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ًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًاتجاهات
ً(2222ًأغسطسبمقارنة2221ًًًأغسطس)

=================ً
ًأغسمطسبمقارنمة2221ًًًأغسمطسشمررًًخماللًتقريرًتطورًأسعارًأهممًالسملعًالعالميمةاليتضمنً
رًالممموادًكمم ًمممنًالطاقممةرًالمشممروباترًالغممذا ًلسممتةًمجموتمماتًسمملعيةًأساسمميةًتتمثمم ً ممي2222ً

زيموتًالطاقمةرًًارتفعتًأسعارًالمجموتاتًالسلعيةًالخاصةًبك ًممنوقدًالمعادن.ًًمدةرالخامرًاألس
السملعيةًًاتالمجموتمبماقيًبينمماًتنوتمتًأسمعارًً.رًالمعادنً)تداًالمذه ًوالفضمة(سمدةاألًالطعامر

 الخاصةًماًبينًالرتفاعًوالنخفاض.

ًاألسعارًالعالميةًلسلعًالطاقة::ًأولًا
 ر2222ًًأغسممطسبمقارنممة2221ًًًأغسممطسشممررًخمماللًرًلطاقممةسمملعًاًأسممعارًجميممعًارتفعممت

15.49ًإلمىًليا ًً%441.32بنسبةًًروبي(ًو)أأقاىًارتفاعً يًسعرًغازًطبيعيًًصحيثًبلغ
ًدولر/مليوًن2.86ًمقارنةًبم2221ًًًأغسطسبريطانيةًخاللًشررًًصحراريةًوصحدةًدولر/مليوًن

غممازًرً)أمريكمي(زًطبيعميًتمال ًارتفماعًسممعرًغمار2222ًًأغسمطسبريطانيمةً ممىًًصحراريمةًوصحمدة
ًأغسمممطسشمممررًتلمممىًالترتيممم ًخممماللًً%66.75رً%76.26بنسمممبةًً)يابمممانى(ًطبيعمممىًمسمممال

وو قمااًلمنظممةًوأوابم ورًيرجمعًارتفماعًأسمعارًالغمازًالطبيعميًً.2222ًأغسطسمقارنةًب2221ً
رًالامينرًيماتًالمتحمدةلالًوشًالطل ً يًتددًمنًأسواقًالسترالكًالكبرىً)انتعاًإلىًك ًمن

مممماًًيخمماللًالشممتا ًالما ممدرًأغلمم ًالممدولًاألوروبيممة(ًنتيجممةًلنخفمماضًدرجمماتًالحممرارةًالرنمم
ًزيادةًطلم ًرنموًالطل ً يًقطاعًالكرربا ًوتسب ً ىًتعط ًالتد قاتً ىًخطوطًأنابي ًالغازً

لًسمااإلنتاجًمنًقبم ًكبمارًالمنتجمينًللغمازًالطبيعميًالمًتخفيضًرالقادمًللشتا ًتحسباًاالاينً
العديمدًممنًضًوالطلم رًتخفميضًبمينًالعمًرًالتوازًنًياتًجائحةًكوروناًلتحقيقكاستجابةًلتدات

نتيجممةًلتقلمم ًأو مماعًًسممماليةًوالتشممغيليةًمقارنممةًبممماًكممانًمخططمماًاميزانياترمماًالرأشممركاتًلال
األسواقًوتدمًمعر ةًوقتًالتعا يًمنًآثارًالجائحةًمماًأدىًإلىًانخفاضًقيممةًالسمتثماراتً

للدولًاألسيويةًوالنخفاضًالنتعاشًالقتااديًسيويًالناتجًتنًالجديدةرًانتعاشًالطل ًاأل
ارتفمماعًالعقممودًا جلممةًللغممازًالطبيعمميً مميًأوروبمماًالقياسمميً مميًدرجمماتًالحممرارةرًباإل مما ةًإلممىً



0202ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًسبتمبرًً–(56ً)ًالعددًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًًًًًًًًًًاتجاهات

 

ونياإللكتًرًوالنشرًوالتقاريرًصحاا لالًالمركزيةًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالرقميًوالتحولًالمعلوماتًنظمًاعقط  - 2 - 

تمامًممعًنرايمةًإلىًأتلىًمستوياتراًمنذًأكثرًمنًتامًبسب ًالزيادةًالحمادةً ميًالطلم ًًوأسيا
وتتوقمعً .2219ًمقارنمةًبعمامً%22-11ألوروبماًبنسمبةًًالروسميةًاتاإلممدادوانخفاض2222ًً

أتلمى2221ًًلعمامًًالشمرريًلألسمعارًالفوريمةالمتوسم ًبقما ًوكالةًمعلوماتًالطاقمةًاألمريكيمةً
ًضيخفممبسممب ًتًالطبيعمميًالمسممالرًوصحممدونًنقمم ً مميًتممرضًالغمماز2222ًمممنًمتوسمم ًتممامً

 ميًًالبتمروليعيًالممرتب ًبننتماجًبماً يًذل ًإنتاجًالغازًالطبًاإلنتاجً يًأغل ًالدولًالمنتجة
.ًغمالقًا بمارًوخطموطًاألنابيم إالتميًتضمررتًصمادراتراًبسمب ًاألتاصميرًًوًالولياتًالمتحمدة

ارتفماعًدرجماتًالحمرارةً ميًالوليماتًالمتحمدةًإلمىًزيمادةًالطلم ًتلمىًإنتماجًالكرربما رً أدىكماً
اشًالطلمم ًبعممدًبممد ًرًانتعمموتجديمدًالتجممارً مميًبعممضًالمنماطقًالمخزونمماتًقبمم ًصحلممولًموتمدها

لضمانًتموا رًاليابانًً يزيادةًالطل ًباإل ا ةًإلىًتخفيفًاجرا اتًالغالقًبسب ًالجائحةرً
.2222ًًطوكيمودورةًاأللعمابًاألولمبيمةً يرماًًأقيممتإمداداتًالطاقمةًخماللً تمرةًالاميفًالتميً

سمتثمارًممنًدتموةًتمدمًالويتوقعًالخبرا ًاسمتمرارًارتفماعًأسمعارًالغمازًالطبيعميًممعًاسمتمرارً
 .مواجرةًتغيرًالمناخًالمحتم ًبردفقب ًوكالةًالطاقةًالدوليةً

 ًرًصحيثًبلمغًأقامى2222ًًأغسطسبمقارنة2221ًًًأغسطسارتفعتًأسعارًالفحمًخاللًشرر
دولر/طممنًخمماللً 168.75 ليامم ًإلممىً%236.56بنسممبةًسممتراليًاألًفحمممالارتفمماعً مميًسممعرً

رًتمال ًارتفماعًسممعر2222ًًأغسمطسًدولر/طممنً مي50.14ًمقارنمةًبمم2221ًًًأغسمطسشمررً
.ًويرجعًارتفاعًأسمعارًالفحممًإلمىًكم ًممنً مةفًدرجمةً%140.36بنسبةًًجنوبًأ ريقياً حم

تأثيرًاإلجرا اتًالصحترازيةًلجائحةًكوروناًتلمىًالطلم ًتلمىًمامادرًالتد امةًوالكرربما رًتزايمدً
ردونًزيمادةًالطلم ًاإلقبالًتلىًالفحمًنتيجمةًلرتفماعًسمعرًالغمازًالطبيعميً ميًعم ًتوقمعًالممًو

