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 أسعار أهم السلع العالمية  اتجاهات
 (2121 نيويو مقارنة ب 2122 نيويو )

================= 
  2121 نيوويو مقارنوة ب 2122 نيوويو شهر  خالليتضمن التقرير تطور أسعار أهم السلع العالمية 

ر المووواد الخووامر كوو  موون الطاقووةر المشووروباتر الغووذا  مجموعووات سوولعية أساسووية تتمثوو   وو  ةلسووت
وقوود ارتتعووع أسووعار المجموعووات السوولعية الخااووة ب،وو  موون الطاقووةر  يوووت المعووادن.  ألسوومدةرا

)عوودا شووال كولكاتووا  المشووروبات (رأوروبوو سوولع الغذائيووة )عوودا سوو،ر  تحوواد ال األسوومدةر الطعووامر
بينموووا تنوعوووع أسوووعار بووواق   ر(Aوالكاكووواو(. وانختضوووع أسوووعار الموووواد الخوووام )عووودا قطووون م شووور

 ة ما بين الرتتاع والنختاض.المجموعات السلعي

 : األسعار العالمية لسلع الطاقة:أولا  
  صحيو  بلو ر 2121 يونيوومقارنة ب 2122 يونيوشهر خالل  أسعار سلع الطاقة جميعارتتعع 

 31.32 لووور لياووو   %233.47بنسوووبة  روبووو (و )أأقاووور ارتتووواع  ووو  سوووعر  وووا   بيعووو  
دولر/مليوون  10.30مقارنة بو  2122 يويونخالل شهر دولر/مليون وصحدة صحرارية بريطانية 

 ر)أمري،و ( بيعو   وا  أسوعار كو  مون توال  ارتتواع ر 2121 يونيو   وصحدة صحرارية بريطانية 
 يونيووخوالل شوهر علور الترتيو   %77.53ر %137.45بنسوبة  )يابان ( مسال بيع    ا 

لغا  الطبيعو   لور وو قاا لمنظمة "أوابك"ر يرجع ارتتاع أسعار ا. 2121 يونيومقارنة ب 2122
الكبورى )الوليوات المتحودةر الاوينر األسووا  المسوتهلكة ك  من انتعاش الطلو   و  عودد مون 

تعطو  التود قات   و مما تسوب   بية( نتيجة لنختاض درجات الحرارةالهندر أ ل  الدول األورو 
نتوا  تختويض اإل و الاين   يادة  ل  ونمو الطل     قطاع الكهربا رخطوط أنابي  الغا     

موون قبوو  كبووار المنتجووين للغووا  الطبيعوو  المسووال كاسووتجابة لتووداعيات جائحووة كورونووا لتحقيووق 
التوا ن بين العورض والطلو ر تختويض العديود مون الشوركات لميزانياتهوا الرأسومالية والتشوغيلية 
مقارنووة بمووا كووان مخططوواا نتيجووة لتقلوو  أوعوواع األسوووا  وعوودم معر ووة وقووع التعووا   موون  ثووار 

ممووا أدى  لوور انختوواض قيمووة السووتثمارات الجديوودةر انتعوواش الطلوو  األسوويول النووات  الجائحووة 
ر باإلعا ة  لر ارتتواع العقوود الجلوة للغوا  الطبيعو  نتعاش القتاادل للدول األسيويةعن ال 
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    أوروبوا وأسويا  لور أعلور مسوتوياتها منوذ أكثور مون عوام بسوب  الزيوادة الحوادة  و  الطلو .
نتيجوة ومات الطاقة األمري،ية صحدوث نقص    عرض الغا  الطبيع  المسال وتتوقع وكالة معل

أسوعار الغوا  الطبيعو  موع اسوتمرار  يتوقوع اسوتمرار ارتتواعكموا . لنختاض  نتا  أ لو  الودول
وو قواا  .بهود  مواجهوة تغيور المنوام المحتمو  لور عودم السوتثمار  دعوة وكالة الطاقة الدوليوة

والدول المسوتهلكة  التحادية يادة الخال ات السياسية بين روسيا   تعتبر رنيو " لوكالة "س،ال
للغووا   ةماوودر الوودول ال لقائمووة المتحوودة الوليووات تاوودرر كمووا تتوقووع أصحوود أسووباب هووذ  الزيووادة

 وقود أثورت الحورب بوين روسويا .لتتجاو  قطر وأسوتراليا 2122عام  مع نهايةالطبيع  المسال 
 "  وو ن روسووياوذكووا  األعمووال لوكالووة "ريسووتاد للطاقووةر  و قوواا وأوكرانيووا علوور األسووعار التحاديووة
ر األوروبو التحاد    المستخدم  الطبيع من الغا   %11عن توريد  المسئولة ه  التحادية

وهو  أكبور محطوة نوويوة     أوكرانيا للطاقة النووية " ابوريجيا"محطة  خااة بعد أن هوجمع
العقوبوووات الجديووودة وتحجيمهوووا إلنتوووا  روسووويا  بشووو ن ووو  أوروبوووا بسوووب  ارتتووواع المخووواو  

 "بوروم  وا "المشوتركة موع  مشوروعاتها"شو " أنهوا سوتتخار  مون التحادية. كما أعلنع شوركة 
تعتزم بيع صحاوتها  و  خو   اإليطالية للطاقة ب نها " ين "والكيانات المرتبطة بهار  يما ارصحع 

والوذل تشوترف  و  ملكيتو  موع ر  لور تركيوا التحادية " لنق  الغا  من روسيابلوستريماألنابي  "
م،ت  مراقبة األاول األجنبية التابع لو ارة الخزانوة األمري،يوة  كما أادر .الروسية "بروم  ا "

نوورد سوتريم "المعوامالت التو  تشوم  خو  أنابيو   جميع إلنها  23/2/2122    تنتيذياا  أمراا 
2 AG"  أو  %21أو  ير مباشورة بنسوبة هذا الخط  لحاص مباشرة  أو أل كيان يمتلك  ي

صحيو   رأل موة الغوا  صحوالا  ل يعتبوراعتماد أوروبا علر اصحتيا ياتها وتجدر اإلشارة  لر أن  .أكثر
 و  بسوداد ثمون الغوا  بالروبو   روسيا التحاديةقرار يتوقع نتاذ      ا  الشتا . كما تسب  

 الودولقيوام  ارتتواع األسوعار. وقد سواهم أيضواا  و  األسعار   من عدم الستقرار صحدوث صحالة 
 روسوويا قطووع موون المخوواو  تاوواعد بسووب  المعتوواد موون أكبوور  ووا  كميووات بتخووزين األوروبيووة
  وو  المتمثوو  األوروبوو  التحوواد هوود  تحقيووق موون يعووو   ممووا  ليهووا الغووا  لتوود قات التحاديووة
 لووةوكا أ ووادت كمووا .المقبوو  الشووتول  التد ئووة موسووم قبوو  التخووزين سووعة موون %01  لوور الواووول
 عووومان تسوووتطيع ل ب نهوووا األوروبيوووين عمالئهوووا أبلغوووع الروسوووية بوووروم  وووا  شوووركة أن رويتووور 
 العقوبوات مون انتقوام ب نهوا أوروبوا تاوتها خطووة وهو  عادية" " ير ظرو  بسب  الغا   مدادات

