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ًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًاتجاهات
ً(2121ًبرأكتًوبمقارنة2121ًًًبرأكتًو)

=================ً
ًبرأكتًوبمممقارنممة0201ًًًأكتمموبرشمم رًًخممالليتضممماًالتقريممرًتطممورًأسممعارًأهمممًالسمملعًالعالميممةً

رًالممموادًكمم ًممماًالطاقممةرًالمشممروباترًالغممذا ًلسممتةًمجموتمماتًسمملعيةًأساسمميةًتتمثمم ًفممي0202ً
زيموتًالطاقمةرًًارتفعتًأسعارًالمجموتاتًالسلعيةًالخاصةًبك ًمماوقدًالمعادن.ًًاألسمدةرًالخامر

رًالمعادنً)تداًالمذه ًوالفضمة(المشروباتً)تداًشايًكولومبوًوشايًكولكاتا(رًرًالطعامرًاألسمدة
بمماقيًبينممماًتنوتممتًأسممعارًًوانخفضممتًأسممعارًالمجموتممةًالسمملعيةًالخاصممةًبممالحبوبً)تممداًالممذرة(رً

 السلعيةًالخاصةًماًبياًالرتفاعًوالنخفاض.ًاتوتالمجم

ً:ًاألسعارًالعالميةًلسلعًالطاقة:أولًا
 ًصحيم ًر0202ًًأكتوبرمقارنمةًبم0201ًًأكتموبرخماللًشم رًرًأسعارًسلعًالطاقمةًجميعارتفعت

31.05ًإلمماًليامم ًً%535.07بنسممبةًًروبممي(ًو)أأقامماًارتفمماعًفمميًسممعرًيمازً بيعمميًًبلم 
دولر/مليمون4.89ًًمقارنمةًبمم0201ًًًأكتموبرريطانيةًخاللًش رًدولر/مليونًوصحدةًصحراريةًب
يممازًرً)أمريكممي(تممالاًارتفمماعًسممعرًيممازً بيعمميًر0202ًًأكتمموبروصحممدةًصحراريممةًبريطانيممةًفمماً

ًأكتمموبرشمم رًتلمماًالترتيمم ًخمماللًً%100.23رً%143.76بنسممبةًً(ني)يابمماًمسممالًي بيعمم
عًارتفمماعًأسممعارًالغممازًالطبيعمميًووفقممااًلمنظمممةًبأوابممجبرًيرجممً.0202ًأكتوبرمقارنممةًبمم0201ً

الكبممرىً)الوليمماتًالمتحممدةرًاألسمموااًالمسممت لكةًإلمماًكمم ًممماًانتعممافًالطلمم ًفمميًتممددًممماً
تعطم ًًفميممماًتسمب ًالايارًال ندرًأيل ًالدولًاألوروبية(ًنتيجةًلنخفاضًدرجماتًالحمرارةً

ًتحسمباًاالامياًًزيمادةً لم ًونموًالطل ًفميًقطماعًالك ربما رالتدفقاتًفاًخطوطًأنابي ًالغازً
تخفمميضًاإلنتمما ًممماًقبمم ًكبممارًالمنتجممياًللغممازًالطبيعمميًالمسممالًكاسممتجابةًلموسمممًالشممتا رً

لتداتياتًجائحةًكوروناًلتحقيم ًالتموازنًبمياًالعمرضًوالطلم رًتخفميضًالعديمدًمماًالشمركاتً
مًلميزانيات اًالرأسماليةًوالتشغيليةًمقارنةًبماًكانًمخططااًنتيجمةًلتقلم ًأوعماعًاألسموااًوتمد

معرفممةًوقممتًالتعممافيًممماًاثممارًالجائحممةًمممماًأدىًإلمماًانخفمماضًقيمممةًالسممتثماراتًالجديممدةرً
انتعافًالطل ًاألسيويًالناتجًتاًالنتعافًالقتااديًللدولًاألسيويةًوالنخفاضًالقياسميً
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فيًدرجاتًالحرارةرًباإلعافةًإلماًارتفماعًالعقمودًاةجلمةًللغمازًالطبيعميًفميًأوروبماًوأسمياًإلماً
وتتوقمعًوكالمةًمعلومماتً ستويات اًمنذًأكثرًماًتمامًبسمب ًالزيمادةًالحمادةًفميًالطلم .أتلاًم

أتلماًمماًمتوسمطًتمام0201ًًالش ريًلألسعارًالفوريةًلعامًالطاقةًاألمريكيةًبقا ًالمتوسطً
نتيجةًلنخفماضًإنتما ًأيلم ًالمدولًرًوصحدوثًنقصًفيًترضًالغازًالطبيعيًالمسال0202ً

الطبيعميًالممرتبطًبتنتما ًالبتمرولًفميًالوليماتًالمتحمدةًالتميًتضمررتًًبماًفيًذلجًإنتا ًالغاز
ارتفماعًدرجماتًالحمرارةً أدىكمماً.ًيمالاًاةبمارًوخطموطًاألنابيم إصادرات اًبسمب ًاألتاصميرًًو

فيًالولياتًالمتحدةًإلاًزيادةًالطلم ًتلماًإنتما ًالك ربما رًوتجديمدًالتجمارًفاًفا ًالايفً
يممفًقبم ًصحلممولًموتمدهارًانتعممافًالطلمم ًبعمدًبممد ًتخفًونممةللكميمماتًالمخًزفميًبعممضًالمنما  ً

.ًويتوقمعًالخبمرا ًاسمتمرارًارتفماعًأسمعارًالغمازًالطبيعميًممعًبسمب ًالجائحمةًاإليالاًإجرا ات
دتمموةًتممدمًالسممتثمارًممماًقبمم ًوكالممةًالطاقممةًالدوليممةًب ممداًمواج ممةًتغيممرًالمنمما ًاسممتمرارً
 .المحتم 

 ًرًصحيمم ًبلمم ًأقامما0202ًًأكتوبرمقارنممةًبمم0201ًًبرأكتممًوارتفعممتًأسممعارًالفحمممًخمماللًشمم ر
دولر/ ماًخماللً 236.90 ليام ًإلماً%305.65سمتراليًبنسمبةًاألفحممًالارتفاعًفيًسمعرً

رًتمالاًارتفماعًسمعرًفحمم0202ًًأكتموبردولر/ اًفي58.40ًًمقارنةًبم0201ًًًأكتوبرش رً
رجةًتمأثيرً.ًويرجعًارتفاعًأسعارًالفحمًإلاًك ًماًععفًد%227.08جنوبًأفريقياًبنسبةً

اإلجرا اتًالصحترازيةًلجائحةًكوروناًتلاًالطل ًتلاًماادرًالتدفئةًوالك ربما رًتزايمدًاإلقبمالً
تلمماًالفحمممًنتيجممةًلرتفمماعًسممعرًالغممازًالطبيعمميًفمميً مم ًتوقممعًالممموردونًزيممادةًالطلمم ًتلمماً

