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 أسعار أهم السلع العالمية  اتجاهات
 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)

================= 
 أغسالطسمقارنالة ب 1211 أغسالطسشالرر  خالال يتضمن التقرير تطور أسعار أهم السلع العالمية 

ل المالواد كال  مالن الطاقالةل المشالروباتل الغالذا  مجموعالات ساللعية أساسالية تتمثال   ال  ةلست  1211
 ت السالاللعية الخا الالة بنالال  مالالن الطاقالالةلوقالالد ارتتعالالع أسالالعار المجموعالالاالمعالالادن.  ألسالالمدةلالخالالامل ا
ل (Aوانختضع أسعار المواد الخام )عدا قطالن مششالر .األسمدةل المشروبات )عدا الكاكاو(الحبوبل 

 بينما تنوعع أسعار باق  المجموعات السلعية ما بين الرتتاع والنختاض.

 ع الطاقة:: األسعار العالمية لسلأولا  
  ل 1211 أغسالالطسمقارنالة ب 1211 أغسالالطسشالرر خالالال   أسالعار سالاللع الطاقالة جميالالعارتتعالع

إلالالا لياالال   %354.05بنسالالبة  روبالال (و )أأقاالالا ارتتالالاع  الال  سالالعر غالالا   بيعالال   صحيالالب بلالال 
 15.43مقارنالة بالال  1211 أغسطسخال  شرر دولر/مليون وصحدة صحرارية بريطانية  70.04

غالالا  أسالالعار كالال  مالالن تالالالا ارتتالالاع ل 1211 أغسالالطس  الال دولر/مليالون وصحالالدة صحراريالالة بريطانيالالة 
علالالا الترتيالال   %86.59ل %117.0بنسالالبة  )يابالالان ( مسالالا  بيعالال   غالالا  ل)أمرينالال ( بيعالال  

وو قاا لمنظمة "أوابال""ل يرجالع ارتتالاع . 1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطسخال  شرر 
الكبالالرى ترلكة األسالالواا المسالالأسالالعار الغالالا  الطبيعالال  إلالالا كالال  مالالن انتعالالا  الطلالال   الال  عالالدد مالالن 

تختالاليض اإلنتالالا  مالالن قبالال  كبالالار  لبيالالة()الوليالالات المتحالالدةل الاالالينل الرنالالدل أغلالال  الالالدو  األورو 
المنتجالالين للغالالا  الطبيعالال  المسالالا  كاسالالتجابة لتالالداعيات جائحالالة كورونالالا لتحقيالالق التالالوا ن بالالين 
ا العالالرض والطلالال ل تختالاليض العديالالد مالالن الشالالركات لميزانياترالالا الرأسالالمالية والتشالالغيلية مقارنالالة بمالال

كان مخططاا نتيجة لتقل  أوضالاع األسالواا وعالدم معر الة وقالع التعالا   مالن جثالار الجائحالة ممالا 
نتعالا  أدى إلا انختاض قيمالة السالتثمارات الجديالدةل انتعالا  الطلال  األساليوت النالات  عالن ال 

ل باإلضالالا ة إلالالا ارتتالالاع العقالالود ااجلالالة للغالالا  الطبيعالال   الال  أوروبالالا القتاالالادت للالالدو  األسالاليوية
وتتوقالع وكالالة  أعلا مستوياترا منذ أكثر من عام بسب  الزيالادة الحالادة  ال  الطلال . وأسيا إلا

نتيجالة لنختالاض معلومات الطاقالة األمرينيالة صحالدوق نقال   ال  عالرض الغالا  الطبيعال  المسالا  
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دعالوة وكالالة أسعار الغالا  الطبيعال  مالع اسالتمرار  يتوقع استمرار ارتتاعكما . إنتا  أغل  الدو 
 توكالالة "سالناوو قالاا ل .بردف مواجرة تغير المناخ المحتم دم الستثمار إلا ع الطاقة الدولية

والالدو  المسالترلكة أصحالد أسالباب  التحاديالة يادة الخال الات السياسالية بالين روساليا   تعتبر لنيو "
للغالا  الطبيعال  المسالا   ةماالدر الالدو  ال لقائمة المتحدة الوليات تادر يتوقعل كما هذا الزيادة
" وذكالا  األعمالا  لوكالالة "ريسالتاد للطاقالةو قالاا و  .لتتجاو  قطر وأسالتراليا 1211عام  مع نراية

  الال المسالالتخدم  الطبيعالال مالالن الغالالا   %22المسالاللولة عالالن توريالالد  هالال  لتحاديالالةا  الال ن روسالاليا
وهال    ال  أوكرانيالا للطاقة النوويالة " ابوريجيا"محطة  خا ة بعد أن هوجمعل األوروب التحاد 

بشالالأن العقوبالالات الجديالالدة وتحجيمرالالا ارتتالالاع المخالالاوف  أكبالالر محطالالة نوويالالة  الال  أوروبالالا بسالالب 
المشالتركة مالع  مشالروعاترا"ش " أنرا ستتخار  من إلنتا  روسيا التحادية. كما أعلنع شركة 

تعتالالزم بيالالع  اإليطاليالالة للطاقالالة بأنرالالا "إينالال "والكيانالالات المرتبطالالة برالالال  يمالالا  الالرصحع  "بالالروم غالالا "
والالذت تشالتر  ل إلا تركيالا التحادية من روسيا " لنق  الغا بلوستريمصحاترا    خط األنابي  "

منتال  مراقبالة األ الو  األجنبيالة التالابع لالو ارة  أنرالاكمالا  .الروسالية "بالروم غالا "   ملكيته مع 
أو أت كيالان  "AG 1نالورد سالتريم "المعامالت الت  تشالم  خالط أنابيال   جميعالخزانة األمرينية 

وتجالدر اإلشالارة  .أو أكثر %12نسبة هذا الخطط لحا  مباشرة أو غير مباشرة ب يمتل"  يه
يتوقع نتاذا  ال   اال  صحيب  لأل مة الغا  صحالا  ل يعتبراعتماد أوروبا علا اصحتيا ياترا إلا أن 

مالن عالدم  ال  صحالدوق صحالالة بسداد ثمن الغا  بالروبال   روسيا التحاديةقرار الشتا . كما تسب  
 بتخالالزين األوروبيالالة الالالدو قيالالام  . وقالالد سالالاهم أيضالالاا  الال  ارتتالالاع األسالالعاراألسالالعار  الال السالالتقرار 

 الغالا  لتالد قات التحاديالة روساليا قطالع مالن المخالاوف تاالاعد بسب  المعتاد من أكبر غا  كميات
 سالعة مالن %82 إلالا الو الو   ال  المتمثال  األوروبال  التحالاد هالدف تحقيالق من يعوا  مما إليرا

 بالالروم غالالا  كةشالالر  أن رويتالالر  وكالالالة أ الالادت كمالالا .المقبالال  الشالالتوت  التد لالالة موسالالم قبالال  التخالالزين
 "غيالر ظالروف بسالب  الغالا  إمالدادات ضمان تستطيع ل بأنرا األوروبيين عمالئرا أبلغع الروسية
 التحاديالة. روساليا اعلال المتروضالة العقوبالات مالن انتقالام بأنرالا أوروبا تاترا خطوة وه  عادية"
 داا ترديال يمثال  المسالا  الطبيعال  الغالا  من متناقاة اتكمي علا العالمية المنا سة اصحتدامأن  كما
 المعتالاد مالن صحالرارة األكثالر الاالي   قالسو  المناخيالة التغيالرات مالع خا ة أعلا إلا األسعار بد ع

