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ًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًاتجاهات
ً(1211ًسًرمابمقارنة1211ًًًسًرما)

=================ً
ًسًرمممامقارنممةًب2022ًًسًرممماشمم رًًخممالليتضمممنًالتقريممرًتطممورًأسممعارًأهمممًالسمملعًالعالميممةً

لًالمموادًكملًممنًالطاقمةلًالمشمروباتلًالغمذا ًمجموعماتًسملعيةًأساسميةًتتمثملً ميًلست2021ًً
ًلةعمماتًالسمملعيةًالخااممةًبكمملًمممنًالطاقمموقممدًارتتعممتًأسممعارًالمجمًوالمعممادن.ًًةلالخمماملًاألسمممد

لً(زيممتًدوارًالشمممس)عممداًًزيمموتًالطعممامالمشممروباتً)عممداًالكاكمماوًوشممااًكولكاتمما(لًًاألسمممدةل
مجموعممةًالسمملعًالغذائيممةًاألخممرىً)عممداًالسممكرً(تحممادًأوروبممي(.ًبينممماًانختضممتًأسممعارًالمجموعممةً

ومطماطAًًلًالموادًالخامً)عمداًقطمنًمرشمرً(القمحًاألمريكيًوالذرة)عداًبالحبوبًالسلعيةًالخااةً
TSR20.) 

ً:ًاألسعارًالعالميةًلسلعًالطاقة:أولًا
 ًلتقريممرًمنظممةًكأوبمماكًالامادرً ممي جائحمةًكورونمماًتمميثيرًًيتوقممعًاسمتمرارل2022ًً برايمرو قماًا

ممنًامعوبةًالحكممًعلىًمعدلتًالنموًالقتااداًعلىًالمدىًالمتوسطًوالطويل.ًوعلىًالرغمً
المبكرًعلىًالعواقبًكاملةلً(لًأنم ًيالحمظًكملًممنًظ مورًبعمضًالتجاهماتً ميًالتحمراًنحموً
اقتاادًعالميًأكثرًمحليةًوأقلًتشابكاالًنموًمستوياتًالديونًالعالميمةًبامورةًكبيمرةلًارتتماعً

مًتريليمونًدولرلًباإلضما ةً(لمىًظ مورًموجمةًتضمخ22ًالتحتيزًالمماليًلتاملً(لمىًنحموًحزمً
تجتمماغًغالبيممةًدولًالعممالمًوزيممادةًمعممدلتًالتائممدةًومسممتوياتًالضممرائبًوانختمماضًمعممدلتً

حتممىًعممامًً%1.1ميًليامملً(لممىًالسممياحة.ًويتوقممعًانختمماضًمعممدلًنممموًالنممات ًالعممال سممنوياًا
يتوقعًارتتاعًنسمبةًمسماهمةًالمدولًالغيمرً.ًكما2022ً-2012خاللًالتترةًً%2.2ل2012ً

قتاماداًوالتنميمةً ميًالنمموًالعمالميًخماللًالسمنواتًالقادممةلًأعضما ً ميًمنظممةًالتعماونًال
ًالعمالميمنًالطلمبًً%20(لىًنحوًعلىًالطاقةًاألوليةًًطلبًهذهًالدولًيالتوقعًأنًيحيثً
لًأسمياًواف ريقيماًوالشمرألًاألوسمطدولًً يمد وعةًبزيادةًالسكان2022ًً-2022التترةًًخالل

مد وعممةًًوالتنميممةًاالتعمماونًالقتاممادًدولًمنظمممةً مميبينممماًتسممتمرًعنممدًنتممسًمسممتويات اً
وقممدًأدتًً.كتمما ةًالطاقممةًوتقنيمماتًالطاقممةًمنختضممةًالكربممونً(جممرا اتبسياسمماتًالتركيممزًعلممىً
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ممماًأثمرًعلمىًزيمادةًأسمعارًًاحالمةًممنًعمدمًاليقمينًالقتامادً(لمىالحربً ىًأوروباًالشرقيةً
علمىًالتمد قاتًالتجاريمةًًالتميثيرً(لمىلًباإلضما ةًالعمالميالسلعًمماًيزيدًممنًتاماعدًالتضمخمً

محدوديمةًهمذاًوممعًسمرعةًالتطموراتًًوً.ولوجستياتًالنقملًواختناقماتًسالسملًالتوريمدًالعالميمة
عادةًهيكلةًتد قاتًاإلنتاجًوالتجمارةلًالبياناتً عمدمًأامبحًهنمااً يماًيتعلألًبالنطاألًوالقيودًواف

ًاألنشمطةًالقتاماديةقدرةًعلىًتوقعًو  مًالعواقبًبعيدةًالمدىًل مذاًالامراعًممماًيمرثرًعلمىً
مممنًخممارجًًالقتامماداتًالرئيسمميةً مميًمنظمممةًالتعمماونًالقتامماداًوالتنميممةًوأيضمماًاً مميخااممةً

ًعلممىًالمممدىًالطويممليلًيتوقممعًلاممندوألًالنقممدًالممدولًوو قمماًاً.المنظمممةًولكممنًبممدرجاتًمتتاوتممة
ولًتحمً ميًحالمةًحمدوثالسياسميًالعمالميًًوًتبديلًالنظامًالقتااداًوالجغرا ميكنتيجةًللحربً

عمادةًهيكلمةًلً يًتجارةًالطاقمة لًتنويمعًعممالتًشمبكاتًالممد وعاتًوتقسميمسالسملًاإلممدادلًواف
امدماتً ميًكملًممنًالقنمواتًالرئيسميةًلتميثيرًاألزممةًتتمثملًًوو قمااًللبنماًالمدوليلالحتياطي.ً
المستثمرينً(لمىًالسمتثماراتًًلجو ًخااةًالقمحلًارتتاعًأسعارًالبترولًوالغازلًأسعارًالغذا 

ًلًتحويالتًالعاملينًبالخارجلًالسياحة.منةاآل
 ًحيممثًل2021ًًسًرمممامقارنممةًب2022ًًسًرممماشمم رًخمماللًًأسممعارًسمملعًالطاقممةًجميممعارتتعمت

42.39ً(لممىًلياملًً%591.90بنسممبةًًروبمي(ًو)أأقامىًارتتمماعً ميًسممعرًغمازًطبيعمميًًبلم 
مليمونًدولر/6.13ًمقارنمةًبمم2022ًًخاللًش رًممارسًدولر/مليونًوحدةًحراريةًبريطانيةً

غمازًًل)يابماني(ًمسالتالهًارتتاعًسعرًغازًطبيعيًل2021ًًسًرماً يوحدةًحراريةًبريطانيةً
2022ًًسًرممماخمماللًشمم رًعلممىًالترتيممبًً%90.44لً%128.37بنسممبةً)أمريكممي(ًًيطبيعمم

وو قااًلمنظمةًكأواباكلًيرجعًارتتاعًأسعارًالغازًالطبيعيً(لىًكملًممنً.2021ًًسًرمامقارنةًب
الكبممرىً)الوليمماتًالمتحممدةلًالاممينلًال نممدلًاألسممواألًالمسممت لكةًدًمممنًانتعممااًالطلممبً مميًعممد

ً ميتعطملًالتمد قاتًً ميممماًتسمببًأغلبًالمدولًاألوروبيمة(ًنتيجمةًلنختماضًدرجماتًالحمرارةً
لموسمًالشمتا ًًتحسباًاالاينًًزيادةًطلبًونموًالطلبً يًقطاعًالك ربا لخطوطًأنابيبًالغازً

ارًالمنتجمينًللغمازًالطبيعميًالمسمالًكاسمتجابةًلتمداعياتًتختيضًاإلنتاجًممنًقبملًكبملًالحالي
جائحةًكوروناًلتحقيألًالتوازنًبينًالعرضًوالطلمبلًتختميضًالعديمدًممنًالشمركاتًلميزانيات ماً
الرأسماليةًوالتشغيليةًمقارنةًبماًكانًمخططااًنتيجةًلتقلبًأوضاعًاألسواألًوعدمًمعر مةًوقمتً