ًإنتماجًانخفماضًوًزيمادةًالطلم ًتلمىًالفحممً(رللبياةًاألرخ ًواألكثرًتلويثاًاتلىًالفحمً)الوقودً
الاممينًوزيممادةًوارداترمماًمممنًكمم ًمممنًاندونيسمميارًجنمموبًأ ريقيممارًروسممياًالتحاديممةرًالوليمماتً

أسمعار ًارتفماعًًيالصحم ستراليرًإلًأنم ًألالمتحدة.ًوتلىًالرغمًمنًصحظرًالاينًاستيرادًالفحمًا
لوجممودًمسممتوردونًآخممرونًكبممارًمثمم ًوالرنممدورًالفيضمماناتًالتمميًصحممدثتً مميًأسممترالياًوتطلممتً

 ميًاسممتمرارًللفحممًالمتزايمدًًالعممالميًالعقبممةًالرئيسميةًأممامًالسمترالكاإلنتماج.ًوسموفًتتمثم ً
رًصحيمممثًتقمممومًالحكومممماتًالعمممم ًبالحمممدودًالمسمممموصحةًلنبعاثممماتًالكربمممونًبالتحمممادًاألوروبمممي

صحتمىًتخفيضماتًأكبمرًللحمدودًالمسمموصحةًلنبعاثماتًالكربمونًألوروبيمةًبدراسمةًإمكانيمةًإجمرا ًا
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الضو ًتلىًالحلقةًالمفرغةًالسلبيةًالمالزمةًلتغيمرًالمنماخرًًرتفاعيسل ًهذاًاإًلًو.2232ًتامً
يمؤديًالجفمافًكمماًتؤديًدرجاتًالحرارةًشديدةًالرتفاعًإلىًزيمادةًالطلم ًتلمىًالطاقمةرًًصحيث

ممماًيمد عًالمرا مقًًلىًخفضًاإلنتماجًممنًسمدودًالطاقمةًالكررومائيمةً ميًالوقمتًذاتم الشديدًإ
ً.تلويثااًللبياةمزيدًمنًصحرقًالوقودًاألصحفورىًاألكثرًالًإلى

 بلممغًرًصحيممث2222ًًأغسممطسبمقارنممة2221ًًًأغسممطسشممررًخمماللًًالبتممرولًأسممعارًارتفعممت
67.73ً ًإلممىًلياممً%59.89ًبنسممبة)غممربًتكسمما (ًأقاممىًارتفمماعً مميًسممعرًبتممرولًخممامً

.2222ًًأغسطس يًدولر/برمي 42.36ًًمقارنةًبم2221ًًًأغسطسشررًدولر/برمي ًخاللً
)دبممي(ًرًبتممرولًخممامً(برنممت)رًبتممرولًخممامً(متوسمم )تممال ًارتفمماعًأسممعارًكمم ًمممنًبتممرولًخممامً

مقارنممة2221ًًًأغسممطسشممررًتلممىًالترتيمم ًخمماللًً%57.52رً%58.20رً%58.52بنسممبةً
الطلم ًزيمادةًرًترجعًزيادةًاألسعارًإلىًك ًمنًلةًالطاقةًالدوليةوكاوو قااًل.2222ًًأغسطسب

توقممإًإنتمماجًتكسمما ًرًالامميفيزيممادةًنشمماطًالتنقمم ًرًممماًقبمم ًجائحممةًكورونمماًإلممىًمسممتويات
لفتمراتًطويلمةً ميًعم ً.ًويتوقعًاستمرارًارتفماعًاألسمعار2221ًررً برايرًللبترولً ىًبدايةًش

صحالمةًتمدمًالتفماقًالتمىًًإلمىًرًباإل ا ةث ًالاينتعا يًالطل ً يًبعضًاألسواقًالرئيسيةًم
مممنًالجتممماعًمممعًالتلمموياًبالنسممحابًمممنًاإلممماراتًوبمم  وًوانسممحابًأصحممدثتً ممىًاجتممماعًو

كماًأنًهناكًصحزمًتحفيزًلإلقتاادًالعالميًلمدتمًتمودةًمعمدلتًالنمموًً.بافةًنرائيةالمنظمةً
معًتودةًنشماطًالسمفرًوالسمياصحةًًلمسارهاًالسابقًمماًيؤديًإلىًانتعاشًالطل ًتلىًالبترول

لمعدلتمم ًالطبيعيممة.ًوقممدًسمماهمتًأيضممااًجرممودًوأوبمم  وً مميًخفممضًالمعممروضًالعممالميًمممنً
دولر/برمي .ًوو قمااًلتقريمر122ًًالبترولًمعًوجودًتوقعاتًبارتفاعًسعرًخامًبرنتًليا ًالىً

البتمرولًًبرميم سمتد عًبسمعرًرًيتوقعًصحدونًدورةًتااتديةًقويمةJ.P.Morgan Bankًبن 
البتمرولًإلممىًاإلشمباعً ميًأسمواقًبعمدًتحممولًصحالمة2221ًًدولرًتمام192ًًليتخطمىًصحماجزًالممً

ًروسمياتخفيضًتددًمنًالدولًإلنتاجراًمث ًمدتومااًب2222ًتجزً يًالعرضًبدايةًمنًتامً
التميًًا ليماتًأهممويعتبرًتخفميضًمعمدلتًاإلنتماجً التحاديةًوكازاخستانًو قااًلتفاقًأوب  .

عمم ًانتشممارً يممرو ًاألسممعاررًصحيممثًأصممباًتحسممنًمسممتوياتًاألسممعارً مميًرتفمماعًتسممتخدمًًل
ً.القتامادًالعمالميًوانتعماشالعالميمةًًاإلصمابةمعمدلتًًبممدىًانخفماضًاًامرهونمًكوروناًتالمياًا
نًإتاممارًولمموراوًأثممرًبالسممل ًتلممىًإنتمماجًالبتممرولًالخممامً مميًخلمميجًالمكسممي ًكممماًيالصحمم ًأ

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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الفيدراليًالبحريرًصحيثًيعدًالنخفاضًالناتجًتمنًهمذاًاإلتامارًاألكبمرًمنمذًالتمأثيرًالمشمتركً
والتوقمممعًبمممأنًيكمممونًهنممماكًتمممأثيرًسمممى ًللغايمممة2228ًًإلتاممماريًوجوسمممتافوً"ًوأيممم وًتمممامً

السمريعًالبترولًإلىًالنتعماشًعًأسعارًاارتف ًالدوليرًيرجعً.ًوو قااًلتقريرًالبنإلتاارًوإيداو
ًللبتممرولالماممدرةًًالممدول مميًالقتاممادًالعممالميًواسممتمرارًخفممضًاإلنتمماجًمممنًجانمم ًمنظمممةً

خاصمةًالطلم ًممعًتموا رًاللقاصحماتًتلمىًنطماقًواسمعًًاستقرارومنًالمتوقعًً.)أوب (ًوشركائرا
استمرارًالنتعاشًً يًع ً ةًبسب ًالجائحةوتخفيفًالقيودًالمفرًوً يًالقتااداتًالمتقدمة