 .الرياح من الكرربا  توليد وتراجع

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
https://attaqa.net/2021/03/15/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%9f/
https://attaqa.net/2021/03/15/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%9f/
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  دولر/ الن خالال   290.0 لياال  إلالا %110.27ارتتالع سالعر  حالم )جنالوب إ ريقيالا( بنسالبة
. ويرجالع ارتتالاع 1211 أغسالطسدولر/ الن  ال   137.92مقارنة بالال  1211 أغسطسشرر 

 أسعار التحم إلا ك  من ضع  درجة تأثير اإلجرا ات الصحترا ية لجائحة كورونالا علالا الطلال 
علا ماادر التد لة والكرربالا ل تزايالد اإلقبالا  علالا التحالم نتيجالة لرتتالاع سالعر الغالا  الطبيعال  
 الال  ظالال  توقالالع المالالوردون  يالالادة الطلالال  علالالا التحالالم )الوقالالود األرخالال  واألكثالالر تلويثالالاا للبيلالالة(ل 
انختالالالاض إنتالالالا  الاالالالين و يالالالادة وارداترالالالا مالالالن كالالال  مالالالن اندونيسالالاليال جنالالالوب أ ريقيالالالال روسالالاليا 

وليات المتحدة. وسوف تتمثال  العقبالة الرئيسالية أمالام السالترال  العالالم  المتزايالد التحاديةل ال
للتحم    استمرار العم  بالحدود المسموصحة لنبعاثات الكربون باإلتحاد األوروب ل صحيب تقالوم 
الحنومالالات األوروبيالالة بدراسالالة إمنانيالالة إجالالرا  تختيضالالات أكبالالر للحالالدود المسالالموصحة لنبعاثالالات 

. وقالد 1222ل وسوف تقوم القتاادات األ غر برذا اإلجالرا  صحتالا 1232الكربون صحتا عام 
تم التتاا    محادثات مشتمر الدورة السادسالة والعشالرين لمالشتمر األ الراف  ال  اتتاقيالة األمالم 

 ال  جالسالجو باسالنتلندا التال  انعقالدت خالال   (COP26)المتحدة اإل ارية بشأن تغير المنالاخ 
ميثالالاا جالسالالجو" الالالذت وا قالالع عليالاله جميالالع الالالدو  علالالا " 1211الناالال  األو  مالالن نالالو مبر 

علالالا الالالتخل  التالالدريج  مالالن اسالالتخدام الطاقالالة التالال  تعمالال  بالالالتحم  دولالالة 191البالالال  عالالددها 
. ويالصحظ تحر  بعالض القتاالادات الكبالرى المعتمالدة ت ووقف اإلعانات المقدمة للوقود األصحتور 

الوليات المتحدةل ببط  شالديد  ال  علا التحم    العالمل بما    ذل" أستراليا والاين والرند و 
استخدام التحم بنثا الة  ال  محطالات الطاقالة للعودة إلا وتعد الرند النموذ  األكثر  .هذا التجاا

بسب  موجة الحرارة الشالديدة ممالا أدى لمعانالاة الرنالد مالن أسالوأ أ مالة نقال  إمالدادات الكرربالا  
الماضال " محالوراا رئيسالياا سنوات. وقالد شالن  هالدف "جعال  التحالم شاليلاا مالن  2تتعرض لرا خال  

للمملكالالة المتحالالدة باالالتترا مضالاليتة المالالشتمرل والالالذت يرالالدف إلالالا وضالالع العالالالم علالالا المسالالار 
درجالالة ملويالالة  الالوا مسالالتويات مالالا قبالال   1.1الاالالحيل للحالالد مالالن الصحتبالالاي الحالالرارت  الال  صحالالدود 

ويسلط ارتتاع أسعار التحم الضالو  علالا الحلقالة المترغالة الساللبية المال مالة  .العار الاناع 
غير المناخل صحيب تشدت درجات الحرارة شالديدة الرتتالاع إلالا  يالادة الطلال  علالا الطاقالة. كمالا لت

يشدت الجتاف الشديد إلا ختض اإلنتا  من سدود الطاقة الكررومائية مما يد ع المرا الق إلالا 
صحرا المزيد من الوقالود األصحتالورت األكثالر تلويثالاا للبيلالة. وقالد أثالرت الحالرب الروسالية األوكرانيالة 

سعار التحم صحيب تورد روسيا التحادية أكثر من نا  اصحتياجات التحالاد األوروبال  مالن    أ
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التحالالم ممالالا يالالشدت إلالالا المزيالالد مالالن ارتتالالاع األسالالعار  الال  صحالالالة اسالالتمرار العقوبالالات علالالا روسالاليا 
تشالالغي  محطالالات الطاقالالة التالال  تعمالال  بالالالتحم  كمالالا قامالالع عالالدة دو  أوروبيالالة ب عالالادةالتحاديالالة. 

. وتالأت  د علا الكرربا  ونق  إمدادات الشالبنات مالن الماالادر األخالرى لمواجرة الطل  المتزاي
الدو  بعد أن كانع علا وش" التتكي" ضالمن أهالداف  هذامقدمة ألمانيا والمملكة المتحدة    

اعتمالالاد الاالالين  يالالادة ل باإلضالالا ة إلالالا تقليالال  النبعاثالالات الكربونيالالة للحالالد مالالن التغيالالر المنالالاخ 
 الالال  و يالالر األعمالالا  البريطالالان  الشالالبنة . وقالالد وليالالد الطاقالالةعلالالا التحالالم لت والوليالالات المتحالالدة

الو نيالالة بالسالالتعداد لزيالالادة إمالالدادات الكرربالالا  مالالن محطالالات الطاقالالة بالالالتحم بنرايالالة هالالذا العالالام. 
وتحالالاو  الاالالين  يالالادة إنتاجرالالا مالالن  .موا الاللة تشالالغيلرا لتتالالرة أ الالو  ممالالا كالالان مقالالرراا مالالن قبالال و 

اجة لستيراد كميالات كبيالرة مالن إندونيساليا وروساليا. التحم لتلبية الطل  الداخل ل لكنرا تظ  بح
مالالع عالالودة محطالالات  %22و الال  الوليالالات المتحالالدة ارتتعالالع أسالالعار التحالالم للبيالالع التالالورت بنسالالبة 

 اقة تعم  به للعم  لتلبية  يادة الطلال  علالا الكرربالا   ال  ظال  ارتتالاع أسالعار الغالا  الطبيعال  
محطالات  12  عالن تخطيطرالا إلنشالا   در تقرير عن و ارة الطاقة الرندية ينشالكما  .والنتط

مالالن  ميجالالاوات 1لتوليالالد نحالالو  1211/1213خالالال  العالالام المالالال   اقالالة جديالالدة تعمالال  بالالالتحم 
 .الكرربا  لتتادت صحدة أ مة الطاقة    البالد

  بلالال  ل صحيالالب 1211 أغسالالطسمقارنالالة ب 1211 أغسالالطسخالالال  شالالرر  ارتتعالالع أسالالعار البتالالرو
دولر/برميال   97.75لياال  إلالا  %41.98 بنسالبة( دب )أقاا ارتتاع    سعر بترو  خام 

. تالالالا 1211 أغسالالطس الال  دولر/برميالال   68.85مقارنالالة بالالال  1211 أغسالالطسخالالال  شالالرر 
 (غالرب تكسالاي)ل بتالرو  خالام (متوسالط)ل بترو  خالام (برنع)ارتتاع أسعار ك  من بترو  خام 