ختماضًقيممةًالسمتثماراتًالجديمدةلًانتعمااًالطلمبًالتعا يًمنًآثارًالجائحمةًممماًأدىً(لمىًان
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األسمميواًالنممات ًعممنًالنتعممااًالقتامماداًللممدولًاألسمميويةًوالنختمماضًالقياسمميً مميًدرجمماتً
الحممرارةلًباإلضمما ةً(لممىًارتتمماعًالعقممودًاآلجلممةًللغممازًالطبيعمميً مميًأوروبمماًوأسممياً(لممىًأعلممىً

وتتوقمعًوكالمةًمعلومماتًالطاقمةً طلمب.مستويات اًمنذًأكثرًمنًعامًبسببًالزيادةًالحادةً يًال
.ًنتيجةًلنختاضً(نتاجًأغلمبًالمدولاألمريكيةًحدوثًنقصً يًعرضًالغازًالطبيعيًالمسالً

(لمىًًدعموةًوكالمةًالطاقمةًالدوليمةيتوقعًاستمرارًارتتاعًأسعارًالغازًالطبيعميًممعًاسمتمرارًكماً
يمادةًًزًتعتبمرًلنيوزكًالةًكسكاوكاوو قااًلً.المناخًالمحتملب دفًمواج ةًتغيرًعدمًالستثمارً

لًكممماًوالممدولًالمسممت لكةًأحممدًأسممبابًهممذهًالزيممادةًالتحاديممةًالخال مماتًالسياسمميةًبممينًروسمميا
عمامًًممعًن ايمةللغمازًالطبيعميًالمسمالًًةمامدًرالمدولًالًلقائممة المتحمدةًالوليماتًتامدرتتوقعً
وأوكرانيممماًعلمممىًًالتحاديمممةًوقمممدًأثمممرتًالحمممربًبمممينًروسمممياً.لتتجممماوزًقطمممرًوأسمممتراليا2022ً
المسئولةًعنًًهيًالتحاديةًكً إنًروسياوذكا ًاألعمالًلوكالةًكريستادًللطاقةلً و قااًاألسعار
خااممممةًبعممممدًأنًلًاألوروبمممميالتحممممادًً مممميالمسممممتخدمًًالطبيعمممميمممممنًالغممممازًً%20توريممممدً
وهمميًأكبممرًمحطممةًنوويممةً مميًأوروبمماًً مميًأوكرانيمما للطاقممةًالنوويممةًكزابوريجيمماكمحطممةً هوجمممت

بشممينًالعقوبمماتًالجديممدةًوتحجيم مماًإلنتمماجًروسممياًالتحاديممة.ًكممماًبًارتتمماعًالمخمماوفًبسممب
والكيانممماتًًكبمممرومًغمممازكالمشمممتركةًممممعًًمشمممروعات اكشممملكًأن ممماًسمممتتخارجًممممنًأعلنمممتًشمممركةً

تعتمزمًبيمعًحامت اً ميًخمطًاألنابيمبًًاإليطاليةًللطاقةًبين اًك(ينيكالمرتبطةًب الً يماًارحتً
ًغممازكوالممذاًتشممتراً مميًملكيتمم ًمممعًلً(لممىًتركيمماًالتحاديممةًزًمممنًروسممياكًلنقمملًالغممابلوسممتريمك

ًأممراًامكتبًمراقبةًاألاولًاألجنبيةًالتمابعًلموزارةًالخزانمةًاألمريكيمةًًكماًأادرً.الروسيةًكبروم
2ًنمموردًسممتريمًكالمعممامالتًالتمميًتشممملًخممطًأنابيممبًًجميممعًإلن مما 21/2/2022ً مميًًتنتيمذياًا

AGأوًً%20ذاًالخطمطًلحاممصًمباشمرةًأوًغيممرًمباشمرةًبنسممبةًهممًأوًأاًكيمانًيمتلمماً يم ًك
 ًً.أكثر

 بلم ًأقامىًلًحيمث2021ًًسًرممامقارنمةًب2022ًًسًرمماخماللًشم رًًارتتعتًأسعارًالبتمرول
دولر/برميممل115.59ًًليامملً(لممىًً%77.31ًبنسممبة(ًبرنممت)ارتتمماعً مميًسممعرًبتممرولًخممامً

.ًتممالهًارتتمماع2021ً مميًمممارسًدولر/برميممل65.19ًًمقارنممةًبممم2022ًًخمماللًشمم رًمممارسً
بنسمبةً(ًغمربًتكسماس)لًبتمرولًخمامً(متوسمط)لًبتمرولًخمامً(دبمي)أسعارًكلًمنًبترولًخامً

ًسًرمممامقارنممةًب2022ًًسًرممماخمماللًشمم رًعلممىًالترتيممبًً%74.0لً%76.09ل76.87%ً

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1488169
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2540004
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2540004
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ل.2021ً (لممىًالطلممبًزيممادةًلًترجممعًزيممادةًاألسممعارً(لممىًكمملًمممنًوكالممةًالطاقممةًالدوليممةوو قمماًا
.ًويتوقمعًاسمتمرارًارتتماعًاألسمعارًالنتقالتًوالمرحالتزيادةًلًئحةًكوروناماًقبلًجاًمستويات

كمماًأنًهنمااًً.لتتراتًطويلةً يًظملًتعما يًالطلمبً ميًبعمضًاألسمواألًالرئيسميةًمثملًالامين
العممالميًلممدعمًعممودةًمعممدلتًالنممموًلمسممارهاًالسممابألًمممماًيممرداً(لممىًًلالقتاممادحممزمًتحتيممزً

ةًنشاطًالسترًوالسياحةًلمعدلت ًالطبيعية.ًوقدًسماهمتًانتعااًالطلبًعلىًالبترولًمعًعود
ج ودًكأوبا+كً يًختضًالمعروضًالعالميًمنًالبترولًمعًوجودًتوقعاتًبارتتاعًسمعرًخمامً

مممعًن ايممةًعممامًًدولر/برميممل200ًً(لممىليامملًمممعًاسممتمرارًالحممربًالروسمميةًاألوكرانيممةًبرنممتً
بتختمميضًعممددًمممنًالممدولًإلنتاج مماًمثمملًرًو2022ً سممياًالتحاديممةًوكازاخسممتانًو قمماًامممدعوماًا

وو قااًلتقريرًالبناًالدوليلًيرجعًارتتاعًأسعارًالبترولً(لىًالنتعمااًالسمريعًًلتتاألًأوبا+.
 مميًالقتاممادًالعممالميًواسممتمرارًختممضًاإلنتمماجًمممنًجانممبًمنظمممةًالممدولًالماممدرةًللبتممرولً

المتاوضماتًلمةًتعثمرًج مودًحاويتوقعًالمزيدًمنًارتتاعًأسعارًالبترولً ميً)أوبا(ًوشركائ ا.ً
مممنًً%22لًحيممثًيمثمملًالبتممرولًالروسمميًنحمموًالسمملميةًإلن مما ًالحممربًالروسمميةًاألوكرانيممة

ًالطلمبًعارتتملًيتوقمعًالتقريرًمنظمةًكأوبماك قاًاوارداتًدولًالتحادًاألوروبيًمنًالبترول.ًوًو
ًبرميملًونمليم52.2ًمقارنمةًبمم2022ًًمليونًبرميملًيوميمااًعمام99ًًليالً(لىًًالبترولًعلى
لياملً(لمىًًالعمالميًالطاقمةًممزي ً ميًحامةًبميعلىكمماًيتوقمعًاحتتماظًالبتمرولًً.2020عامً
 .2020عامًً%10ل2022ًعامًً%11مقارنةًبم2022ًً يًعام25%ًً

 خماللًدولر/طمنً 294.42 لياملً(لمىً%224.75بنسمبةًً)جنموبً( ريقيما( حممًًسعرًارتتع
ًأسمعار.ًويرجمعًارتتماع2021ًارسً ميًممدولر/طمن90.66ًًمقارنمةًبمم2022ًًش رًممارسً

التحمً(لىًكلًمنًضعفًدرجةًتميثيرًاإلجمرا اتًالحترازيمةًلجائحمةًكورونماًعلمىًالطلمبًعلمىً
ماادرًالتد ئةًوالك ربا لًتزايدًاإلقبالًعلىًالتحمًنتيجةًلرتتاعًسعرًالغازًالطبيعيً ميًظملً

