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 أسعار أهم السلع العالمية  اتجاهات
 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 برأكتو )

================= 
 أكتوبرمقارنممة بمم 2222 برأكتممو شمم ر  خممال يتضممما التقريممر تطممور أسممعار أهممم السمملع العالميممة 

ل الممواد كم  مما الطاقمةل المشمروباتل الغمذا  مجموعمات سملعية أساسمية تتمثم  فم  ةلست  2221
 ت السمملعية الخا ممة بنمم  ممما الطاقممةلوقممد ارتتعممع أسممعار المجموعمماالمعممادن.  ل األسمممدةلالخممام

الممواد  المجموعمات السملعية الخا مة بنم  مماوانختضمع أسمعار  .ة )عمدا اليوريما(األسمدالحبوبل 
بينمممما تنوعمممع أسمممعار بممماق   المعمممادن )عمممدا النينممم (لزيممموت الطعمممام )عمممدا زيمممع الامممويا(ل  الخمممامل

 لعية ما بيا الرتتاع والنختاض.المجموعات الس

 : األسعار العالمية لسلع الطاقة:أولا  
  صحيم  ل 2221 أكتوبرمقارنمة بم 2222 أكتموبرشم ر خمال   أسمعار سملع الطاقمة جميمعارتتعع

 23.69إلمى ليام   %91.40بنسبة  )يابان ( مسا أقاى ارتتاع ف  سعر غاز طبيع   بلغ
 12.38مقارنممممة بمممممم  2222 أكتمممموبر  شمممم ر خممممال دولر/مليممممون وصحممممدة صحراريممممة بريطانيممممة 
 غممازأسممعار كمم  ممما تممالا ارتتمماع ل 2221 أكتمموبر فمم دولر/مليممون وصحممدة صحراريممة بريطانيممة 

خممال  علممى الترتيمم   %2.58ل %25.66بنسممبة  )أمرينمم (طبيعمم  غمماز  لروبمم (و )أطبيعمم  
سعار الغاز ووفقاا لمنظمة "أوابك"ل يرجع ارتتاع أ. 2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبرش ر 

الكبممرى )الوليممات األسممواا المسممت لكة الطبيعمم  إلممى كمم  ممما انتعمما  الطلمم  فمم  عممدد ممما 
تختمميض اإلنتمما  ممما قبمم  كبممار المنتجمميا  لبيممة(المتحممدةل الامميال ال نممدل أغلمم  الممدو  األورو 

للغممماز الطبيعممم  المسممما  كاسمممتجابة لتمممداعيات جائحمممة كورونممما لتحقيمممق التممموازن بممميا العمممرض 
يض العديمممد ممما الشمممركات لميزانيات ممما الرأسممممالية والتشممغيلية مقارنمممة بمممما كمممان والطلمم ل تختممم

مخططاا نتيجة لتقل  أوضاع األسمواا وعمدم معرفمة وقمع التعماف  مما لثمار الجائحمة ممما أدى 
نتعممما  إلمممى انختممماض قيممممة السمممتثمارات الجديمممدةل انتعممما  الطلممم  األسممميو  النمممات  عممما ال 

ضممافة إلممى ارتتمماع العقممود ازجلممة للغمماز الطبيعمم  فمم  أوروبمما ل باإلالقتامماد  للممدو  األسمميوية
وتتوقع وكالة معلومات الطاقمة األمرينيمة صحمدوق نقم   وأسيا بسب  الزيادة الحادة ف  الطل .
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يتوقممع اسممتمرار كممما . نتيجممة لنختمماض إنتمما  أغلمم  الممدو فمم  عممرض الغمماز الطبيعمم  المسمما  
إلممى عممدم السممتثمار  وة وكالممة الطاقممة الدوليممةدعممأسممعار الغمماز الطبيعمم  مممع اسممتمرار  ارتتمماع

يادة الخالفمات ز  تعتبر لنيوز"  وكالة "سناووفقاا ل التغيرات المناخية المحتملة.ب دف مواج ة 
 تامدر يتوقمعل كمما والدو  المست لكة أصحد أسباب همذا الزيمادة التحادية السياسية بيا روسيا

لتتجماوز  2222عمام  مع ن ايةللغاز الطبيع  المسا   ةمادر الدو  ال لقائمة المتحدة الوليات
 همم  التحاديممة " فمم ن روسممياوذكمما  األعممما  اد للطاقممةلوكالممة "ريسممتوفقمماا و  .قطممر وأسممتراليا

خا ة بعد أن ل األوروب التحاد  ف المستخدم  الطبيع ما الغاز  %02المسئولة عا توريد 
بمما و وهمم  أكبممر محطممة نوويممة فمم  أور  افمم  أوكرانيمم للطاقممة النوويممة "زابوريجيمما"محطممة  هوجمممع

بشممأن العقوبممات الجديممدة وتحجيم مما إلنتمما  روسمميا التحاديممة. كممما بسممب  ارتتمماع المخمماوف 
والكيانمممات  "بمممروم غممماز"المشمممتركة ممممع  مشمممروعات ا"شممم " أن ممما سمممتتخار  مممما أعلنمممع شمممركة 

فم  خما األنابيم  تعتمزم بيمع صحامت ا  اإليطالية للطاقة بأن ا "إين "المرتبطة ب ال فيما  رصحع 
 غمماز"والممذ  تشممتر  فمم  ملكيتمم  مممع ل إلممى تركيمما التحاديممة " لنقمم  الغمماز ممما روسمميابلوسممتريم"

 جميمعمنت  مراقبة األ و  األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمرينيمة  أن ىكما  .الروسية "بروم
باشمرة أو صحا  مأو أ  كيان يمتلك  "AG 2نورد ستريم "المعامالت الت  تشم  خا أنابي  

تمدفق الغمماز التحاديمة  روسميا . وقمد قطعمعأو أكثمر %02بنسمبة فم  همذا الخما غيمر مباشمرة 
ضمخ لوصحمع ب يقماف "ل كمما 2" ولم تبدأ بأى ضخ عبر خا "نورد ستريم1عبر خا "نورد ستريم

وتجمدر اإلشمارة إلمى أن  .بالغاز صحالياا  الغاز عبر خا "بروم" وهو الخا الوصحيد الذى يمد أوروبا
  .يتوقع نتماذا فم  فام  الشمتاصحي   لألزمة الغاز صحالا  ل يعتبربا على اصحتياطيات ا ماد أور اعت