 1211 أغسالالالالطسخالالالالال  شالالالالرر علالالالالا الترتيالالالال   %35.20ل %39.36ل %40.82بنسالالالالبة 
ل ترجالالع  يالالادة األسالالعار إلالالا كالال  مالالن وكالالالة الطاقالالة الدوليالالةوو قالالاا ل. 1211بأغسالالطس مقارنالالة 
. ويتوقع اسالتمرار النتقالت والرصحالت يادة ل ما قب  جائحة كورونا إلا مستوياتالطل   يادة 

 .لتترات  ويلة    ظ  تعا   الطل     بعالض األسالواا الرئيسالية مثال  الاالينارتتاع األسعار 
العالالم  لالدعم عالودة معالدلت النمالو لمسالارها السالابق ممالا  القتاالادلكما أن هنا  صحالزم تحتيالز 

يشدت إلا انتعا  الطل  علا البترو  مالع عالودة نشالال السالتر والسالياصحة لمعدلتاله الطبيعيالة. 
وقالالد سالالاهمع جرالالود "أوبالال"ض"  الال  ختالالض المعالالروض العالالالم  مالالن البتالالرو  مالالع وجالالود توقعالالات 



                                            2222سبتمبر   –( 86) العدد                                                                          أسعار أهم السلع العالمية           اتجاهات

 

والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                        المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع  - 5 - 

مدعوماا بتختيض عدد الروسية األوكرانية  مع استمرار الحربارتتاع سعر خام برنع استمرار ب
وو قالاا لتقريالر البنال"  من الدو  إلنتاجرا مث  روسيا التحادية وكا اخستان و قاا لتتاا أوب"ض.

الالالدول ل يرجالالع ارتتالالاع أسالالعار البتالالرو  إلالالا النتعالالا  السالالريع  الال  القتاالالاد العالالالم  واسالالتمرار 
ويتوقع المزيالد مالن و  )أوب"( وشركائرا. ختض اإلنتا  من جان  منظمة الدو  المادرة للبتر 

المتاوضالالات السالاللمية إلنرالالا  الحالالرب الروسالالية صحالالالة تعثالالر جرالالود ارتتالالاع أسالالعار البتالالرو   الال  
مالالن واردات دو  التحالالاد األوروبالال  مالالن  %11ل صحيالالب يمثالال  البتالالرو  الروسالال  نحالالو األوكرانيالالة

 99لياالال  إلالالا  تالالرو البع الطلالال  علالالا ارتتالالل يتوقالالع التقريالالر منظمالالة "أوبالال"" قالالاا البتالالرو . وو 
كمالالا يتوقالالع  .1212عالالام مليالالون برميالال   81.1مقارنالالة بالالال  1221مليالالون برميالال  يوميالالاا عالالام 

. 1221 ال  عالام  %18لياال  إلالا بالأعلا صحاالة  ال  مالزي  الطاقالة العالالم  اصحتتاظ البتالرو  
اسالالتمرار التجالالاا التاالالاعدت ألسالالعار البتالالرو  نتيجالالة للمتاوضالالات الجاريالالة بالالين دو  ويتوقالالع 

مالالن روسالاليا التحاديالالة ممالالا قالالد يقلالال  مالالن  ةرالالا البتروليالالصحظالالر وارداتبشالالأن   وروبالال التحالالاد األ 
صحاالو  أوروبالا علالا . ومن المتوقع استمرار ارتتاع أسعار البتالرو  نتيجالة لكال  مالن المعروض
الطلالال  والكميالالات التجالالوة بالالين لتعالالويض البتالالرو  الروسالال ل اسالالتمرار مالالن مواقالالع نائيالالة  البتالالرو 

قيود منا حة  يالروي كورونالا من تختي  بعد الالطل     ترة صحدوق  المنتجةل باإلضا ة إلا 
 .المستجد
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 (1جدو  رقم )

 األسعار العالمية للسع الطاقة
 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)

 أغسطس الوصحدة السلع 
1211 

 يوليو
1211 

 أغسطس
1211 

معد  التغير 
مقارنة بيوليو 

1211 

معد  التغير 
مقارنة بأغسطس 

1211 

 )أوروب ( غا   بيع 
دولر/مليون 
وصحدة صحرارية 
 بريطانية

15.43 51.33 70.04 36.46% 354.05% 

 غا   بيع  )أمرين (
دولر/مليون 
وصحدة صحرارية 
 بريطانية

4.05 7.26 8.79 21.08% 117.00% 

 %110.27 %5.34- 290.00 306.35 137.92 دولر/ ن   حم )جنوب أ ريقيا(

 غا   بيع  مسا  )يابان (
مليون دولر/

وصحدة صحرارية 
 بريطانية

10.80 18.88 20.15 6.74% 86.59% 

 %41.98 %8.20- 97.75 106.48 68.85 دولر/برمي  بترو  خام )دب (

 %40.82 %9.47- 98.60 108.92 70.02 دولر/برمي  بترو  خام )برنع(

 %39.36 %8.67- 95.97 105.08 68.87 دولر/برمي  بترو  خام  )متوسط(

 %35.20 %8.29- 91.57 99.85 67.73 دولر/برمي  ام )غرب تكساي(بترو  خ

 www.worldbank.org بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصحب من  مادر:ال  

http://www.worldbank.org/
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 (1شن  رقم )
 معد  تغير األسعار العالمية لسلع الطاقة

 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)
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 : األسعار العالمية للمشروبات:ثانياا 
 مقارنة  1211 أغسطسخال  شرر  لالكاكاو عدا لأسعار المشروبات جميعع رتتعا

 %39.76 بنسبة)كولومبو(  شاى    سعر ارتتاعصحيب بل  أقاا ل 1211 أغسطسب
   دولر/كجم  2.99مقارنة بال  1211 أغسطسخال  شرر  دولر/كجم 4.18 ليا  إلا
 ل(روبوستا)بن ل (اكولكات)شات  ل(أرابينا) بن أسعار ك  منتالا ارتتاع  .1211 أغسطس

خال  الترتي  علا  %9.46ل %15.20ل % 17.95ل%24.14 نسبةب (مومباسا) شاى
إلا ك  من قرار البن ويرجع ارتتاع سعر  .1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطسشرر 

تيض إنتا  القروةل صحدوق موجات من البرا ي  )أكبر مورد للقروة ومنت  لبن أرابينا( بتخ
القيود العمالية  الاقيع غير مسبوقة واضطرابات الطقس أضرت بحبوب البن الخضرا ل

المرتبطة بانتشار  يروي كورونال تأثر المحاو  بالحشراتل تقل  المعروض    الوليات 
لتة الطاقة ارتتاع تك ل ارتتاع تكلتة التعبلة والتغلي لالمتحدة وارتتاع أسعار الجملة

المستخدمة    التحمي  والشحنل الشرا  المترل من جان  الشركات الكبرى لضمان اإلنتا  
. وقد أدى هبول اإلنتا  بعد موجة الجتاف المنتشرة    بعض دو  أمرينا الجنوبية والمبيعات

إلا صحدوق عجز    المعروض العالم     ظ  نق  المخزون الال م لتعويض تأثير التراجع 
توقع    المحاو  البرا يل  مما يساهم    نق  المعروض    األسواا وارتتاع األسعار الم

باإلضا ة إلا اضطرابات الشحن الناجمة عن  يادة الطل  مع النتعا  المستمر    الطل ل 
 تكالي  النق علا السلع السترالكية وعدم كتاية عدد الستن مما أدى إلا ارتتاع صحاد    

. ويتوقع استمرار هذا الرتتاع رلكة الرئيسية    أوروبا وأمرينا الشماليةإلا الدو  المست
تعان  من خا ة مع تأثر اإلنتا     منا ق أخرى مث  إثيوبيا الت   1213صحتا عام 