مماًكم ًًانخفاضًإنتا ًالامياًوزيمادةًواردات ماًالفحمً)الوقودًاألرخصًواألكثرًتلويثااًللبيئة(ر
ممماًاندونيسمميارًجنمموبًأفريقيممارًروسممياًالتحاديممةرًالوليمماتًالمتحممدة.ًوتلمماًالممريمًممماًصحظممرً

أسعاراًلوجودًمسمتوردونًاخمرونًكبمارًيالصحظًارتفاعًستراليرًإلًأنهًألالاياًاستيرادًالفحمًا
اإلنتما .ًوسمواًتتمثم ًًممماًأدىًإلماًتعطيم مث ًبال ندبرًالفيضاناتًالتيًصحدثتًفميًأسمترالياً

العقبةًالرئيسيةًأمامًالست الكًالعالميًالمتزايدًللفحمًفيًاستمرارًالعمم ًبالحمدودًالمسمموصحةً
لنبعاثاتًالكربونًبالتحادًاألوروبيرًصحيم ًتقمومًالحكومماتًاألوروبيمةًبدراسمةًإمكانيمةًإجمرا ً

وسمممواًتقممموم0202ًًتمممامًتخفيضممماتًأكبمممرًللحمممدودًالمسمممموصحةًلنبعاثممماتًالكربمممونًصحتممماً
محادثماتًمممتمرًالمدورةًًتممًالتفمااًفميوقمدًً.0202صحتماًًاإلجمرا ألصمغرًب مذاًالقتااداتًا
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ًاتفاقيممةًاألممممًالمتحممدةًاإل اريممةًبشممأنًتغيممرًالمنمما ًفمميالسادسممةًوالعشممرياًلممممتمرًاأل ممرااً
(COP26)ًًًًيالناممفًاألولًممماًنمموفمبرًالجمماًرًخمماللانعقممدتًًالتمميًوًباسممكتلنداجالسممجفممي

تلمماًالممتخلص191ًًليممهًجميممعًالممدولًالبممال ًتممددهاًالممذيًوافقممتًتًتلمماًبميثممااًجالسممجوب
.ًالمقدممةًللوقمودًاألصحفمورًىًاإلتانماتووقم ًتعمم ًبمالفحمًًالتيماًاستخدامًالطاقةًًيالتدريج
بعممضًأكبممرًالقتامماداتًالمعتمممدةًتلمماًالفحمممًفمميًالعممالمًبممماًفمميًذلممجًأسممترالياًأنًويالصحممظً

وقمدًشمك ًهمداًبجعم ًً.همذاًالتجمااًفميشمديدًًتتحركًببط ًوالاياًوال ندًوالولياتًالمتحدة
للمملكممةًالمتحممدةًباممفت اًمضمميفةًللممممتمررًوالممذيًًرئيسممياًاًممماًالماعمميبًمحمموراًاًالفحمممًشمميئاًا

1.1ًي ممداًإلمماًوعممعًالعممالمًتلمماًالمسممارًالاممحيبًللحممدًممماًالصحتبمما ًالحممراريًفمميًصحممدودً
الضمو ًًسعاراألًفيًالرتفاعويسلطًهذاًً.درجةًمئويةًفواًمستوياتًماًقب ًالعارًالاناتي

تمممديًدرجمماتًالحممرارةًشممديدةًًصحيمم تلمماًالحلقممةًالمفريممةًالسمملبيةًالمالزمممةًلتغيممرًالمنمما رً
يمممديًالجفممااًالشممديدًإلمماًخفممضًاإلنتمما ًممماًكممماًالرتفمماعًإلمماًزيممادةًالطلمم ًتلمماًالطاقممةرً

األكثممرًًًيمزيممدًممماًالوقممودًاألصحفمموًرالصحممراًًإلممامممماًيممدفعًالمرافمم ًسممدودًالطاقممةًالك رومائيممةً
ً.ثااًللبيئةتلوي

 بلم ًأقاماًرًصحيم 0202ًًأكتوبرمقارنمةًبم0201ًًأكتموبرخماللًشم رًًارتفعتًأسعارًالبترول
دولر/برميمم 83.65ًًليامم ًإلمماًً%106.70ًبنسممبة(ًبرنممت)ارتفمماعًفمميًسممعرًبتممرولًخممامً

.ًتممالاًارتفمماع0202ًًأكتمموبرفمميًدولر/برميمم 40.47ًًمقارنممةًبممم0201ًًًأكتمموبرشمم رًخمماللً
بنسمبةً)دبمي(ًرًبتمرولًخمامً(متوسمط)رًبتمرولًخمامً(يمربًتكسما )امًأسعارًك ًماًبترولًخ

مقارنممة0201ًًًأكتمموبرشمم رًتلمماًالترتيمم ًخمماللًً%104.58رً%105.67ر105.72%ً
الطلم ًزيمادةًرًترجمعًزيمادةًاألسمعارًإلماًكم ًمماًوكالةًالطاقةًالدوليةووفقااًل.0202ًًأكتوبرب

.ًويتوقممعًاسممتمرارًارتفمماعًتًوالممرصحالتالنتقممالزيممادةًرًممماًقبمم ًجائحممةًكورونمماًإلمماًمسممتويات
كمماًأنًً.لفتراتً ويلةًفيً  ًتعافيًالطل ًفيًبعضًاألسوااًالرئيسميةًمثم ًالاميااألسعارً

العالميًلدتمًتودةًمعدلتًالنموًلمسارهاًالسماب ًممماًيممديًإلماًًلالقتاادهناكًصحزمًتحفيزً
تهًالطبيعية.ًوقدًسماهمتًانتعافًالطل ًتلاًالبترولًمعًتودةًنشاطًالسفرًوالسياصحةًلمعدًل

أيضممااًج ممودًبأوبممجخبًفمميًخفممضًالمعممروضًالعممالميًممماًالبتممرولًمممعًوجممودًتوقعمماتًبارتفمماعً
رJ.P.Morgan Bankًبنمجًدولر/برميم .ًووفقمااًلتقريمر122ًًسمعرًخمامًبرنمتًليام ًالماً
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دولر191ًًالبتمرولًليتخطماًصحماجزًالممًًبرميم ستدفعًبسعرًيتوقعًصحدوثًدورةًتااتديةًقويةً
بعدًتحولًصحالةًاإلشباعًفيًأسوااًالبترولًإلاًتجزًفيًالعرضًبدايمةًمماًتمام0201ًًتامً

مممدتومااًبتخفمميضًتممددًممماًالممدولًإلنتاج مماًمثمم ًروسممياًالتحاديممةًوكازاخسممتانًوفقمماا0200ًً
ويعتبمرًتخفميضًمعمدلتًاإلنتما ًأهممًاةليماتًالتميًتسمتخدمًلرتفماعًاألسمعاررًًاًأوبجخ.لتفا

صحي ًأصببًتحسماًمسمتوياتًاألسمعارًفميً م ًانتشمارًفيمرو ًكورونماًتالميمااًمرهونمااًبممدىً
كمماًيالصحمظًأنًإتامارًبلمورابًً.انخفاضًمعدلتًاإلصابةًالعالميمةًوانتعمافًالقتامادًالعمالمي