ما عمدم السمتقرار ف  صحدوق صحالة بسداد ثما الغاز بالروب   روسيا التحاديةقرار كما تسب  
 بسمب  المعتماد مما أكبمر غمازال مما كميمات بتخمزيا األوربيمة المدو خا ة بعد قيمام  األسعار ف 

 همدف تحقيمق مما يعموا  ممما إلي ما الغماز لتمدفقات التحاديمة روسميا قطمع مما المخماوف تااعد
 التدفئممة موسممم قممرب مممع التخممزيا سممعة ممما %82 إلممى الو ممو  فمم  المتمثمم  األوروبمم  التحمماد
 بعمدم األوربيميا عمالئ ما أبلغمع الروسمية بمروم غماز شركة أن رويترز وكالة أفادت وقد .الشتو  

 بأن مما أوربمما تاممت ا خطمموة وهمم  عاديممة" "غيممر ظممروف بسممب  الغمماز داتإمممدا ضمممان اسممتطاعت ا
 علممى العالميممة المنافسممة اصحتممدام ومممع التحاديممة. روسمميا ىعلمم المتروضممة العقوبممات ممما انتقممام

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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 خا مة أعلمى إلى األسعار تدفع الت  الضغوط تتزايد لالمسا  الطبيع  الغاز ما متناقاة اتكمي
 .الرياح ما الك ربا  توليد وتراجع المناخية التغيرات مع

  لمغ أقامى بل صحيم  2221 أكتوبرمقارنمة بم 2222 أكتموبرخمال  شم ر  ارتتعع أسعار البترو
خمال  دولر/برميم   90.59ليام  إلمى  %11.54 بنسمبة( دبم )ارتتاع ف  سعر بترو  خمام 

. تمالا ارتتماع أسمعار 2221 أكتموبرفم  دولر/برميم   81.22مقارنمة بمم  2222 أكتموبرش ر 
بنسممبة  (غممرب تكسمما )ل بتممرو  خممام (متوسمما)ل بتممرو  خممام (برنممع)كمم  ممما بتممرو  خممام 

 أكتوبربمممقارنممة  2222 أكتمموبرخممال  شمم ر ى الترتيمم  علمم %7.30ل %10.07ل 11.33%
إلممى الطلمم  زيممادة ل ترجممع زيممادة األسممعار إلممى كمم  ممما وكالممة الطاقممة الدوليممةووفقمماا ل. 2221
. ويتوقمع اسمتمرار ارتتماع األسمعار النتقمالت والمرصحالتزيادة ل ما قب  جائحة كورونا مستويات

كمما أن هنما   .اا الرئيسمية مثم  الاميالتترات طويلة ف  ظم  تعماف  الطلم  فم  بعمض األسمو 
العممالم  لممدعم عممودة معممدلت النمممو لمسممارها السممابق مممما يمم د  إلممى  لالقتاممادصحممزم تحتيممز 

انتعا  الطل  على البترو  مع عودة نشاط الستر والسياصحة لمعدلت  الطبيعية. وقد سماهمع 
ارتتماع اسمتمرار ب ج ود "أوبك+" ف  ختض المعروض العالم  ما البتمرو  ممع وجمود توقعمات

مممدعوماا بتختمميض عممدد ممما الممدو  مممع اسممتمرار الحممرب الروسممية األوكرانيممة سممعر خممام برنممع 
لبنمك المدول ل يرجمع لووفقماا  إلنتاج ا مثم  روسميا التحاديمة وكازاخسمتان وفقماا لتتماا أوبمك+.

نتا  ما ارتتاع أسعار البترو  إلى النتعا  السريع ف  القتااد العالم  واستمرار ختض اإل 
ويتوقممع المزيممد ممما ارتتمماع أسممعار جانمم  منظمممة الممدو  الماممدرة للبتممرو  )أوبممك( وشممركائ ا. 

ل صحيم  المتاوضمات السملمية إلن ما  الحمرب الروسمية األوكرانيمةصحالمة تعثمر ج مود البترو  فم  
فقمماا ممما واردات دو  التحمماد األوروبمم  ممما البتممرو . وو  %20يمثمم  البتممرو  الروسمم  نحممو 

مليمون برميمم  يوميماا عممام  99ليامم  إلمى  البتمرو ع الطلم  علممى ارتتمل يتوقممع اأوبمك"منظممة "ل
بمأعلى صحامة كما يتوقمع اصحتتماا البتمرو   .2222عام مليون برمي   82.0مقارنة بم  2200

اسمممتمرار التجممماا . ويتوقمممع 2200فممم  عمممام  %28لياممم  إلمممى فممم  ممممزي  الطاقمممة العمممالم  
صحظمر بشمأن  اوضات الجارية بيا دو  التحاد األوروب التااعد  ألسعار البترو  نتيجة للمت

ومما المتوقمع اسمتمرار ارتتماع أسمعار البتمرو  نتيجمة  .روسيا التحاديمةما  ة ا البتروليواردات
لتعممويض البتممرو  الروسمم ل ممما مواقممع نائيممة  البتممرو علممى  الممدو  األوربيممةصحاممو  لكمم  ممما 

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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بعممد الطلمم   فمم صحممدوق طتممرة إلضممافة إلممى الطلمم  والكميممات المنتجممةل باالتجمموة بمميا اسممتمرار 
بدايممة فمم  منظمممة "أوبممك+"  كممما قممررت .قيممود منافحممة فيممرو  كورونمما المسممتجدممما تختيمم  ال

فم  ماحوباا بتراجمع صحماد  يومياا برمي    تختيض اإلنتا  مرة أخرى بنحو مليون 2222 أكتوبر
 .فا  الشتا  قربعلى زيع التدفئة مع وارتتاع الطل   األمرينيةمخزون نوات  التقطير 

  دولر/طما خمال  شم ر  389.79 ليام  إلمى %73.62بنسمبة  (أسمترال )ارتتمع سمعر فحمم
 فحمممتممالا ارتتمماع سممعر . 2221 أكتمموبردولر/طمما فمم   224.51بممم  مقارنممة 2222 أكتمموبر
ويرجع ارتتاع أسعار التحم إلى ك  ما ضع  درجة تمأثير  .%63.59بنسبة ( جنوب إفريقيا)