للبيئممة(لًانختمماضًتوقممعًالممموردونًزيممادةًالطلممبًعلممىًالتحمممً)الوقممودًاألرخممصًواألكثممرًت لويثمماًا
(نتاجًالاينًوزيادةًواردات اًمنًكلًمنًاندونيسيالًجنوبًأ ريقيالًروسياًالتحاديةلًالولياتً
المتحدة.ًوسوفًتتمثملًالعقبمةًالرئيسميةًأممامًالسمت الاًالعمالميًالمتزايمدًللتحممً ميًاسمتمرارً

حيمممثًتقمممومًالحكومممماتًتحمممادًاألوروبممميلًالمسمممموحةًلنبعاثممماتًالكربمممونًباإًلًالعمممملًبالحمممدود
األوروبيةًبدراسمةً(مكانيمةً(جمرا ًتختيضماتًأكبمرًللحمدودًالمسمموحةًلنبعاثماتًالكربمونًحتمىً
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.ًوقدًتمًالتتاألً مي2020ًحتىًًاإلجرا وسوفًتقومًالقتااداتًاألاغرًب ذاًل2010ًعامً
اإلطاريةًًمحادثاتًمرتمرًالدورةًالسادسةًوالعشرينًلمرتمرًاألطرافً يًاتتاقيةًاألممًالمتحدة

انعقمدتًخماللًالنامفًاألولًممنًًالتي يًجالسجوًباسكتلنداًً(COP26)ًبشينًتغيرًالمناخ
192ًعلممىًكميثمماألًجالسممجوكًالممذاًوا قممتًعليمم ًجميممعًالممدولًالبممال ًعممددها2021ًًنممو مبرً

تعممملًبممالتحمًووقممفًاإلعانمماتًالمقدمممةًًالتمميمممنًاسممتخدامًالطاقممةًًيعلممىًالممتخلصًالتممدريج
بماًًلالمعتمدةًعلىًالتحمً يًالعالمالكبرىًالقتااداتًًتحراًبعضويالحظًللوقودًاألحتورى.ً

بمبط ًشمديدً ميًهمذاًالتجماه.ًوقمدًشمكلًًةل يًذلاًأسمترالياًوالامينًوال نمدًوالوليماتًالمتحمد
للمملكمممةًالمتحمممدةًبامممتت اًمضممميتةً رئيسمممياًا ممممنًالماضممميكًمحممموراًا همممدفًكجعممملًالتحممممًشممميئاًا

لعالمًعلىًالمسارًالاحيحًللحدًمنًالحتباسًالحمراراً ميًلمرتمرلًوالذاًي دفً(لىًوضعًاا
ً ميًالرتتماعويسملطًهمذاًً.درجمةًمئويمةً موألًمسمتوياتًمماًقبملًالعامرًالامناعي1.2ًحدودً

األسممعارًالضممو ًعلممىًالحلقممةًالمترغممةًالسمملبيةًالمالزمممةًلتغيممرًالمنمماخلًحيممثًتممرداًدرجمماتً
كمماًيمرداًالجتمافًالشمديدً(لمىًختمضًً.الحرارةًشديدةًالرتتاعً(لىًزيادةًالطلمبًعلمىًالطاقمة

اإلنتاجًمنًسدودًالطاقةًالك رومائيةًمماًيد عًالمرا ألً(لىًحرألًالمزيدًمنًالوقودًاألحتوراً
للبيئة. وقدًأثرتًالحربًالروسيةًاألوكرانيمةً ميًأسمعارًالتحممًحيمثًتموردًروسمياًًاألكثرًتلويثاًا

التحممًممماًيمرداً(لمىًالمزيمدًممنًًالتحاديةًأكثرًمنًنامفًاحتياجماتًالتحمادًاألوروبميًممن
 ارتتاعًاألسعارً يًحالةًاستمرارًالعقوباتًعلىًروسياًالتحادية.
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ً(1دولًرقمً)ج
ًعًالطاقةساألسعارًالعالميةًلل

ً(1211ًسًرمامقارنةًب1211ًًسًرما)

ًمارس الوحدة السلع
2021 

ً براير
2022 

ًمارس
2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبتبرايرً

2022 

لًالتغيرًمعد
مقارنةًبمارسً

2021 

 غازًطبيعيً)أوروبي(
دولر/مليونً
وحدةًحراريةً

 بريطانية
6.13 27.23 42.39 55.69% 591.90% 

 %224.75 %49.91 294.42 196.40 90.66 دولر/طنً  حمً)جنوبًأ ريقيا(

 غازًطبيعيًمسالً)ياباني(
دولر/مليونً
وحدةًحراريةً

 بريطانية
7.90 17.00 18.03 6.09% 128.37% 

 غازًطبيعيً)أمريكي(
دولر/مليونً
وحدةًحراريةً

 بريطانية
2.56 4.66 4.88 4.86% 90.44% 

 %77.31 %20.71 115.59 95.76 65.19 دولر/برميل بترولًخامً)برنت(

 %76.87 %21.45 113.11 93.13 63.95 دولر/برميل بترولًخامً)دبي(

 %76.09 %20.15 112.40 93.54 63.83 دولر/برميل بترولًخامًً)متوسط(

 %74.00 %18.26 108.49 91.74 62.35 دولر/برميل بترولًخامً)غربًتكساس(

 www.worldbank.orgًبياناتحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباحثًمنًًمادر:الًًً

 

ً
 

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

ً(1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)
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ً:مشروباتللالعالميةًً:ًاألسعارثانياًا
 حيثًبل ًل2021ًًسًرمامقارنةًب2022ًًسًرماخاللًش رًًأسعارًالمشروباتًمعظمتًرتتعا

ً(لىً%54.73ًبنسبة (أرابيكا)بنًً يًسعرًارتتاعأقاىً خاللًًدولر/كجم5.70ًًليال
2022ًًش رًمارسً أسعارًكلًلًتالهًارتتاع2021ً يًمارسًجمًدولر/ك3.68ًمقارنةًبم

ًًمن ًًل(روبوستا)بن ًًل)مومباسا(شاا لً% 27.0ل%40.56ًنسبةبً(كولومبو)شاا
سعرًًارتتاعويرجعًً.2021ًسًرمامقارنةًب2022ًًسًرماخاللًش رًالترتيبًعلى2.10%ًً
الق وةلًًأرابيكا(ًبتختيضً(نتاجلبنً(لىًكلًمنًقرارًالبرازيلً)أكبرًموردًللق وةًومنت ًالبنً

ًلاضطراباتًالطقسًأضرتًبحبوبًالبنًالخضرا ًوغيرًمسبوقةًمنًالاقيعًًحدوثًموجات
ً ًالمرتبطة ًالعمالية ًكوروناالقيود ً يروس ًبالحشراتبانتشار ًالمحاول ًتيثر تقلصًًلل

لًارتتاعًتكلتةًالتعبئةًوالتغليفلًارتتاعًعًأسعارًالجملةاالمعروضً يًالولياتًالمتحدةًوارتت
ةًالمستخدمةً ىًالتحميصًوالشحنلًالشرا ًالمترطًمنًجانبًالشركاتًالكبرىًتكلتةًالطاق

المنتشرةًًالجتافموجةًومنًالمتوقعًأنًيرداًهبوطًاإلنتاجًبعدًً.لضمانًاإلنتاجًوالمبيعات
ً ًبعضًدول ً ي ً(لى ًالجنوبية ًأمريكا ًحدوث ًالعالمي ًالمعروض ً ي ًنقصًعجز ًظل  ي
نقصًمماًيساهمً يًالمتوقعً يًالمحاولًالبرازيليًلتعويضًتيثيرًالتراجعًالمخزونًالالزمً
ً ًاألسعارالمعروضً ي ًوارتتاع ًالطلبًاألسواأل ً ي ًالنتعااًالمستمر ً(لىًباإلضا ةًلمع

ًالستنعددًعنًزيادةًالطلبًعلىًالسلعًالست الكيةًوعدمًكتايةًًالشحنًالناجمةًاضطرابات
ًأدىً(لىًارتتاعًحادً يًتكلتةًنقلًالحبوبً(لىًالدو ًأوروباًلًالمست لكةًالرئيسيةً يمما