ل و يتنام الت  تشرد ارتتاعاا كبيراا    صحالت اإل ابة بتيروي كورونا. اضطرابات داخلية
مز"ل ستا  أسعار البن    العقود المستقبلية إلا أعلا سعر وو قاا لجريدة " اينانشيا  تاي

سنوات. وسوف يشدت تركز إنتا  البن    منا ق محددة ك ثيوبيا والبرا ي   12لرا منذ 
   دو  أخرى إلا ارتتاع األسعار نتيجة لرتتاع  و يتنام ووجود ماانع  ر  و حن البن

 يادة وكذل"  . ذ السترال     دو  العالمتكالي  الشحن والنق  من مواقع التانيع إلا منا
التضخم وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية وارتتاع أسعار الشحن وتأثر سالس  اإلمدادات 
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شات مومباسا نتيجة لموجة الجتاف الت   وقد ارتتعع أسعار .الطاقة مع ارتتاع أسعار
نا ق المركزية المرتتعة إل  انختاض إنتا  محاو  الشات    الم أدىاجتاصحع كينيا مما 

الت  انختضع كمية األمطار الساقطة عليرا بمعد  يق  عن نا  المتوسط المعتادل 
باإلضا ة إلا انختاض إنتا  الرند ثالب أكبر الدو   راعة للشات بعد الاين وكينيا بسب  

  .هجوم الحشرات واا ات الزراعية عل  المحا ي 
 أغسطسدولر/كجم خال  شرر  2.31  إلا ليا %6.91 بنسبة الكاكاوسعر  انختض 

و رة اإلمدادات لنتيجة ذل" و  .1211 أغسطسدولر/كجم    2.48 مقارنة بال  1211
 .نيجيرياوالكاميرون و  ديتوار كوت مث  إ ريقيا العالمية من منا ق اإلنتا  الرئيسية   
 (1ن  رقم )ش

 للمشروباتمعد  تغير األسعار العالمية 
  (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)
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 (1جدو  رقم )
 األسعار العالمية للمشروبات

 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)

 أغسطس الوصحدة السلع
1211 

 يوليو
1211 

 أغسطس
1211 

معد  التغير 
وليو مقارنة بي
1211 

معد  التغير 
مقارنة بأغسطس 

1211 

 %39.76 %4.21 4.18 4.01 2.99 دولر/كجم شات )كولومبو(

 %24.14 %4.94 5.92 5.64 4.77 دولر/كجم بن )أرابينا(

 %17.95 %0.35- 3.54 3.55 3.00 دولر/كجم شات )كولكاتا(

 %15.20 %9.28 2.42 2.21 2.10 دولر/كجم بن )روبوستا(

 %9.46 %0.21- 2.36 2.37 2.16 دولر/كجم )مومباسا( شات

 %6.91- %3.28 2.31 2.24 2.48 دولر/كجم الكاكاو

            www.worldbank.org بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصحب من  المادر:    

http://www.worldbank.org/
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 ئية:العالمية للسلع الغذا األسعار ثالثاا:
نتيجالة أسالعار الغالذا     استقرار  صحدوقالغذائية  الدول ل ل يعن  توا ر اإلمداداتتقرير البن" و قاا ل
نتيجالة علالا المسالتوى المحلال   الغالذا تالوا ر اختناقالات  ال   صحالدوق الوبالا   ال  اصحتالوا تالدابير  لتسب 

المالالواد أسالالعار  دة يالالاو العمالالالة الغالالذا  و  ممالالا قيالالد صحركالالةإغالالالا الحالالدود و  سالال  التوريالالدسالضالالطرابات ل
ولكالن  .األسالعار عمليالات اإلتاصحالة المحليالة وتحسالنع ادت  لعمليالات اإلغالالا مالع تختيال و . ئيةالغذا

 وتراجالعالالدو  األكثالر  قالراا     الغذائ األمن  انعداممع صحدوق موجات جديدة من الوبا   اد مستوى 
عالدد األ تالا  الالذين  تقليال و تغذيالة النسالا  واأل تالا  مجالا    ال التقدم المحر  خال  العقود الماضالية 

ل تالزا  التال  العديالد مالن األمالاكن وهنالا     المسالتقب . ضع  إنتاجيترم صحتا ل ت من التقزم يعانون 
بعالالض العمالالالت أسالالعار تالالدهور  إلالالا باإلضالالا ة لرالالذا الضالالطراباتلنتيجالالة   ويلالالة األمالالد اا جثالالار  تواجالاله
 الناميالةو  ال  األسالواا الاالاعدة  األسالعار وارتتاع المدخالت الغذائية والزراعية تكلتة استيراد وارتتاع

 غضال لمن صحدوق اضطرابات نتيجالة  خو اا  الكثير من دو  العالمأمام صحنومات  كبيراا  مما يمث  تحدياا 
   .شعوب هذا الدو  ومعاناة

ارتتعالع التكالالي  ألعلالا مسالتوى مقارنالة بمالا كانالع علياله  ال  أت ل " األمرينية لوكالة "بلومبر  وو قاا 
عالالن  (FAO)منظمالالة األغذيالالة والزراعالالة  لبيانالالاتوقالالع سالالابق خالالال  السالالتون عامالالاا الماضالالية و قالالاا 

تعالالالالدد موجالالالالات لعوامالالالال  منرالالالالا . ومالالالالن المتوقالالالالع عالالالالدم تحسالالالالن الوضالالالالع نتيجالالالالة لعالالالالدد مالالالالن االتضالالالالخم
 لنقالال  العمالالالة لاألسالالمدة ل ارتتالالاع أسالالعارارتتالالاع تكالالالي  الشالالحن لالسالالي الطقالالس  لكورونالالا جائحالالة

يالشدت إلالا عالدم شاللة ممالا النا باإلضا ة إلا انختاض اصحتيا يات العمالت األجنبية  ال  بعالض الالدو 
 تكلتة الغذا  تمث  الجز  األكبر من إنتاا القطاع العائل .خا ة وأن قدرترا علا استيراد الغذا  

القتاالاد العالالم   سيشدت الاراع الروس  األوكرانال  إلالا تبالا ش نمالو الدول لاندوا النقد وو قاا ل
 ال  التجالارة  الحادثالة ة والنقطاعالاتارتتالاع أسالعار الغالذا  والطاقالخا ة مع  التضخم معدلتو يادة 

الحالرب  ويتوقالع أن تالد ع .العالالم  قيمالة الالدخو  وإضالعاف الطلال . وبالتالال ل تككال  وسالس  التوريد
التحاديالالة روساليا  ل صحيالب تالو ر كالال  مالنبالراثن التقالالر والجالوع إلالاسالالنان العالالم  مالن %12أكثر مالن بال

مالن إنتالا   %82إنتالا  الالذرةل  من %12للقمل والشعيرل   من اإلنتا  العالم %32 نحووأوكرانيا 
ممالالا يالالد  علالالا  أكبالالر ماالالدر لألسالالمدة  الالا العالالالمالتحاديالالة روسالاليا  تعتبالالركمالالا .  يالالع دوار الشالالمس

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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أسالعار المالواد  ارتتاعظ     خا ة  نختاض القوة الشرائية للمسترلكينالتأثير الشديد للحرب علا ا
أ مالة  يالروي  بعالدالموا نالات الحنوميالة  ل اسالتمرار الضالغط علالاوبالتالال . الغذائية والطاقة واألسمدة