اإلجرا ات الصحترازية لجائحة كورونا على الطل  على ماادر التدفئة والك ربما ل تزايمد اإلقبما  
الطبيعمم  فمم  ظمم  توقممع الممموردون زيممادة الطلمم  علممى  علممى التحممم نتيجممة لرتتمماع سممعر الغمماز

التحم )الوقود األرخ  واألكثر تلويثاا للبيئة(ل انختاض إنتا  الاميا وزيمادة واردات ما مما كم  
ممما اندونيسمميال جنمموب أفريقيممال روسمميا التحاديممةل الوليممات المتحممدة. وسمموف تتمثمم  العقبممة 

تحمممم فممم  اسمممتمرار العمممم  بالحمممدود المسمممموصحة الرئيسمممية أممممام السمممت ال  العمممالم  المتزايمممد لل
لنبعاثات الكربون باإلتحاد األوروب ل صحيم  تقموم الحنوممات األوروبيمة بدراسمة إمنانيمة إجمرا  

وسمتقوم القتامادات  2232تختيضات أكبر للحدود المسموصحة لنبعاثمات الكربمون صحتمى عمام 
ف   الدول  النقد  ندوا م  رصحع مدير عاوقد  .2202األ غر بنتس هذا اإلجرا  صحتى عام 

دة اإلطاريمة ة والعشريا لم تمر األطراف ف  اتتاقية األممم المتحمبعمحادثات م تمر الدورة السا
 18-1التتممرة  خممال   مدينممة شممرم الشمميخ فمم عقممد  والممذ  (COP27)بشممأن تغيممر المنمما  

الممتخل  أنمم  يجمم  تسممعير الكربممون بشممن  يحممد ممما اسممتخدام  ويسمماعد علممى  2222نمموفمبر 
 . التدريج  ما استخدام الطاقة الت  تعمم  بمالتحم وو مإل اإلعانمات المقدممة للوقمود األصحتمور 

نتمذت دولمة  193دولمة فقما مما أ م   23فم ن   Group Economics تقريمر لممووفقماا ل
. ويالصحممت تحممر  بعممض القتاممادات ت الكربونيممةبالحممد ممما النبعاثمما (COP26)تع ممدات ا فمم 

للعمودة وتعمد ال نمد النمموذ  األكثمر  .الكبرى المعتمدة على التحم بمبا  شمديد فم  همذا التجماا
التمى عانمع من ما ة بسب  موجمة الحمرارة الشمديدة استخدام التحم بنثافة ف  محطات الطاقإلى 

تتعمرض ل ما مما أسموأ أزممة نقم  إممدادات الك ربما   ت ماممما أدى لمعاناخال  فام  الامي  
وضمع العمالم لسنوات. وقد شن  هدف "جع  التحم شميئاا مما الماضم " محموراا رئيسمياا  1خال  

https://www.snabusiness.com/api/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1569404
https://www.snabusiness.com/api/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1569404
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درجة مئوية فموا مسمتويات  1.0على المسار الاحيح للحد ما الصحتبا  الحرار  ف  صحدود 
علمى الحلقمة المترغمة السملبية  ويسملا ارتتماع أسمعار التحمم الضمو  .ما قبم  العامر الامناع 

المالزمممة لتغيممر المنمما ل صحيمم  تمم د  درجممات الحممرارة شممديدة الرتتمماع إلممى زيممادة الطلمم  علممى 
ة ممما يمدفع الطاقة. كما ي د  الجتاف الشديد إلى ختض اإلنتا  ما سدود الطاقة الك رومائي

الحمرب الروسمية  أثمرتالمرافق إلى صحرا المزيد ما الوقود األصحتور  األكثر تلويثاا للبيئة. وقمد 
صحي  تورد روسميا التحاديمة أكثمر مما نام  اصحتياجمات التحماد  لأسعار التحم علىاألوكرانية 

قوبات علمى األوروب  ما التحم مما ي د  إلى المزيد ما ارتتاع األسعار ف  صحالة استمرار الع
تشغي  محطات الطاقة الت  تعم  بمالتحم  كما قامع عدة دو  أوربية ب عادةروسيا التحادية. 

. وتمأت  لمواج ة الطل  المتزايد على الك ربا  ونق  إمدادات الشمبنات مما المامادر األخمرى 
ف الدو  بعد أن كانع على وشك التتكيك ضمما أهمدا هذامقدمة ألمانيا والمملكة المتحدة ف  

اعتممماد الامميا زيممادة ات المناخيممةل باإلضممافة إلممى تقليمم  النبعاثممات الكربونيممة للحممد ممما التغيممر 
طالمم  وزيممر األعممما  البريطممان  الشممبنة . وقممد علممى التحممم لتوليممد الطاقممة والوليممات المتحممدة

. 2222عمام الوطنية بالستعداد لزيادة إمدادات الك ربما  مما محطمات الطاقمة بمالتحم بن ايمة 
وتحمماو  الامميا زيممادة إنتاج مما ممما  .ا مملة تشممغيل ا لتتممرة أطممو  مممما كممان مقممرراا ممما قبمم مو و 

لسممتيراد كميممات كبيممرة ممما إندونيسمميا  دائمممة التحممم لتلبيممة الطلمم  الممداخل ل لكن مما تظمم  بحاجممة
 %02الوليمات المتحمدة بنسمبة  كما ارتتعع أسعار التحم للبيع التور  فم . التحادية وروسيا

تعممم  بمم  لتلبيممة زيممادة الطلمم  علممى الك ربمما  فمم  ظمم  ارتتمماع  التمم  طاقممةالات مممع عممودة محطمم
 مممدر تقريمممر عممما وزارة الطاقمممة ال نديمممة ينشممم  عممما وقمممد  .والبتمممرو أسمممعار الغممماز الطبيعممم  
 2222/2223خمال  العمام الممال  محطمات طاقمة جديمدة تعمم  بمالتحم  12تخطيط ا إلنشا  
 .د  صحدة أزمة الطاقةما الك ربا  لتتا ميجاوات 7لتوليد نحو 
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 (1جدو  رقم )
 األسعار العالمية للسع الطاقة

 (2221 برأكتو مقارنة ب 2222 برأكتو )