خاصممةًمممعًوجممودًالمتحمموراتًًجرممودًاصحتمموا ًالجائحممةويالصحمم ًأنمم ً مميًصحالممةًتعثممرًً.العممالمي
 ننًالمزيدًمنًالتدهورً يًالطل ًيمكنًأنًيشك ًتامم ًرًالجديدةًمنًالفيرو ًمث ًدلتاًومو

 . غ ًتلىًاألسعار

ً(1شك ًرقمً)
ًلطاقةعًالسلمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةً

  (2222ًمقارنةًبأغسطس2221ًًأغسطس)
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ً(1دولًرقمً)ج
ًاألسعارًالعالميةًلسلعًالطاقة

 (2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)

ًأغسطس الوصحدة السلع
0202 

ًيوليو
0202 

ًأغسطس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبيوليوً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأغسطسً

0202 

 غازًطبيعيً)أوروبي(
ونًدولر/ملي

وصحدةًصحراريةً
 بريطانية

2.86 12.51 15.49 23.84% 441.32% 

 %236.56 %11.04 168.75 151.97 50.14 دولر/طن  حمً)أسترالي(

 %140.36 %12.74 137.92 122.33 57.38 دولر/طنً  حمً)جنوبًأ ريقيا(

 غازًطبيعيً)أمريكي(
دولر/مليونً
وصحدةًصحراريةً
 بريطانية

2.30 3.79 4.05 6.83% 76.26% 

 غازًطبيعيًمسالً)ياباني(
دولر/مليونً
وصحدةًصحراريةً
 بريطانية

6.34 10.36 10.58 2.11% 66.75% 

 %59.89 %6.53- 67.73 72.46 42.36 دولر/برمي  بترولًخامً)غربًتكسا (

 %58.52 %6.03- 68.87 73.28 43.44 دولر/برمي  بترولًخامًً)متوس (

 %58.20 %5.87- 70.02 74.39 44.26 دولر/برمي  بترولًخامً)برنت(

 %57.52 %5.68- 68.85 73.00 43.71 دولر/برمي  بترولًخامً)دبي(

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحثًمنًًمادر:ال

http://www.worldbank.org/
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ً:مشروباتللالعالميةًً:ًاألسعارثانياًا
 ًرتفعا ًًمعظمت ًًلمشروباتاأسعار ًخالل 2221ًًًأغسطسشرر ًر2222ًأغسطسبمقارنة

دولر/كجم4.77ً ليا ًإلىًً%32.46ًبنسبة (أرابيكا)بنًًصحيثًبلغًأقاىًإرتفاعً يًسعر
2221ًًًأغسطسشررًخاللً 3.60ًًمقارنةًبم ًارتفاعًًر2222ًأغسطسً يدولر/كجم تال 

ً%1711رً% 7.99ر%30.96نسبةًب كاكاوالرً(مومباسا)شايًًر(روبوستا)بنًًأسعارًك ًمن
البنًسعرًًرتفاعاويرجعًً.2222ًأغسطسبمقارنة2221ًًًأغسطسشررًالترتي ًخاللًتلىً
صحدونًرًالقروةًإنتاجً(ًبتخفيضأرابيكالبنًمنتجًًوأكبرًموردًللقروةً)ًقرارًالبرازي ك ًمنًًإلى

بطةًالقيودًالعماليةًالمرتًرأ رتًبحبوبًالبنًالخضرا ا طراباتًالطقسًًوموجةًمنًالاقيعً
ًتأثرًالمحاولًبالحشراتبانتشارً يرو ًكورونا معروضً يًالولياتًالمتحدةًال ًتقلًرر

المنتشرةً يًًالجفافموجةًبوطًاإلنتاجًبعدًومنًالمتوقعًأنًيؤديًهً.عًأسعارًالجملةاوارتف
 يًًاألشررًالمقبلةًخاللتجزً يًالمعروضًالعالميًصحدونًإلىًًأمريكاًالجنوبيةبعضًدولً

مماًيساهمًًلتعويضًتأثيرًالتراجعًالمتوقعً يًالمحاولًالبرازيليونًالالزمًع ًنق ًالمخًز
ً ً ي ً ي ًالمعروض ًاألسعارنق  ًوارتفاع ًالطل ًاألسواق ً ي ًالمستمر ًالنتعاش ًرمع

ًوتدمًالسترالكيةًالسلعًتلىًالطل ًزيادةًتنًالناجمةًالشحنً طراباتاًإلىًباإل ا ة
ًًكفاية ًأدىًالسفنتدد ًالمسترلكةًالدولًإلىًالحبوبًنق ًتكلفةً يًادصحًارتفاعًإلىًمما

 .ًالشماليةًأمريكاًوًأوروباً يًالرئيسية

 ًر2222ًأغسطسبمقارنة2221ًًًأغسطسشررًخاللًرًالمشروباتأسعارًًبعضًتنخفضا
ًإنخفاض ًأقاى ًبلغ ًسعرًصحيث ًً ي ًً(كولكاتا)شاى ًً%26.35بنسبة ًإلى 3.0ًليا 

ً ًخالل ًدولر/كجم 2221ًًًأغسطسشرر ًبم 4.07ًًمقارنة ًر2222ًأغسطس يًدولر/كجم
 نتيجةًلظروفًالطقسًغيرًالمالئمة.ً% 11.46بنسبةً(كولومبو)شايًسعرًًانخفاضتال ً

ًً
ً
ً
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ً(2جدولًرقمً)
ًللمشروباتاألسعارًالعالميةً

 (2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)

ًأغسطس الوصحدة السلع
0202 

ًيوليو
0202 

ًأغسطس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبيوليوً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأغسطسً

0202 
 %32.46 %5.85 4.77 4.50 3.60 دولر/كجم بنً)أرابيكا(

 %30.96 %0.86 2.10 2.08 1.60 دولر/كجم بنً)روبوستا(

 %7.99 %22.64 2.16 1.76 2.00 دولر/كجم شايً)مومباسا(

 %5.77 %6.76 2.48 2.33 2.35 دولر/كجم الكاكاو

 %11.46- %0.21- 2.98 2.99 3.37 ر/كجمدوًل شايً)كولومبو(

 %26.35- %6.39- 3.00 3.20 4.07 دولر/كجم شايً)كولكاتا(
 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحثًمنًً:لمادرا

ً(2شك ًرقمً)
ًللمشروباتمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةً

  (2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)

http://www.worldbank.org/
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ًللسلعًالغذائية:ًالعالميةًسعاراألًثالثاا:
نتيجمةًأسمعارًالغمذا ً يًاستقرارًًصحدونالغذائيةًًالدوليرًلًيعنيًتوا رًاإلمداداتتقريرًالبن ًو قااًل
نتيجمةًتلمىًالمسمتوىًالمحلميًًالغمذا تموا رًاختناقماتً ميًًصحمدونًالوبما ً ميًاصحتموا ًتمدابيرًلتسب 

الممموادًأسممعارًًزيممادةًوًالعمالممةًوالغممذا ًًمممماًقيممدًصحركممةإغممالقًالحممدودًًوًسمم ًالتوريممدسالتً ممطرابال
ولكمنًً.األسمعارًنتتاصحمةًالمحليمةًوتحسمتمليماتًاإًلزادتًًرتمليماتًاإلغمالقًممعًتخفيمفًو.ًئيةالغذا

