخدامهًفيًمحولتًالتحفيزًالذاتيرًصحدوث

روسياًالتحاديةًوجنوبًأفريقياًمماًأدىًإلاًانخفاضًصحجمًالمعروضًًفيمنجمياًللبالتياً
 منه.ً

 رًصحي ًبل 0202ًًبرفمًونبمقارنة0201ًًًبرفمًونًانخفضتًبعضًأسعارًالمعادنًخاللًش ر
ًخاللًش رً ادولر/96.24ًليا ًإلاًً%22.61بنسبةًًحديدلاًفيًسعرًانخفاضأقااً

ًالذه .ًتالاًانخفاضًسعر0202ًًبرفمًونًفيً ادولر/124.36ًمقارنةًبم0201ًًًبرفمًون
ً ًالذه ًوالدولرلوجودًً%2.39بنسبة ًبياًأسعار ًوادتًاألمريكيًتالقةًتكسية قوةًًوكلما
.ًنخفاضًالطل نتيجةًًلًوالفضةًنخفضتًأسعارًالذه كلماًاًمقاب ًالعمالتًاألخرًىًالدولر

األسوااًاألسيويةًتلاًشرا ًالدولرًاألمريكيًوبيعًًإقبالويادةًوقدًساهمًفيًهذاًالنخفاضً
ًًخاللًاألش رًالما ية.ًلقوائمًالروات ًاألمريكيةًالقويةالذه ًكاستجابةً
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ً(8جدولًرقمً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًللمعادناألسعارًالعالميةً

ً(2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)

ًنوفمبر الوصحدة السلعً
0202 

ًأكتوبر
0201 

ًنوفمبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًب كتوبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبنوفمبرً

0202 

 %111.41 %3.81 39158.69 37722.92 18522.48 دولر/ اً القادير

 %37.63 %1.02- 9728.90 9829.22 7068.91 دولر/ اً النحا 

 %36.23 %10.15- 2636.45 2934.39 1935.28 دولر/ اً األلمونيوم

 %26.10 %2.95 19932.86 19362.39 15807.73 دولر/ ا النيك 

 %23.94 %1.45- 3311.27 3359.91 2671.60 دولر/ اً الزني

 %21.63 %0.63- 2329.98 2344.83 1915.62 دولر/ اً الرصاص

 %13.88 %2.06 1038.05 1017.10 911.55 دولر/أوقية البالتينيوم

 %0.40 %3.25 24.18 23.41 24.08 /أوقيةدولر الفضة

 %2.39- %2.53 1821.76 1776.85 1866.30 دولر/أوقية الذه 

 %22.61- %21.70- 96.24 122.91 124.36 دولر/ ا الحديد

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًً:مادرال   ً
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ً(8شك ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللمعادن

ً(2121ًنوفمبرمقارنةًب2121ًًنوفمبر)
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