ًالشماليةًو ًًويتوقع.ًأمريكا ًالرتتاعًًاستمراربناًكساكسوك خااةًمع2021ًًعامًًحتىهذا
ًالتًاإلنتاجً يًتيثر ً(ثيوبيا ًالتىًتش دًًيمناطألًأخرىًمثل ًو يتنام ًحربًأهليةل علىًشتا

لًستالًينانشيالًتايمزكلجريدةًك اً.ًوو قاًاحالتًاإلاابةًبتيروسًكوروناً يًاًاكبيًرًاًاارتتاع
تركزً.ًوسوفًيرداًسنوات10ًلىًأعلىًسعرًل اًمنذً(العقودًالمستقبليةًً يأسعارًالبنً

 يًًووجودًماانعً رزًوطحنًالبنمناطألًمحددةًكإثيوبياًوالبرازيلًو يتنامًً يالبنًً(نتاج
انيعً(لىًمنًمواقعًالتنتيجةًلرتتاعًتكاليفًالشحنًوالنقلًدولًأخرىً(لىًارتتاعًاألسعارً
ًالعالم ًالست الاً يًدول ًشاً.منا ذ ًارتتعتًأسعار ًلًمومباساًاوقد ًالجتافًنتيجة موجة

ً ًًاجتاحتالتي ًمحاول2022ًًًمارسًن ايةًحتىكينيا ًانختاضً(نتاج ً(لي ًسيردا مما



2222ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأبريلًً–(63ً)ًالعددًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأسعارًأهمًالسلعًالعالميةًًًًًًًًًًًاتجاهات

 

ونياإللكتًرًوالنشرًوالتقاريرًحاا لالًالمركزيةًدارةاإلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالرقميًوالتحولًالمعلوماتًنظمًقطاع  - 9 - 

ًب ًعلي ا ًالساقطة ًاألمطار ًالتيًانختضتًكمية ًالمرتتعة معدلًالشااً يًالمناطألًالمركزية
ًالدولًزراعةنختاضً(نتاجًال ندًثالثًأكبرًباإلضا ةً(لىًاًلطًالمعتاديقلًعنًنافًالمتوس

 .للشااًبعدًالاينًوكينياًبسببًهجومًالحشراتًواآل اتًالزراعيةًعليًالمحاايل
 (كولكاتا)ًشااًسعرًنختضاًً ًً%3.32بنسبة ً(لى 1.96ًًليال ًش رًدولر/كجم خالل

2022ًًمارسً 2.02ًًمقارنةًبم ًاتل2021ً يًمارسًدولر/كجم ًالكاكاوًرسعًنختاضاله
 .%0.09بنسبةً

ً(1شكلًرقمً)
ًللمشروباتمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةً

ً(1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)
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ً(1جدولًرقمً)
ًللمشروباتاألسعارًالعالميةً

 (1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)

ًمارس الوحدة السلعً
2021 

ً براير
2022 

ًمارس
2022 

معدلًالتغيرً
تبرايرًمقارنةًب

2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

2021 

 %54.73 %7.63- 5.70 6.17 3.68 دولر/كجم بنً)أرابيكا(

 %40.56 %5.13- 2.29 2.41 1.63 دولر/كجم بنً)روبوستا(

 %27.00 %7.14- 2.54 2.73 2.00 دولر/كجم شااً)مومباسا(

 %2.10 %7.51- 3.34 3.61 3.27 دولر/كجم شااً)كولومبو(ً

 %0.09- %3.60- 2.46 2.55 2.46 دولر/كجم الكاكاو

 %3.32- %5.51- 1.96 2.07 2.02 دولر/كجم شااً)كولكاتا(

www.worldbank.orgًًًًًًًًًًًًًبياناتحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباحثًمنًً:لمادراًًً

http://www.worldbank.org/
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ًالغذائية:للسلعًًالعالميةًسعاراألًثالثاا:
نتيجمةًأسعارًالغمذا ً يًاستقرارًًحدوثالغذائيةًًالدوليلًلًيعنيًتوا رًاإلمداداتتقريرًالبناًو قااًل
نتيجمةًعلمىًالمسمتوىًالمحلميًًالغمذا تموا رًاختناقماتً ميًًحمدوثًالوبما ً ميًاحتموا تمدابيرًًلتسبب

غممالألًالحممدودًًوًسمملًالتوريممدسالضممطراباتًل الممموادًأسممعارًًزيممادةًوًالعمالممةالغممذا ًًوًمممماًقيممدًحركممةاف
ولكمنًً.األسمعارًعمليماتًاإلتاحمةًالمحليمةًوتحسمنتزادتًًلعمليماتًاإلغمالألًممعًتختيمفًو.ًئيةالغذا

ًوتراجمعالمدولًاألكثمرً قمراًاً يًالغذائياألمنًًانعداممعًحدوثًموجاتًجديدةًمنًالوبا ًزادًمستوىً
عمددًاألطتمالًالمذينًًوتقليملتمالًتغذيمةًالنسما ًواألطمجمالًالتقدمًالمحرزًخاللًالعقودًالماضميةً مىً

لًتمزالًالتميًالعديمدًممنًاألمماكنًوهنمااً يًالمسمتقبل.ًضعفً(نتاجيت مًحتىًلًتًمنًالتقزمًيعانون
بعممضًالعمممالتًأسممعارًتممدهورًً(لممىًباإلضمما ةًل ممذهًالضممطراباتلنتيجممةًًطويلممةًاألمممدًاًاآثمماًرًتواجمم 
ًالناميمةًو ميًاألسمواألًالاماعدةًًاألسمعارًتتاعواًرًالمدخالتًالغذائيةًوالزراعيةًتكلتةًاستيرادًوارتتاع

ًغضمبلمنًحدوثًاضطراباتًنتيجمةًًخو اًاًالكثيرًمنًدولًالعالمأمامًحكوماتًًكبيراًاًمماًيمثلًتحدياًا
ًًً.شعوبًهذهًالدولًومعاناة

ًوقمتًأاً يًعلي ًكانتًبماًمقارنةًمستوىًألعلىًالتكاليفًارتتعتًلاألمريكيةًكجكبلومبًرًلوكالةًوو قاًا
.ًعمنًالتضمخم (FAO)ًمنظممةًاألغذيمةًوالزراعمةًلبيانماتًو قماًاًالماضميةًعامماًاًالسمتونًخماللًسابأل

تعممممممددًموجمممممماتًمممممممنًالعواممممممملًمن مممممماًًومممممممنًالمتوقممممممعًعممممممدمًتحسممممممنًالوضممممممعًنتيجممممممةًلعممممممدد
ًلنقممصًالعمالممةًلاألسمممدةًلًارتتمماعًأسممعارارتتمماعًتكمماليفًالشممحنًلالسممي الطقممسًًلكورونمماًجائحممة

يمرداً(لمىًعمدمًالناشمئةًممماًًباإلضا ةً(لىًانختاضًاحتياطياتًالعمالتًاألجنبيةً ميًبعمضًالمدول
ًتكلتةًالغذا ًتمثلًالجز ًاألكبرًمنً(نتاألًالقطاعيًالعائلي.خااةًوأنًقدرت اًعلىًاستيرادًالغذا ً

القتاادًالعالميًًسيرداًالاراعًالروسيًاألوكرانيً(لىًتباطرًنموًالدوليلاندوألًالنقدًوو قااًل
 يًالتجارةًًالحادثةًالنقطاعاتًووالطاقةًارتتاعًأسعارًالغذا ًخااةًمعًًالتضخمًمعدلتوزيادةً

ضعافًالطلب.ًوبالتاليلًتآكلًتوريدوسالسلًال ً.ًالعالميًقيمةًالدخولًواف

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
 مقارنة2022ًًًسًرماخاللًش رً)عداًزيتًدوارًالشمس(ًزيوتًالطعامًأسعارًتًجميعًرتتعا

ً(لمىلياملًً%72.44بنسمبةًالنخيملًزيمتًرًسمعً ميًرتتاعاحيثًبل ًأقاىًًل2021ًسًرماب
 ميًممارسًدولر/طن1030.48ًًمقارنةًبم2022ًًخاللًش رًمارسًدولر/طن1776.96ًً