ًوتراجمعالمدولًاألكثمرً قمرااًمعًصحدونًموجاتًجديدةًمنًالوبا ًزادًمستوىًإنعدامًاألمنًالغذائىً ىً
تمددًاألطفمالًالمذينًًوتقليم تغذيمةًالنسما ًواألطفمالًمجمالًتقدمًالمحرزًخاللًالعقودًالما ميةً مىًال

أدتًيرًلبرنمامجًاألغذيمةًالعمالمًاًاوو قم ميًالمسمتقب .ًضمةفًإنتماجيترمًصحتمىًلًتًمنًالتقمزمًيعانوًن
11ًممنًانعمدامًاألممنًالغمذائيً مي2222ًًًمليونًشمخ ًخماللًتمام96ًجائحةًكوروناًإلىًمعاناةً

ً.2221تمامًًخماللمليمونًشمخ 332ًًوصولرمًإلىًًيتوقعمليونًشخ 233ًًمنًإجماليًًدولة
ًباإل ما ةًررمذ ًال مطراباتلنتيجمةًًطويلمةًاألممدًاًاآثماًرًلًتزالًتواج التيًالعديدًمنًاألماكنًوهناكً
ًوارتفمماعًالمممدخالتًالغذائيممةًوالزراتيممةًتكلفممةًاسممتيرادًوارتفمماعبعممضًالعمممالتًأسممعارًتممدهورًًإلممى
ًًً.الناميةًو يًاألسواقًالااتدةًًألسعارا

ًأسممعارًالغممذا ًتالميمماًارًارتفمماعًأعرممرتًبيانمماتًمنظمممةًاألغذيممةًوالزراتممةًلألممممًالمتحممدةً) مماو(وقممدً
أممامًصحكومماتًًكبيمراًاًمماًيمثم ًتحمدياًامًتلىًأسا ًسنوًي2221ًًأغسطسًخاللًشررً%33بنسبةً

ً.شممعوبًهممذ ًالممدولًومعانمماةًغضمم لمممنًصحممدونًا ممطراباتًنتيجممةًًخو مماًاًالكثيممرًمممنًدولًالعممالم
ًوقمتًأيً ميًتلي ًكانتًبماًمقارنةًمستوًىًألتلىًالتكاليفًارتفعتًراألمريكيةًوبلومبرغوًلوكالةًوو قا
.ًومممنًالمتوقممعًتممدمًلبيانمماتًو مماووًاألخيممرةًتممنًالتضممخمًو قمماًاًالما مميةًتاممماًاًالسممتوًنًخمماللًسممابق

ارتفمماعًتكمماليفًًرئالسمميالطقممسًًركورونمماًجائحممةتحسممنًالو ممعًنتيجممةًلعممددًمممنًالعواممم ًمنرمماً
باإل ا ةًإلىًانخفاضًاصحتياطياتًالعمالتًاألجنبيةًًرالةنق ًالعمًراألسمدةًرًارتفاعًأسعارالشحن

تكلفمةًالغمذا ًخاصمةًوأنًًىًتمدمًقمدرتراًتلمىًاسمتيرادًالغمذا يؤديًإلمالناشاةًمماًً يًبعضًالدول
ًتمث ًالجز ًاألكبرًمنًإنفاقًالقطاتيًالعائلي.

ً
 

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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ًاألسعارًالعالميةًلزيوتًالطعام:ً-3-1
 ًر2222ًأغسممطسبمقارنممة2221ًًًأغسممطسشممررًخمماللًزيمموتًالطعممامًأسممعارًتًجميممعًرتفعمما

1333.44ًًإلممىليامم ًً%80.40بنسممبةًزيممتًنممواةًالنخيم ًسممعرًً ميًرتفمماعاصحيمثًبلممغًأقاممىً
ً.2222ًأغسمطس ميًدولر/طمن739.17ًًمقارنمةًبمم2221ًًًأغسمطسشمررًخاللًدولر/طنً

ًزيمتًالنخيم  زيتًجوزًالرندر رتًدوارًالشمسزيًرزيتً ولًالاوياًك ًمنًأسعارًرتفاعاتال ً
ًأغسمممطسشمممررًخممماللًىًالترتيممم ًتلمممً%49.38رً%52.70رً%64.69رً%65.70ًبنسمممبة
ًكمم ًمممنًالتمموتراتًارتفمماعًسممعرًزيممتًالنخيمم ًإلممىويرجممعًً.2222ًأغسممطسبمقارنممة2221ًً
ولًمتوقعً ميًالمدًتماًهوًمخزوًنالًمستوياتًانخفاضًوماليزيارًالرندًبينًالمستمرةًالتجارية
 ميًً%21-11بنسمبةًالشرريًلزيتًالنخي ً يًماليزياًواندونيسمياًًاإلنتاجانخفاضًالمنتجةرً

ممعًاصحتممالًصحمدونًًالاينًوالرنمدتلىًزيتًالنخي ًمنًجان ًالطل ًًع ًالزيادةًالمستمرةً ي
ًالنتشمار تسمب ، (FAO)انخفاضًأكبرًبسب ًالفيضمانات.ًوو قمااًلمنظممةًاألغذيمةًوالزراتمةً

الممدولًالمنتجممةًلزيممتًالنخيمم ًً مميًالعممرضً مميًكورونمماً مميًصحممدونًا ممطراباتًةلجائحممًالسممريع
بعممضًمممزارعًاإلنتمماجًوإغممالقًالعديممدًمنرمماًمممماًأدىًإلممىًارتفمماعًاألسممعاررًً مميالوبمما ًًيلتفشمم

يرجمعًارتفماعًزيمتً مولًالاموياًكماًشرا ًزيتًالنخي ًالرندى.ًماليزياًباإل ا ةًإلىًاستانافً
الطلم ًالعمالميرًصحيمثًقاممتًبعمضًالمدولًمثم ًالامينًبزيمادةًًإلىًالتوقعماتًالخاصمةًبارتفماع

انتعماشًالطلم ًًوًالعالقماتًالامينيةًاألمريكيمةلتحسمنًًمشترياتراًمنًالاموياًاألمريكيمةًنتيجمة
)منًأكبمرًمامدريًزيمتًالاموياً ميًًمعًتقل ًاإلمداداتًالبرازيليةقطاعًاألتالفًلديراًًتلى

نًالمتوقممعرًاسممتمرارًاألصحمموالًالجويممةًالدا اممةًارتفمماعًنسممبةًالفاقممدً مميًالمحاممولًتممالعممالم(رً
 .مناطقًالنموًالرئيسيةرًزيادةًالطل ً يًاألرجنتينًبعضوالجا ةً ىً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً(3جدولًرقمً)
ًلزيوتًالطعامألسعارًالعالميةًا
ًً(2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)

ًأغسطس الوصحدة السلع
0202 

ًيوليو
0202 

ًأغسطس
0202 

معدلًالتغيرً
يوًمقارنةًبيول
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأغسطسً

0202 

 %80.40 %4.66 1333.44 1274.09 739.17 دولر/طن زيتًنواةًالنخي 

 %65.70 %2.17- 1436.49 1468.34 866.94 دولر/طن زيتً ولًالاويا

 %64.69 %6.26 1444.54 1359.46 877.14 دولر/طن زيتًدوارًالشمس

 %52.70 %5.41- 1498.44 1584.09 981.30 دولر/طن زيتًجوزًالرند

 %49.38 %6.85 1135.77 1062.99 760.30 دولر/طن زيتًالنخي 

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحثًمنًًلمادر:اً

ً(3شك ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلزيوتًالطعامً

ً(2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)
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 للحبوب:العالميةًًاألسعارً-3-2