    التحادية. روسيا رعل المتروعة

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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 بلوو  أقاوور صحيوو   ر2121 يونيووومقارنووة ب 2122 يونيوووخووالل شووهر  ارتتعووع أسووعار البتوورول
دولر/برميوو   120.08لياوو   لوور  %64.34 بنسووبة( برنووع)ارتتوواع  وو  سووعر بتوورول خووام 

. تووال  ارتتوواع 2121 يونيووو وو  دولر/برميوو   73.07مقارنووة بووو  2122 يونيوووخووالل شووهر 
بنسوبة  ( ورب تكسوا )ر بتورول خوام (متوسو )ر بتورول خوام (دبو )أسعار ك  من بترول خام 

 يونيووومقارنووة ب 2122 يونيوووخووالل شووهر علوور الترتيوو   %60.54ر %62.67ر 63.09%
 لوور الطلوو   يووادة ر ترجووع  يووادة األسووعار  لوور كوو  موون وكالووة الطاقووة الدوليووةوو قوواا ل. 2121

. ويتوقوع اسوتمرار ارتتواع األسوعار النتقوالت والورصحالت يادة ر ما قب  جائحة كورونا مستويات
كموا أن هنواف  .ألسووا  الرئيسوية مثو  الاوينلتترات  ويلة    ظو  تعوا   الطلو   و  بعوض ا

العووالم  لوودعم عووودة معوودلت النمووو لمسووارها السووابق ممووا يوو دل  لوور  لالقتاووادصحووزم تحتيووز 
انتعاش الطل  علر البترول مع عودة نشاط الستر والسياصحة لمعدلت  الطبيعية. وقد سواهمع 

قعات بارتتاع سوعر خوام جهود "أوبك+"    ختض المعروض العالم  من البترول مع وجود تو 
مووع نهايووة عووام  دولر/برميوو  211  لوورلياوو  مووع اسووتمرار الحوورب الروسووية األوكرانيووة برنووع 
موودعوماا بتختوويض عوودد موون الوودول إلنتاجهووا مثوو  روسوويا التحاديووة وكا اخسووتان و قوواا  2122

عواش السوريع وو قاا لتقرير البنك الدول ر يرجع ارتتاع أسعار البترول  لور النت لتتا  أوبك+.
 وو  القتاوواد العووالم  واسووتمرار ختووض اإلنتووا  موون جانوو  منظمووة الوودول الماوودرة للبتوورول 

المتاوعوات صحالوة تعثور جهوود ويتوقع المزيد من ارتتاع أسعار البترول  و  )أوبك( وشركائها. 
موون  %22ر صحيوو  يمثوو  البتوورول الروسوو  نحووو السوولمية إلنهووا  الحوورب الروسووية األوكرانيووة

ع الطلو  ارتتور يتوقوع التقرير منظمة "أوبوك" قاا ل التحاد األوروب  من البترول. وو واردات دو
مليوون برميو   02.2مقارنوة بوو  2112مليون برميو  يوميواا عوام  99ليا   لر  البترولعلر 
لياو   لور بو علر صحاوة  و  موزي  الطاقوة العوالم  كموا يتوقوع اصحتتوال البتورول  .2121عام 
اسووتمرار . ويتوقووع 2121عووام  %31ر 2122عوام  %31بووو  مقارنووة 2112 و  عووام  20%

  التجووا  التاوواعدل ألسووعار البتوورول نتيجووة للمتاوعووات الجاريووة بووين دول التحوواد األوروبوو 
. وموون موون المعووروضروسوويا التحاديووة ممووا قوود يقلووص موون  ةهووا البتروليووصحظوور وارداتبشوو ن 

مون مواقوع  البترولول أوروبا علر صحاالمتوقع استمرار ارتتاع أسعار البترول نتيجة لك  من 
الطل  والكميات المنتجوةر باإلعوا ة  لور التجوة بين لتعويض البترول الروس ر استمرار نائية 

 .قيود م،ا حة  يرو  كورونا المستجدمن تختيف بعد الالطل     صحدوث  ترة 
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  دولر/ ون خوالل 284.87 لياو   لور %152.28ارتتع سوعر  حوم )جنووب   ريقيوا( بنسوبة 
. ويرجوع ارتتواع أسوعار 2121 يونيوودولر/ ون  و   112.92مقارنوة بوو  2122 يونيوشهر 

التحم  لر ك  من ععف درجة تو ثير اإلجورا ات الصحترا يوة لجائحوة كورونوا علور الطلو  علور 
ماادر التد ئة والكهربا ر تزايد اإلقبال علر التحم نتيجة لرتتاع سعر الغا  الطبيعو   و  ظو  

 يووادة الطلوو  علوور التحووم )الوقووود األرخووص واألكثوور تلويثوواا للبيئووة(ر انختوواض  توقووع الموووردون 
 نتا  الاين و يادة وارداتها من ك  من اندونيسيار جنوب أ ريقيار روسيا التحاديةر الوليوات 
المتحدة. وسو  تتمثو  العقبوة الرئيسوية أموام السوتهالف العوالم  المتزايود للتحوم  و  اسوتمرار 

المسوووموصحة لنبعاثوووات الكربوووون باإلتحووواد األوروبووو ر صحيووو  تقووووم الح،وموووات  العمووو  بالحووودود
األوروبيوة بدراسوة  م،انيوة  جورا  تختيضوات أكبور للحودود المسوموصحة لنبعاثوات الكربوون صحتور 

. وقد تم التتا   و  2111ر وسو  تقوم القتاادات األاغر بهذا اإلجرا  صحتر 2131عام 
العشرين لم تمر األ را     اتتاقية األمم المتحدة اإل ارية محادثات م تمر الدورة السادسة و 

   جالسجو باس،تلندا الت  انعقودت خوالل الناوف األول مون  (COP26)بش ن تغير المنام 
 197علوور "ميثووا  جالسووجو" الووذل وا قووع عليوو  جميووع الوودول البووال  عووددها  2121نووو مبر 

تعم  بالتحم ووقو  اإلعانوات المقدموة  علر التخلص التدريج  من استخدام الطاقة الت  دولة
. ويالصحظ تحرف بعض القتاادات الكبرى المعتمدة علر التحم    العالمر بما ل للوقود األصحتور 

وتعود الهنود  .   ذلك أستراليا والاين والهند والوليوات المتحودةر بوب   شوديد  و  هوذا التجوا 
محطووات الطاقووة بسووب  موجووة الحوورارة اسووتخدام التحووم ب،ثا ووة  وو  للعووودة  لوور النموووذ  األكثوور 

 6تتعورض لهوا خوالل الشديدة مما أدى لمعاناة الهند مون أسووأ أ موة نقوص  مودادات الكهربوا  
سوونوات. وقوود شوو،  هوود  "جعوو  التحووم شوويئاا موون الماعوو " محوووراا رئيسووياا للمملكووة المتحوودة 

للحوود موون باووتتها مضوويتة الموو تمرر والووذل يهوود   لوور وعووع العووالم علوور المسووار الاووحي  
 .درجووة مئويووة  ووو  مسووتويات مووا قبوو  العاوور الاووناع  1.2الصحتبووا  الحوورارل  وو  صحوودود 