 مة بسب  تزايد عدد البلدان الت  تحظر أو تقيد  الادرات القمالل والساللع األوليالة األ  وتتتاقم .كورونا
ويتعالالرض الجميالالع للضالالغط بسالالب   .األخالالرى  الال  محاولالالة لوضالالع غطالالا  لألسالالعار المحليالالة المتاالالاعدة

يما    البلدان الناميالةل صحيالب يشالن  الغالذا  تضخم أسعار الغذا ل لكن التقرا  هم األشد تضررال لس
 للمخالا ر خالا  بشالن  معرضالة الناميالة البلدان نا  ميزانية األسرة المعتادة. عالوة علا ذل"ل   ن

 . للغذا   ا ية مستوردة العادة    ألنرا

 األسعار العالمية لزيوت الطعام: -3-1
  بأغسالالالطسمقارنالالالة  1211 أغسالالالطسانختضالالالع بعالالالض أسالالالعار  يالالالوت الطعالالالام خالالالال  شالالالرر 

لياال  إلالا  %12.53ل صحيب بل  أقاا انختاض  ال  سالعر  يالع نالواة النخيال  بنسالبة 1211
 الال    الالندولر/ 1341.14مقارنالالة بالالال  1211 أغسالالطسخالالال  شالالرر   الالندولر/ 1173.04
بنسالالالبة   يالالالع جالالالو  الرنالالالدل  يالالالع النخيالالال  أسالالالعار كالالال  مالالالنل تالالالالا انختالالالاض 1211 أغسالالالطس
 .1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطسعلا الترتي  خال  شرر  %7.30ل 10.15%

 ل1211 أغسالطسمقارنالة ب 1211 أغسالطسخالال  شالرر   يالوت الطعالامأسعار  بعضع رتتعا 
 1598.78 اإلاللياال   %11.50بنسالبة  يع  و  الاالويا سعر     رتتاعاصحيب بل  أقاا 

 أغسالالالطس الالال  دولر/ الالالن  1433.94مقارنالالالة بالالالال  1211 أغسالالالطسخالالالال  شالالالرر دولر/ الالالن 
 .%10.37 بنسبة دوار الشمس يع  أسعار رتتاعاتالا  .1211

   يرجالالع ارتتالالاع سالالعر  يالالع  الالو  الاالالويا إلالالا كالال  مالالن اسالالتمرار الضالالغول بسالالب  الجتالالاف  الال
قيمالة الضالريبة علالا التاالدير األرجنتين )أكبر مادر عالم  لزيع  و  الاويا( وقيامرا بر ع 

واإليقاف المشقع للاادرات لحماية اإلمدادات والحتاظ علا ثبات األسالعار المحليالة خا الة مالع 
اسالالتمرار الحالالرب الروسالالية األوكرانيالالةل التوقعالالات الخا الالة بارتتالالاع الطلالال  العالالالم ل قيالالام بعالالض 

ترالا مالع الوليالات الدو  مث  الاالين بزيالادة مشالترياترا مالن الاالويا األمرينيالة مالع تحسالن عالقا
المتحالالدة وانتعالالا  الطلالال  علالالا قطالالاع األعالالالف لالالديرال تقلالال  اإلمالالدادات البرا يليالالة )مالالن أكبالالر 
ماالالدرت  يالالع الاالالويا  الال  العالالالم(ل ارتتالالاع نسالالبة التاقالالد  الال  المحاالالو  عالالن المتوقالالع. وتتوقالالع 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9+%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84+%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1+%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9+%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alqywd-altjaryt-tshl-aswa-azmt-ghdhayyt-mndh-shr-snwat/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9+%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84+%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1+%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9+%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alqywd-altjaryt-tshl-aswa-azmt-ghdhayyt-mndh-shr-snwat/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9+%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84+%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1+%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9+%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alqywd-altjaryt-tshl-aswa-azmt-ghdhayyt-mndh-shr-snwat/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
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انختاض المساصحات المنزرعة مع اسالتمرار ظالروف الجتالاف  (FAO)منظمة األغذية والزراعة 
انختالالاض العالالرض باالالورة شالالديدة مالالع وأيضالالاا تالالاض درجالالات الحالالرارة  الال  الوليالالات المتحالالدةل وانخ

إعالالالن وكالالالة صحمايالالة البيلالالة عالالن متطلباترالالا المحدثالالة لمالالز  الالالديز  العالالادت مالالع وقالالود الالالديز  
 الحيوت الذت يستخدم  يع  و  الاويا.

  ة وأوكرانيالالا روسالاليا التحاديالال اسالالتمرار الحالالرب بالالينإلالالا  يالالع دوار الشالالمس يرجالالع ارتتالالاع سالالعر
كمالا . تعطال  سالسال  التوريالدأدى إلالا مما  (الموردين الرئيسيين لزيع دوار الشمس    العالم)

مالن  الادرات  %1ل ثلث  الاادرات العالمية من  يالع دوار الشالمس علا نحوأوكرانيا  تستحوذ
وقالالد تعطالال  تسالالليم محاالالو  العالالام الماضالال  نتيجالالة تالالدمير مرا الالق التخالالزين وصحظالالر .  يالالع الطعالالام

 %12المسالاصحة المنزرعالة بنسالبة  انختالاضيتوقالع ل كما رات بعد الغزو الروس  ألوكرانياالااد
 .1211مع نراية عام 

 (3شن  رقم )
 معد  تغير األسعار العالمية لزيوت الطعام 

    (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)
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 (3جدو  رقم )
 ألسعار العالمية لزيوت الطعاما

 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)

 أغسطس الوصحدة السلع
1211 

 يوليو
1211 

 أغسطس
1211 

معد  التغير 
مقارنة بيوليو 

1211 

معد  التغير 
مقارنة بأغسطس 

1211 

 %11.50 %4.26 1598.78 1533.40 1433.94 دولر/ ن  يع  و  الاويا

 %10.37 %3.90- 1496.22 1556.87 1355.69 دولر/ ن  يع دوار الشمس

 %7.30- %10.12- 1384.57 1540.53 1493.64 ر/ ندول   يع جو  الرند

 %10.15- %2.90- 1025.95 1056.64 1141.82 دولر/ ن  يع النخي 

 %12.53- %9.84- 1173.04 1301.05 1341.14 دولر/ ن  يع نواة النخي 

 www.worldbank.org بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصحب من  المادر:    

http://www.worldbank.org/
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 األسعار العالمية للحبوب: -3-1

 صحيب  ل1211 أغسطسبمقارنة  1211 أغسطس خال  شرر أسعار الحبوب جميع عرتتعا
 382.86ليا  إلا  %17.98بنسبة  (HRW)قمل أمرين      سعر رتتاعبل  أقاا ا
. 1211 طسأغس   دولر/ ن  324.52بال مقارنة  1211 أغسطسخال  شرر دولر/ ن 

 ر  تايالندتأ ل%11 ر  تايالندتأل (A1) تايالندت أر  لالذرة نأسعار ك  م رتتاعاتالا 
علا  % 2.95ل%6.95 ل%7.40ل %8.28 ل%12.95 ةبنسب %5  يتنام أر  ل 1%

وتشير منظمة األغذية . 1211 أغسطسبمقارنة  1211 أغسطس خال  شررالترتي  
رغم من ةل  علا الات    أسواا الحبوب الخشنإلا محدودية اإلمداد "FAO"والزراعة 

التوقعات بزيادة اإلنتا  إل أن استمرار نمو السترال  سيشدت إلا تختيض المخزون و يادة 
 األسعار. 

  يرجع ارتتاع سعر القمل إلا الطل  القوت وسط محدودية اإلمدادات خا ة القمل ذو الجودة
ة البحر األسود مما يعنس صحالة الغموض األعلا    الدو  المادرة الرئيسة مث  منطق

الخا ة بالتغيرات المحتملة    تدابير التادير الت  قد يطبقرا التحاد الروس  والحاار 
 المستمر لموان  أوكرانيا. 