 ًرًصحيمث2222ًًأغسمطسمقارنمةًب2221ًًأغسمطسشمررًخاللً أسعارًالحبوبًمعظمانخفضت
381.0ًاممم ًإلمممىًيلً%20.77بنسمممبةًً(A1) أرز تايالندد   سمممعر بلمممغًأقامممىًانخفممماضً مممي

.2222ًًأغسمطسدولر/طمنً ميً 480.85 مقارنمةًبمم2221ًًأغسمطسشمررًدولر/طمنًخماللً
 %5 يتنممماميًأرز ، %21أرزًتايالنمممديًً،%1 أرز تايالندد   أسمممعارًكممم ًممممنًنخفممماضتمممال ًإ
سبة مقارنممة2221ًًًأغسممطسشممررًتلممىًالترتيمم ًخمماللًً% 14.36ر%19.34رً%20.20ًبن

الدولممةًتراجممعًتممروضًاألسممعارً مميًمعظمممًًإلممىويرجممعًهممذاًالنخفمماضًً.2222ًأغسممطسب
المعوقمماتًاللوجسممتيةًًلحركممةًالتجاريممةًمممعًاسممتمرارتلممىًخلفيممةً ممةفًاًاألسمميويةًالماممدرة

وصممولًالمحاممولًصحممدتًمممنًزيممادةًالمبيعمماترًباإل مما ةًإلممىًوارتفمماعًتكمماليفًالشممحنًالتمميً
 . يتنام يًالخريفيًإلىًاألسواقًً-ًالايفي

 ًرًصحيمث2222ًًأغسمطسبمقارنمة2221ًًًأغسمطسشمررًخماللً أسمعارًالحبموبًبعمضارتفعمت
شمررًدولر/طنًخالل256.61ًًإلىًا ًيلً%71.83بنسبةًًالذرة سعر بلغًأقاىًارتفاعً ي

مح  سمعرًرتفماع.ًتمال ًإ2222ًأغسطسدولر/طنً ي149.34ً مقارنةًبم2221ًًًأغسطس الق

ويرجمعًارتفماعًأسمعارًالمذرةًإلمىًكم ًممنًارتفماعًالطلم ًً.%32.18ًبنسبة (SRW)األمريكي 
2222ًرةًالنينمموً)نممو مبرً ميًاألرجنتممينًمممعًنقمم ًاإلمممداداتًالمتاصحممةًالتمميًتسممببتً يرمماًعمماه

ًرانخفمماضًالمخممزونً مميًالوليمماتًالمتحممدةًتممأخرًأتمممالًالحاممادًمممعًر(2221صحتممىًمممار ً
ًتوجرماتباسمتمرارًالطلم ًالقمويًالمقمرونًانخفاضًاإلنتاجًخاصمةً ميًالتحمادًاألوروبميًممعً

رتفماعًالمشمترياتًرًا2221اتًتنًالمستوىًالمتوقمعًلعمامًنحوًخفضًالزراتالولياتًالمتحدةً
لستخدام ًكعلمفًللحيوانماترًتراجمعًاإلنتماجً مىًأوكرانيمارًباإل ما ةًإلمىًانخفماضًًمنًالاين

ًالطلم ًارتفماعًكم ًممنًإلمىالقمماًًسمعرًارتفماعالمخزونًلدىًكبارًمامدريًالمذرة.ًكمماًيرجمعً
ًاألصحموالًرًتمأثيراألوروبمياألسمودًوالتحمادًًالبحمرًمنطقمةً ميًالامادراتًمراقبمةًإجمرا اتًوس 
الولياتًالمتحدةًوروسياًالتحاديةًوزيادةً ريبةًتاديرًالقماً مىً يًًمالئمةلغيرًاًالجوية

الموجمماتًًمممنرًالتوقعمماتًالخاصممةًبارتفمماعًالطلمم ًنتيجممةًتامماتدًالتخو مماتًروسممياًالتحاديممة
صحجمزًبعمضًالمدولًًرالمامدرةًالمدولتراجعًالحاادً يًالعديمدًممنًًرفيرو ًكورونالًالمتتابعة
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توقممعًً مميًعمم الكميمماتًمممنًالقممماًاألمريكمميًتمريممدااًلسممتيرادهاًًمثمم ًالبرازيمم ًوالاممينًلممبعض
رً مةفًاإلنتماجً ميًاألرجنتمينرًانخفماضًصحجممًالمحامولً ميً رنسماً)أكبمرًزيادةًالسمترالك

ماممدرًللقممماً ممىًالتحممادًاألوروبممي(ًوالمملكممةًالمتحممدةًوالوليمماتًالمتحممدةًنتيجممةًلظممروفً
وضًتمًرًارتفاعًماًاألستراليًتاليًالجودةرإلىًزيادةًالطل ًتلىًالقأدىًالطقسًالجافًمماً

رًباإل ا ةًإلىًالطقمسًمداداتًالتاديرًمنًأوكرانياإوتراجعً دأسعارًالتاديرً يًالبحرًاألسًو
 الولياتًالمتحدة.ًرتركياًرحاديةروسياًالتًرأوكرانيارًاألرجنتينً يًك ًمنًغيرًالمواتي

ً(4شك ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللحبوب

ً (2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًسطسأغ)
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ً(1رقمً)ًجدول
ًللحبوباألسعارًالعالميةً

 (2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)

ًأغسطس الوصحدة السلع
0202 

ًيوليو
0202 

ًأغسطس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبيوليوً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأغسطسً

0202 

 %71.83 %7.84- 256.61 278.43 149.34 دولر/طن الذرة

 %32.18 %8.45 276.18 254.67 208.94 دولر/طن (SRWالقماًاألمريكيً)

 %14.36- %11.86- 384.46 436.17 448.91 دولر/طن %5أرزً يتناميً

 %19.34- %3.69- 392.00 407.00 486.00 دولر/طن %05أرزًتايالنديً

 %20.20- %2.66- 403.00 414.00 505.00 دولر/طن %5أرزًتايالنديً

 %20.77- %4.03- 381.00 397.00 480.85 دولر/طن (A1أرزًتايالنديً)

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحثًمنًً:المادرًً
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ًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرى:العالميةًًاألسعارً-3-3
 ًًأغسمطسبمقارنمة2221ًًًأغسمطسخماللًشمررًًالسملعيةًأسمعارًهمذ ًالمجموتمةًمعظمارتفعت

2.38ًليام ًإلممىًً%59.10بنسمبةًلحمومًالممدواجنًرًصحيمثًبلمغًأقامىًإرتفمماعً ميًسمعر2222ً
.ًتمال 2222ًًأغسمطس يًًكجمدولر/1.50ًمقارنةًبم2221ًًًأغسطسخاللًشررًًكجمدولر/

جمبمممرىًارًوجبممماتً مممولًالامممويرً)أمريكمممي(السمممكرًًر)تمممالمي(السمممكرًًأسمممعارًكممم ًممممنًرتفممماعا
رً%25.46رً%25.81رً%48.70بنسممبةًًوجبمماتًأسممماكرًالبرتقممالًراللحممومًالبقممرًيرًمكسمميكى
مقارنمة2221ًًًأغسطستلىًالترتي ًخاللًشررًً%1.90رً%16.49رً%21.10ًر25.44%