 أكتوبر الوصحدة السلع
2221 

 سبتمبر
2222 

 أكتوبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة بسبتمبر 
2222 

معد  التغير 
مقارنة بأكتوبر 
2221 

 غاز طبيع  مسا  )يابان (
دولر/مليون 
ية وصحدة صحرار 
 بريطانية

12.38 23.73 23.69 -0.18% 91.40% 

 %73.62 %9.52- 389.79 430.81 224.51 دولر/طا  فحم )أسترالى(

 %63.59 %1.59 326.60 321.48 199.65 دولر/طا  فحم )جنوب أفريقيا(

 غاز طبيع  )أوروب (
دولر/مليون 
وصحدة صحرارية 
 بريطانية

31.05 59.10 39.02 -33.98% 25.66% 

 %11.54 %0.04- 90.59 90.63 81.22 دولر/برمي  ترو  خام )دب (ب

 %11.33 %3.29 93.13 90.16 83.65 دولر/برمي  بترو  خام )برنع(

 %10.07 %2.39 90.33 88.22 82.06 دولر/برمي  بترو  خام  )متوسا(

 %7.30 %4.04 87.26 83.87 81.32 دولر/برمي  بترو  خام )غرب تكسا (

 ع  )أمرين (غاز طبي
دولر/مليون 
وصحدة صحرارية 
 بريطانية

5.48 7.76 5.62 -27.61% 2.58% 

 www.worldbank.org بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصح  ما  مادر:ال 

http://www.worldbank.org/


                                            2722بر فمو ن  –( 07) العدد                                                                          أسعار أهم السلع العالمية           اتجاهات

 

والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                        المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع  - 7 - 

 (1شن  رقم )
 معد  تغير األسعار العالمية لسلع الطاقة

 (2221 أكتوبربمقارنة  2222 أكتوبر)
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 : األسعار العالمية للمشروبات:ثانياا 
 صحي  ل 2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبرخال  ش ر  أسعار المشروبات معظم عنختضا

خال   دولر/كجم 2.31 ليا  إلى %10.07 بنسبة الكاكاو ف  سعر نختاضابلغ أقاى 
أسعار ك  تالا ارتتاع  .2221 أكتوبرف  دولر/كجم  2.57مقارنة بم  2222 أكتوبرش ر 
ل %0.41ل % 1.48ل%2.12 نسبةب (أرابينا) با ل(اكولكات)شا   ل(روبوستا)با  ما

  .2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبرخال  ش ر الترتي  على  5.65%
 دولر/كجم خال  ش ر 4.14ليا  إلى  %35.59 بنسبة )كولومبو( شا سعر  رتتعا 

 شاى ارتتاع سعر ل تالا2221 أكتوبر ر/كجم ف دول 3.05 مقارنة بم  2222 أكتوبر
شا  مومباسا نتيجة لموجة الجتاف الت   وقد ارتتعع أسعار .%1.76بنسبة  ا(مومباس)

إل  انختاض إنتا  محاو  الشا  ف  المناطق المركزية المرتتعة  أدىاجتاصحع كينيا مما 
توسا المعتادل الت  انختضع كمية األمطار الساقطة علي ا بمعد  يق  عا نا  الم

باإلضافة إلى انختاض إنتا  ال ند ثال  أكبر الدو  زراعة للشا  بعد الايا وكينيا بسب  
 .هجوم الحشرات وازفات الزراعية عل  المحا ي 

 (2ن  رقم )ش
 للمشروباتمعد  تغير األسعار العالمية 

 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)
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 (2جدو  رقم )
 لمشروباتاألسعار العالمية ل

 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)

 أكتوبر الوصحدة السلع
2221 

 سبتمبر
2222 

 أكتوبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة بسبتمبر 
2222 

معد  التغير 
مقارنة بأكتوبر 
2221 

 %35.59 %7.89- 4.14 4.49 3.05 دولر/كجم شا  )كولومبو(

 %1.76 %4.13 2.46 2.36 2.42 دولر/كجم شا  )مومباسا(

 %0.41- %10.25- 5.29 5.90 5.31 دولر/كجم با )أرابينا(

 %1.48- %10.15- 2.83 3.15 2.88 دولر/كجم شا  )كولكاتا(

 %2.12- %7.50- 2.27 2.46 2.32 دولر/كجم با )روبوستا(

 %10.07- %0.46 2.31 2.30 2.57 دولر/كجم الكاكاو

            www.worldbank.org بيانات  ما صحس  معد  التغير بواسطة الباصح المادر:   

 العالمية للسلع الغذائية: األسعار ثالثاا:
نتيجمة أسمعار الغمذا  ف  استقرار  صحدوقالغذائية  الدول ل ل يعن  توافر اإلمداداتتقرير البنك وفقاا ل
نتيجمة علمى المسمتوى المحلم   الغمذا تموافر ناقمات فم  اخت صحمدوق الوبما  فم  اصحتموا تمدابير  لتسب 
المممواد أسممعار  زيممادةو العمالممة الغممذا  و  مممما قيممد صحركممةإغممالا الحممدود و  سمم  التوريممدسالضممطرابات ل
ولكما  .األسمعار عمليمات اإلتاصحمة المحليمة وتحسمنعزادت  لعمليمات اإلغمالا ممع تختيم و . ئيةالغذا

 وتراجمعالمدو  األكثمر فقمراا  ف  الغذائ األما  انعداموى مع صحدوق موجات جديدة ما الوبا  زاد مست
عمدد األطتما  المذيا  وتقليم تغذيمة النسما  واألطتما  مجما   فم التقدم المحرز خال  العقود الماضمية 

ل تمزا  التم  العديمد مما األمماكا وهنما  ف  المسمتقب . ضع  إنتاجيت م صحتى ل ت ما التقزم يعانون 
بعممض العمممالت أسممعار تممدهور  إلممى باإلضممافة ل ممذا الضممطراباتلنتيجممة  طويلممة األمممد اا لثممار  تواجمم 
 الناميمةو فم  األسمواا الاماعدة  األسمعار وارتتاع المدخالت الغذائية والزراعية تكلتة استيراد وارتتاع

http://www.worldbank.org/
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 غضم لما صحدوق اضطرابات نتيجمة  خوفاا  الكثير ما دو  العالمأمام صحنومات  كبيراا  مما يمث  تحدياا 
   .هذا الدو  شعوب ومعاناة