ا ًالبتممرولًالخمممامًفمميًخلممميجًالمكسمميجًالفيمممدراليًالبحممريرًصحيممم ًيعمممدًأثممرًبالسمممل ًتلمماًإنتممم
النخفاضًالناتجًتاًهذاًاإلتاارًاألكبرًمنذًالتأثيرًالمشتركًإلتااريًبجوستاابً&ًبأيجبً

.ًووفقمااًلتقريمرًالبنمجًوالتوقعًبأنًيكمونًهنماكًتمأثيرًسما ًللغايمةًإلتامارًبإيمداب0222ًتامً
ولًإلمماًالنتعممافًالسممريعًفمميًالقتاممادًالعممالميًواسممتمرارًالممدوليرًيرجممعًارتفمماعًأسممعارًالبتممًر

خفممضًاإلنتمما ًممماًجانمم ًمنظمممةًالممدولًالماممدرةًللبتممرولً)أوبممج(ًوشممركائ ا.ًوممماًالمتوقممعً
وتخفيمفًًالطل ًمعًتوافرًاللقاصحاتًتلاًنطااًواسعًخاصةًفيًالقتااداتًالمتقدمةًاستقرار

نتعمافًالعمالمي.ًويالصحمظًأنمهًفميًصحالمةًاسمتمرارًاًلًفميً م ًالقيودًالمفروعةًبسمب ًالجائحمة
رًخاصةًمعًوجودًالمتحوراتًالجديدةًماًالفيرو ًمثم ًدلتماًومموًتعثرًج ودًاصحتوا ًالجائحة

 .فتنًالمزيدًماًالتدهورًفيًالطل ًيمكاًأنًيشك ًتام ًعغطًتلاًاألسعار

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

 (2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)

ًأكتوبر الوصحدة السلع
0202 

ًسبتمبر
0201 

ًأكتوبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبسبتمبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأكتوبرً

0202 

 يازً بيعيً)أوروبي(
دولر/مليونً
وصحدةًصحراريةً
 بريطانية

4.89 22.84 31.05 35.95% 535.07% 

 %305.65 %27.58 236.90 185.69 58.40 دولر/ ا فحمً)أسترالي(

 %227.08 %36.70 199.65 146.05 61.04 دولر/ اً فحمً)جنوبًأفريقيا(

 يازً بيعيً)أمريكي(
دولر/مليونً
وصحدةًصحراريةً
 بريطانية

2.25 5.11 5.48 7.18% 143.76% 

 %106.70 %12.13 83.65 74.60 40.47 دولر/برمي  بترولًخامً)برنت(

 %105.72 %13.64 81.32 71.56 39.53 دولر/برمي  بترولًخامً)يربًتكسا (

 %105.67 %12.72 82.06 72.80 39.90 دولر/برمي  بترولًخامًً)متوسط(

 %104.58 %12.43 81.22 72.24 39.70 دولر/برمي  بترولًخامً)دبي(

 يازً بيعيًمسالً)ياباني(
دولر/مليونً
وصحدةًصحراريةً
 بريطانية

6.18 11.44 12.37 8.16% 100.23% 

 www.worldbank.orgًبياناتعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًصحس ًمًمادر:الً

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

ً (2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)

305.65%

227.08%
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بترول خام 

)متوسط(

بترول خام

)دبي(

غاز طبيعي

ًمسال )ياباني(
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ً:مشروباتللالعالميةًً:ًاألسعارثانياًا
 ًرتفعا ًالمشروباتًجميعت ًش ًأسعار ًخالل 0201ًًًأكتوبرر 0202ًًأكتوبربمقارنة تداًر

ًكولكاتار ًوشاي ًكولومبو ًًشاي ًأقاا ًبل  ًسعرًارتفاعصحي  ًًفي ًبنسبة (أرابيكا)با
ًإلا58.48%ً ً 5.31  ليا  ًش ر ًخالل 0201ًًًأكتوبردولر/كجم ًبم 3.35ًمقارنة

رً)مومباسا(شايًً(رروبوستا)باًًأسعارًك ًمارًتالاًارتفاع0202ًًأكتوبرًفيدولر/كجمً
0201ًًأكتوبرش رًالترتي ًخاللًتلاًً%12.25رً% 22.12ر%53.79نسبةًب كاكاوال

إلاًك ًماًقرارًالبرازي ً)أكبرًموردًللق وةًالباًسعرًًارتفاعويرجعًً.0202ًأكتوبربمقارنةً
ً ًومنتج ًلبا ًالق وةر ًبتخفيضًإنتا  ًأرابيكا( ًالاقيع ًما ًموجة ًالطقسًًوصحدوث اعطرابات

ًالخضرا  ًالبا ًبحبوب ًًرأعرت ًالمرتبطة ًالعمالية ًكوروناالقيود ًفيرو  ًتأثرًبانتشار ر
ًبالحشرات ًوارتفًرالمحاول ًالمتحدة ًالوليات ًالجملةاتقلصًالمعروضًفي ًأسعار وماًً.ع

أمريكاًالجنوبيةًالمنتشرةًفيًبعضًدولًًالجفااموجةًالمتوقعًأنًيمديًهبوطًاإلنتا ًبعدً
لتعويضًتأثيرًالتراجعًمخزونًالالزمًفيً  ًنقصًالتجزًفيًالمعروضًالعالميًصحدوثًإلاً

ًاألسوااًوارتفاعًاألسعارنقصًالمعروضًفيًمماًيساهمًفيًالمتوقعًفيًالمحاولًالبرازيليً
تاًزيادةًالطل ًًالشحاًالناجمةًاعطراباتًإلاًباإلعافةًرمعًالنتعافًالمستمرًفيًالطل 

ً ًكفاية ًوتدم ًالست الكية ًالسلع ًتلا ًارتفاًالسفاتدد ًأدىًإلا ًنق ًمما ًتكلفة ًفي عًصحاد
 .ًأمريكاًالشماليةًوًأوروباًالحبوبًإلاًالدولًالمست لكةًالرئيسيةًفي

 رًصحي 0202ًًأكتوبرمقارنةًب0201ًًأكتوبربعضًأسعارًالمشروباترًخاللًش رًًتنخفضا
دولر/كجم2.91ًًليا ًإلاًً%16.99بنسبةًً(كولكاتا)ًشايًفيًسعرًانخفاضبل ًأقااً
ً ًش ر ًمقا0201ًًأكتوبرخالل ًبم ًفي3.50ًًرنة 0202ًًأكتوبردولر/كجم ًتالا ًانخفاضر
 .% 12.53بنسبةً(كولومبو)سعرًشايً

ًً
ً
ً
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ً(2جدولًرقمً)
ًللمشروباتاألسعارًالعالميةً

 (2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)

ًأكتوبر الوصحدة السلع
0202 

ًسبتمبر
0201 

ًأكتوبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبسبتمبرً

0201 

معدلًالتغيرً
ارنةًبأكتوبرًمق

0202 
 %58.48 %6.85 5.31 4.97 3.35 دولر/كجم باً)أرابيكا(

 %53.79 %0.51 2.32 2.31 1.51 دولر/كجم باً)روبوستا(

 %22.12 %8.91 2.42 2.22 1.98 دولر/كجم شايً)مومباسا(

 %12.25 %0.58 2.57 2.56 2.29 دولر/كجم الكاكاو

 %12.53- %3.03 3.07 2.98 3.51 دولر/كجم شايً)كولومبو(ً

 %16.99- %2.52- 2.91 2.98 3.50 دولر/كجم شايً)كولكاتا(
 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًً:لمادراً