  ل رجنتين مع نق  اإلمدادات المتاصحةالذرة إلا ك  من ارتتاع الطل     األ  سعريرجع ارتتاع
المخزون    الوليات المتحدةل انختاض اإلنتا     تأخر أعما  الحااد مع انختاض 

التحاد األوروب  مع استمرار الطل  القوت المقرون بتوجرات الوليات المتحدة نحو ختض 
الزراعاتل ارتتاع المشتريات من الاين لستخدامرا كعل  صحيوان ل تراجع اإلنتا     

وقد  شلع المحادثات هذا ت الذرة. أوكرانيال باإلضا ة إلا انختاض المخزون لدى كبار مادر 
ل األوكرانية الاادرات بين روسيا التحادية وأوكرانيا )أكبر موردت الذرة    العالم( لستلناف

ة    الوليات وساعد ارتتاع أسعار النتط الخام واألنبا  المرتبطة ب منانية استخدام الذر 
المتحدة لزيادة استخدام اإليثانو  خال   ا  الاي     دعم عمليات الشرا  الجديدة. ومن 

   الاين   راعة الذرة المتوقع أن تتسب  ظروف الطقس الجاف    البرا ي  والتأخير   

https://www.elwatannews.com/news/details/6042244
https://www.elwatannews.com/news/details/6042244
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وسط عمليات اإلغالا بسب  انتشار كورونا    خسائر إنتاجية كبيرة للمحاو  
 الستراتيج .

 (2رقم ) جدو 
 األسعار العالمية للحبوب

 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)

 أغسطس الوصحدة السلع
1211 

 يوليو
1211 

 أغسطس
1211 

معد  التغير 
مقارنة بيوليو 

1211 

معد  التغير 
مقارنة بأغسطس 

1211 

 %17.98 %0.09 382.86 382.50 324.52 دولر/ ن HRWقمل أمرينا 

 %12.95 %10.26- 289.84 322.97 256.61 دولر/ ن الذرة

 %8.28 %1.70 412.55 405.67 381.00 دولر/ ن (A1أر  تايالندت )

 %7.40 %2.18 421.00 412.00 392.00 دولر/ ن %11أر  تايالندت 

 %6.95 %3.11 431.00 418.00 403.00 دولر/ ن %1أر  تايالندت 

 %2.95 %3.72- 395.80 411.09 384.46 دولر/ ن %1أر   يتنام  

 www.worldbank.org بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصحب من  المادر:  

http://www.worldbank.org/
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 (4شن  رقم )
 معد  تغير األسعار العالمية للحبوب

 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)

 األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى: -3-3
  أغسالطسمقارنالة ب 1211 أغسالطسخالال  شالرر  أسعار هذا المجموعالة الساللعية معظمارتتعع 

 3.32لياال  إلالا  %39.26بنسالبة لحوم الالدواجن    سعر  ارتتاعل صحيب بل  أقاا 1211
. 1211 أغسالالطس ال   كجالمدولر/ 2.38مقارنالة بالال  1211 أغسالطسخالال  شالرر  كجالمدولر/
 لوجبالات األسالما  وجبالات  الو  الاالويالبرتقالا ل الل )أمرينال ( مالو  أسعار كال  مالن رتتاعتالا ا

ل %7.92 ل%13.86ل %29.88 ل%35.85 بنسالالالالبة ت اللحالالالالوم البقالالالالر  ل)أمرينالالالال ( السالالالالنر
 . 1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطسخال  شرر  علا الترتي  %1.75ل 2.96%

 د بعال أغلال  دو  العالالم األنشطة و تل المطاعم    عودة إلاارتتاع أسعار لحوم الدواجن  يرجع
ثالالم العالالودة ل غالالالا  كورونالالا يالالروي كبيالالرة مالالن السالالنان علالالا لقاصحالالات منا حالالة  نسالالبةصحاالالو  

سالسال  التوريالد  تالوترأسعار األعالفل  ارتتاعاضطراب سالس  التوريدل مما ساهم      الجزئ
ارتتالاع تكالالي  النقال  بسالب   يالادة أسالعار الطاقالةل ل بسالب  الحالرب الروسالية األوكرانيالة للحبالوب
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وباالالتة  .الالالدواجن واللحالالوم علالالا  يالالادة الطلالال إلالالا  الاالالين ممالالا أدى  الال  ير وجالالود صحمالالا الخنالالا
عامةل تعود  يادة أسعار المواد الغذائية إلا تأثر المواد الطا جة بسب  مشاك  النقال  وسالسال  
التوريالد التالال  تضالالررت بسالالب  نقالال  العمالالالة  ال  منالالا ق تتشالال   يالالروي كورونالالا. وقالالد سالالاهمع 

دة صحالدة ارتتالاع األسالعارل كمالا سالاهم ارتتالاع الطلال   ال   يالادة الحرب الروسية األوكرانية     يا
   .أسعار البرتقا  نتيجة للزيادة الكبيرة    أعداد الماابين بمتحورات  يروي كورونا

  نتيجالالة للزيالالادة الكبيالالرة  الال  أعالالداد الماالالابين إلالالا ارتتالالاع الطلالال  البرتقالالا  يرجالالع ارتتالالاع أسالالعار
 .دبالمتحورات الجديدة لتيروي كورونا المستج

 أسالعار وجبالات األسالما  إلالا تالأثر جميالع ماالايد األسالما  وتربيالة األصحيالا  المائيالة  يرجع ارتتالاع
بالضالالطرابات القتاالالادية والجتماعيالالة التالال  صحالالدثع منالالذ بالالد  تطبيالالق اإلغالالالا ممالالا تسالالب   الال  

   خسائر مالية هائلة. 
  لمواتيالة إلالا كال  مالن انختالاض اإلنتالا  بسالب  ظالروف الطقالس غيالر ايرجع ارتتاع أسعار السنر

روساليا التحاديالة والرنالدل    ك  من تايالنالد )ثالان  أكبالر ماالدر للسالنر  ال  العالالم( والبرا يال  و 
   ارتتاع واردات الاين من السنر تلبية لزيادة السترال .باإلضا ة إلا 

  يالادةيرجع ارتتاع أسعار اللحوم البقالرت إلالا كال  مالن الرتتالاع الشالديد للمشالتريات  ال  الاالينل  
األعالالفل  أسالعارسالتراليةل  يالادة الطلال  علالا ماشالية إعالادة بنالا  القطيالعل ارتتالاع الاادرات األ

وعالدم وضالوح الرةيالالة ل البرا يالال   ال  للالذبل الجالالاهزة المواشال ل انختالالاض عالرض موجالات الجتالاف
 .  أوكرانيابشأن  ادرات 

  أغسالطسبمقارنة  1211 أغسطس خال  شرر هذا المجموعة السلعيةانختضع بعض أسعار 
لياالال  إلالالا  %19.89بنسالالبة   مبالالرت منسالالينج  أقاالالا انختالالاض  الال  سالالعر ل صحيالالب بلالال1211
 أغسالطس  ال  كجالمدولر/ 15.76مقارنة بالال  1211 أغسطس خال  شرر كجمدولر/ 12.63
مالالالو   ل)عالالالالم (السالالالنر  ل ()إتحالالالاد أوروبالالال رالسالالالنأسالالالعار كالالال  مالالالن ل تالالالالا انختالالالاض 1211
 1211 غسالطسأخال  شالرر  علا الترتي  %1.69ل %8.37ل %13.96بنسبة  (ب )أورو 

