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 أسعار أهم السلع العالمية  اتجاهات
 (2221 برفمو نمقارنة ب 2222 برفمو ن)

================= 
 برفمو نمممقارنممة ب 2222 برفمو نممشمم 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

المجموعات السلعية الخا ة بن  ما المواد الخامل زيموت الطعمام )عمدا وانختضع أسعار  الحبوب.
بينما تنوعمع أسمعار بماق  المجموعمات السملعية مما بميا  الاويا(ل المعادن )عدا النين (لفو  زيع 
 ع والنختاض.الرتتا

 : األسعار العالمية لسلع الطاقة:أولا  
  صحيم  ل 2221 نموفمبرمقارنمة ب 2222 برفمو نمشم ر خمال   أسعار سلع الطاقمة جميعارتتعع

 320.90 ليام  فلمى %150.70بنسمبة  (جنموب ففريقيما)فحمم أقاى ارتتاع فم  سمعر  بلغ
تمال  . 2221 نموفمبردولر/طما فم   128.0مقارنة بمم  2222 نوفمبردولر/طا خال  ش ر 

ويرجع ارتتاع أسعار التحم فلى ك  مما تزايمد  .%117.27بنسبة ( أسترال ) فحمارتتاع سعر 
اإلقبا  على التحم نتيجمة لرتتماع سمعر الغماز الطبيعم  فم  عم  توقمع المموردون زيمادة الطلم  

واردات ا ما  على التحم )الوقود األرخص واألكثر تلويثاا للبيئة(ل انختاض فنتاج الايا وزيادة
ك  ما اندونيسيال جنموب أفريقيمال روسميا التحاديمةل الوليمات المتحمدة. وسمو  تتمثم  العقبمة 
الرئيسمممية أممممام السمممت ال  العمممالم  المتزايمممد للتحمممم فممم  اسمممتمرار العمممم  بالحمممدود المسمممموصحة 

ة فجمرا  لنبعاثات الكربون باإلتحاد األوروب ل صحيم  تقموم الحنوممات األوروبيمة بدراسمة فمنانيم
وسمتقوم القتامادات  2232تختيضات أكبر للحدود المسموصحة لنبعاثمات الكربمون صحتمى عمام 

ف   الدول  النقد  ندوق  رصحع مدير عام وقد  .2202األ غر بنتس هذا اإلجرا  صحتى عام 
ة والعشريا لمؤتمر األطرا  ف  اتتاقية األممم المتحمدة اإلطاريمة بعمحادثات مؤتمر الدورة السا

 18-1التتممرة  خممال   والممذع عقممد فمم  مدينممة شممرم الشممي  (COP27)بشمم ن تغيممر المنمما  
الممتخلص ن بشممن  يحممد ممما اسممتخدامي ويسمماعد علممى أنممي يجمم  تسممعير الكربممو 2222نمموفمبر 

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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ع. التدريج  ما استخدام الطاقة الت  تعمم  بمالتحم وو مإل اإلعانمات المقدممة للوقمود األصحتمور 
 بتنتيممذدولممة  193دولممة فقمم  ممما أ مم   23 قامممع، Group Economicsلمممتقريممر ووفقمماا ل

حممر  بعممض القتاممادات . ويالصحممت تت الكربونيممةبالحممد ممما النبعاثمما (COP26) تع ممدات ا فمم 
للعمودة وتعمد ال نمد النممواج األكثمر  .الكبرى المعتمدة على التحم بمب   شمديد فم  همذا التجما 

التمى عانمع من ما استخدام التحم بنثافة ف  محطات الطاقة بسب  موجمة الحمرارة الشمديدة فلى 
رض ل ما تتعممما أسموأ أزممة نقمص فممدادات الك ربما   ت ماممما أدى لمعاناخال  فام  الامي  

و"مع العمالم لسنوات. وقد شن  هد  "جع  التحم شميئاا مما الما"م " محموراا رئيسمياا  1خال  
درجة مئوية فموق مسمتويات  1.1على المسار الاحيح للحد ما الصحتباس الحرارع ف  صحدود 

علمى الحلقمة المتر مة السملبية  ويسمل  ارتتماع أسمعار التحمم الضمو  .ما قبم  العامر الامناع 
تغيممر المنمما ل صحيمم  تممؤدع درجممات الحممرارة شممديدة الرتتمماع فلممى زيممادة الطلمم  علممى المالزمممة ل