ً(2شك ًرقمً)
ًللمشروباتمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةً

ً (2121كتوبرمقارنةًأ2121ً)أكتوبرً
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ًللسلعًالغذائية:ًالعالميةًسعاراألًثالثاا:
نتيجمةًأسمعارًالغمذا ًفيًاستقرارًًصحدوثالغذائيةًًالدوليرًلًيعنيًتوافرًاإلمداداتتقريرًالبنجًوفقااًل
نتيجمةًتلماًالمسمتوىًالمحلميًًالغمذا تموافرًاختناقماتًفميًًصحمدوثًالوبما ًفميًاصحتموا تمدابيرًًلتسب 

الممموادًأسممعارًًزيممادةًوالعمالممةًالغممذا ًًوًمممماًقيممدًصحركممةإيممالاًالحممدودًًوًيممدسمم ًالتوًرسالعممطراباتًل
ولكماًً.األسمعارًتمليماتًاإلتاصحمةًالمحليمةًوتحسمنتزادتًًرتمليماتًاإليمالاًممعًتخفيمفًو.ًئيةالغذا

ًوتراجمعالمدولًاألكثمرًفقمرااًًفيًالغذائياألماًًانعداممعًصحدوثًموجاتًجديدةًماًالوبا ًزادًمستوىً
تمددًاأل فمالًالمذياًًوتقليم تغذيمةًالنسما ًواأل فمالًمجمالًاللًالعقودًالماعميةًفماًالتقدمًالمحرزًخ

أدتًيرًلبرنمامجًاأليذيمةًالعمالمًاًاووفقمفميًالمسمتقب .ًضمعفًإنتماجيت مًصحتماًلًتًماًالتقمزمًيعانوًن
10ًماًانعمدامًاألمماًالغمذائيًفمي0202ًًًمليونًشخصًخاللًتام99ًجائحةًكوروناًإلاًمعاناةً

تمممامًًخممماللمليمممونًشمممخص002ًًوصممول مًإلممماًًيتوقمممعمليمممونًشمممخص000ًًيًمممماًإجممممالًدولممة
ًر مذاًالعمطراباتلنتيجمةًً ويلمةًاألممدًاًااثماًرًلًتمزالًتواجمهالتيًالعديدًماًاألماكاًوهناكًً.0201

ًالمممدخالتًالغذائيممةًوالزراتيممةًتكلفممةًاسممتيرادًوارتفمماعبعممضًالعمممالتًأسممعارًتممدهورًًإلمماًباإلعممافة
الكثيمرًمماًدولًأمامًصحكومماتًًكبيراًاًمماًيمث ًتحدياًاًالناميةًوسوااًالااتدةًفيًاألًاألسعارًوارتفاع
ًب ببلمومبًرًلوكالمةًووفقماًاً.شعوبًهذاًالدولًومعاناةًغض لماًصحدوثًاعطراباتًنتيجةًًخوفاًاًالعالم

ًالسمتوًنًخماللًسماب ًوقمتًأيًفميًتليمهًكانمتًبمماًمقارنمةًمستوًىًألتلاًالتكاليفًارتفعتًراألمريكية

.ًوممماًالمتوقممعًتممدمًتمماًالتضممخم (FAO)ًمنظمممةًاأليذيممةًوالزراتممةًلبيانمماتًوفقمماًاًالماعمميةًتاممماًا
ارتفماعًًرالسمي الطقمسًًركورونماًجائحمةدًموجماتًتعمدتحساًالوععًنتيجةًلعددًمماًالعوامم ًمن ماً

باإلعافةًإلاًانخفماضًاصحتيا يماتًالعممالتًًرنقصًالعمالةًراألسمدةًرًارتفاعًأسعارتكاليفًالشحا
تكلفمةًخاصمةًوأنًاًتدمًقدرت اًتلاًاسمتيرادًالغمذا ًيمديًإلالناشئةًمماًًاألجنبيةًفيًبعضًالدول

ًالغذا ًتمث ًالجز ًاألكبرًماًإنفااًالقطاتيًالعائلي.
ً
 

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/
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ًاألسعارًالعالميةًلزيوتًالطعام:ً-3-1
 صحيم ًًر0202ًأكتوبربممقارنمة0201ًًًأكتموبرشم رًخماللًزيوتًالطعمامًأسعارًتًجميعًرتفعا

1807.25ًًإلمماليامم ًً%124.25ةًبنسممبزيممتًنممواةًالنخيمم ًسممعرًًفمميًرتفمماعابلمم ًأقامماً
تمالاًً.0202ًأكتموبرفميًدولر/ ا805.91ًًمقارنةًبم0201ًًًأكتوبرش رًخاللًدولر/ اً

زيممتًدوارً رزيممتًالنخيمم ًرفممولًالاممويازيممتً زيممتًجمموزًال نممدرزيممتًًكمم ًممماًأسممعارًرتفمماعا
شمم رًخمماللًاًالترتيمم ًتلممً%44.84رً%59.52رً%62.15رً%71.55ًبنسممبةًالشمممس
ارتفاعًسعرًزيتًالنخيم ًإلماًكم ًمماًالتموتراتًويرجعًً.0202ًأكتوبربقارنةًم0201ًًأكتوبر

متوقمعًفميًًمقارنةًبماًهومخزونًالمستوياتًًانخفاضالتجاريةًالمستمرةًبياًال ندًوماليزيارً
-11المدولًالمنتجممةرًانخفمماضًاإلنتما ًالشمم ريًلزيممتًالنخيمم ًفميًماليزيمماًواندونيسممياًبنسممبةً

ةًفمميًالطلمم ًتلمماًزيممتًالنخيمم ًممماًجانمم ًالاممياًوال نممدًمممعًفمميً مم ًالزيممادةًالمسممتمًر01%ً
، (FAO)ًاصحتمالًصحمدوثًانخفماضًأكبمرًبسمب ًالفيضمانات.ًووفقمااًلمنظممةًاأليذيمةًوالزراتمة

كوروناًفيًصحمدوثًاعمطراباتًفميًالعمرضًفميًالمدولًالمنتجمةًًلجائحةالنتشارًالسريعًًتسب 
اًالعديمدًمن ماًممماًأدىًإلماًارتفماعًبعضًمزارعًاإلنتا ًوإيماًلًفيالوبا ًًيلزيتًالنخي ًلتفش

يرجممعًارتفمماعًزيممتًكممماً.ًيشممرا ًزيممتًالنخيمم ًال نممدماليزيمماًاألسممعاررًباإلعممافةًإلمماًاسممتئنااً
إلمماًالتوقعمماتًالخاصممةًبارتفمماعًالطلمم ًالعممالميرًصحيمم ًقامممتًبعممضًالممدولًمثمم ًفممولًالامموياً