ًجمموزًال نممدلًزيممتً ممولًالاممويازيممتًًلنممواةًالنخيمملزيممتًًكمملًمممنًأسممعارًرتتمماعاتممالهًً.2021
مقارنممة2022ًًًسًرممماخمماللًشمم رًىًالترتيممبًعلممً%44.76لً%52.31لً%65.12ًبنسممبة

ارتتاعًسعرًزيتًالنخيلً(لىًكلًمنًالتموتراتًالتجاريمةًالمسمتمرةًبمينًويرجعًً.2021ًسًرماب
ال نممدًوماليزيممالًانختمماضًمسممتوياتًالمخممزونًمقارنممةًبممماًهمموًمتوقممعً مميًالممدولًالمنتجممةلً

و ممرضًً%22-12انختمماضًاإلنتمماجًالشمم راًلزيممتًالنخيمملً مميًماليزيمماًواندونيسممياًبنسممبةً
 ميًظملًالزيمادةًالمسمتمرةً ميًالطلمبًعلمىًزيمتًالنخيملًممنًرسومًتامديرًعلمىًالزيمتًالخمامً

لمنظمممةً جانممبًالاممينًوال نممدًمممعًاحتمممالًحممدوثًانختمماضًأكبممرًبسممببًالتيضممانات.ًوو قمماًا
النتشارًالسريعًلجائحةًكوروناً يًحمدوثًاضمطراباتً ميًًتسبب، (FAO)ًاألغذيةًوالزراعة

غمالألًالعديمدًالعرضً يًالدولًالمنتجةًلزيتًالنخيلًلتتشيًالوبا ً يًب عضًمزارعًاإلنتماجًواف
.ًاشرا ًزيمتًالنخيملًال نمدماليزياًمن اًمماًأدىً(لىًارتتاعًاألسعارلًباإلضا ةً(لىًاستئنافً

(لمىًالتوقعماتًالخاامةًبارتتماعًالطلمبًالعمالميلًحيمثًقاممتًيرجعًارتتاعًزيمتً مولًالاموياًًو
العالقمماتًلتحسممنًًيجممةبعممضًالممدولًمثمملًالاممينًبزيممادةًمشممتريات اًمممنًالامموياًاألمريكيممةًنت

ًممعًتقلمصًاإلممداداتًالبرازيليمةقطاعًاألعمالفًلمدي اًًعلىانتعااًالطلبًالاينيةًاألمريكيةًًو
ارتتماعًنسمبةًالتاقمدً ميًالمحامولًعمنًالمتوقمعلً)منًأكبرًمادراًزيتًالاوياً يًالعمالم(لً
الطلمبً ميًًمنماطألًالنمموًالرئيسميةلًزيمادةًبعمضاستمرارًاألحوالًالجويةًالدا ئمةًوالجا مةً مىً

انختماضًالمسماحاتًالمزروعمةًممعًً(FAO)منظممةًاألغذيمةًوالزراعمةًًتتوقمعلًكمماًاألرجنتين
ممماًيثيمرًالقلمألًبشمينًالولياتًالمتحمدةًً يجتافًوانختاضًدرجاتًالحرارةًالظروفًاستمرارً

 ً.2021/2022(مداداتًموسمً

 خمماللًجمممًدولر/ك1491.30ًليامملً(لممىًً%7.44بنسممبةًًزيممتًدوارًالشمممسًسممعرًنختممضا
ًل2021 يًمارسًدولر/كجم1611.11ًًمقارنةًبم2022ًًش رًمارسً
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ً(3جدولًرقمً)
ًلزيوتًالطعامألسعارًالعالميةًا
ً(1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)

ًمارس الوحدة السلع
2021 

ً براير
2022 

ًمارس
2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبتبرايرً

2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

2021 

 %72.44 %16.72 1776.96 1522.36 1030.48 دولر/طن زيتًالنخيل

 %65.12 %0.05- 2441.48 2442.63 1478.59 دولر/طن زيتًنواةًالنخيل

 %52.31 %22.63 1956.88 1595.74 1284.81 دولر/طن زيتً ولًالاويا

 %44.76 %3.83 2230.22 2147.89 1540.65 دولر/طن زيتًجوزًال ند

 %7.44- %1.29 1491.30 1472.35 1611.11 ر/طندوًل زيتًدوارًالشمس

 www.worldbank.orgًبياناتحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباحثًمنًًلمادر:اً

ً(3شكلًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلزيوتًالطعامً

    (1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)
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 للحبوب:لميةًالعاًاألسعارً-3-1

 حيمثًبلم ًًل2021ًسًرممابمقارنمة2022ًًًسًرمماًخاللًشم رأسعارًالحبوبًًمعظمًنختضتا
391.67ًليامممملً(لممممىًً%21.41بنسممممبةًً%5ً يتنمممماميأرزًًأقاممممىًانختمممماضً مممميًسممممعر

تمالهً.2021ً ميًممارسًدولر/طمن498.38ًًبمًمقارنة2022ًًخاللًش رًمارسًدولر/طنً
ًةبنسمبً%22ًأرزًتايالنمدالً(A1) اتايالندًأرزًل%2ًدانًأرزًتايالنأسعارًكلًمًانختاض
ًسًرممابمقارنمة2022ًًًسًرمماًخماللًشم رلىًالترتيبًعً%18.64لً%19.24ًل19.62%
ًضمعفًبسمببمعظممًالمدولًاألسميويةًالمامدرةًً.ًويرجعًانختماضًاألسمعارً(لمىًمعانماة2021

حدتًمنًزيمادةًمعًاستمرارًالمعوقاتًاللوجستيةًوارتتاعًتكاليفًالشحنًالتيًًالتبادلًالتجارا
 .المبيعات

 لًحيممثًبلمم 2021ًًسًرممامقارنممةًب2022ًًسًرممماخمماللًشم رًالحبمموبًًبعمضًتًأسممعاررتتعما
486.30ًامملً(لمممىًيلً%78.05بنسمممبةًً(HRW) ممميًسممعرًقممممحًأمريكمميًًارتتمماعأقاممىً

.ًتماله2021ً ميًممارسًًدولر/طمن273.13ًبمًًمقارنة2022ًخاللًش رًمارسًدولر/طنً
(لمىًمحدوديمةًًكFAOكًوالزراعمةًاألغذيمةمنظمةًوتشيرًً.%36.85ًبنسبةًالذرةسعرًًارتتاع

أنًاسمتمرارًًل(نتاجًاإًليادةًبًزتوقعاتًمنًالرغمًةلً علىًال يًأسواألًالحبوبًالخشنًاتمداداإل
وزيمادةًاألسمعار.ًويرجممعًارتتماعًسمعرًالقمممحًًتختميضًالمخممزونًسمميرداً(لمىاًسمت اًلالنمموً
الممدولًالجممودةًاألعلممىً مميًًذوالقمممحًًااممةخالطلممبًالقممواًوسممطًمحدوديممةًاإلمممداداتًً(لممى

التغيراتًالخااممةًبممحالممةًالغممموضًمممماًيعكممسًًمنطقممةًالبحممرًاألسممودمثمملًالماممدرةًالرئيسممةً
ويرجعًارتتاعًأسعارًالمذرةً(لمىً.ًلتاديرًالتيًقدًيطبق اًالتحادًالروسياالمحتملةً يًتدابيرً

التمميًتسممببتً ي مماًظمماهرةًًحممةكمملًمممنًارتتمماعًالطلممبً مميًاألرجنتممينًمممعًنقممصًاإلمممداداتًالمتا
لًتيخرًأعممالًالحامادًممعًانختماضًالمخمزونً ميًالوليماتًالمتحمدةلًانختماضًاإلنتماجًالنينو

 مميًالتحممادًاألوروبمميًمممعًاسممتمرارًالطلممبًالقممواًالمقممرونًبتوج مماتًالوليمماتًالمتحممدةًنحمموً
إلنتماجًختضًالزراعاتلًارتتاعًالمشمترياتًممنًالامينًلسمتخدام ًكعلمفًللحيوانماتلًتراجمعًا