ويسل  ارتتاع أسعار التحم الضو  علر الحلقة المتر ة السلبية المال مة لتغيور المنوامر صحيو  
ت دل درجات الحرارة شديدة الرتتاع  لر  يادة الطل  علر الطاقة. كما ي دل الجتوا  الشوديد 

ختووض اإلنتووا  موون سوودود الطاقووة الكهرومائيووة ممووا يوود ع المرا ووق  لوور صحوور  المزيوود موون  لوور 
الوقود األصحتورل األكثر تلويثاا للبيئوة. وقود أثورت الحورب الروسوية األوكرانيوة  و  أسوعار التحوم 
صحي  تورد روسيا التحادية أكثر من ناف اصحتياجات التحاد األوروب  مون التحوم مموا يو دل 
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كموا قاموع ارتتاع األسعار    صحالة اسوتمرار العقوبوات علور روسويا التحاديوة.   لر المزيد من
تشوغي  محطوات الطاقوة التو  تعمو  بوالتحم لمواجهوة الطلو  المتزايود  عدة دول أوروبية ب عادة

. وت ت  ألمانيوا والمملكوة المتحودة علر الكهربا  ونقص  مدادات الشب،ات من الماادر األخرى 
بعوود أن كانووع علوور وشووك التتكيووك عوومن أهوودا  تقليوو  النبعاثووات الوودول  هووذ مقدمووة  وو  

علور  اعتماد الاين والوليات المتحودة يادة ر باإلعا ة  لر الكربونية للحد من التغير المناخ 
 .التحم لتوليد الطاقة

 (1ش،  رقم )
 معدل تغير األسعار العالمية لسلع الطاقة

 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)
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 (1قم )جدول ر 
 األسعار العالمية للسع الطاقة

 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)

 الوصحدة السلع
 يونيو
2121 

 مايو
2122 

 يونيو
2122 

معدل التغير 
مقارنة بمايو 

2122 

معدل التغير 
مقارنة بيونيو 

2121 

دولر/مليون وصحدة   ا   بيع  )أوروب (
 %233.47 %15.09 34.35 29.85 10.30 صحرارية بريطانية

 %152.28 %1.74 284.87 280.00 112.92 دولر/ ن   حم )جنوب أ ريقيا(

دولر/مليون وصحدة   ا   بيع  )أمري، (
 %137.45 %5.69- 7.67 8.14 3.23 صحرارية بريطانية

دولر/مليون وصحدة   ا   بيع  مسال )يابان (
 %77.53 %2.35 17.07 16.68 9.62 صحرارية بريطانية

 %64.34 %6.86 120.08 112.37 73.07 دولر/برمي  (بترول خام )برنع

 %63.09 %6.84 115.73 108.32 70.96 دولر/برمي  بترول خام )دب (

 %62.67 %6.09 116.80 110.10 71.80 دولر/برمي  بترول خام  )متوس (

 %60.54 %4.55 114.59 109.60 71.38 دولر/برمي  بترول خام ) رب تكسا (

 www.worldbank.org بياناتمعدل التغير بواسطة الباصح  من صحس   مادر:ال 

http://www.worldbank.org/
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 : األسعار العالمية للمشروبات:ثانياا 
 2122 يونيوخالل شهر  تا والكاكاو(اكولك شال)عدا  أسعار المشروبات جميعع رتتعا 

ليا   %42.21 بنسبة (أرابي،ا)ن ب    سعر ارتتاعصحي  بل  أقار ر 2121 يونيومقارنة ب
 يونيو   دولر/كجم  4.24مقارنة بو  2122 يونيوخالل شهر  دولر/كجم 6.03  لر

 نسبةب (مومباسا)شال  ر(كولومبو)شال  ر(روبوستا)بن  أسعار ك  منتال  ارتتاع  .2121
 يونيومقارنة ب 2122 يونيوخالل شهر الترتي  علر  %15.68ر % 18.64ر22.37%
لبن  لر ك  من قرار البرا ي  )أكبر مورد للقهوة ومنت  البن سعر  ارتتاعويرجع  .2121

اعطرابات الطقس و  ير مسبوقة من الاقيع  صحدوث موجاتأرابي،ا( بتختيض  نتا  القهوةر 
ر ت ثر بانتشار  يرو  كوروناالقيود العمالية المرتبطة  رأعرت بحبوب البن الخضرا 

ر ارتتاع ع أسعار الجملةاعروض    الوليات المتحدة وارتتتقلص الم رالمحاول بالحشرات
التحميص والشحنر الشرا     تكلتة التعبئة والتغليفر ارتتاع تكلتة الطاقة المستخدمة 

هبوط اإلنتا  بعد  وقد أدى .المترط من جان  الشركات الكبرى لضمان اإلنتا  والمبيعات
عجز    المعروض صحدوث نوبية  لر أمري،ا الجالمنتشرة    بعض دول  الجتا موجة 
لتعويض ت ثير التراجع المتوقع    المحاول البرا يل     ظ  نقص المخزون الال م العالم  

مع النتعاش المستمر     األسوا  وارتتاع األسعارنقص المعروض    مما يساهم    
الستهالكية عن  يادة الطل  علر السلع  الشحن الناجمة اعطرابات  لر باإلعا ة رالطل 

مما أدى  لر ارتتاع صحاد    تكلتة نق  الحبوب  لر الدول المستهلكة  الستنعدد وعدم كتاية 
خااة  2123عام  صحترهذا الرتتاع  استمرار ويتوقع. أمري،ا الشماليةو  أوروبا الرئيسية   

تشهد   التعلر شتا صحرب أهليةر و يتنام   منا ق أخرى مث   ثيوبيا الت اإلنتا     مع ت ثر
ر ستا  لجريدة " اينانشيال تايمز" . وو قاا صحالت اإلاابة بتيرو  كورونا    اا كبير  اا ارتتاع

تركز . وسو  ي دل سنوات 11لر أعلر سعر لها منذ  العقود المستقبلية    أسعار البن 
    منا ق محددة ك ثيوبيا والبرا ي  و يتنام ووجود ماانع  ر  و حن البن   البن   نتا 
من مواقع التانيع  لر نتيجة لرتتاع تكاليف الشحن والنق  ل أخرى  لر ارتتاع األسعار دو

موجة الجتا  نتيجة ل مومباسا لشا وقد ارتتعع أسعار .منا ذ الستهالف    دول العالم
مما سي دل  ل  انختاض  نتا  محاول  2122 بداية شهر أبري صحتر كينيا  اجتاصحعالت  
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معدل يق  ركزية المرتتعة الت  انختضع كمية األمطار الساقطة عليها بالشال    المنا ق الم
 الدول  راعةنختاض  نتا  الهند ثال  أكبر باإلعا ة  لر ا رعن ناف المتوس  المعتاد

 .للشال بعد الاين وكينيا بسب  هجوم الحشرات وال ات الزراعية عل  المحااي 
 ر صحي  2121 يونيومقارنة ب 2122 يونيوخالل شهر  المشروباتع بعض أسعار انختض

دولر/كجم  3.27ليا   لر  %2.06بنسبة  (كولكاتا)   سعر شال  نختاضبل  أقار ا
سعر  انختاضر تال  2121 يونيودولر/كجم     3.34مقارنة بو  2122 يونيوخالل شهر 