ارتتعمع التكمالي  ألعلمى مسمتوى مقارنمة بمما كانمع عليم  فم  أ  ل " األمرينية لوكالة "بلومبر  ووفقاا 
عمما  (FAO)منظمممة األغذيممة والزراعممة  لبيانمماتالسممتون عاممماا الماضممية وفقمماا وقممع سممابق خممال  

تعممممدد موجممممات . وممممما المتوقممممع عممممدم تحسمممما الوضممممع نتيجممممة لعممممدد ممممما العواممممم  من مممما التضممممخم
 لنقمم  العمالممة لاألسمممدة ل ارتتمماع أسممعارتتمماع تكممالي  الشممحاار  لالسممي الطقممس  لكورونمما جائحممة

يم د  إلمى عمدم الناشمئة ممما  باإلضافة إلى انختاض اصحتياطيات العمالت األجنبية فم  بعمض المدو 
 تكلتة الغذا  تمث  الجز  األكبر ما إنتاا القطاع العائل .خا ة وأن قدرت ا على استيراد الغذا  

القتاماد العمالم   سي د  الاراع الروس  األوكرانم  إلمى تبماط  نممو الدول لاندوا النقد ووفقاا ل
فم  التجمارة  الحادثمة ارتتماع أسمعار الغمذا  والطاقمة والنقطاعماتخا ة مع  التضخم معدلتوزيادة 

الحمرب  ويتوقمع أن تمدفع .العمالم  قيممة المدخو  وإضمعاف الطلم . وبالتمال ل تككم  وسالس  التوريد
التحاديممة روسميا  ل صحيم  تموفر كمم  ممابمراثا التقممر والجموع إلمىسممنان العمالم  مما %22أكثر مما بم

مما إنتما   %82إنتما  المذرةل  ما %22للقمح والشعيرل   ما اإلنتا  العالم %32 نحووأوكرانيا 
مممما يممد  علممى  أكبممر ماممدر لألسمممدة فممى العممالمالتحاديممة روسمميا  تعتبممركممما . زيممع دوار الشمممس
أسمعار الممواد  ارتتاعظ   ف خا ة  نختاض القوة الشرائية للمست لكياب على االتأثير الشديد للحر 

أزممة فيمرو   بعمدالموازنمات الحنوميمة ل اسمتمرار الضمغا علمى وبالتمال . الغذائية والطاقة واألسمدة
زمة بسب  تزايد عدد البلدان الت  تحظر أو تقيد  مادرات القممح والسملع األوليمة األ  وتتتاقم .كورونا
ويتعممرض الجميممع للضممغا بسممب   .ى فمم  محاولممة لوضممع غطمما  لألسممعار المحليممة المتامماعدةاألخممر 

تضخم أسعار الغذا ل لكا التقرا  هم األشد تضررال لسيما ف  البلدان الناميمةل صحيم  يشمن  الغمذا  
 للمخماطر خما  بشمن  معرضمة الناميمة البلدان نا  ميزانية األسرة المعتادة. عالوة على ذلكل ف ن

 . للغذا   افية مستوردة العادة ف  ألن 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/
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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 األسعار العالمية لزيوت الطعام: -3-1
  2222 أكتمموبرخممال  شمم ر ل عممدا زيممع فممو  الاممويال أسممعار زيمموت الطعممام جميممعانختضممع 

بنسمممبة  نمممواة النخيممم  بلمممغ أقامممى انختممماض فممم  سمممعر زيمممع ل صحيممم 2221 رأكتوببممممقارنمممة 
مقارنممممة بمممممم  2222 أكتمممموبرخممممال  شمممم ر  طممممادولر/ 1038.81ليامممم  إلممممى  42.87%

 لزيممع جمموز ال نممد أسممعار كمم  مممال تممالا انختمماض 2221 أكتمموبرفمم   طممادولر/ 1818.33
تيممم  علمممى التر  %4.32ل %32.15ل %42.37بنسمممبة  دوار الشممممسزيمممع ل النخيممم  زيمممع

منظمممممة األغذيممممة والزراعممممة ووفقمممماا ل .2221 أكتوبرمقارنممممة بمممم 2222 أكتمممموبرخممممال  شمممم ر 
"FAO" اإلنتما  ارتتماع ممع تزامنماا  المخمزون يرجع انختاض سمعر زيمع النخيم  إلمى زيمادة ل 

 زيمادة يرجع انختاض سعر زيمع دوار الشممس إلمى كمال أسيا شرا  جنوبدو   ف  الموسم 
 .الواردات على الطل  تراجع وسا األسود لبحرا منطقة ما التادير إمدادات

 خمال  شم ر دولر/طما  1575.90 إلمىليام   %6.23بنسمبة  سعر زيع فو  الامويا رتتعا
 .2221 أكتوبرف  دولر/طا  1483.52مقارنة بم  2222 أكتوبر

 (3شن  رقم )
 معد  تغير األسعار العالمية لزيوت الطعام 

    (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)
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 (3جدو  رقم )
 ألسعار العالمية لزيوت الطعاما
 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)

 أكتوبر الوصحدة السلع 
2221 

 سبتمبر
2222 

 أكتوبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة بسبتمبر 
2222 

معد  التغير 
مقارنة بأكتوبر 
2221 

 %6.23 %1.78 1575.90 1548.32 1483.52 دولر/طا زيع فو  الاويا

 %4.32- %4.17 1359.15 1304.75 1420.53 دولر/طا زيع دوار الشمس

 %32.15- %2.24- 888.99 909.32 1310.25 دولر/طا زيع النخي 

 %42.37- %11.22- 1108.10 1248.10 1922.86 دولر/طا زيع جوز ال ند

 %42.87- %16.85- 1038.81 1249.29 1818.33 دولر/طا زيع نواة النخي 

 www.worldbank.org بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصح  ما  المادر:   

 األسعار العالمية للحبوب: -3-2

 صحي  بلغ  ل2221 أكتوبربمقارنة  2222 أكتوبر خال  ش ر أسعار الحبوب جميع عرتتعا
خال  ش ر دولر/طا  343.56لى ليا  إ %43.36بنسبة الذرة  ف  سعر رتتاعأقاى ا
 اأسعار ك  م رتتاعاتالا . 2221 أكتوبرف  دولر/طا  239.65بم مقارنة  2222 أكتوبر

أرز  ل%20 رز تايالند أل %0 رز تايالند أل (A1) تايالند  أرز ل(HRW)قمح أمرين  
على الترتي   % 1.14ل%6.33 ل%7.48ل %7.55 ل%23.48 ةبنسب %5 فيتنام 
 . وتشير منظمة األغذية والزراعية2221مقارنة بأكتوبر  2222كتوبر ر أخال  ش 

http://www.worldbank.org/
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"FAO" رغم ما التوقعات ةل فعلى الإلى محدودية اإلمدادات ف  أسواا الحبوب الخشن
 بزيادة اإلنتا  إل أن استمرار نمو الست ال  سي د  إلى تختيض المخزون وزيادة األسعار. 