ًاألنشمطةًو متاًالمطماتمً ميًتمودةًإلمىويعودًارتفاعًأسعارًلحومًالدواجنً.2222ًًأغسطسب
 .كورونما يمرو ًكبيمرةًممنًالسمكانًتلمىًلقاصحماتًمكا حمةًًنسمبةبعدًصحاولًًأغل ًدولًالعالم

ًغيممرعممروفًالطقممسًبسممب ًانخفمماضًاإلنتمماجًإلممىًكمم ًمممنًويرجممعًارتفمماعًأسممعارًالسممكرًالممىً
ًررًالبرازيم (ثانيًأكبرًمامدرًللسمكرً ميًالعمالم)تايالندًًوالتحادًاألوروبيًك ًمنًمواتيةً يًال

ًممماًأدىتفماعًالمسمتمرً ميًالسمترالكًالمحلميًبالًرًمد وتةالسكرًالاينًمنًًارتفاعًواردات
يرجمعًارتفماعًأسممعارًوجبماتً ممولًالاموياًإلممىًكممماًً.ألسمعاررتفمماعًادتمممًإ ما يًًلصحمدونًإلمىً

بارتفماعًالطلم ًالعمالمىًتلمىًالامويارًصحيمثًقاممتًبعمضًًالخاصمةًالتوقعماتًوًنتاجانخفاضًاإًل
معًتحسمنًالعالقماتًالامينيةًًيةالدولًالكبرىًمث ًالاينًبزيادةًمشترياتراًمنًالاوياًاألمريك

 ً.المشترياتًالقويةًمنًالاين وارتفعتًأسعارًاللحومًالبقرىًبسب ً.األمريكية

 ًبأغسمطسمقارنمة2221ًًًأغسمطسرًأسعارًهذ ًالمجموتةًالسلعيةًخاللًشرًبعضًتانخفض
1.23ًليام ًإلمىًً%1.65ةًبنسمبً)أمريكمي(ًمموزرًرًصحيثًبلغًأقاىًإنخفاضً ميًسمع2222

.ًتمال 2222ًًأغسمطسيًدولر/كجمً 1.25ًمقارنةًبم2221ًًًأغسطسرًلًشردولر/كجمًخاًل
ً%0.40رً%0.47بنسممبةًً)أوروبممي(ًممموزًر()إتحممادًأوروبمميًالسممكرأسممعارًكمم ًمممنًًانخفمماض

 .2222ًأغسطسبمقارنة2221ًًًأغسطسًشررتلىًالترتي ًخاللً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ً(1جدولًرقمً)

ًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرًىيةًاألسعارًالعالم
 (2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)

ًأغسطس الوصحدة السلع
0202 

ًيوليو
0202 

ًأغسطس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبيوليوً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأغسطسً

0202 

 %59.10 %0.00 2.38 2.38 1.50 دولر/كجم لحومًالدواجن

 %48.70 %10.06 0.43 0.39 0.29 دولر/كجم السكرً)تالمي(

 %25.81 %4.65- 0.76 0.80 0.60 دولر/كجم السكرً)أمريكي(

 %25.46 %0.08 470.41 470.02 374.95 دولر/طن وجباتً ولًالاويا

 %25.44 %0.61- 15.76 15.86 12.57 دولر/كجم جمبريًمكسيكي

 %21.10 %0.43 5.61 5.59 4.63 دولر/كجم اللحومًالبقرًي

 %16.49 %3.55 0.72 0.69 0.62 ولر/كجمد البرتقال

 %1.90 %0.26 1507.97 1504.13 1479.92 دولر/طن وجباتًأسماك

 %0.40- %5.17 0.89 0.85 0.90 دولر/كجم موزً)أوروبي(

 %0.47- %0.42- 0.38 0.39 0.39 دولر/كجم السكرً)إتحادًأوروبي(

 %1.65- %0.39- 1.23 1.23 1.25 دولر/كجم موزً)أمريكي(

www.worldbank.orgًًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحثًمنًً:المادرًًًً
ً
ً
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ً(5شك ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرًىًًًًًًًًًًًًً

ً(2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)
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ً:يةًللموادًالخاملعالماًرابعاا:ًاألسعار
 ًصحيمثًًر2222ًأغسطسبمقارنة2221ًًًأغسطسشررًخاللًًالموادًالخامأسعارًًمعظمارتفعت

ًكجمممدولر/2.23ًليامم ًإلممىًً%44.84بنسممبةً (Aمؤشممر)ًقطممن مميًسممعرًًرتفمماعبلممغًأقاممىًإ
ًارتفمماعرًتممال 2222ًًأغسممطس مميًًكجمممدولر/1.54ًمقارنممةًبممم2221ًًًأغسممطسشممررًخمماللً

ًصممغيرةًقطممعًأخشممابرً(الكمماميروًن)ًصممغيرةًأخشممابًقطممعرً(TSR20)مطمماطًًأسممعارًكمم ًمممن
2221ًًأغسمممطسشممررًتلممىًالترتيمم ًخمماللًً%5.10رً%5.10ًر%29.14بنسممبةًً(ماليزيمما)

ًإلمىًأدىممماًًدلتماًمتغيمرًانتشمارًالقطمنًالمىويرجمعًارتفماعًأسمعارًً.2222ًأغسمطسبمقارنمةً
إغممالقًًمنرمماًوقائيممةالًتممدابيربعضًالبمم(ً يتنممامًمثمم )ًالرامممةًالاممناتيةًالممدولًمممنًالعديممدًقيممام

الزيممادةًالكبيممرةً مميًالطلمم رًانخفمماضًاإلنتمماجًخاصممةً مميًالوليمماتًالمتحممدةًرًالماممانعًبعممض
انخفماضًرًاألطلسميلجفمافً ميًغمربًتكسما ًوسلسملةًاألتاصميرًتلمىًطمولًسمواصح ًنتيجةًل

تجممماتًالمناسمممتيرادًالوليممماتًالمتحمممدةًًإنتممماجًالبرازيممم ًوباكسمممتانًوالرنمممدرًباإل ممما ةًإلمممىًصحظمممر
الاممينيةًالتمميًتنممتجًنحمموXinjiangًًالماممنوتةًمممنًاألليممافًالتمميًتزرترمماًأوًتعالجرمماًشممركةً

أنًالحظمرًيمتمدًإلمىًدولًالطمرفًالثالمثًالتميًتسمتوردًثلثًالقطنًالمزروعً ىًالاينًخاصةًًو
نرائيةًلتقومًبتاديرهاًبعدًذل ًإلمىًتحويلراًإلىًسلعًتقومًبالمنسوجاتًالوسيطةًمنًالاينًًو

ً.جائحمةًكورونمانتيجمةًل2222/2221ًًرًانخفاضًالاادراتًالمريكيمةًلموسممالمتحدةًالوليات
المطمماطًإلممىًكمم ًمممنًالزيممادةًالضممخمةً مميًالطلمم ًتلممىًالقفممازاتًالواقيممةًويرجممعًارتفمماعًأسممعارً