وتجمدرًاإلشمارةً(لمىً ىًأوكرانيمالًباإلضما ةً(لمىًانختماضًالمخمزونًلمدىًكبمارًمامدراًالمذرة.ً
ًممنًأهممبامتت ماًالتيثيرًالكبيرًللحربًالروسميةًاألوكرانيمةًعلمىًارتتماعًأسمعارًالقممحًوالمذرةً

  يًالعالم.ًالرئيسيينًالمادرين
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ً(1رقمً)ًجدول
ًللحبوباألسعارًالعالميةً

 (1211ًمارسةًبمقارن1211ًًمارس)

ًمارس الوحدة السلعً
2021 

ً براير
2022 

ًمارس
2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبتبرايرً

2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

2021 

 %78.05 %24.53 486.30 390.50 273.13 دولر/طن HRWقمحًأمريكىً

 %36.85 %14.66 335.53 292.62 245.17 دولر/طن الذرة

 %18.64- %0.71- 419.00 422.00 515.00 /طندولر %22أرزًتايالنداً

 %19.24- %0.29 407.13 405.95 504.13 دولر/طن (A1أرزًتايالنداً)

 %19.62- %1.17- 422.00 427.00 525.00 دولر/طن %2أرزًتايالنداً

 %21.41- %1.94 391.67 384.21 498.38 دولر/طن %2أرزً يتناميً
 www.worldbank.orgًبياناتةًالباحثًمنًحسبًمعدلًالتغيرًبواسطً:المادرً

ً(4شكلًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللحبوب

   (1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)
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ًاألسعارًالعالميةًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرى:ً-1-1
 ًًسًرمماخماللًشم رًًكيكرًك(تحمادًأوروبمعمداًالسمًلأسعارًهذهًالمجموعمةًالسملعيةًجميعارتتعت

بنسمممبةًًلحمممومًالمممدواجن ممميًسمممعرًًارتتممماعلًحيمممثًبلممم ًأقامممى2021ًًسًرممممامقارنمممةًب2022ً
1.89ًمقارنممممةًبممممم2022ًًخمممماللًشمممم رًمممممارسًًكجمممممدولر/3.34ًليامممملً(لممممى77.19%ًً
وجبماتً مولًًالبرتقاللًلاللحومًالبقراًأسعارًكلًمنًرتتاع.ًتالهًا2021 يًمارسًًكجمدولر/

وجبممماتًلًي(مريكممم)أًمممموزًل)أمريكمممي(السمممكرًًلمبمممراًمكسممميكيجلً)عمممالمي(السمممكرًًلالامممويا
لً%22.59ًل%24.29لً%27.99ًل%32.41ًبنسمممممممممبةً)أوروبمممممممممي(ًمممممممممموزًلاألسمممممممممماا

ًسًرمممماخممماللًشممم رًًعلمممىًالترتيمممبً%2.05لً%2.59لً%13.26ً%19.19ل21.77%ً
نشمطةًو متحًاأًلًعمودةً(لمىارتتاعًأسعارًلحومًالدواجنًًويرجع.2021ًًسًرمامقارنةًب2022ً

كبيممرةًمممنًالسممكانًعلممىًلقاحمماتًمكا حممةًًنسممبةبعممدًحاممولًًأغلممبًدولًالعممالمًالمطمماعمً ممي
اضمطرابًسالسملًالتوريمدلً(رتتماعًممماًسماهمً ميًًيثممًالعمودةًلالغمالألًالجزئمًكورونما يروسً

وجمودًحممىًلًبسمببًالحمربًالروسميةًاألوكرانيمةًسالسلًالتوريدًللحبوبًتوترأسعارًاألعالفلً
يرجعًارتتاعًأسعارًاللحمومًًو .الدواجنًواللحومًعلىًزيادةًالطلبلالاينًمماًأدىًًي الخنازيرً
لًارتتماعًقميمًالامادراتًاألسمتراليةلًالرتتماعًالشمديدًللمشمترياتً ميًالامينًكلًمنًالبقراً(لى

.ًزيممادةًالطلممبًعلممىًماشمميةً(عممادةًبنمما ًالقطيممعلًارتتمماعًتكمماليفًاألعممالفلًموجمماتًالجتمماف
زيادةًأسعارًالموادًالغذائيةً(لىًتميثرًالمموادًالطازجمةًبسمببًمشماكلًالنقملًوباتةًعامةلًتعودً

ً.ًوقمدوسالسلًالتوريدًالتمىًتضمررتًبسمببًنقمصًالعمالمةً مىًمنماطألًتتشميً يمروسًكورونما
الطلبً ميًارتتاعًًكماًساهملًارتتاعًاألسعارساهمتًالحربًالروسيةًاألوكرانيةً يًزيادةًحدةً

ويرجمعًًللزيادةًالكبيرةً يًأعدادًالمامابينًبمالمتحورًكأوميكمرونك.زيادةًأسعارًالبرتقالًنتيجةً
كملًمواتيمةً ميًال(لىًكلًمنًانختاضًاإلنتاجًبسببًظروفًالطقمسًغيمرًارتتاعًأسعارًالسكرً

ًالتحاديةًروسياًوًالبرازيلًوًالتحادًاألوروبيًوتايالندً)ثانيًأكبرًمادرًللسكرً يًالعالم(منً
 ًً.الست الاتلبيةًلزيادةًًالسكرالاينًمنًوارداتًًارتتاعباإلضا ةً(لىًوال ندلً

 خاللًش رًدولر/كجم0.36ًًليالً(لىًً%7.43بنسبةًً()(تحادًأوروبيًالسكرًسعرًنختضا
 .2021ً يًمارسًدولر/كجم0.39ًًمقارنةًبم2022ًًمارسً
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ً(5جدولًرقمً)
ًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرىاألسعارًالعالميةً

 (1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)

ًمارس الوحدة السلع
2021 

ً براير
2022 

ًمارس
2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبتبرايرً

2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

2021 

 %77.19 %18.05 3.34 2.83 1.89 دولر/كجم لحومًالدواجن

 %32.41 %0.59 6.25 6.21 4.72 دولر/كجم اللحومًالبقرا

 %27.99 %4.63 0.77 0.73 0.60 دولر/كجم البرتقال

 %24.29 %5.61 601.43 569.46 483.90 دولر/طن وجباتً ولًالاويا

 %22.59 %6.66 0.42 0.39 0.34 دولر/كجم السكرً)عالمي(

 %21.77 %0.52 14.96 14.88 12.28 دولر/كجم جمبراًمكسيكي

 %19.19 %2.69 0.80 0.78 0.67 دولر/كجم السكرً)أمريكي(

 %13.26 %11.69 1.39 1.24 1.23 دولر/كجم موزً)أمريكي(

 %2.59 %4.80 1514.62 1445.25 1476.34 دولر/طن وجباتًأسماا

 %2.05 %0.80 0.97 0.96 0.95 دولر/كجم موزً)أوروبي(

 %7.43- %2.86- 0.36 0.37 0.39 دولر/كجم السكرً)(تحادًأوروبي(

www.worldbank.orgًًبياناتحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباحثًمنًً:المادرًًً
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ً(5شكلًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلبعضًالسلعًالغذائيةًاألخرى

ً (1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)
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ً:لعالميةًللموادًالخاماًرابعاا:ًاألسعار
 ًلًحيمث2021ًًسًرممابمقارنمة2022ًًًسًرمماخماللًشم رًأسعارًالمموادًالخمامًًمعظمانختضت

بمنتسً خشمبًممنًطبقماتًرقيقمةلً)ماليزيما(جمذوعًخشمبًكلًممنًبل ًأقاىًانختاضً يًسعرً
أسمعارًكملًًنختماضتمالهًا .2021ًسًرممامقارنةًب2022ًخاللًش رًمارسً %8.36ًالنسبة
لًقطممممعًأخشممممابًاممممغيرةً(ماليزيمممما)قطممممعًأخشممممابًاممممغيرةًلً)الكمممماميرون(جممممذوعًخشممممبًًمممممن

 .علىًالترتيبً%4.97لً%4.97لً%7.43بنسبةًً(الكاميرون)
 ًًحيمثًبلم ًل2021ًسًرمامقارنةًب2022ًًسًرماخاللًش رًًأسعارًالموادًالخامًبعضارتتعت