 .%1.86الكاكاو بنسبة 
 (2،  رقم )ش

 للمشروباتمعدل تغير األسعار العالمية 
  (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)
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 (2جدول رقم )
 األسعار العالمية للمشروبات

 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)

 الوصحدة السلع
 يونيو
2121 

 مايو
2122 

 يونيو
2122 

معدل التغير 
مقارنة بمايو 

2122 

معدل التغير 
مقارنة بيونيو 

2121 

 %42.21 %5.10 6.03 5.74 4.24 دولر/كجم بن )أرابي،ا(

 %22.37 %0.69 2.29 2.27 1.87 دولر/كجم بن )روبوستا(

 %18.64 %6.30- 3.48 3.71 2.93 دولر/كجم شال )كولومبو(

 %15.68 %11.22- 2.11 2.38 1.82 دولر/كجم شال )مومباسا(

 %1.86- %1.87- 2.32 2.37 2.37 دولر/كجم الكاكاو

 %2.06- %14.07 3.27 2.87 3.34 دولر/كجم شال )كولكاتا(

            www.worldbank.org بياناتصحس  معدل التغير بواسطة الباصح  من  المادر:  

http://www.worldbank.org/
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 العالمية للسلع الغذائية: األسعار ثالثاا:
نتيجوة غوذا  أسوعار ال   استقرار  صحدوثالغذائية  الدول ر ل يعن  توا ر اإلمداداتتقرير البنك و قاا ل
نتيجوة علور المسوتوى المحلو   الغوذا تووا ر اختناقوات  و   صحودوث الوبوا   و  اصحتووا تودابير  لتسب 

المووواد أسووعار   يووادةو العمالووة الغووذا  و  ممووا قيوود صحركووةإ ووال  الحوودود و  سوو  التوريوودسالعووطرابات ل
ولكون  .سوعاراأل عمليوات اإلتاصحوة المحليوة وتحسونع ادت  رعمليوات اإل وال  موع تختيوفو . ئيةالغذا

 وتراجوعالودول األكثور  قوراا     الغذائ األمن  انعداممع صحدوث موجات جديدة من الوبا   اد مستوى 
عودد األ توال الوذين  وتقليو تغذيوة النسوا  واأل توال مجوال   و التقدم المحر  خالل العقود الماعوية 

ل توزال التو  مون األمواكن العديود وهنواف    المسوتقب . ضعف  نتاجيتهم صحتر ل ت من التقزم يعانون 
بعووض العمووالت أسووعار توودهور   لوور باإلعووا ة رهووذ  العووطراباتلنتيجووة   ويلووة األموود اا  ثووار  تواجوو 
 الناميوةو  و  األسووا  الاواعدة  األسوعار وارتتاع المدخالت الغذائية والزراعية تكلتة استيراد وارتتاع

 غضو لمن صحدوث اعطرابات نتيجوة  خو اا  لمالكثير من دول العاأمام صح،ومات  كبيراا  مما يمث  تحدياا 
   .شعوب هذ  الدول ومعاناة
ر مسوتوى مقارنوة بموا كانوع عليو   و  أل ارتتعوع التكواليف ألعلور " األمري،ية لوكالة "بلومبر  وو قاا 

عوون  (FAO)منظمووة األ ذيووة والزراعووة  لبيانوواتوقووع سووابق خووالل السووتون عاموواا الماعووية و قوواا 
تعوووودد موجووووات . وموووون المتوقووووع عوووودم تحسوووون الوعووووع نتيجووووة لعوووودد موووون العواموووو  منهووووا التضووووخم
 رنقووص العمالووة راألسوومدة ر ارتتوواع أسووعارارتتوواع تكوواليف الشووحن رالسووي الطقووس  ركورونووا جائحووة

يو دل  لور عودم الناشوئة مموا  باإلعا ة  لر انختاض اصحتيا يات العمالت األجنبية  و  بعوض الودول
  نتا  القطاع  العائل . تكلتة الغذا  تمث  الجز  األكبر منخااة وأن قدرتها علر استيراد الغذا  

القتاواد العوالم   سي دل الاراع الروس  األوكرانو   لور تبوا   نموو الدول راندو  النقد وو قاا ل
 و  التجوارة  الحادثوة ارتتواع أسوعار الغوذا  والطاقوة والنقطاعواتخااة مع  التضخم معدلتو يادة 

الحورب  ويتوقوع أن تود ع .العوالم  قيموة الودخول وإعوعا  الطلو . وبالتوال ر تككو  وسالس  التوريد
التحاديووة روسويا  ر صحيو  توو ر كوو  مونبوراثن التقوور والجووع  لورسوو،ان العوالم  مون %21 كثر مون بو

مون  نتوا   %01 نتوا  الوذرةر  من %21للقم  والشعيرر   من اإلنتا  العالم %31 نحووأوكرانيا 
ممووا يوودل علوور  دة  وور العووالمأكبوور ماوودر لألسوومالتحاديووة روسوويا  تعتبووركمووا .  يووع دوار الشوومس

أسوعار الموواد  ارتتاعظ     خااة  نختاض القوة الشرائية للمستهلكينالت ثير الشديد للحرب علر ا

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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أ موة  يورو   بعودالموا نوات الح،وميوة ر اسوتمرار الضوغ  علور وبالتوال . الغذائية والطاقة واألسمدة
   .كورونا

 األسعار العالمية لزيوت الطعام: -3-1
 صحي  بل   ر2121 يونيومقارنة ب 2122 يونيوخالل شهر   يوت الطعامأسعار ميع ع جرتتعا

خالل دولر/ ن  1501.10  لرليا   %49.45بنسبة النخي   يع سعر     رتتاعاأقار 
 أسوعار رتتواعاتوال   .2121 يونيوو و  دولر/ ون  1004.42مقارنوة بوو  2122 يونيووشهر 

 بنسووبة جووو  الهنوود يووع  رنووواة النخيوو  يووع   يووع  ووول الاووويارر  يووع دوار الشوومس كوو  موون
مقارنوة  2122 يونيووخالل شوهر ر الترتي  عل %1.78ر %11.0ر %15.39ر 45.33%

ارتتاع سعر  يع النخي   لر كو  مون التووترات التجاريوة المسوتمرة بوين ويرجع  .2121 يونيوب
المنتجووةر الهنوود وماليزيووار انختوواض مسووتويات المخووزون مقارنووة بمووا هووو متوقووع  وو  الوودول 

ر باإلعوا ة %22-12انختاض اإلنتا  الشوهرل لزيوع النخيو   و  ماليزيوا واندونيسويا بنسوبة 
 وو  ظوو  الزيووادة المسووتمرة  وو  الطلوو  علوور  يووع  وورض رسوووم تاوودير علوور الزيووع الخووام   لوور

 بدأتكما  .النخي  من جان  الاين والهند مع اصحتمال صحدوث انختاض أكبر بسب  التيضانات
صحظوور تاوودير  يووع النخيوو   وو  محاولووة   وو العووالم(   وو اندونيسوويا )أكبوور منووت  لزيووع النخيوو  

 العووطراباتعوون  النووات بشوو ن ارتتوواع أسووعار المووواد الغذائيووة  الداخليووةلتهدئووة العووطرابات 
 . لحرب الروسية األوكرانيةلقتاادية ال

  و قاا لمنظمة األ ذية والزراعة(FAO)لجائحوة كورونوا  و  صحودوث  النتشوار السوريع تسب  ر
اعطرابات    العرض    الدول المنتجة لزيع النخي  لتتش  الوبا   و  بعوض موزارع اإلنتوا  

شورا   يوع ماليزيوا وإ ال  العديد منها مما أدى  لر ارتتاع األسوعارر باإلعوا ة  لور اسوتئنا  
روسووويا  ننتيجوووة لسوووتمرار الحووورب بووويسوووعر  يوووع دوار الشووومس  ارتتوووعوقووود النخيوو  الهنووودل. 