الطاقة. كما يؤدع الجتا  الشديد فلى ختض اإلنتاج ما سدود الطاقة الك رومائية ممما يمدفع 
الحمرب الروسمية  أثمرتالمرافق فلى صحرق المزيد ما الوقود األصحتورع األكثر تلويثاا للبيئة. وقمد 

صحي  تورد روسميا التحاديمة أكثمر مما نام  اصحتياجمات التحماد  لأسعار التحم علىاألوكرانية 
األوروب  ما التحم مما يؤدع فلى المزيد ما ارتتاع األسعار ف  صحالة استمرار العقوبات علمى 

تشممغي  محطممات الطاقممة التمم  تعممم   بيممة باعممادةو كممما قامممع عممدة دو  أور روسمميا التحاديممة. 
. زايد على الك ربا  ونقص فمدادات الشبنات مما المامادر األخمرى بالتحم لمواج ة الطل  المت

الدو  بعد أن كانع على وشم  التتكيم   هذ مقدمة لمملكة المتحدة ف  ل األمانياك  ما وت ت  
زيممادة ات المناخيممةل باإل"ممافة فلممى "ممما أهممدا  تقليمم  النبعاثممات الكربونيممة للحممد ممما التغيممر 

طالممم  وزيمممر األعمممما  . وقمممد علمممى التحمممم لتوليمممد الطاقمممة اعتمممماد الاممميا والوليمممات المتحمممدة
البريطممان  الشممبنة الوطنيممة بالسممتعداد لزيممادة فمممدادات الك ربمما  ممما محطممات الطاقممة بممالتحم 

وتحماو  الاميا  .موا ملة تشمغيل ا لتتمرة أطمو  ممما كمان مقمرراا مما قبم و  2222عام بن اية 
لسمتيراد كميمات كبيمرة  دائمة ن ا تظ  بحاجةزيادة فنتاج ا ما التحم لتلبية الطل  الداخل ل لك

الوليمات المتحمدة  كما ارتتعع أسعار التحم للبيع التورع فم . التحادية ما فندونيسيا وروسيا
تعمم  بمي لتلبيمة زيمادة الطلم  علمى الك ربما  فم   التم  طاقةالمع عودة محطات  %02بنسبة 

قريمر عما وزارة الطاقمة ال نديمة ينشم   مدر توقد  .والبترو ع  ارتتاع أسعار الغاز الطبيع  
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خممممال  العممممام المممممال  محطممممات طاقممممة جديممممدة تعممممم  بممممالتحم  12عمممما تخطيط مممما إلنشمممما  
 .ما الك ربا  لتتادع صحدة أزمة الطاقة ميجاوات 7لتوليد نحو  2222/2223

  21.74فلممممى ليامممم   %42.52بنسممممبة  )يابممممان ( مسمممما الطبيعمممم  الغمممماز الارتتممممع سممممعر 
 15.25مقارنممممة بممممم  2222 نمممموفمبرخممممال  شمممم ر اريممممة بريطانيممممة دولر/مليممممون وصحممممدة صحر 

  ممازأسممعار كمم  ممما تممال  ارتتمماع ل 2221 نمموفمبر فمم دولر/مليممون وصحممدة صحراريممة بريطانيممة 
خممال  علممى الترتيمم   %5.17ل %29.32بنسممبة  )أمرينمم (طبيعمم   مماز  لروبمم (و )أطبيعمم  
 "ل يرجممع ارتتمماع أسممعار ووفقمماا لمنظمممة "أوابمم. 2221 نمموفمبرمقارنممة ب 2222 نمموفمبرشمم ر 

الكبمرى )الوليمات األسمواق المسمت لكة الغاز الطبيع  فلى ك  ما انتعاش الطلم  فم  عمدد مما 
تختمميض اإلنتمماج ممما قبمم  كبممار المنتجمميا  لبيممة(المتحممدةل الامميال ال نممدل أ لمم  الممدو  األورو 

العمممرض للغممماز الطبيعممم  المسممما  كاسمممتجابة لتمممداعيات جائحمممة كورونممما لتحقيمممق التممموازن بممميا 
والطلمم ل تختممميض العديمممد ممما الشمممركات لميزانيات ممما الرأسممممالية والتشممغيلية مقارنمممة بمممما كمممان 
مخططمماا نتيجممة لتقلمم  أو"مماع األسممواق مممما أدى فلممى انختمماض قيمممة السممتثمارات الجديممدةل 