خماللًًكجممدولر/3.11ًليالً(لىًً%54.32سبةًبنً(A)مؤشرًقطن يًسعرًًارتتاعأقاىً
مطماطًرًسمعًارتتماعلًتماله2021ً ميًممارسًًكجممدولر/2.02ًمقارنةًبم2022ًًش رًمارسً

(TSR20)ًًوأوميكمرونًانتشمارًمتغيمرًدلتماً(لمىالقطمنًويرجعًارتتاعًأسعارًً.%0.11نسبةًب
ًوقائيممةالتممدابيرًبعضًال)مثملً يتنممام(ًبممًال امممةالاممناعيةًًالممدول(لممىًقيممامًالعديممدًممنًًأدىممماً
لًالزيادةًالكبيرةً ميًالطلمبلًانختماضًاإلنتماجًخاامةً ميًالوليماتًالماانعً(غالألًبعضًمن ا

سمواحلًاألطلسميلًانختماضًً مي يًغربًتكسماسًوسلسملةًاألعااميرًًالمتحدةًنتيجةًللجتاف
الماممنوعةًمممنًً(نتمماجًالبرازيمملًوباكسممتانًوال نممدلًحظممرًالوليمماتًالمتحممدةًاسممتيرادًالمنتجممات

الاممينيةًالتمميًتنممت ًنحمموًثلممثًالقطممنXinjiangًًاألليممافًالتمميًتزرع مماًأوًتعالج مماًشممركةً
ولًالطمرفًالثالمثًالتميًتسمتوردًالمنسموجاتًالمزروعً ىًالاينًخااةًوأنًالحظرًيمتدً(لىًد

الوسيطةًمنًالاينًوتقمومًبتحويل ماً(لمىًسملعًن ائيمةًلتقمومًبتامديرهاًبعمدًذلماً(لمىًالوليماتً
كليتمايزكًًشمركةًوترجمعالبحمرا.ًالشمحنًًيلًالزدحمامً ملًانختماضًالامادراتًاألمريكيمةالمتحدة

أهمممًمنتجممينًً)أحممدًال نممدًىًتقييممد(لممأسممعارًالقطممنًًالتمماريخيً مميًرتتمماعاًللًللمنتجمماتًالقطنيممة
المطماطً(لمىًكملًويرجعًارتتاعًأسمعارًًمساعدةًشركائ اًالمحليين.ًب دفشحنًالقطنًًالقطن(

جائحمةًكورونمالًانتعمااًنتيجمةًلسمتمرارًمنًالزيادةًالضخمةً يًالطلبًعلىًالقتازاتًالواقيةً
ندونيسمميا ً ممي)أكبممرًالممموردينًًاإلنتمماجًالاممناعيً مميًالاممينلًانختمماضًالتوريممدًمممنًتايالنممدًواف

أكثممرًمممنً)تممو رًًأسممياجنمموبًشممرألًًدول(نتمماجًًتمميثرًباإلضمما ةً(لممىًالعممالم(ًنتيجممةًللتيضمماناتل
 ًً.كورونااستمرارًجائحةًبنقصًالعمالةًالمرتبطًبً(ثلثيً(مداداتًالمطاطًالطبيعي
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ً(1جدولًرقمً)
ًللموادًالخاماألسعارًالعالميةً

ً(1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)

ًمارس حدةالًو السلع
2021 

ً براير
2022 

ًمارس
2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبتبرايرً

2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

2021 

 %54.32 %1.97 3.11 3.05 2.02 دولر/كجم (Aًًقطنً)مرشر

 %0.11 %2.52- 1.75 1.79 1.74 دولر/كجم (TSR20مطاطً)

 %4.97- %2.71- 631.24 648.82 664.25 1دولر/م قطعًأخشابًاغيرةً)الكاميرون(

 %4.97- %2.71- 717.98 737.98 755.53 1دولر/م قطعًأخشابًاغيرةً)ماليزيا(

 %7.43- %2.86- 385.67 397.01 416.61 1دولر/م جذوعًخشبً)الكاميرون(

 %8.36- %2.91- 460.30 474.09 502.30 سنت/لوغ خشبًمنًطبقاتًرقيقة

 %8.36- %2.91- 250.95 258.47 273.85 1دولر/م جذوعًخشبً)ماليزيا(

www.worldbank.orgًًبياناتحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباحثًمنًً:المادرً
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ً(6شكلًرقمً)
 معدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللموادًالخام

ً(1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)
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 :العالميةًلألسمدةًخامساا:ًاألسعار

 حيممثًبلمم ًًل2021ًسًرمممامقارنممةًب2022ًًسًرممماخمماللًشمم رًًأسممعارًاألسمممدةًجميممعتًارتتعمم
ًدولر/طمن562.50ً(لىًليالًً%177.78بنسبةًًكلوريدًالبوتاسيومً يًسعرًارتتاعأقاىً

ارتتماعًتمالهًً.2021 ميًممارسًدولر/طمنً 202.50 مقارنمةًبمم2022ًخماللًشم رًممارسً
ًبنسمبةًسوبرً وسمتاتًثالثميلًنائيً وستاتًاألمونيومثًخامًالتوستاتلًلاليورياكلًمنًأسعارً

2022ًًسًرممماخمماللًشمم رًًالترتيممبًعلممىً%73.03ًل%75.64لً%85.71ًل157.28%
ارتتماعًأسمعارًًكلًممنًيرجعًارتتاعًأسعارًاألسمدةً(لىباتةًعامةلًًو.2021ًًسًرمامقارنةًب

ً ممياممفًالشممديدةًلًالعواالحممربًالروسمميةًاألوكرانيممةًلاإلنتمماجالغممازًالطبيعممىًالمسممتخدمً ممىً
ًالتوزيمممعًاضمممطراباتلًطلمممبًعلمممىًاألسممممدةارتتممماعًاللًاإلنتممماجعطلمممتًًيالوليممماتًالمتحمممدةًالتممم

 .التجاريةًالرسومارتتاعًًالتوريدلًوسالسل
 ارتتاعًمستوياتًالطلمبًًليرجعًارتتاعًأسعارًاليورياً(لىًكلًمنًارتتاعًأسعارًمدخالتًاإلنتاج

لًباإلضا ةً(لىًنقمصًمنًاألسمدةالمعروضًحجمًًالولياتًالمتحدةًومارًلتتجاوزً يخااةً
ً(مداداتًالغازًالطبيعميًبالامينًوارتتماعًأسمعارًالتحممًالمذاًأثمرًبالسملبًعلمىًمنتجميًاليوريما

 .ًًوزادتًحدت ًبسببًالحرب
 ًًعلمىًاألسممدةًالعمالميارتتماعًالطلمبًثنائيً وستاتًاألمونيومً(لىًكلًممنًًأسعاريرجعًارتتاع

ًوالبرازيممملًوال نمممدًوأمريكممماًالشممممماليةلًأسمممترالياً ممميسمممةًخاامممةًالرئيًاتمنممماطألًالزراعمممممممنً
ومًعلمىًالموارداتًالعالمًلتمرضًرسمً يأكبرًمنت ًً”Mosaic“شركةًًالمقدمةًمناللتماساتً

لًخطمممطًالمممدعمًبشمممكلًغيمممرًعمممادلًنتممماجاإًلًممممنًالمغمممربًوروسمممياًالتحاديمممةًلقيام مممماًبمممدعم
كيحمدًمكونماتًالعلمفًسمتاتًاألمونيمومًثنمائيً ًوعلمىًاعتممادًالامينًًباإلضما ةً(لمىًالحكوميةل

 ًً. ريقيةحمىًالخنازيرًاألًيلتخط
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ً(7جدولًرقمً)
ًلألسمدةاألسعارًالعالميةً

ً(1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)

ًمارس الوحدة السلع
2021 

ً براير
2022 

ًمارس
2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبتبرايرً

2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

2021 

 %177.78 %43.59 562.50 391.75 202.50 دولر/طنً ومكلوريدًالبوتاسي

 %157.28 %22.00 907.89 744.17 352.88 دولر/طنً اليوريا

 %85.71 %3.62 178.75 172.50 96.25 دولر/طنً خامًالتوستات

 %75.64 %25.56 938.13 747.13 534.13 دولر/طن ثنائيً وستاتًاألمونيوم

 %73.03 %15.27 792.50 687.50 458.00 ًدولر/طن سوبرً وستاتًثالثي

 www.worldbank.orgًبياناتحسبًمعدلًالتغيرًبواسطةًالباحثًمنًً:المادرًً

ً(7شكلًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًلألسمدة

   (1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)
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ً:عادنالعالميةًللمًسادساا:ًاألسعار
 ًًمعظمًارتتعت ًًالمعادنأسعار ًب2022ًًسًرماخاللًش ر حيثًبل ًًل2021ًسًرمامقارنة

خاللًًألفًدولر/طن33.924 ً(لىًليالً%106.77بنسبةًًالنيكلأقاىًارتتاعً يًسعرً
ًمارسً ًب2022ًش ر ًمقارنة ًد16.407 م ًمارسًًطنولر/ألف ًارتتاع2021ً ي ًتاله .