تعطو  أدى  لور مموا  (المووردين الرئيسويين لزيوع دوار الشومس  و  العوالم)التحاديوة وأوكرانيوا 
نحوو ثلثو  الاوادرات العالميوة تقووم بتاودير أوكرانيوا اإلشوارة  لور أن . وتجودر سالس  التوريود

وقوود تعطوو  تسووليم محاووول العووام . موون اووادرات  يووع الطعووام %7ر موون  يووع دوار الشوومس
كما يتوقوع ر يجة تدمير مرا ق التخزين وصحظر الاادرات بعد الغزو الروس  ألوكرانياالماع  نت

   خالل العام الحال . %21تختيض المساصحة المنزرعة بنسبة 
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 الضووغوط بسووب  الجتووا   وو  اسووتمرار  كوو  موون  لوور يووع  ووول الاووويا  سووعر يرجووع ارتتوواع
قيموة الضوريبة علور التاودير  بر ع وقيامها األرجنتين )أكبر مادر عالم  لزيع  ول الاويا(

خااوة موع  واإليقا  الم قع للاادرات لحماية اإلمدادات والحتال علر ثبات األسوعار المحليوة
 قيووام بعووضالخااووة بارتتوواع الطلوو  العووالم ر لتوقعووات ر ااسووتمرار الحوورب الروسووية األوكرانيووة

اتهوا موع الوليوات موع تحسون عالقاألمري،يوة  الدول مث  الاوين بزيوادة مشوترياتها مون الاوويا
تقلووص اإلموودادات البرا يليووة )موون أكبوور  رقطوواع األعووال  لووديها علوورالطلوو  المتحوودة وانتعوواش 

. وتتوقووع ماوودرل  يووع الاووويا  وو  العووالم(ر ارتتوواع نسووبة التاقوود  وو  المحاووول عوون المتوقووع
انختاض المسواصحات المنزرعوة موع اسوتمرار ظورو  الجتوا   (FAO)منظمة األ ذية والزراعة 

موع  عوالن انختواض العورض باوورة شوديدة جات الحرارة  و  الوليوات المتحودةر و ختاض در وان
الوذل  وكالة صحماية البيئة عن متطلباتها المحدثة لمز  الديزل العادل مع وقود الديزل الحيوول 

 يستخدم  يع  ول الاويا.
 (3ش،  رقم )

 معدل تغير األسعار العالمية لزيوت الطعام 
    (2121بيونيو مقارنة  2122 يونيو)
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 (3جدول رقم )
 ألسعار العالمية لزيوت الطعاما
 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)

 الوصحدة السلع
 يونيو
2121 

 مايو
2122 

 يونيو
2122 

معدل التغير 
مقارنة بمايو 

2122 

معدل التغير 
مقارنة بيونيو 

2121 

 %49.45 %12.57- 1501.10 1716.92 1004.42 دولر/ ن  يع النخي 

 %45.33 %9.36- 1884.59 2079.30 1296.75 دولر/ ن  يع دوار الشمس

 %15.39 %10.76- 1751.76 1962.88 1518.16 دولر/ ن  يع  ول الاويا

 %11.00 %14.17- 1554.50 1811.19 1400.45 دولر/ ن  يع نواة النخي 

 %1.78 %6.22- 1700.50 1813.33 1670.68 دولر/ ن  يع جو  الهند

www.worldbank.org بياناتصحس  معدل التغير بواسطة الباصح  من  المادر:  

http://www.worldbank.org/
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 األسعار العالمية للحبوب: -3-2

 صحيو  بلو   ر2121 يونيووبمقارنوة  2122 يونيوو خوالل شوهرأسوعار الحبووب  بعض نختضعا
 411.92لياوووو   لوووور  %13.10بنسووووبة  %5  يتنووووام أر   أقاوووور انختوووواض  وووو  سووووعر

تووال  . 2121 يونيووو وو  دولر/ وون  474.0بووو مقارنووة  2122 يونيوووخووالل شووهر دولر/ وون 
 ةبنسوب (A1) تايالنودل أر  ر%22 أر  تايالندل ر%2 أر  تايالندلن أسعار ك  م انختاض
 يونيوووووبمقارنووووة  2122 يونيووووو خووووالل شووووهرعلوووور الترتيوووو   %2.52ر %3.08 ر4.72%
عوعف  بسوب معظوم الودول األسويوية الماودرة  األسوعار  لور معانواة . ويرجع انختواض2121

مون  يوادة مموا صحود التبادل التجارل مع استمرار المعوقوات اللوجسوتية وارتتواع تكواليف الشوحن 
 .المبيعات

 ر صحيوو  بلوو  2121 يونيووومقارنووة ب 2122 يونيوووخووالل شووهر الحبوووب  بعووض ارتتعووع أسووعار
 459.59اووو   لووور يل %60.95بنسوووبة  (HRW)أقاوور ارتتووواع  ووو  سوووعر قمووو  أمري،ووو  

. توال  2121 يونيوو و  دولر/ ون  285.55بوو  مقارنوة 2122 يونيووخالل شهر دولر/ ن 
علوور  %14.75ر %44.18 بنسووبة الووذرة ر(SRW)قموو  أمري،وو   نأسووعار كوو  مووارتتوواع 
وتشووير منظمووة األ ذيووة والزراعووة  .2121 يونيوووبمقارنووة  2122 يونيووو خووالل شووهرالترتيوو  

"FAO" ر م موون التوقعووات ةر  علوور الوو لوور محدوديووة اإلموودادات  وو  أسوووا  الحبوووب الخشوون
بزيادة اإلنتا   ل أن استمرار نمو الستهالف سي دل  لر تختيض المخزون و يوادة األسوعار. 
ويرجووع ارتتوواع سووعر القموو   لوور الطلوو  القووول وسوو  محدوديووة اإلموودادات خااووة القموو  ذو 

درة الرئيسووة مثوو  منطقووة البحوور األسووود ممووا يع،ووس صحالووة الجووودة األعلوور  وو  الوودول الماوو
 الغموووض الخااووة بووالتغيرات المحتملووة  وو  توودابير التاوودير التوو  قوود يطبقهووا التحوواد الروسوو 

. ويرجع ارتتاع أسوعار الوذرة  لور كو  مون ارتتواع الطلو   و  أوكرانيا موان لوالحاار المستمر 
ر تو خر أعموال الحاواد ببع  يهوا ظواهرة النينووصحة الت  تساألرجنتين مع نقص اإلمدادات المتا

مووع انختوواض المخووزون  وو  الوليووات المتحوودةر انختوواض اإلنتووا   وو  التحوواد األوروبوو  مووع 
اسووتمرار الطلوو  القووول المقوورون بتوجهووات الوليووات المتحوودة نحووو ختووض الزراعوواتر ارتتوواع 