 . 1211 أغسطسمقارنة ب
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 (1جدو  رقم )
 األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى 

 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)

 أغسطس الوصحدة السلع
1211 

 يوليو
1211 

 أغسطس
1211 

معد  التغير 
مقارنة بيوليو 

1211 

معد  التغير 
مقارنة بأغسطس 

1211 

 %39.26 %6.41- 3.32 3.54 2.38 دولر/كجم لحوم الدواجن

 %35.85 %9.48 1.67 1.53 1.23 دولر/كجم مو  )أمرين (

 %29.88 %10.81 0.93 0.84 0.72 دولر/كجم البرتقا 

 %13.86 %0.02- 535.42 535.54 470.26 دولر/ ن وجبات  و  الاويا

 %7.92 %2.66 1623.30 1581.28 1504.12 دولر/ ن وجبات أسما 

 %2.96 %1.87 0.78 0.77 0.76 دولر/كجم مرين (السنر )أ

 %1.75 %2.26- 5.71 5.84 5.61 دولر/كجم اللحوم البقرت 

 %1.69- %1.66- 0.88 0.89 0.89 دولر/كجم مو  )أوروب (

 %8.37- %2.30- 0.39 0.40 0.43 دولر/كجم السنر )عالم (

 %13.96- %0.55- 0.33 0.33 0.38 دولر/كجم السنر )إتحاد أوروب (

 %19.89- %10.06- 12.63 14.04 15.76 دولر/كجم جمبرت منسين 

 www.worldbank.org بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصحب من  المادر:

http://www.worldbank.org/
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 (5شن  رقم )
 معد  تغير األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى 

 (1211 أغسطسقارنة بم 1211 أغسطس)
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 لعالمية للمواد الخام:ارابعاا: األسعار 
  عالالدا قطالالن ل أسالالعار المالالواد الخالالامجميالالع انختضالالع(مششالالرA) 1211 أغسالالطسخالالال  شالالرر ل 

 ل()ماليزيالاجالذوع خشال  ك  من ل صحيب بل  أقاا انختاض    سعر 1211 أغسطسمقارنة ب
مطالالال عار كالال  مالالن أسالال نختالالاضا تالهمالالا %18.76 بالالنتس النسالالبة خشالال  مالالن  بقالالات رقيقالالة

(TSR20) ،  قطالع أخشالاب  الغيرة  ل)ماليزيالا(قطالع أخشالاب  الغيرة  ل)الكالاميرون(جذوع خشال
خالالالالال   علالالالالا الترتيالالالال  %13.12ل %13.12ل %13.96ل %14.30بنسالالالالبة  )الكالالالالاميرون(

 .1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطسشرر 

 مششالالالرقطالالالن سالالالعر  ارتتالالالع(A)  ر دولر/كجالالالم خالالالال  شالالالر 2.74لياالالال  إلالالالا  %22.82بنسالالالبة
ويرجالالع ارتتالالاع أسالالعار  .1211 أغسالالطسدولر/كجالالم  الال   2.23مقارنالالة بالالال  1211 أغسالالطس
 الالالالدو إلالالالا قيالالالام العديالالالد مالالالن  أدىممالالالا  وأومينالالالرون  انتشالالالار متغيالالالر دلتالالالا كالالال  مالالالن إلالالالاالقطالالالن 

ل الزيالادة الماالانع إغالالا بعالض منرالا وقائيالةالتالدابير بعض ال)مثال   يتنالام( بال الرامةالاناعية 
ض اإلنتالالا  خا الالة  الال  الوليالالات المتحالالدة نتيجالالة للجتالالاف  الال  غالالرب الكبيالالرة  الال  الطلالال ل انختالالا

سالواصح  األ لسال ل انختالاض إنتالا  البرا يال  وباكسالتان والرنالدل   ال تكساي وسلسلة األعا الير 
صحظر الوليات المتحدة استيراد المنتجات المانوعة من األلياف الت  تزرعرا أو تعالجرا شركة 

Xinjiang الاالين خا الة وأن الحظالر يمتالد   ال لقطن المزروع الاينية الت  تنت  نحو ثلب ا
إلالالا دو  الطالالرف الثالالالب التالال  تسالالتورد المنسالالوجات الوسالاليطة مالالن الاالالين وتقالالوم بتحويلرالالا إلالالا 

انختالاض الاالادرات باإلضالا ة إلالا ل سلع نرائية لتقوم بتاديرها بعد ذل" إلا الوليالات المتحالدة
 رتتالالاعال ل يتالالايز" للمنتجالالات القطنيالالة"ل شالالركة وترجالالعالبحالالرت. الشالالحن   ال دصحالالام  الالو  األمرينيالالة

 برالالدفشالالحن القطالالن  )أصحالالد أهالالم منتجالالين القطالالن( الرنالالد إلالالا تقييالالدأسالالعار القطالالن  التالالاريخ   الال 
                       مساعدة شركائرا المحليين.
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 (2جدو  رقم )
 األسعار العالمية للمواد الخام

 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)

 أغسطس الوصحدة السلع
1211 

 يوليو
1211 

 أغسطس
1211 

معد  التغير 
مقارنة 
بيوليو 
1211 

معد  التغير 
مقارنة بأغسطس 

1211 

 %22.82 %5.04- 2.74 2.89 2.23 دولر/كجم (  Aقطن )مششر

 %13.12- %0.03- 574.46 574.60 661.23 3دولر/م قطع أخشاب  غيرة )الكاميرون(

 %13.12- %0.03- 653.40 653.56 752.10 3دولر/م قطع أخشاب  غيرة )ماليزيا(

 %13.96- %0.55- 354.52 356.48 412.02 3دولر/م جذوع خش  )الكاميرون(

 %14.30- %6.03- 1.46 1.56 1.71 دولر/كجم (TSR20مطال )

 %18.76- %1.12 403.88 399.42 497.13 سنع/لوح خش  من  بقات رقيقة

 %18.76- %1.12 220.19 217.76 271.03 3دولر/م جذوع خش  )ماليزيا(

 WWW.WORLDBANK.ORG بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصحب من  المادر: 

http://www.worldbank.org/
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 (6شن  رقم )
 معد  تغير األسعار العالمية للمواد الخام

  (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)
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 خامساا: األسعار العالمية لألسمدة:
 صحيالب  ل1211 أغسالطسمقارنالة ب 1211 أغسالطسخالال  شالرر  أسالعار األسالمدة جميعع ارتتع

 562.50إلالالا لياالال   %154.52بنسالالبة  كلوريالالد البوتاسالاليوم  الال  سالالعر ارتتالالاعبلالال  أقاالالا 
 .1211 أغسالطس ال  / الن دولر 221.0بالال مقارنالة  1211 أغسالطسخال  شالرر  دولر/ ن

ثنالالائ   وسالالتات ل سالالوبر  وسالالتات ثالثالال  لاليوريالالا خالالام التوسالالتاتلكالال  مالالن ارتتالالاع أسالالعار تالالالا 
خالال  شالرر  الترتيال  علا %24.25 ل%26.80ل %32.31 ل%133.78 بنسبة األمونيوم
 يرجع ارتتالاع أسالعار األسالمدة إلالاباتة عامةل و . 1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس
ل الحالالرب الروسالالية األوكرانيالالة لاإلنتالالا   الال المسالالتخدم  الطبيعالال ارتتالالاع أسالالعار الغالالا   كالال  مالالن