  ل رجنتيا مع نق  اإلمدادات المتاصحةتتاع الطل  ف  األ الذرة إلى ك  ما ار  سعريرجع ارتتاع
تأخر أعما  الحااد مع انختاض المخزون ف  الوليات المتحدةل انختاض اإلنتا  ف  
التحاد األوروب  مع استمرار الطل  القو  المقرون بتوج ات الوليات المتحدة نحو ختض 

  صحيوان ل تراجع اإلنتا  ف  الزراعاتل ارتتاع المشتريات ما الايا لستخدام ا كعل
أوكرانيال باإلضافة إلى انختاض المخزون لدى كبار مادر  الذرة. وقد فشلع المحادثات بيا 

كما ل ةاألوكراني الاادرات روسيا التحادية وأوكرانيا )أكبر مورد  الذرة ف  العالم( لستئناف
واألنبا  المرتبطة ب منانية استخدام الذرة ف  الوليات المتحدة  البترو ساعد ارتتاع أسعار 

لزيادة استخدام اإليثانو  خال  فا  الاي  ف  دعم عمليات الشرا  الجديدة. وما المتوقع 
 ف  الايا ف  خسائر زراعة الذرة أن تتسب  ظروف الطقس الجاف ف  البرازي  والتأخير ف 

  الستراتيج . ل ذا المحاو إنتاجية كبيرة 
  يرجع ارتتاع سعر القمح إلى الطل  القو  وسا محدودية اإلمدادات خا ة القمح ذو الجودة

ة مث  منطقة البحر األسود مما يعنس صحالة الغموض ياألعلى ف  الدو  المادرة الرئيس
 ا التحاد الروس  والحاار الخا ة بالتغيرات المحتملة ف  تدابير التادير الت  قد يطبق

 المستمر لموان  أوكرانيا. 
 عمزز ممما ال نمد فم  التادير سياسة لتغيرات ستجابةلاك  ما   إلىاألرز  يرجع ارتتاع سعر 

 عممدم وصحممالت التسممويقية الضممطراباتل ازخممريا األرز مممورد  إلممى المشممتريا باتجمماا التوقعممات
 .باكستان ف  لشديدةا التيضانات عا الناجمة اإلنتا  ف  اليقيا

                                     

https://www.elwatannews.com/news/details/6042244
https://www.elwatannews.com/news/details/6042244
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 (0رقم ) جدو 
 األسعار العالمية للحبوب

 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)

 أكتوبر الوصحدة السلع
2221 

 سبتمبر
2222 

 أكتوبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة بسبتمبر 
2222 

معد  التغير 
مقارنة بأكتوبر 
2221 

 %43.36 %9.88 343.56 312.66 239.65 دولر/طا الذرة

 %23.48 %4.49 437.95 419.14 354.67 دولر/طا HRWقمح أمرينى 

 %7.55 %2.77- 411.62 423.36 382.71 دولر/طا (A1أرز تايالند  )

 %7.48 %1.82- 431.00 439.00 401.00 دولر/طا %0أرز تايالند  

 %6.33 %1.87- 420.00 428.00 395.00 دولر/طا %20أرز تايالند  

 %1.14 %4.29 409.08 392.24 404.46 دولر/طا %0أرز فيتنام  

 www.worldbank.org بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصح  ما  المادر:  

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

 (2221 أكتوبرب مقارنة 2222 أكتوبر)
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 األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى: -3-3
  أكتوبرمقارنمممة بممم 2222 أكتممموبرخمممال  شممم ر  أسمممعار همممذا المجموعمممة السمملعية بعمممضارتتعممع 

 1.07لياممم  إلمممى  %61.05بنسمممبة  البرتقممما فممم  سمممعر  ارتتممماعل صحيممم  بلمممغ أقامممى 2221
. تممالا 2221 أكتمموبرفمم   كجمممدولر/ 0.66مقارنممة بممم  2222 أكتمموبرخممال  شمم ر  كجمممدولر/
 لوجبمات األسمما  وجبمات فمو  الامويالل )أمرينم ( مموز للحموم المدواجا أسعار ك  ما رتتاعا

علمممممى  %2.65ل %10.96 ل%20.25ل %36.53 ل%41.98 بنسمممممبة (بممممم )أورو مممممموز 
إلمى البرتقما  يرجمع ارتتماع أسمعار . 2221 أكتوبرمقارنمة بم 2222 أكتموبرخال  ش ر  الترتي 
للوقايمة مما تزايمد معمدلت اإل مابة بمالمتحورات الجديمدة رتتاع المسمتمر فم  الطلم  كوسميلة ال 

 األنشمطة وفمتح المطماعم فم  عمودة إلمىارتتاع أسمعار لحموم المدواجا  يرجعو  لتيرو  كورونا.
ثمم  كورونمافيمرو  كبيرة ما السنان على لقاصحات منافحة  نسبةبعد صحاو   أغل  دو  العالم
 تموترأسمعار األعمالفل  ارتتاعاضطراب سالس  التوريدل مما ساهم ف    الجزئالعودة لإلغالا 
يمادة أسمعار ممع ز ارتتاع تكالي  النق  ل لحرب الروسية األوكرانيةنتيجة ل الحبوبسالس  توريد 
 .الممدواجا واللحمموم علممى زيممادة الطلمم إلممى  الامميا مممما أدى فمم وجممود صحمممى الخنممازير الطاقممةل 