أوكرانيوار باإلعوا ة  لور   و ر تراجوع اإلنتوا  صحيووان كعلوف  االمشتريات من الاين لستخدامه
التحاديوة  وقود  شولع المحادثوات بوين روسوياهذا انختاض المخزون لدى كبار مادرل الذرة. 
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وسواعد ارتتواع أسوعار ر األوكرانيوة الاوادرات لستئنا     العالم(موردل الذرة  وأوكرانيا )أكبر
لزيووادة اسووتخدام  الوليووات المتحوودةالونت  الخووام واألنبووا  المرتبطووة ب م،انيووة اسووتخدام الوذرة  وو  

وموون المتوقووع أن تتسووب   .الاوويف  وو  دعووم عمليووات الشوورا  الجديوودة خووالل  اوو اإليثووانول 
   الاين وس  عمليات اإل ال    راعة الذرة الت خير   و ظرو  الطقس الجا     البرا ي  

 .كورونا    خسائر  نتاجية كبيرة للمحاول الستراتيج  بسب  انتشار
 (4ش،  رقم )

 معدل تغير األسعار العالمية للحبوب
 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)
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https://www.elwatannews.com/news/details/6042244
https://www.elwatannews.com/news/details/6042244
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 (1رقم ) جدول
 األسعار العالمية للحبوب

 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)

 الوصحدة السلع
 يونيو
2121 

 مايو
2122 

 يونيو
2122 

غير معدل الت
مقارنة بمايو 

2122 

معدل التغير 
مقارنة بيونيو 

2121 

 %60.95 %12.00- 459.59 522.29 285.55 دولر/ ن HRW أمري، قم  

 %44.18 %13.34- 379.89 438.38 263.48 دولر/ ن SRW أمري، قم  

 %14.75 %2.65- 335.71 344.84 292.56 دولر/ ن الذرة

 %2.52- %3.46- 427.55 442.86 438.59 دولر/ ن (A1)أر  تايالندل 

 %3.08- %3.71- 441.00 458.00 455.00 دولر/ ن %22أر  تايالندل 

 %4.72- %4.31- 444.00 464.00 466.00 دولر/ ن %2أر  تايالندل 

 %13.10- %1.35 411.92 406.45 474.00 دولر/ ن %2أر   يتنام  

 www.worldbank.org بياناتمن  صحس  معدل التغير بواسطة الباصح  المادر:  

http://www.worldbank.org/
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 األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى: -3-3
  يونيووخوالل شوهر ر ()عودا السو،ر  تحواد أوروبو  أسعار هوذ  المجموعوة السولعية جميعارتتعع 

بنسوووبة م الووودواجن لحوووو  ووو  سوووعر  ارتتووواعر صحيووو  بلووو  أقاووور 2121 يونيوووومقارنوووة ب 2122
 2.38مقارنووووة بووووو  2122 يونيوووووخووووالل شووووهر  كجوووومدولر/ 3.67لياوووو   لوووور  54.13%
وجبات  وول  ر)أمري، ( مو البرتقالر  أسعار ك  من رتتاع. تال  ا2121 يونيو    كجمدولر/
 رل اللحوم البقور  روجبات األسمافر )أمري، (الس،ر  ر)عالم (الس،ر  رمبرل م،سي، ج الاويار
ر %8.85ر %10.88 ر%13.06ر %17.30 ر%47.64 بنسوووووووووووبة (بووووووووووو و )أور موووووووووووو  

 يونيوومقارنوة ب 2122 يونيوخالل شهر  علر الترتي   0.12ر%5.40ر %7.04 ر8.84%
أ لو  دول  األنشطة و ت  المطاعم    عودة  لرارتتاع أسعار لحوم الدواجن  ويرجع. 2121
ثووم العووودة  كورونووا يوورو   كبيوورة موون السوو،ان علوور لقاصحووات م،ا حووة نسووبةبعوود صحاووول  العووالم

 توووترأسووعار األعووال ر  ارتتوواعاعووطراب سالسوو  التوريوودر ممووا سوواهم  وو    لإل ووال  الجزئوو
ارتتواع تكواليف النقو  بسوب   يوادة ر بسوب  الحورب الروسوية األوكرانيوة سالس  التوريد للحبووب

اجن الوودو  علوور  يووادة الطلوو  لوور  الاووين ممووا أدى  وو وجووود صحموور الخنووا ير أسووعار الطاقووةر 
ويرجووع ارتتوواع أسووعار اللحوووم البقوورل  لوور كوو  موون الرتتوواع الشووديد للمشووتريات  وو   .واللحوووم
الاووادرات األسووتراليةر  يووادة الطلوو  علوور ماشووية  عووادة بنووا  القطيووعر ارتتوواع   يووادةالاووينر 
وعودم ر البرا يو   و  للوذب  الجاهزة المواش ر انختاض عرض األعال ر موجات الجتا  أسعار

. وباوتة عاموةر تعوود  يوادة أسوعار الموواد الغذائيوة  لور أوكرانيواية بشو ن اوادرات وعوح الرؤ 
تضوررت بسوب  نقوص العمالوة   ت ثر المواد الطا جة بسب  مشاك  النقو  وسالسو  التوريود التو

سوواهمع الحوورب الروسووية األوكرانيووة  وو   يووادة صحوودة  . وقوودمنووا ق تتشوو   يوورو  كورونووا  وو 
الطلو   و   يوادة أسوعار البرتقوال نتيجوة للزيوادة الكبيورة  و  رتتواع ا كما سواهمر ارتتاع األسعار

ويرجوع ارتتواع أسوعار السو،ر  .داد الماابين بالمتحورات الجديودة لتيورو  كورونوا المسوتجدأع
تايالنود )ثوان  كو  مون مواتيوة  و  ال لر ك  مون انختواض اإلنتوا  بسوب  ظورو  الطقوس  يور 

ارتتواع واردات باإلعا ة  لور والهندر  التحادية روسياو  البرا ي و  أكبر مادر للس،ر    العالم(
األسماف  لر ت ثر جميع وجبات وترجع  يادة أسعار  .الستهالفالس،ر تلبية لزيادة الاين من 
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التو  صحودثع منوذ  والجتماعيوة القتاواديةالعطرابات بماايد األسماف وتربية األصحيا  المائية 
 ائر مالية هائلة. بد  تطبيق اإل ال  مما تسب     خس

 خالل دولر/كجم  0.35ليا   لر  %12.25بنسبة  () تحاد أوروب  الس،ر سعر نختضا
 . 2121 يونيو   دولر/كجم  0.39مقارنة بو  2122 يونيوشهر 

 (5ش،  رقم )
 معدل تغير األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى 

 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)

54.13%

47.64%

17.30%

13.06%
10.88%

8.85% 8.84%
7.04%

5.40%

0.12%

-12.25%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

لحوم

الدواجن

البرتقال موز

)أمريكي(

وجبات فول

الصويا

جمبري

مكسيكي

السكر

)عالمي(

السكر

)أمريكي(

وجبات

أسماك

اللحوم

البقري

موز

)أوروبي(

السكر

)إتحاد

أوروبي(



                                            2222 يوليو   –( 66) العدد                                                                             أسعار أهم السلع العالمية           اتجاهات