الاممينيةًاألمريكيممةًًالعالقمماتلتحسمماًًالاممياًبزيممادةًمشممتريات اًممماًالامموياًاألمريكيممةًنتيجممة
)مماًأكبمرًمامدريًًمعًتقلمصًاإلممداداتًالبرازيليمةقطاعًاألتالاًلدي اًًتلاانتعافًالطل ًًو

ارتفمماعًنسممبةًالفاقممدًفمميًالمحاممولًتمماًالمتوقممعرًاسممتمرارًاألصحمموالًزيممتًالامموياًفمميًالعممالم(رً
 .امنا  ًالنموًالرئيسيةرًزيادةًالطل ًفيًاألرجنتيًبعضالجويةًالدافئةًوالجافةًفاً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً(3جدولًرقمً)
ًلزيوتًالطعامألسعارًالعالميةًا
ًً(2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)

ًأكتوبر الوصحدة السلعً
0202 

ًسبتمبر
0201 

ًأكتوبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبسبتمبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأكتوبرً

0202 

 %124.25 %26.62 1807.25 1427.27 805.91 دولر/ ا زيتًنواةًالنخي 

 %71.55 %29.19 1918.50 1485.00 1118.36 دولر/ ا زيتًجوزًال ند

 %62.15 %6.04 1483.30 1398.75 914.77 دولر/ ا زيتًفولًالاويا

 %59.52 %10.62 1306.90 1181.38 819.27 دولر/ ا زيتًالنخي 

 %44.84 %8.55 1421.51 1309.52 981.40 دولر/ ا زيتًدوارًالشمس

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًًلمادر:اً

ً(3شك ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلزيوتًالطعامً

 (2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)
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 للحبوب:العالميةًًاألسعارً-3-2

 ًًأكتوبرمقارنمممةًبممم0201ًًأكتممموبرشممم رًخممماللًرةرًلمممذاًاتمممدًرأسمممعارًالحبممموبًجميمممعانخفضمممت
امم ًيلً%15.76بنسممبةًً(A1)ًأرزًتايالنممديرًصحيمم ًبلمم ًأقامماًانخفمماضًفمميًسممعر0202ً
دولر/ مماًفمميً 454.50 مقارنممةًبممم0201ًًأكتمموبرشمم رًدولر/ مماًخممالل382.85ًًإلمماً

ًأرزرً%01أرزًتايالنممديًًر%1ًأرزًتايالنممديًأسممعارًكمم ًممماًنخفمماضا.ًتممالا0202ًًأكتمموبر
ًأكتمموبرشمم رًتلمماًالترتيمم ًخمماللًً% 11.91ر%14.69رً%14.86ًبنسممبةً%5فيتنمماميً
تراجعًتروضًاألسمعارًفميًمعظممًًإلاويرجعًهذاًالنخفاضًً.0202ًأكتوبرمقارنةًب0201ً

المعوقممماتًًتلممماًخلفيمممةًعمممعفًالحركمممةًالتجاريمممةًممممعًاسمممتمرارًالدولمممةًاألسممميويةًالمامممدرة
وصممولًدتًممماًزيممادةًالمبيعمماترًباإلعممافةًإلمماًصحمماللوجسممتيةًوارتفمماعًتكمماليفًالشممحاًالتمميً

 .الخريفيًإلاًاألسوااًفيًفيتنامً-ًالمحاولًالايفي

 ليام 0202ًًًأكتوبرمقارنمةًبم0201ًًأكتموبرخاللًشم رً %28.33بنسبةً ذرةسعرًالًارتفع
ًأكتموبردولر/ اًفمي186.75ً مقارنةًبم0201ًًأكتوبردولر/ اًخاللًش ر239.65ًًإلاً

عًأسممعارًالممذرةًإلمماًكمم ًممماًارتفمماعًالطلمم ًفمميًاألرجنتممياًمممعًنقممصً.ًويرجممعًارتفمما0202
ًر(0201صحتمماًمممار 0202ًًاإلمممداداتًالمتاصحممةًالتمميًتسممببتًفي مماً مماهرةًالنينمموً)نمموفمبرً

انخفماضًاإلنتما ًخاصمةًًرتأخرًأتمالًالحامادًممعًانخفماضًالمخمزونًفميًالوليماتًالمتحمدة
المقرونًبتوج اتًالولياتًالمتحمدةًنحموًًالتحادًاألوروبيًمعًاستمرارًالطل ًالقوًيًدولًفي

رًارتفمممماعًالمشممممترياتًممممماًالامممميا0201ًخفممممضًالزراتمممماتًتمممماًالمسممممتوىًالمتوقممممعًلعممممامً
لسممتخدامهًكعلممفًللحيوانمماترًتراجممعًاإلنتمما ًفمماًأوكرانيممارًباإلعممافةًإلمماًانخفمماضًالمخممزونً

 لدىًكبارًمادريًالذرة.ً
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ً(1رقمً)ًجدول                                                          
ًللحبوباألسعارًالعالميةً

 (2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)

ًأكتوبر الوصحدة السلع
0202 

ًسبتمبر
0201 

ًأكتوبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبسبتمبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأكتوبرً

0202 
 %28.33 %1.71 239.65 235.62 186.75 دولر/ ا لذرةا

 %11.91- %4.43 404.46 387.30 459.17 دولر/ ا %1أرزًفيتناميً

 %14.69- %1.02 395.00 391.00 463.00 دولر/ ا %01أرزًتايالنديً

 %14.86- %0.25 401.00 400.00 471.00 دولر/ ا %1أرزًتايالنديً

 %15.76- %0.41 382.85 381.27 454.50  ادولر/ (A1أرزًتايالنديً)

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًً:المادرًً

ً(4شك ًرقمً)                                                 
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللحبوب

ً (2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)
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ًاألسعارًالعالميةًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرى:ً-0-0
 ًًأكتوبربممممقارنمممة0201ًًًأكتممموبرخممماللًشممم رًًأسمممعارًهمممذاًالمجموتمممةًالسممملعيةًمعظممممارتفعمممت

2.33ًليام ًإلماًً%55.14بنسمبةًلحومًالمدواجاًفيًسعرًًارتفاعرًصحي ًبل ًأقاا0202ً
.ًتممالا0202ًًأكتمموبرفمميًًكجمممدولر/1.50ًقارنممةًبمممًم0201ًًأكتمموبرخمماللًشمم رًًكجمممدولر/

رًيمكسمميكًًيجمبممًرًراللحممومًالبقممرًيرً)أمريكممي(السممكرًًر)تممالمي(السممكرًًأسممعارًكمم ًممماًرتفمماعا
رً%34.52رً%40.20ًبنسمممبة)أمريكمممي(ًًمممموزًروجبممماتًأسمممماكرً)أوروبمممي(ًمممموزالبرتقمممالرً
شمم رًتلمماًالترتيمم ًخمماللًً%1.58رً%1.60رً%1.97رً%8.81ًر%27.43ر28.79%ً
األنشمطةًًتمودةًإلاويعودًارتفاعًأسعارًلحومًالدواجاً.0202ًًأكتوبربمقارنة0201ًًًأكتوبر