ات األسما  إلمى تمأثر جميمع مامايد األسمما  وتربيمة األصحيما  المائيمة أسعار وجب يرجع ارتتاعو 
بالضممطرابات القتاممادية والجتماعيممة التمم  صحممدثع منممذ بممد  تطبيممق اإلغممالا مممما تسممب  فمم  

 خسائر مالية هائلة. 
  أكتوبربمممقارنممة  2222 أكتمموبر انختضممع بعممض أسممعار هممذا المجموعممة السمملعية خممال  شمم ر 

ليامم  إلممى  %20.76بنسممبة   مبممر  منسممينجنختمماض فمم  سممعر ل صحيمم  بلممغ أقاممى ا2221
 أكتممموبر دولر/كجمممم فممم  14.47مقارنمممة بمممم  2222 أكتممموبر دولر/كجمممم خمممال  شممم ر 11.46
 ل)عمالم (السمنر  ل ()إتحماد أوروبم رالسمنلحموم أغنمامل أسعار ك  ما ل تالا انختاض 2221
ل %6.66ل %8.78ل %15.28ل %17.37بنسمممممبة    اللحممممموم البقمممممر  ل)أمرينممممم ( السمممممنر
نظمممة وفقمماا لمو  .2221 أكتوبرمقارنممة بمم 2222 أكتمموبرعلممى الترتيمم  خممال  شمم ر  4.25%

 الجيمدة اإلنتما  لفماال يرجمع انختماض أسمعار السمنر إلمى كم  مما "FAO"األغذية والزراعة 
 زيممادة إلممى أدى مممما يثممانو اإل أسممعار انختمماض العممالمل فمم  للسممنر ماممدر أكبممر البرازيمم  فمم 

  .  السنر إلنتا  سنرال قا  استخدام
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 (0جدو  رقم )
 األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى 

 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)
 ا

 أكتوبر الوصحدة السلع
2221 

 سبتمبر
2222 

 أكتوبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة بسبتمبر 
2222 

معد  التغير 
مقارنة بأكتوبر 
2221 

 %61.05 %14.41 1.07 0.93 0.66 دولر/كجم البرتقا 

 %41.98 %0.00 3.31 3.31 2.33 دولر/كجم لحوم الدواجا

 %36.53 %2.98- 1.57 1.62 1.15 دولر/كجم موز )أمرين (

 %20.25 %1.04 542.15 536.55 450.85 دولر/طا وجبات فو  الاويا

 %10.96 %0.09- 1621.79 1623.20 1461.66 دولر/طا وجبات أسما 

 %2.65 %5.44 0.95 0.90 0.93 دولر/كجم  (موز )أوروب

 %4.25- %3.41- 5.46 5.65 5.70 دولر/كجم اللحوم البقر  

 %6.66- %1.09- 0.76 0.77 0.82 دولر/كجم السنر )أمرين (

 %8.78- %0.96- 0.39 0.39 0.42 دولر/كجم السنر )عالم (

 %15.28- %0.83- 0.32 0.32 0.38 دولر/كجم السنر )إتحاد أوروب (

 %17.37- %0.00 10.75 10.75 13.01 دولر/كجم لحوم أغنام

 %20.76- %0.42- 11.46 11.51 14.47 دولر/كجم جمبر  منسين 

 www.worldbank.org بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصح  ما  لمادر:ا

http://www.worldbank.org/
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 (5شن  رقم )
 ار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى معد  تغير األسع
 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)
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 لعالمية للمواد الخام:ارابعاا: األسعار 
  ل صحيم  2221 أكتوبرمقارنمة بم 2222 أكتموبرخمال  شم ر  أسعار المواد الخمامجميع انختضع

 1.29لياممم  إلمممى  %25.59 بنسمممبة (TSR20)مطممماط بلمممغ أقامممى انختممماض فممم  سمممعر 
 تممالا. 2221 أكتمموبردولر/كجممم فمم   1.73مقارنممة بممم  2222 أكتمموبرلر/كجممم خممال  شمم ر دو 
قطمع أخشماب  مغيرة ل ()ماليزيماجذوع خشم  ، خش  ما طبقات رقيقةأسعار ك  ما  نختاضا

  (A)م شممرقطمما ل )الكمماميرون(جممذوع خشمم   ل)الكمماميرون(قطممع أخشمماب  ممغيرة ل )ماليزيمما(
علمممممممممى  %15.08ل %15.28 ل %17.62ل %17.62ل %23.19ل %23.19بنسمممممممممبة 
 .2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبرخال  ش ر  الترتي 

 (6شن  رقم )                                      
 معد  تغير األسعار العالمية للمواد الخام                     

  (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)                               
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 (1جدو  رقم )
 األسعار العالمية للمواد الخام

 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)

 أكتوبر الوصحدة السلع
2221 

 سبتمبر
2222 

 أكتوبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة بسبتمبر 
2222 

معد  التغير 
مقارنة بأكتوبر 
2221 

 %15.08- %15.24- 2.20 2.59 2.59 دولر/كجم (  Aقطا )م شر

 %15.28- %0.83- 343.98 346.85 406.04 3دولر/م )الكاميرون(جذوع خش  

 %17.62- %0.43- 540.63 542.98 656.25 3دولر/م قطع أخشاب  غيرة )الكاميرون(

 %17.62- %0.43- 614.92 617.59 746.43 3دولر/م قطع أخشاب  غيرة )ماليزيا(

 %23.19- %2.92- 202.13 208.21 263.17 3دولر/م جذوع خش  )ماليزيا(

 %23.19- %2.92- 370.76 381.91 482.72 سنع/لوح خش  ما طبقات رقيقة

 %25.59- %2.59- 1.29 1.32 1.73 دولر/كجم (TSR20مطاط )

 WWW.WORLDBANK.ORG بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصح  ما  المادر: 

http://www.worldbank.org/
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 العالمية لألسمدة:خامساا: األسعار 

 ل2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبرخال  ش ر  لعدا اليوريال أسعار األسمدة جميعع ارتتع 
 562.50إلمى ليام   %154.52بنسمبة  كلوريد البوتاسيوم ف  سعر ارتتاعصحي  بلغ أقاى 

تمالا  .2221 أكتموبرفم  /طما دولر 221.00بم مقارنة  2222 أكتوبرخال  ش ر  دولر/طا
 بنسمبة ثنمائ  فوسمتات األمونيمومل سموبر فوسمتات ثالثم  خام التوستاتلك  ما اع أسعار ارتت