جائحةًكورونمارًانتعماشًاإلنتماجًالامناتيً ميًالامينرًانخفماضًالتوريمدًممنًنتيجةًلستمرارً
جنموبًشمرقًًدولإنتماجًًتمأثرالعالم(ًنتيجةًللفيضاناترًً يبرًالموردينًتايالندًوإندونيسياً)أك

اسمتمرارًجائحمةًبمنق ًالعمالمةًالممرتب ًبً(أكثرًمنًثلثيًإمداداتًالمطماطًالطبيعمي)تو رًًأسيا
 ًً.كورونا

 ًبممنفسًالنسمممبةً(ماليزيمما)جممذوعًخشممم ًرًخشمم ًمممنًطبقممماتًرقيقممةًأسممعارًكمم ًممممنًانخفضممت
جمذوعًانخفماضًسمعرًًمماتالهً.2222ًأغسمطسبرنةًمقا2221ًًأغسطسًخاللًشرر3.47%ً
 .%0.47بنسبةًً)الكاميرون(خش ً

ًًًًًً



0202ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًسبتمبرًً–(56ً)ًالعددًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًًًًًًًًًًاتجاهات

 

ونياإللكتًرًوالنشرًوالتقاريرًصحاا لالًالمركزيةًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالرقميًوالتحولًالمعلوماتًنظمًاعقط  - 18 - 

ً(6جدولًرقمً)
ًللموادًالخاماألسعارًالعالميةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًً(2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)

ًأغسطس الوصحدة السلع
0202 

ًيوليو
0202 

ًأغسطس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبيوليوً

0202 

عدلًالتغيرًم
مقارنةًبأغسطسً

0202 

 %44.84 %3.68 2.23 2.15 1.54 دولر/كجم (Aًًقطنً)مؤشر

 %29.14 %4.61 1.71 1.63 1.32 دولر/كجم (TSR20مطاطً)

 %5.10 %0.04- 661.23 661.47 629.13 3دولر/م قطعًأخشابًصغيرةً)الكاميرون(

 %5.10 %0.04- 752.10 752.37 715.59 3دولر/م قطعًأخشابًصغيرةً)ماليزيا(

 %0.47- %0.42- 412.02 413.77 413.98 3دولر/م جذوعًخش ً)الكاميرون(

 %3.47- %0.40 271.03 269.95 280.77 3دولر/م جذوعًخش ً)ماليزيا(

 %3.47- %0.40 497.13 495.15 515.00 سنت/لوح خش ًمنًطبقاتًرقيقة

www.worldbank.orgًًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحثًمنًً:المادرًً
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ً(6شك ًرقمً)
 معدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللموادًالخام   

ً (2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)                                             
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 :العالميةًلألسمدةًخامساا:ًاألسعار

 صحيثًبلغًًر2222ًأغسطسبمقارنة2221ًًًأغسطسشررًخاللًًاألسمدةأسعارًًجميعتًارتفع
ًدولر/طمن555.0ًإلمىًليام ًً%100.90بنسبةًًسوبرً وسفاتًثالثيً يًسعرًأقاىًإرتفاع

ارتفماعًتمال ًً.2222ًأغسمطس ميًدولر/طمنً 276.25 مقارنمةًبمم2221ًًأغسطسشررًخاللً
ًبنسمبةًمكلوريمدًالبوتاسميًورًونيمومثنمائيً وسمفاتًاألم رخمامًالفوسمفات راليوريماكم ًممنًأسمعارً
مقارنمة2221ًًًأغسطسشررًخاللًًالترتي ًتلىً%9.14رً%76.42رً%78.04ًر79.11%

ًريرجعًارتفماعًأسمعارًاليوريماًإلمىًكم ًممنًارتفماعًأسمعارًممدخالتًاإلنتماجًو.2222ًًأغسطسب
ا ةًارتفاعًمستوياتًالطل ًخاصةً ىًالولياتًالمتحدةًومارًلتتجاوزًالمعروضًمنم رًباإل م

إلىًمشكلةًنق ًإمداداتًالغازًالطبيعيًبالاينًوارتفاعًأسعارًالفحمًالذيًأثمرًبالسمل ًتلمىً
ارتفماعًالطلم ًثنمائيً وسمفاتًاألمونيمومًإلمىًكم ًممنًًأسمعاريرجمعًارتفماعًًمنتجيًاليوريا.ًكما

اًوالبرازي ًوالرنمدًوأمريكمًأستراليامناطقًالزراتةًالرئيسيةًخاصةً ىًمنًًتلىًاألسمدةًالعالمي
ومًأكبممرًمنممتجً ممىًالعممالمًلفممرضًرسممً”Mosaic“شممركةًًالمقدمممةًمممناللتماسمماتًًالشممماليةر

رًخطم ًبشمك ًغيمرًتمادلًنتماجاإًلًتلىًالوارداتًمنًالمغربًوروسياًالتحاديمةًلقيامرمماًبمدتم
ًًً. ريقيةصحمىًالخنازيرًاألًيالدتمًالحكوميةرًاتتمادًالاينًتلي ًكأصحدًمكوناتًالعلفًلتخط
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ً(1جدولًرقمً)
ًلألسمدةاألسعارًالعالميةً

ًً(2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)

ًأغسطس الوصحدة السلع
0202 

ًيوليو
0202 

ًأغسطس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبيوليوً

0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأغسطسً

0202 

 %100.90 %0.00 555.00 555.00 276.25 دولر/طنً سوبرً وسفاتًثالثي

 %79.11 %1.22 446.88 441.50 249.50 دولر/طنً اليوريا

 %78.04 %9.50 136.88 125.00 76.88 دولر/طنً خامًالفوسفات

 %76.42 %1.61- 603.13 613.00 341.88 دولر/طن ثنائيً وسفاتًاألمونيوم

 %9.14 %9.14 221.00 202.50 202.50 دولر/طنً كلوريدًالبوتاسيوم

 www.worldbank.orgًبياناتًصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحثًمنً:المادر

ً(7شك ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلألسمدة

  (2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)
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ً:العالميةًللمعادنًسادساا:ًاألسعار
 غًرًصحيثًبل2222ًأغسطسبمقارنة2221ًًًأغسطسخاللًشررًًالمعادنأسعارًًمعظمًارتفعت

خاللًشررًًطندولر/ 35024.0 إلىًليا ً%98.44بنسبةًالقاديرًأقاىًارتفاعً يًسعرً
.ًتال ًارتفاعًأسعارًك 2222ًًأغسطس يًًطندولر/17650.03 ًمقارنةًبم2221ًًأغسطس

ً ً األلمونيومرمن ًًرالحديدالنحا ر ًالنيك ر ً البالتينيوم الزن رالرصاصر ًر%49.83بنسبة
الترتي ًخاللًشررًًتلى %7.27ًر%23.98ًر%24.73ًر%31.67ًر%33.94ًر44.18%
ويرجعًارتفاعًسعرًالقاديرًإلىًك ًمنًارتفاعً.2222ًًأغسطسبمقارنة2221ًًًأغسطس

ًتمليات ًانخفاضًالمعروضًبسب  ًاللكترونياتر ًتلى ًوبيروً يًاإلغالقًالطل  ًبوليفيا
ً ًالسياسية ًوال طرابات ًواندونيسيا ًالبرازي  ًإنتاج ًانخفاض ًوماليزيار ًميانمار. ويرجعً ى

ارتفاعًسعرًاأللمونيومًإلىًك ًمنًانتعاشًالمبيعاتً يً ترةًتخفيفًقيودًاإلغالقًوالتنقالتً
ًالتيً ًالمتحدة ًوالوليات ًالاين ً ي ًالطل  ًزيادة ًالبنا ر ًأنشطة ًزيادة ًوالخارجيةر الداخلية

الطل ًالمنزليًأثنا ًتحولتًإلنتاجًالجعةً يًالعل ًالمعدنيةًبدلاًمنًالبرامي ًلمواجرةًزيادةً
كماًارتفعتًأسعارًالنحا ًنتيجةًلك ًمنًزيادةًالوارداتًً تراتًاإلغالقًوانخفاضًالتجمعات.