كبيرةًماًالسمكانًتلماًلقاصحماتًمكافحمةًًنسبةبعدًصحاولًًأيل ًدولًالعالمًوفتبًالمطاتمًفي
إلمماًكمم ًممماًانخفمماضًاإلنتمما ًبسممب ً ممرواًويرجممعًارتفمماعًأسممعارًالسممكرً .كورونممافيممرو ً

التحممادًاألوروبمميًوتايالنممدً)ثممانيًأكبممرًماممدرًللسممكرًفمميًكمم ًممماًيممةًفمميًمواتالالطقممسًييممرً
السمكرًمدفوتمةًبالرتفماعًالمسمتمرًفميًالسمت الكًالاياًماًرًارتفاعًوارداتًرًالبرازي العالم(

اللحممومًأسممعارًيرجممعًارتفماعًكممماًً.المحلميًمممماًأدىًإلماًصحممدوثًدتمممًإعمافيًلرتفمماعًاألسمعار
 ًًللمشترياتًفيًالايا.إلاًالرتفاعًالشديدًًًيالبقًر

 ًأكتوبربمممقارنممة0201ًًًأكتمموبررًأسممعارًهممذاًالمجموتممةًالسمملعيةًخمماللًشمم ًبعممضًتانخفضمم
ليام ًإلماًً%2.98ةًبنسمبًوجبماتًفمولًالامويارًفميًسمعًانخفاضرًصحي ًبل ًأقاا0202ً

ًأكتمموبريًفممً ممادولر/465.55 مقارنممةًبممم0201ًًًأكتمموبررًخمماللًشمم ً ممادولر/451.66ً
ًأكتمموبرًشمم رخمماللً %1.44بنسممبةًً()إتحممادًأوروبمميًالسممكرسممعرًًانخفمماض.ًتممالا0202ً
 .0202ًأكتوبربمقارنة0201ًً

 

 

ً
ً
ً
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ً(5جدولًرقمً)
ًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرًىاألسعارًالعالميةً

 (2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)

ًأكتوبر الوصحدة السلعً
0202 

ًسبتمبر
0201 

ًأكتوبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبسبتمبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأكتوبرً

0202 

 %55.14 %2.09- 2.33 2.38 1.50 دولر/كجم لحومًالدواجا

 %40.20 %1.69- 0.42 0.43 0.30 دولر/كجم السكرً)تالمي(

 %34.52 %3.69 0.82 0.79 0.61 دولر/كجم السكرً)أمريكي(

 %28.79 %0.71 5.70 5.66 4.42 دولر/كجم اللحومًالبقرًي

 %27.43 %1.40- 14.47 14.67 11.35 دولر/كجم مكسيكيجمبريً

 %8.81 %9.92- 0.66 0.74 0.61 دولر/كجم البرتقال

 %1.97 %0.76 0.92 0.91 0.90 دولر/كجم موزً)أوروبي(

 %1.60 %1.48- 1461.27 1483.27 1438.22 دولر/ ا وجباتًأسماك

 %1.58 %2.91- 1.15 1.18 1.13 دولر/كجم موزً)أمريكي(

 %1.44- %1.45- 0.38 0.38 0.38 دولر/كجم السكرً)إتحادًأوروبي(

 %2.98- %3.46- 451.66 467.83 465.55 دولر/ ا وجباتًفولًالاويا

www.worldbank.orgًًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًً:المادر
ً
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ً(5شك ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرًىًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)                                              
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ً:لعالميةًللموادًالخاماًرابعاا:ًاألسعار
 ًصحيم ًبلم ًًر2121ًأكتوبربممقارنمة2121ًًًأكتموبرشم رًخاللًًالموادًالخامأسعارًًمعظمارتفعت

شرًقطمافيًسمعرًًرتفاعأقااًإ خماللًًكجممدولر/2.59ًليام ًإلماًً%56.88بنسمبةً (A)مؤ
ًأسمعارًكم ًمماًارتفماعرًتمالا2121ًًأكتوبرفيًًكجمدولر/1.65ًمقارنةًبم2121ًًًأكتوبرش رً
بنسممبةً(ًالكمماميروًن)ًصممغيرةًقطممعًأخشممابرً(ماليزيمما)ًصممغيرةًأخشممابًقطممعرً(TSR20)مطماطً
ًأكتوبربمممممقارنممممة2121ًًًأكتمممموبرشمممم رًتلمممماًالترتيمممم ًخمممماللًً%5.56رً%5.56ًر13.29%
ًالمدولًماًالعديدًقيامًإلاًأدىمماًًدلتاًمتغيرًانتشارًالقطاًالاويرجعًارتفاعًأسعارًً.2121

ًالزيمادةرًالمامانعًإيمالاًبعمضًمن ماًوقائيمةالًتمدابيربعضًالبم(ًفيتنمامًمثم )ًال امةًالاناتية
لجفممااًفمميًيممربًنتيجممةًلالكبيممرةًفمميًالطلمم رًانخفمماضًاإلنتمما ًخاصممةًفمميًالوليمماتًالمتحممدةً

انخفمماضًإنتمما ًالبرازيمم ًوباكسممتانًرًاأل لسمميتكسمما ًوسلسمملةًاألتاصمميرًتلمماً ممولًسممواصح ً
المنتجماتًالمامنوتةًمماًاألليمااًالتميًاسمتيرادًالوليماتًالمتحمدةًًوال ندرًباإلعمافةًإلماًصحظمر

الاينيةًالتيًتنتجًنحوًثل ًالقطاًالمزروعًفاًالامياXinjiangًًشركةًًتزرت اًأوًتعالج ا
أنًالحظرًيمتدًإلاًدولًالطراًالثال ًالتيًتستوردًالمنسوجاتًالوسيطةًمماًالامياًخاصةًًو

رًانخفمماضًالوليمماتًالمتحممدةن ائيممةًلتقممومًبتاممديرهاًبعممدًذلممجًإلمماًتحويل مماًإلمماًسمملعًتقممومًبًو
رًوكمذلجًالزدصحمامًفماًالشمحاًجائحةًكورونمانتيجةًل2121/2121ًًالاادراتًالمريكيةًلموسم

المطماطًإلماًكم ًمماًالزيمادةًالضمخمةًفميًالطلم ًتلماًالقفمازاتًويرجعًارتفاعًأسمعارًً.البحرًى
جائحةًكورونارًانتعافًاإلنتا ًالاناتيًفيًالايارًانخفاضًالتوريدًنتيجةًلستمرارًالواقيةً

جنموبًًدولإنتما ًًتمأثرالعمالم(ًنتيجمةًللفيضماناترًًفميماًتايالندًوإندونيسمياً)أكبمرًالمموردياً
اسمتمرارًبمنقصًالعمالمةًالممرتبطًبً(أكثمرًمماًثلثميًإممداداتًالمطماطًالطبيعمي)توفرًًأسياشراً
 ًً.كوروناجائحةً

 ًبممنفسًالنسمممبةًخشمم ًممماً بقممماتًرقيقممةرً(ماليزيممما)جممذوعًخشمم ًًأسممعارًكمم ًمممماًانخفضممت
جمذوعًخشم ًانخفاضًسعرًًماتالهً.2121ًأكتوبربمقارنة2121ًًًأكتوبرًخاللًش ر7011%ً