ًًالذهبًالنحاسل لالرااصًلزنالاًاأللمونيوملًلالقاديرأسعارًكلًمنً ًل%62.41بنسبة
ًسًرماخاللًش رًالترتيبًًعلى %13.36لً%13.83ًل%20.37ًل%41.92ًل59.71%
ًب2022ً 2021ًًسًرمامقارنة ًًو. ًعامةل ًالمعادنيباتة ًأسعار ًارتتاع ًًرجع ًمن(لى ًكل

ًللتخزينل ًاًلًقابليت ا ًًالقائمنتعاا ًالتانيع ً يعلى ًكًخااة ًالرئيسىالاين ًالمستخدم
ً ًالعرضًللمعادنكل ًلقلة ًنتيجة ًوالزدحام ًالتعدين ًعمليات ًومشاكلًًموان ً يتعطل الشحن

ب دفًعلىًالبنيةًالتحتيةًًواإلنتاألالتوقعًبانتقالًأسرعًللطاقةًًباإلضا ةً(لىًلسالسلًالتوريد
ًال ًلتحول ًوو قاا ًاألخضر. ًالقتااد ًنحو ًالبنيةًبرام ًسترداًلالدوليةًالطاقةًوكالةالسريع

ًوخامًالنحاسًعلىًالطلبًزيادةً(لىًالمتحدةًوالولياتًاألوروبيًالتحادً يًالطموحةًتيةالتح
 ً.األخرىًالاناعيةًوالمعادنًالحديد

 ًالاينًً ييرجعًارتتاعًسعرًالنيكلً(لىًكلًمنًزيادةًالطلبًمنًقطاعًالتولذًالمقاومًللادأ
 لتلبينًبسببًموسمًاألمطار.بطارياتًالسياراتًالك ربائيةلًانختاضً(نتاجًاً يواستخدام ً

 ًيرجعًارتتاعًسعرًالقاديرً(لىًكلًمنًارتتاعًالطلبًعلىًاللكترونياتلًانختاضًالمعروض
ًواندونيسياً ًالبرازيل ً(نتاج ًانختاض ًوماليزيال ًوبيرو ًبوليتيا ً ي ًاإلغالأل ًعمليات بسبب

 ميانمار.ًً يوالضطراباتًالسياسيةً
 ًمن ًكل ً(لى ًاأللمونيوم ًسعر ًارتتاع ًاإلغالألًًيرجع ًتختيفًقيود ً ترة انتعااًالمبيعاتً ي

والتنقالتًالداخليةًوالخارجيةلًزيادةًأنشطةًالبنا لًزيادةًالطلبً يًالاينًوالولياتًالمتحدةً
التيًتحولتًإلنتاجًالجعةً يًالعلبًالمعدنيةًبدلاًمنًالبراميلًلمواج ةًزيادةًالطلبًالمنزليً

 ت.أثنا ً تراتًاإلغالألًوانختاضًالتجمعا
 ًيرجعًارتتاعًسعرًالزناً(لىًكلًمنًزيادةًالطلبًالاينيً يًالبنيةًالتحتيةلًانتعااً(نتاج

السياراتًعالمياالًارتتاعًالطلبًعلىًالسلعًالست الكيةًالمعمرةلًتضررًنشاطًالتعدينًنتيجةً
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دولًأمريكاًالجنوبيةًوشمالًالاينًوجنوبًً يلالغالألًخااةً يًمناطألًالتعدينًالرئيسيةً
 قيا.ًأ ري

 ًًحيث ًالسياراتل ًاناعة ً ي ًالعالمي ًالنتعاا ًمن ًكل ً(لى ًالرااص ًسعر ًارتتاع يرجع
ًبالوقودً ًتعمل ًالتي ًالسيارات ً ي ًالرااصًالحمضية ًبطاريات ً ي ًأساسي ًبشكل يستخدم
ًنتيجةًلجائحةًكوروناً ًانختاضً(نتاج ًبسببًاإلغالألًالعام التقليداًوالمركباتًالك ربائيةل

 الجنوبية.دولًأمريكاًً يخااةً
 ً ًمن ًالنحاسً(لىًكل ًارتتاعًسعر ًاستراتيجيًيرجع ًلتكوينًمخزون ًالوارداتًالاينية زيادة

واستخدام ً يًالبنيةًالتحتيةًوالتشييدًوالبنا لًالضطراباتً يًشيليًأكبرًالمنتجينًنتيجةً
ًلجائحةًكوروناًمماًتسببً يًقطعًعملياتًاإلنتاجًمثلماًحدثً يًبنماًوبيرو.ًويتوقعًزيادة
المشروعاتًالمزمعً(نشارهاً يًكلًمنًشيليلًالكونغوًالديمقراطيةلً(ندونيسيالًمنغوليالًبنمالً

 بيرو.ً
 ًال ًسعر ًارتتاع ًيرجع ًذهب ًأوقاتً(لى ً ى ًاألمن ًالمالذ ًباعتباره ًاألوكرانية ًالروسية الحرب

 التضخم.ارتتاعًمعدلتًكتحوطًضدًالضطراباتًالجيوسياسيةً
 ًلًحيثًبل 2021ًسًرمامقارنةًب2022ًًسًرماخاللًش رًًالمعادنأسعارًًتًبعضنختضا

ً ًسعر ًانختاضً ي ًأقاى ًبنالبالتينيوم ًً%11.66سبة ً(لى ًطندولر/1043.26ًليال
2022ًًخاللًش رًمارسً ًنختاضلًتالهًا2021 يًمارسًًطندولر/1181.0ًمقارنةًبم

 ً .علىًالترتيبً%1.30لً%9.58بنسبةًًالتضةلًالحديدًكلًمنًسعر
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ً(8لًرقمً)جدو
ًللمعادناألسعارًالعالميةً

ً(1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)

ًمارس الوحدة السلع   
2021 

ً براير
2022 

ًمارس
2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبتبرايرً

2022 

معدلًالتغيرً
مقارنةًبمارسً

2021 

 %106.77 %41.26 33924.18 24015.55 16406.66 دولر/طن النيكل

 %62.41 %0.08- 43949.67 43983.35 27061.00 دولر/طنً القادير

 %59.71 %7.78 3498.37 3245.79 2190.48 دولر/طنً األلمونيوم

 %41.92 %9.45 3962.21 3620.04 2791.94 دولر/طنً الزنا

 %20.37 %2.09 2344.84 2296.86 1948.00 دولر/طنً الرااص

 %13.83 %2.89 10230.89 9943.17 8988.25 دولر/طنً النحاس

 %13.36 %4.93 1947.83 1856.30 1718.23 دولر/أوقية الذهب

 %1.30- %7.53 25.31 23.54 25.65 دولر/أوقية التضة

 %9.58- %6.46 152.07 142.84 168.18 دولر/طن الحديد

 %11.66- %0.59- 1043.26 1049.40 1181.00 دولر/أوقية البالتينيوم

 www.worldbank.orgًبياناتبواسطةًالباحثًمنًحسبًمعدلًالتغيرًً:مادرال ًًً
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ً(8شكلًرقمً)
ًمعدلًتغيرًاألسعارًالعالميةًللمعادن

ً(1211ًمارسمقارنةًب1211ًًمارس)
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