 أكتوبرمقارنممة بمم 2222 أكتمموبرخممال  شمم ر  الترتيمم  علممى %7.74ل %9.22 ل115.25%
ارتتماع أسمعار  كم  مما سمعار األسممدة إلمىالتجماا التاماعد  أليرجع باتة عامةل و . 2221
 فمم ل العوا مم  الشممديدة الحممرب الروسممية األوكرانيممة لا اإلنتمم فمم المسممتخدم  الطبيعمم الغمماز 

ل اضمممطرابات التوزيمممع طلممم  علمممى األسممممدةارتتممماع الل اإلنتممما عطلمممع   الوليمممات المتحمممدة التممم
ل العمالم  خطمراا داهمماا علمى األمما الغمذائ مما يمث   الرسوم التجاريةارتتاع وسالس  التوريدل 

عممام قبمم   السممائدة رات مقارنممة باألوضمماعممم ةأكثممر ممما ثالثمماألسمممدة تضمماعتع أسممعار  صحيمم 
على  العالم ارتتاع الطل  ثنائ  فوستات األمونيوم إلى ك  ما  أسعاريرجع ارتتاع و . 2222
 والبرازيم  وال نمد وأمرينما الشمماليةل أسمتراليا فم الرئيسمة خا مة  اتمناطق الزراعمما  األسمدة

وم علمى المواردات عالم لتمرض رسمال ف أكبر منت   ”Mosaic“شركة  المقدمة مااللتماسات 
ل خطممما المممدعم بشمممن  غيمممر عممماد  نتممما اإل  مممما المغمممرب وروسممميا التحاديمممة لقيام مممما بمممدعم

كأصحمد منونمات العلم  ثنمائ  فوسمتات األمونيموم علمى اعتمماد الاميا  باإلضمافة إلمى الحنوميةل
ممع تاماعد صحمدة أسعار الغاز الطبيع  تزامنماا كما أدى ارتتاع  .فريقيةصحمى الخنازير األ  لتخط

  .إنتا  األمونياإلى صحدوق انختاض كبير ف  وأوكرانيا  التحادية التوترات بيا روسيا
 أكتمموبردولر/طمما خممال  شمم ر  636.25ليامم  إلممى  %8.45بنسممبة  يممار و يالسممعر  نختممضا 

 .2221 أكتوبردولر/طا ف   695.0مقارنة بم  2222
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 (7جدو  رقم )                                      
 األسعار العالمية لألسمدة

 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)

 أكتوبر الوصحدة السلع
2221 

 سبتمبر
2222 

 أكتوبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة بسبتمبر 
2222 

معد  التغير 
مقارنة بأكتوبر 
2221 

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

 %115.25 %0.78- 317.50 320.00 147.50 دولر/طا  خام التوستات

 %9.22 %4.66- 675.00 708.00 618.00 دولر/طا  سوبر فوستات ثالث 

 %7.74 %3.59- 725.00 752.00 672.90 دولر/طا ثنائ  فوستات األمونيوم

 %8.45- %6.16- 636.25 678.00 695.00 دولر/طا  اليوريا
 WWW.WORLDBANK.ORG بياناتصحس  معد  التغير بواسطة الباصح  ما  المادر: 

 (7شن  رقم )
 معد  تغير األسعار العالمية لألسمدة

 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)
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http://www.worldbank.org/
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 سادساا: األسعار العالمية للمعادن:
 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبرخال  ش ر ل ن عدا النيل لمعادنأسعار اجميع ع نختضا 

 19.391 ليا  إلى %48.60بنسبة  القاديرل صحي  بلغ أقاى انختاض ف  سعر 2221
 أكتوبردولر/طا ف   أل  37.723مقارنة بم  2222 أكتوبردولر/طا خال  ش ر أل  
 الزنكل لالر ا  لالتضة لالنحا  لاأللمونيوم لالحديدتالا انختاض أسعار ك  ما  .2221
ل %14.71ل %17.03ل %22.16ل %23.13ل %24.69بنسبة  الذه  لالبالتينيوم
 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبرخال  ش ر  على الترتي  %6.33ل %10.07ل 11.69%
2221.   

 ليا  %13.79بنسبة  2221 أكتوبربمقارنة  2222 أكتوبرخال  ش ر  ين نالسعر  ارتتع 
 طاولر/د أل 19.362 م مقارنة ب 2222 أكتوبرخال  ش ر  دولر/طا  أل  22.033لىإ

سعر النين  إلى ك  ما زيادة الطل  ما قطاع التولذ يرجع ارتتاع و . 2221 أكتوبرف  
المقاوم للادأ ف  الايا واستخدام  ف  بطاريات السيارات الك ربائيةل انختاض إنتا  التلبيا 

  بسب  موسم األمطار.
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 (8)جدو  رقم 
 األسعار العالمية للمعادن

 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)

 أكتوبر الوصحدة السلع
2221 

 سبتمبر
2222 

 أكتوبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة بسبتمبر 
2222 

معد  التغير 
مقارنة بأكتوبر 
2221 

 %13.79 %3.25- 22032.89 22773.97 19362.39 دولر/طا النين 

 %6.33- %0.97- 1664.45 1680.78 1776.85 دولر/أوقية الذه 

 %10.07- %3.79 914.67 881.24 1017.10 دولر/أوقية البالتينيوم

 %11.69- %5.05- 2967.21 3124.97 3359.91 دولر/طا  الزنك

 %14.71- %6.94 1999.86 1870.10 2344.83 دولر/طا  الر ا 

 %17.03- %2.54 19.43 18.94 23.41 دولر/أوقية التضة

 %22.16- %1.23- 7651.08 7746.01 9829.22 دولر/طا  النحا 

 %23.13- %1.38 2255.54 2224.76 2934.39 دولر/طا  األلمونيوم

 %24.69- %7.26- 92.56 99.81 122.91 دولر/طا الحديد

 %48.60- %8.20- 19391.17 21124.04 37722.92 دولر/طا  القادير

 www.worldbank.org بياناتبواسطة الباصح  ما  صحس  معد  التغير مادر:ال

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

 (2221 أكتوبرمقارنة ب 2222 أكتوبر)
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