 .%1.44بنسبةًً)الكاميرون(

ً



0202ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبرمفًونًً–(85ً)ًالعددًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًًًًًًًًًاتجاهات

 

ونياإللكتًرًوالنشرًوالتقاريرًصحاا لالًالمركزيةًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالرقميًوالتحولًالمعلوماتًنظمًقطاع  - 18 - 

ً(6جدولًرقمً)ًً
ًللموادًالخاماألسعارًالعالميةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً(2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)

ًأكتوبر الوصحدة السلعً
0202 

ًسبتمبر
0201 

ًأكتوبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبسبتمبرً

0201 

ًمعدلًالتغير
مقارنةًبأكتوبرً

0202 

 %56.88 %13.21 2.59 2.29 1.65 دولر/كجم (Aًًقطاً)ممشر

 %13.29 %6.53 1.73 1.63 1.53 دولر/كجم (TSR20مطاطً)

 %5.56 %0.30- 746.43 748.67 707.08 0دولر/م قطعًأخشابًصغيرةً)ماليزيا(

 %5.56 %0.30- 656.25 658.21 621.65 0دولر/م قطعًأخشابًصغيرةً)الكاميرون(

 %1.44- %1.45- 406.04 412.02 411.95 0دولر/م جذوعًخش ً)الكاميرون(

 %7.00- %2.62- 482.72 495.69 519.06 سنت/لوح خش ًماً بقاتًرقيقة

 %7.00- %2.62- 263.17 270.24 282.99 0دولر/م جذوعًخش ً)ماليزيا(

www.worldbank.orgًًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًً:المادر
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ً(6شك ًرقمً)
 معدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللموادًالخام   

ً (2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)                                           ًًً  
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 :العالميةًلألسمدةًخامساا:ًاألسعار

 صحيمم ًبلمم ًًر0202ًأكتوبربمممقارنممة0201ًًًأكتمموبرشمم رًخمماللًًمدةأسممعارًاألسممًجميممعتًارتفعمم
شم رًخماللًًدولر/ ما612.50ًإلماًليام ًً%150.0بنسبةًاليورياًًفيًسعرًارتفاعأقااً
كم ًمماًارتفماعًأسمعارًتمالاًً.0202ًأكتموبرفميًدولر/ ماً 245.0 مقارنمةًبمم0201ًًأكتموبر

ًبنسممبةًملوريممدًالبوتاسمميًورًكسممفاتخممامًالفًورًثنممائيًفوسممفاتًاألمونيممومرًسمموبرًفوسممفاتًثالثممي
0201ًًأكتممموبرشممم رًخممماللًًالترتيممم ًتلممماً%9.14رً%84.38رً%88.43ًر113.10%
يرجممعًارتفمماعًأسممعارًاليوريمماًإلمماًكمم ًممماًارتفمماعًأسممعارًمممدخالتًًو.0202ًًأكتوبربمممقارنممةً
مماًالوليماتًالمتحمدةًومامرًلتتجماوزًالمعمروضًًفميارتفاعًمستوياتًالطلم ًخاصمةًًراإلنتا 
رًباإلعافةًإلاًنقصًإمداداتًالغازًالطبيعميًبالامياًوارتفماعًأسمعارًالفحممًالمذيًأثمرًدةاألسم

ثنمائيًفوسمفاتًاألمونيمومًإلماًكم ًمماًًأسمعاريرجمعًارتفماعًًبالسل ًتلاًمنتجميًاليوريما.ًكمما
ًأسمممترالياًفممميالرئيسممميةًخاصمممةًًاتمنممما  ًالزراتممممممماًًتلممماًاألسممممدةًالعمممالميارتفممماعًالطلممم ً

ًفميأكبمرًمنمتجًً”Mosaic“شركةًًالمقدمةًمااللتماساتًًمريكاًالشماليةروالبرازي ًوال ندًوأ
بشمك ًًنتما اإًلًومًتلاًالوارداتًماًالمغربًوروسياًالتحاديةًلقيام مماًبمدتمالعالمًلفرضًرس

ثنائيًفوسفاتًاألمونيومًتلاًاتتمادًالاياًًباإلعافةًإلاًرًخططًالدتمًالحكوميةرييرًتادل
ًًً.فريقيةصحماًالخنازيرًاألًيكأصحدًمكوناتًالعلفًلتخط
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ً(7جدولًرقمً)
ًلألسمدةاألسعارًالعالميةً

ً(2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)

ًأكتوبر الوصحدة السلع
0202 

ًسبتمبر
0201 

ًأكتوبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبسبتمبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأكتوبرً

0202 

 %150.00 %46.27 612.50 418.75 245.00 دولر/ اً اليوريا

 %113.10 %7.71 618.00 573.75 290.00 دولر/ اً سوبرًفوسفاتًثالثي

 %88.43 %4.53 672.90 643.75 357.10 دولر/ ا ثنائيًفوسفاتًاألمونيوم

 %84.38 %0.00 147.50 147.50 80.00 دولر/ اً خامًالفوسفات

 %9.14 %0.00 221.00 221.00 202.50 دولر/ اً كلوريدًالبوتاسيوم

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًً:المادر

ً(7شك ًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلألسمدة

  (2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)
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ً:العالميةًللمعادنًسادساا:ًاألسعار
 تداًالذه ًًر0202ًأكتوبربمقارنة0201ًًًأكتوبرخاللًش رًًالمعادنأسعارًًجميعًارتفعت

01.100ًًإلاًليا ً%107.54بنسبةًالقاديرًصحي ًبل ًأقااًارتفاعًفيًسعرًًوالفضةر
ًًألفًدولر/ ا ًش ر ًب0201ًًأكتوبرخالل ًمقارنة ًً اولر/ألفًد12.111ًم ًأكتوبرفي

ًرالنيك رًالبالتينيومالرصاصرًالزنجرًالنحا رً األلمونيومر.ًتالاًارتفاعًأسعارًك ًما0202ً
ً لحديدا ًر%16.07ًر%27.06ًر%32.01ًر%37.66ًر%46.40ًر%62.47بنسبة

ويرجعًارتفاعًسعرً.0202ًًأكتوبربمقارنة0201ًًًأكتوبرالترتي ًخاللًش رًًتلا 2.61%
ًانخفاضًالمعروضًبسب ًتملياتً ًاللكترونياتر ًالطل ًتلا ًارتفاع ًما ًإلاًك  القادير

ليفياًوبيروًوماليزيارًانخفاضًإنتا ًالبرازي ًواندونيسياًوالعطراباتًالسياسيةًاإليالاًفيًبًو
ويرجعًارتفاعًسعرًاأللمونيومًإلاًك ًماًانتعافًالمبيعاتًفيًفترةًتخفيفًقيودًميانمار.ًًفي

اإليالاًوالتنقالتًالداخليةًوالخارجيةرًزيادةًأنشطةًالبنا رًزيادةًالطل ًفيًالاياًوالولياتً
ةًالتيًتحولتًإلنتا ًالجعةًفيًالعل ًالمعدنيةًبدلاًماًالبرامي ًلمواج ةًزيادةًالطل ًالمتحد