 

والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                        المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع  - 19 - 

 (2)جدول رقم 
 األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى 

 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)

 الوصحدة السلع
 يونيو
2121 

 مايو
2122 

 يونيو
2122 

معدل التغير 
مقارنة بمايو 

2122 

معدل التغير 
مقارنة بيونيو 

2121 

 %54.13 %0.92- 3.67 3.70 2.38 دولر/كجم لحوم الدواجن

 %47.64 %1.83 0.94 0.92 0.64 جمدولر/ك البرتقال

 %17.30 %1.51- 1.44 1.46 1.23 دولر/كجم مو  )أمري، (

 %13.06 %0.32- 528.14 529.83 467.15 دولر/ ن وجبات  ول الاويا

 %10.88 %1.78- 14.86 15.13 13.40 دولر/كجم جمبرل م،سي، 

 %8.85 %2.57- 0.42 0.43 0.38 دولر/كجم الس،ر )عالم (

 %8.84 %1.13- 0.79 0.80 0.73 دولر/كجم الس،ر )أمري، (

 %7.04 %1.60- 1608.06 1634.21 1502.27 دولر/ ن وجبات أسماف

 %5.40 %1.60- 5.98 6.08 5.68 دولر/كجم اللحوم البقرل 

 %0.12 %1.10- 0.95 0.96 0.95 دولر/كجم مو  )أوروب (

 %12.25- %0.05- 0.35 0.35 0.39 دولر/كجم الس،ر ) تحاد أوروب (

www.worldbank.org بياناتصحس  معدل التغير بواسطة الباصح  من  المادر: 

http://www.worldbank.org/
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 لعالمية للمواد الخام:ارابعاا: األسعار 
  عودا قطوون م شورأسووعار الموواد الخووام جميوع انختضوع(A)  مقارنووة  2122 يونيووخوالل شووهر

جوذوع  خشو  مون  بقوات رقيقوةركو  مون ر صحي  بل  أقاور انختواض  و  سوعر 2121 يونيوب
أسوووعار كووو  موون جوووذوع خشووو   نختوواضا تالهموووا. %17.79 بوونتس النسوووبة( )ماليزيووواخشوو  

مطووواط  ر)ماليزيوووا(قطوووع أخشووواب اوووغيرة ر )الكووواميرون(قطوووع أخشووواب اوووغيرة  ر)الكووواميرون(
(TSR20)  خووالل شووهر  يوو علوور الترت %0.12ر %12.14ر %12.14ر %12.25بنسووبة

 .2121 يونيومقارنة ب 2122 يونيو

 م شرقطن سعر  ارتتع(A)  يونيوودولر/كجوم خوالل شوهر  3.40ليا   لور  %63.14بنسبة 
  لووورالقطووون ويرجوووع ارتتووواع أسوووعار  .2121 يونيوووودولر/كجوووم  ووو   2.08مقارنوووة بوووو  2122

)مثوو   الهامووةاعية الاوون الوودول لوور قيووام العديوود موون  أدىممووا  وأومي،وورون  انتشووار متغيوور دلتووا
ر الزيووادة الكبيوورة  وو  الطلوو ر الماووانع   ووال  بعووض منهووا وقائيووةالتوودابير بعض ال يتنووام( بوو

انختوواض اإلنتووا  خااووة  وو  الوليووات المتحوودة نتيجووة للجتووا   وو   وورب تكسووا  وسلسوولة 
سووواصح  األ لسوو ر انختوواض  نتووا  البرا يوو  وباكسووتان والهنوودر صحظوور الوليووات   وو األعااووير 

 Xinjiangة استيراد المنتجات المانوعة من األليا  التو  تزرعهوا أو تعالجهوا شوركة المتحد
الاووين خااووة وأن الحظوور يمتوود  لوور دول   وو الاووينية التوو  تنووت  نحووو ثلوو  القطوون المووزروع 

الطر  الثال  الت  تستورد المنسوجات الوسيطة من الاين وتقووم بتحويلهوا  لور سولع نهائيوة 
  ر ال دصحووام  وور انختوواض الاووادرات األمري،يووةك  لوور الوليووات المتحوودةلتقوووم بتاووديرها بعوود ذلوو

أسوعار القطون  التواريخ   و  رتتواعال ر "ليتايز" للمنتجات القطنية شركة وترجعالبحرل. الشحن 
    مساعدة شركائها المحليوين. بهد شحن القطن  )أصحد أهم منتجين القطن( الهند  لر تقييد

                   



                                            2222 يوليو   –( 66) العدد                                                                             أسعار أهم السلع العالمية           اتجاهات

 

والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                        المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع  - 21 - 

 (6قم )جدول ر 
 األسعار العالمية للمواد الخام

 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)

 الوصحدة السلع
 يونيو
2121 

 مايو
2122 

 يونيو
2122 

معدل التغير 
مقارنة بمايو 

2122 

معدل التغير 
مقارنة بيونيو 

2121 

 %63.14 %5.85- 3.40 3.61 2.08 دولر/كجم (  Aقطن )م شر

 %0.12- %1.16 1.64 1.62 1.64 دولر/كجم (TSR20مطاط )

 %12.14- %1.03- 671.82 678.80 764.69 3دولر/م قطع أخشاب اغيرة )ماليزيا(

 %12.14- %1.03- 590.65 596.78 672.30 3دولر/م قطع أخشاب اغيرة )الكاميرون(

 %12.25- %0.05- 370.09 370.27 421.75 3دولر/م جذوع خش  )الكاميرون(

 %17.79- %3.82- 222.30 231.13 270.39 3دولر/م (جذوع خش  )ماليزيا

 %17.79- %3.82- 407.75 423.95 495.96 سنع/لوح خش  من  بقات رقيقة

 WWW.WORLDBANK.ORG بياناتصحس  معدل التغير بواسطة الباصح  من  المادر: 

http://www.worldbank.org/
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 (6ش،  رقم )
 مية للمواد الخاممعدل تغير األسعار العال

  (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)
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 خامساا: األسعار العالمية لألسمدة:

 صحيوو  بلوو   ر2121 يونيووومقارنووة ب 2122 يونيوووخووالل شووهر  أسووعار األسوومدة جميووعع ارتتعوو
 دولر/ ون 562.50 لر ليا   %177.78بنسبة  كلوريد البوتاسيوم    سعر ارتتاعأقار 

ارتتوواع تووال   .2121 يونيووو وو  / وون دولر 212.21بووو مقارنووة  2122 يونيوووخووالل شووهر 
 بنسوبة ثنائ   وسوتات األمونيوومر سوبر  وستات ثالث ر اليوريا خام التوستاترك  من أسعار 

 2122 يونيوووووخوووالل شووووهر  الترتيوووو  علووور %29.60 ر%35.73ر %75.46 ر130.0%
ارتتواع أسوعار  كو  مون ة  لوريرجع ارتتاع أسعار األسمدباتة عامةر و . 2121 يونيومقارنة ب
  وو ر العوااووف الشووديدة الحوورب الروسووية األوكرانيووة راإلنتووا   وو المسووتخدم  الطبيعوو الغووا  

ر اعوووطرابات التو يوووع طلووو  علووور األسووومدةارتتووواع الر اإلنتوووا عطلوووع   الوليوووات المتحووودة التووو
 .الرسوم التجاريةارتتاع وسالس  التوريدر 