ًاستراتيجي ًمخزون ًلتكوين ًًالاينية ًوالبنا رًً يواستخدام  ًوالتشييد ًالتحتية البنية
ً ًالمنتجين ًأكبر ًشيلي ً ي ًال طرابات ًلجائحة ًتملياتنتيجة ًقطع ً ي ًتسب  ًمما ًكورونا

ًا ًويتوقع ًوبيرو. ًبنما ًصحدنً ي ًمنًإلنتاجًمثلما ً يًك  ًإنشاؤها ًالمشروتاتًالمزمع زيادة
ويرجعًارتفاعًسعرًالحديدًإلىًًشيليرًالكونغوًالديمقراطيةرًإندونيسيارًمنغوليارًبنمارًبيرو.

ًنتيجةًًيانخفاضًاإلمداداتًالقادمةًمنًالبرازي ًثانك ًمنً أكبرًمادرًللحديدًبعدًأستراليا
تلىًالحديدًخاصةًمنًأسترالياًًيحةًكوروناًوإتاقةًمناطقًالتعدينرًزيادةًالطل ًالاينلجائ
المعروضًمنًًانخفاضرًكوروناًجائحةلتادةًالتخزينرًتوقإًأتمالًصيانةًاأل رانًنتيجةًإل

ً ًالتوتراتًالجيوسياسيةًبينًالاينًالال ًمانعيالطل ًمنًقب ًارتفاعًمعًخردةًالحديد ر
ً ً)المورد ًاإلمداداتوأستراليا ًخفض ً ي ًتسب  ًمما ًالحديد( ًلخام ًإلىًالرئيسي ًباإل ا ة ر
ً.(2221-2221)ًالخمسيةًلخطتراتنفيذًالاينًًاألسعارًمعًبدايةزيادةًالتوقعاتًالخاصةًب

ويرجعًارتفاعًسعرًالنيك ًإلىًك ًمنًزيادةًالطل ًمنًقطاعًالفولذًالمقاومًللادأً ىًالاينً
ًاألمطار.واستخدام ً ىًبطارياتًالسياراتً ًانخفاضًإنتاجًالفلبينًبسب ًموسم ًالكرربائيةر
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ًصحيثً ًالسياراتر ًصناتة ً ي ًالعالمي ًالنتعاش ًمن ًك  ًالرصاصًإلى ًسعر ًارتفاع ويرجع
ًالسياراتًالحمضيةًالرصاصًبطارياتً يًأساسيًبشك ًيستخدم ًبالوقودًتعم ًالتيً ي
ًانخفاضًإنتاج ًبسب ًاإلغاًلًوالمركباتًالتقليدي ًلجائحةًكوروناًالكرربائيةر ًنتيجة قًالعام

ويرجعًارتفاعًسعرًالزن ًإلىًك ًمنًزيادةًالطل ًالاينيًًخاصةً ىًدولًأمريكاًالجنوبية.
ًالسترالكيةً ًالسلع ًالطل ًتلى ًارتفاع ًالسياراتًتالمياار ًانتعاشًإنتاج ًالتحتيةر ًالبنية  ي

دولًالرئيسيةً ىًًمناطقًالتعدينً يإلغالقًخاصةًنتيجةًلالمعمرةرًتضررًنشاطًالتعدينً
ًانتعاشلك ًمنًنتيجةًوارتفعًسعرًالبالتينومًًأمريكاًالجنوبيةًوشمالًالاينًوجنوبًأ ريقيا.

تطبيقًمعاييرًصارمةً يماًيخ ًالنبعاثاتً يًالاينًوالدولًاألوروبيةًًرصناتةًالسيارات
ًالذاتيالطل ًتلي ًلستخدام ً يًمحولتًالتحفيزًًارتفاعًأدىًإلىًمما يضاناتًصحدونً ًر
ًً ي ًروسيا ً ى ًللبالتين ًًوًالتحاديةمنجمين ًًأ ريقياجنوب ًانخفاضمما ًإلى ًصحجمًأدى

 المعروضًمن .ً

 ًرًصحيث2222ًمقارنةًبأغسطس2221ًًانخفضتًبعضًأسعارًالمعادنًخاللًشررًأغسطس
خاللًًأوقيةدولر/23.99ًليا ًإلىًً%11.17بنسبةً الفضةًبلغًأقاىًإنخفاضً يًسعر

.ًتال ًانخفاضًسعر2222ً يًأغسطسًًأوقيةدولر/27.0ًارنةًبمًمق2221ًشررًأغسطسً
ًوكلماًزادتًاألمريكيًوالدولرًالذه ًأسعارًبينًتكسيةًتالقةلوجودًً%9.31بنسبةًًالذه 
.ًوقدًالطل ًنخفاضنتيجةًًلًالذه ًأسعارًنخفضتكلماًاًاألخرًىًالعمالتًمقاب ًالدولرًقوة

ًالنخفاضًإقبال ً يًهذا ًالذه ًاألسواقًاألًساهم ًاألمريكيًوبيع ًالدولر ًتلىًشرا  سيوية
ًً.2221ًيوليوًتنًشررًالقويةًاألمريكيةًالروات ًلقوائمكاستجابةً
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ً(8جدولًرقمً)
ًللمعادناألسعارًالعالميةً

ًً (2222مقارنةًبأغسطس2221ًًًأغسطس)

ًأغسطس الوصحدة السلع
0202 

ًيوليو
0202 

ًأغسطس
0202 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبيوليوً

0202 

عدلًالتغيرًم
مقارنةًبأغسطسً

0202 

 %98.44 %2.95 35024.00 34020.18 17650.03 دولر/طنً القادير

 %49.83 %4.22 2602.99 2497.64 1737.26 دولر/طنً األلمونيوم

 %44.18 %0.85- 9370.14 9450.82 6498.94 دولر/طنً النحا 

 %33.94 %24.27- 162.16 214.14 121.07 دولر/طن الحديد

 %31.67 %1.72 19141.30 18818.51 14537.75 دولر/طن النيك 

 %24.73 %3.29 2414.47 2337.51 1935.73 دولر/طنً الرصاص

 %23.98 %1.37 2987.95 2947.52 2410.05 دولر/طنً الزن 

 %7.27 %7.16- 1008.73 1086.48 940.33 دولر/أوقية البالتينيوم

 %9.31- %1.25- 1785.28 1807.84 1968.63 دولر/أوقية الذه 

 %11.17- %6.59- 23.99 25.68 27.00 دولر/أوقية الفضة

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصحثًمنًً:مادرال ًً

ً

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

ً (2222رنةًبأغسطسًمقا2221ً)أغسطسً
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