المنزليًأثنا ًفتراتًاإليالاًوانخفاضًالتجمعات.ًكماًارتفعتًأسعارًالنحا ًنتيجةًلك ًماً
ًاستراتيجي ًمخزون ًلتكويا ًالاينية ًالواردات ًًزيادة ًوالتشييدًًفيواستخدامه ًالتحتية البنية

ًًوالبنا ر ًالمنتجيا ًأكبر ًشيلي ًفي ًالعطرابات ًلجائحة ًقطعًنتيجة ًفي ًتسب  ًمما كورونا
زيادةًالمشروتاتًالمزمعًإنشاؤهاًفيًك ًإلنتا ًمثلماًصحدثًفيًبنماًوبيرو.ًويتوقعًتملياتًا

ً ًبيرو. ًبنمار ًمنغوليار ًإندونيسيار ًالديمقرا يةر ًالكونغو ًالزنجًماًشيلير ويرجعًارتفاعًسعر
لطل ًالاينيًفيًالبنيةًالتحتيةرًانتعافًإنتا ًالسياراتًتالمياارًارتفاعًإلاًك ًماًزيادةًا

ًفيً ًخاصة ًلإليالا ًنتيجة ًالتعديا ًنشاط ًتضرر ًالمعمرةر ًالست الكية ًالسلع ًتلا الطل 
ً ًالرئيسية ًالتعديا ًويرجعًًفيمنا   ًأفريقيا. ًوجنوب ًالايا ًوشمال ًالجنوبية ًأمريكا دول

ًاًل ًما ًك  ًالرصاصًإلا ًسعر ًصحي ًيستخدمًارتفاع ًالسياراتر ًفيًصناتة نتعافًالعالمي
ًالتقليديً ًبالوقود ًتعم  ًالتي ًالسيارات ًفي ًالرصاصًالحمضية ًبطاريات ًفي ًأساسي بشك 

ًفيوالمركباتًالك ربائيةرًانخفاضًإنتاجهًبسب ًاإليالاًالعامًنتيجةًلجائحةًكوروناًخاصةً
ًويرجعًارتفاعًسعرًالنيك ًإلاًك ًم ًالجنوبية. ًالطل ًماًقطاعًالفولذًدولًأمريكا اًزيادة

بطارياتًالسياراتًالك ربائيةرًانخفاضًإنتا ًالفلبياًًفيالاياًواستخدامهًًفيالمقاومًللادأً
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بسب ًموسمًاألمطار.ًوارتفعًسعرًالبالتينومًنتيجةًلك ًماًانتعافًصناتةًالسياراترًتطبي ً
ةًمماًأدىًإلاًارتفاعًالطل ًمعاييرًصارمةًفيماًيخصًالنبعاثاتًفيًالاياًوالدولًاألوروبي

روسياًًفيتليهًلستخدامهًفيًمحولتًالتحفيزًالذاتيرًصحدوثًفيضاناتًفيًمنجمياًللبالتياً
ً ًالمعروضًمنه. ًانخفاضًصحجم ًأدىًإلا ًمما ًوجنوبًأفريقيا ًارتفاعًسعرًالتحادية ويرجع

ً ًإلا ًالحديد ًما ًثانك  ًالبرازي  ًما ًالقادمة ًلًيانخفاضًاإلمدادات ًمادر ًبعدًأكبر لحديد
ًالاين ًالطل  ًزيادة ًالتعديار ًمنا   ًوإتاقة ًكورونا ًلجائحة ًنتيجة ًالحديدًًيأستراليا تلا

ًإل ًأستراليا ًما ًخاصة ًنتيجة ًاألفران ًصيانة ًأتمال ًتوق  ًالتخزيار رًكوروناًجائحةلتادة
ًًانخفاض ًالحديد ًالمعروضًماًخردة ًارتفاعًمع ًقب  ًالتوتراتًالال ًمانعيالطل ًما ر

ًخفضًًالجيوسياسية ًفي ًتسب  ًمما ًالحديد( ًلخام ًالرئيسي ً)المورد ًوأستراليا ًالايا بيا
ًباإلمدادات ًالخاصة ًالتوقعات ًإلا ًباإلعافة ًر ًبدايةزيادة ًمع ًًاألسعار ًالايا ًلخطت اتنفيذ
 ً.(0201-0201)ًالخمسية

 ًرًصحي ًبل 0202ًًأكتوبرمقارنةًب0201ًًأكتوبرانخفضتًبعضًأسعارًالمعادنًخاللًش ر
ًالذه ًًفيًسعرًضانخفاأقااً خاللًًأوقيةدولر/1776.85ًليا ًإلاًً%6.49بنسبة
ً 0201ًًًأكتوبرش ر ًبم ًًأوقيةدولر/1900.27ًمقارنة ًانخفاض0202ًًأكتوبرفي ًتالا .
وكلماًًاألمريكيًتالقةًتكسيةًبياًأسعارًالذه ًوالدولرلوجودًً%3.37بنسبةًًالفضةسعرً
نخفاضًنتيجةًًلًوالفضةًنخفضتًأسعارًالذه اًاكلمًقوةًالدولرًمقاب ًالعمالتًاألخرًىًزادت
ًالنخفاضًإقبالالطل  ًفيًهذا ًساهم ًوقد ًاألمريكيًً. ًالدولر ًتلاًشرا  األسوااًاألسيوية

ًًخاللًاألش رًالماعية.ًلقوائمًالروات ًاألمريكيةًالقويةوبيعًالذه ًكاستجابةً
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ً(8جدولًرقمً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًللمعادناألسعارًالعالميةً

ً(2121ًأكتوبرمقارنةًب2121ًًأكتوبر)

ًأكتوبر الوصحدة السلع
0202 

ًسبتمبر
0201 

ًأكتوبر
0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبسبتمبرً

0201 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبأكتوبرً

0202 

 %107.54 %8.13 37722.92 34887.30 18176.59 دولر/ اً القادير

 %62.47 %3.52 2934.39 2834.56 1806.10 دولر/ اً األلمونيوم

 %46.40 %5.41 9829.22 9324.71 6713.81 دولر/ اً النحا 

 %37.66 %10.67 3359.91 3036.02 2440.65 دولر/ اً الزنج

 %32.01 %4.29 2344.83 2248.30 1776.27 دولر/ اً الرصاص

 %27.06 %0.07- 19362.39 19376.88 15239.36 ادولر/  النيك 

 %16.07 %4.51 1017.10 973.19 876.27 دولر/أوقية البالتينيوم

 %2.61 %1.29- 122.91 124.52 119.78 دولر/ ا الحديد

 %3.37- %0.98 23.41 23.19 24.23 دولر/أوقية الفضة

 %6.49- %0.10 1776.85 1775.14 1900.27 دولر/أوقية الذه 

 www.worldbank.orgًبياناتصحس ًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباصح ًماًً:مادرال ًً

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

ً(0202ًأكتوبرمقارنةًب0201ًًأكتوبر)
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