  ارتتاع مسوتويات الطلو   رمن ارتتاع أسعار مدخالت اإلنتا  يرجع ارتتاع أسعار اليوريا  لر ك
ر باإلعا ة  لر نقوص من األسمدةالمعروض صحجم الوليات المتحدة ومار لتتجاو     خااة 

  مدادات الغا  الطبيعو  بالاوين وارتتواع أسوعار التحوم الوذل أثور بالسول  علور منتجو  اليوريوا
 .  و ادت صحدت  بسب  الحرب

  علور األسومدة العوالم ارتتواع الطلو  ثنائ   وستات األمونيوم  لر ك  مون  رأسعايرجع ارتتاع 
اللتماسات  والبرا ي  والهند وأمري،ا الشماليةر أستراليا   الرئيسة خااة  اتمنا ق الزراعمن 

وم علور الوواردات مون المغورب العالم لترض رس   أكبر منت   ”Mosaic“شركة  المقدمة من
باإلعوا ة  ر خطو  الودعم الح،وميوةربش،   ير عوادل نتا اإل  مهما بدعموروسيا التحادية لقيا

صحمور الخنوا ير   ك صحد م،ونوات العلوف لتخطوثنائ   وستات األمونيوم علر اعتماد الاين   لر
   . ريقيةاأل
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 (7جدول رقم )
 األسعار العالمية لألسمدة

 (2121و مقارنة بيوني 2122 يونيو)

 الوصحدة السلع 
 يونيو
2121 

 مايو
2122 

 يونيو
2122 

معدل التغير 
مقارنة بمايو 

2122 

معدل التغير 
مقارنة بيونيو 

2121 

 %177.78 %0.00 562.50 562.50 202.50 دولر/ ن  كلوريد البوتاسيوم

 %130.00 %12.75 287.50 255.00 125.00 دولر/ ن  خام التوستات

 %75.46 %2.47- 690.00 707.50 393.25  دولر/ ن اليوريا

 %35.73 %9.79- 746.50 827.50 550.00 دولر/ ن  سوبر  وستات ثالث 

 %29.60 %6.97- 783.75 842.50 604.75 دولر/ ن ثنائ   وستات األمونيوم

 WWW.WORLDBANK.ORG بياناتصحس  معدل التغير بواسطة الباصح  من  المادر: 

 (7ش،  رقم )
 معدل تغير األسعار العالمية لألسمدة

 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)
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 سادساا: األسعار العالمية للمعادن:
 ر صحي  بل  2121 يونيومقارنة ب 2122 يونيوع بعض أسعار المعادن خالل شهر نختضا

دولر/ ن خالل  130.74لر ليا    %39.03بنسبة  الحديدأقار انختاض    سعر 
ر تال  انختاض أسعار 2121 يونيودولر/ ن     214.43مقارنة بو  2122 يونيوشهر 

ر %14.89ر %20.15بنسبة  القادير رالرااص رالنحا ر البالتينيوم رالتضةك  من 
   علر الترتي . %2.90ر %5.69ر 6.30%

 صحي  بل   ر2121 يونيوب مقارنة 2122 يونيوخالل شهر  المعادنأسعار  بعض ارتتعع
خالل  ألف دولر/ ن25.659  لر  ليا  %42.71بنسبة الني،  أقار ارتتاع    سعر 

. تال  ارتتاع أسعار 2121 يونيو     نولر/ألف د17.980 و مقارنة ب 2122 يونيوشهر 
خالل الترتي   علر %0.11 ر%4.77 ر%22.96بنسبة الذه   راأللمونيوم الزنكرك  من 
 لر  رجع ارتتاع أسعار المعادنيباتة عامةر و . 2121 يونيومقارنة ب 2122 ويونيشهر 
 الرئيس المستخدم الاين " خااة   علر التانيع  القائمنتعاش ال  قابليتها للتخزينر ك  من

الشحن ومشاك   موان    تعط  عمليات التعدين وال دصحام نتيجة لقلة العرض للمعادن"ر 
بهد  علر البنية التحتية  واإلنتا التوقع بانتقال أسرع للطاقة   لرباإلعا ة  رسالس  التوريد

برام  البنية  ست دل روكالة الطاقة الدوليةالسريع نحو القتااد األخضر. وو قاا لتحول ال
 التحتية الطموصحة    التحاد األوروب  والوليات المتحدة  لر  يادة الطل  علر النحا 

  .ألخرى والمعادن الاناعية ا والحديد
  يرجع ارتتاع سعر الني،   لر ك  من  يادة الطل  من قطاع التولذ المقاوم للادأ    الاين

 واستخدام     بطاريات السيارات الكهربائيةر انختاض  نتا  التلبين بسب  موسم األمطار.
  يرجع ارتتاع سعر الزنك  لر ك  من  يادة الطل  الاين     البنية التحتيةر انتعاش  نتا 

السيارات عالمياار ارتتاع الطل  علر السلع الستهالكية المعمرةر تضرر نشاط التعدين نتيجة 
لإل ال  خااة    منا ق التعدين الرئيسية    دول أمري،ا الجنوبية وشمال الاين وجنوب 

 أ ريقيا. 
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  يرجع ارتتاع سعر األلمونيوم  لر ك  من انتعاش المبيعات     ترة تختيف قيود اإل ال 
والتنقالت الداخلية والخارجيةر  يادة أنشطة البنا ر  يادة الطل     الاين والوليات المتحدة 
الت  تحولع إلنتا  الجعة    العل  المعدنية بدلا من البرامي  لمواجهة  يادة الطل  المنزل  

 أثنا   ترات اإل ال  وانختاض التجمعات.
 (8ش،  رقم )

 لمعادنمعدل تغير األسعار العالمية ل
 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)
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 (0جدول رقم )
 األسعار العالمية للمعادن

 (2121مقارنة بيونيو  2122 يونيو)

 الوصحدة السلع
 يونيو
2121 

 مايو
2122 

 يونيو
2122 

معدل التغير 
مقارنة بمايو 

2122 

معدل التغير 
مقارنة بيونيو 

2121 

 %42.71 %8.57- 25658.63 28062.55 17979.57 دولر/ ن الني، 

 %22.96 %3.25- 3629.73 3751.48 2951.85 دولر/ ن  الزنك

 %4.77 %9.43- 2563.44 2830.32 2446.65 دولر/ ن  األلمونيوم

 %0.11 %0.65- 1836.57 1848.50 1834.57 دولر/أوقية الذه 

 %2.90- %11.77- 31559.31 35769.39 32502.55 دولر/ ن  القادير

 %5.69- %3.55- 2066.38 2142.48 2191.03 دولر/ ن  اصالرا

 %6.30- %3.76- 9024.46 9377.15 9631.50 دولر/ ن  النحا 

 %14.89- %0.19- 956.59 958.38 1124.00 دولر/أوقية البالتينيوم

 %20.15- %1.59- 21.56 21.91 27.00 دولر/أوقية التضة

 %39.03- %0.36- 130.74 131.21 214.43 دولر/ ن الحديد

 www.worldbank.org بياناتصحس  معدل التغير بواسطة الباصح  من  مادر:ال

http://www.worldbank.org/