ل طلالال  علالالا األسالالمدةارتتالالاع الل اإلنتالالا عطلالالع   الوليالالات المتحالالدة التالال  الال لعوا الال  الشالالديدة ا
وهو ما يشالن  خطالراا داهمالاا علالا  .الرسوم التجاريةارتتاع اضطرابات التو يع وسالس  التوريدل 

 أكثر مالن ثالالق مالرات مقارنالة باألوضالاعاألسمدة تضاعتع أسعار  ل صحيبالعالم  األمن الغذائ 
الضالالطرابات التالال  ل ارتتالالاع تكالالالي  مسالالتلزمات اإلنتالالا  كمالالا أدى كالال  مالالنقبالال  عالالامين.  السالالائدة

  دعم التجاا التااعدت لألسعار.أ ابع سالس  اإلمداد والقيود المتروضة علا التجارة إلا 
  ارتتاع مسالتويات الطلال   ليرجع ارتتاع أسعار اليوريا إلا ك  من ارتتاع أسعار مدخالت اإلنتا

ل باإلضا ة إلا نقال  من األسمدةالمعروض صحجم يات المتحدة ومار لتتجاو  الول   خا ة 
 إمدادات الغا  الطبيعال  بالاالين وارتتالاع أسالعار التحالم الالذت أثالر بالسالل  علالا منتجال  اليوريالا

 .  و ادت صحدته بسب  الحرب
  علالا األسالمدة العالالم ارتتالاع الطلال  ثنائ   وستات األمونيوم إلا ك  مالن  أسعاريرجع ارتتاع 

اللتماسات  والبرا ي  والرند وأمرينا الشماليةل أستراليا   الرئيسة خا ة  اتمنا ق الزراعمن 
وم علالا الالواردات مالن المغالرب العالم لترض رس   أكبر منت   ”Mosaic“شركة  المقدمة من

باإلضالا ة  ل خطالط الالدعم الحنوميالةلبشن  غير عالاد  نتا اإل  وروسيا التحادية لقيامرما بدعم
صحمالا الخنالا ير   كأصحد منونالات العلال  لتخطالثنائ   وستات األمونيوم علا عتماد الاين ا إلا
بالدأت أسالعار الغالا  الطبيعال   ال  الرتتالاع تزامنالاا مالع تاالاعد صحالدة التالوترات ومنالذ أن  . ريقيةاأل

  .إلا تختيضات كبيرة    إنتا  األمونيا هذا بين روسيا وأوكرانيا أدى
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 (1جدو  رقم )
 األسعار العالمية لألسمدة

 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)

 أغسطس الوصحدة السلع
1211 

 يوليو
1211 

 أغسطس
1211 

معد  التغير 
مقارنة بيوليو 

1211 

معد  التغير 
مقارنة بأغسطس 

1211 

 %154.52 %0.00 562.50 562.50 221.00 دولر/ ن  كلوريد البوتاسيوم

 %133.78 %0.00 320.00 320.00 136.88 دولر/ ن  م التوستاتخا

 %32.31 %1.62- 591.25 601.00 446.88 دولر/ ن  اليوريا

 %26.80 %4.38- 703.75 736.00 555.00 دولر/ ن  سوبر  وستات ثالث 

 %24.25 %4.42- 749.38 784.00 603.13 دولر/ ن ثنائ   وستات األمونيوم

 WWW.WORLDBANK.ORG بياناتمعد  التغير بواسطة الباصحب من صحس   المادر: 

 (7شن  رقم )
 معد  تغير األسعار العالمية لألسمدة

  (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)
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 سادساا: األسعار العالمية للمعادن:
 ل صحيب 1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطسأسعار المعادن خال  شرر  معظمع نختضا

دولر/ ن خال   108.85ليا  إلا  %32.87بنسبة  الحديدبل  أقاا انختاض    سعر 
ل تالا انختاض 1211 أغسطسدولر/ ن     162.16مقارنة بال  1211 أغسطسشرر 

بنسبة  الذه  لاأللمونيومل البالتينيومل الر ا  لالنحاي لالتضة لالقاديرأسعار ك  من 
علا  %1.16ل %6.62ل %9.92ل %14.15ل %14.82ل %17.77ل 29.63%
تزايد عمليات اإلغالا    الاين أكبر من األسعار نتيجة للمخاوف ويأتا انختاض  الترتي .

وثان  أكبر اقتااد    العالم وأكبر دولة  ناعية وأكبر مسترل"  قارة أسيااقتااديات 
راتيجية " تر كورونا" للقضا  علا السلطات الاينية ملتزمة ب ستل صحيب ل تزا  للمعادن

مع تشديد بن"  خطر الركود    الوليات المتحدة إلا تزايدباإلضا ة  .تتش  الجائحة
 وعدم وضوح الرةية بشأنوسط موجة التضخم العالميةل  تيا   التيدرال  للسياسة النقديةالصح

  .بسب  ارتتاع أسعار الغا  التوقعات القتاادية ألوروبا
 صحيب  ل1211 بأغسطسمقارنة  1211 أغسطسخال  شرر  المعادنأسعار  ضبع ارتتعع

خال   دولر/ ن 3587.57 لاإ ليا  %20.07بنسبة الزن" بل  أقاا ارتتاع    سعر 
. تالا ارتتاع 1211 أغسطس     نولر/د2987.95 ال مقارنة ب 1211 أغسطسشرر 
 من  يادة الطل  الاين     يرجع ارتتاع سعر الزن" إلا ك و  .%15.23بنسبة  النين سعر 
البنية التحتيةل انتعا  إنتا  السيارات عالمياال ارتتاع الطل  علا السلع السترالكية  مجا 

المعمرةل تضرر نشال التعدين نتيجة ل غالا خا ة    منا ق التعدين الرئيسية    دو  
لنين  إلا ك  من  يادة يرجع ارتتاع سعر ا كما أمرينا الجنوبية وشما  الاين وجنوب أ ريقيا.

الطل  من قطاع التولذ المقاوم للادأ    الاين واستخدامه    بطاريات السيارات 
  الكرربائيةل انختاض إنتا  التلبين بسب  موسم األمطار.

 



                                            2222سبتمبر   –( 86) العدد                                                                          أسعار أهم السلع العالمية           اتجاهات

 

والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                        المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع  - 27 - 

 (8جدو  رقم )
 األسعار العالمية للمعادن

 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)

 أغسطس الوصحدة السلع
1211 

 يوليو
1211 

 أغسطس
1211 

معد  التغير 
مقارنة بيوليو 

1211 

معد  التغير 
مقارنة بأغسطس 

1211 

 %20.07 %15.53 3587.57 3105.36 2987.95 دولر/ ن  الزن"

 %15.23 %2.68 22057.39 21481.89 19141.30 دولر/ ن النين 

 %1.16- %1.84 1764.56 1732.74 1785.28 دولر/أوقية الذه 

 %6.62- %0.93 2430.79 2408.42 2602.99 لر/ ن دو  األلمونيوم

 %9.92- %4.53 908.65 869.25 1008.73 دولر/أوقية البالتينيوم

 %14.15- %4.41 2072.72 1985.20 2414.47 دولر/ ن  الر ا 

 %14.82- %5.79 7981.84 7544.81 9370.14 دولر/ ن  النحاي

 %17.77- %3.40 19.72 19.08 23.99 دولر/أوقية التضة

 %29.63- %2.95- 24647.48 25395.77 35024.00 دولر/ ن  القادير

 %32.87- %0.26 108.85 108.57 162.16 دولر/ ن الحديد

 www.worldbank.org بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصحب من  مادر:ال

http://www.worldbank.org/
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 (8شن  رقم )
 األسعار العالمية للمعادنمعد  تغير 

 (1211 أغسطسمقارنة ب 1211 أغسطس)
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