ل باإل"ممافة فلممى نتعمماش القتاممادع للممدو  األسمميويةانتعمماش الطلمم  األسمميوع النممات  عمما ال 
وتتوقمع  د اآلجلة للغاز الطبيع  ف  أوروبا وأسيا بسب  الزيادة الحادة فم  الطلم .ارتتاع العقو 

نتيجممة وكالممة معلومممات الطاقممة األمرينيممة صحممدور نقممص فمم  عممرض الغمماز الطبيعمم  المسمما  
أسمعار الغماز الطبيعم  ممع اسمتمرار  يتوقمع اسمتمرار ارتتماعكمما . لنختاض فنتاج أ لم  المدو 

 التغيمرات المناخيمة المحتملمة.ب مد  مواج مة فلمى عمدم السمتثمار  ةدعوة وكالة الطاقمة الدوليم
والممدو   التحاديممة يممادة الخالفممات السياسممية بمميا روسممياز  تعتبممر لنيمموز" عوكالممة "سممناووفقمماا ل

 ةمامدر المدو  ال لقائممة المتحمدة الوليات تادر يتوقعل كما المست لكة أصحد أسباب هذ  الزيادة
لوكالمة وفقماا و  .أسمتراليا لقطمركم  مما لتتجماوز  2222عمام  ممع ن ايمةللغاز الطبيع  المسما  

ممما  %02المسممئولة عمما توريممد  همم  التحاديممة " فممان روسمميااألعممما واكمما   "ريسممتاد للطاقممة
 "زابوريجيمما"محطممة  خا ممة بعممد أن هوجمممعل األوروبمم التحمماد  فمم المسممتخدم  الطبيعمم الغمماز 

بشم ن بما بسمب  ارتتماع المخماو  و نوويمة فم  أور وه  أكبر محطة  ف  أوكرانيا للطاقة النووية
"شم " أن ما سمتتخارج العقوبات الجديدة وتحجيم ا إلنتاج روسيا التحاديمة. كمما أعلنمع شمركة 

 "فينمم "والكيانممات المرتبطممة ب ممال فيممما  ممرصحع  "بممروم  مماز"المشممتركة مممع  مشممروعات اممما 

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://www.almasryalyoum.com/news/details/2540004
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 " لنقم  الغماز مما روسميابلوسمتريمتعتزم بيع صحامت ا فم  خم  األنابيم  " اإليطالية للطاقة ب ن ا
منتمم   أن ممىكممما  .الروسممية "بممروم  مماز"والممذع تشممتر  فمم  ملكيتممي مممع ل فلممى تركيمما التحاديممة

المعممامالت التمم  تشممم  خمم   جميممعمراقبممة األ ممو  األجنبيممة التممابع لمموزارة الخزانممة األمرينيممة 
ف  همذا الخم  شرة صحاص مباشرة أو  ير مباأو أع كيان يمتل   "AG 2نورد ستريم "أنابي  
" ولمم 1 تدفق الغاز عبر خ  "نمورد سمتريمالتحادية  روسيا . وقد قطععأو أكثر %12بنسبة 

"م  الغماز عبمر خم  "بمروم" وهمو لوصحمع بايقما  "ل كمما 2تبدأ ب ى "  عبر خ  "نورد ستريم
بممما علمممى اعتمممماد أور وتجمممدر اإلشمممارة فلمممى أن  .بالغممماز صحاليممماا  الخممم  الوصحيمممد المممذى يممممد أوروبممما

قمرار كمما تسمب    .فام  الشمتا خال يتوقع نتاا  صحي   لألزمة الغاز صحالا  ل يعتبرصحتياطيات ا ا
 األسمعار فم مما عمدم السمتقرار فم  صحمدور صحالمة بسداد ثمما الغماز بالروبم   روسيا التحادية

 تامماعد بسممب  المعتمماد ممما أكبممر غممازال ممما كميممات بتخممزيا األوربيممة الممدو خا ممة بعممد قيممام 
 التحماد همد  تحقيمق مما يعموق  ممما فلي ما الغماز لتمدفقات التحاديمة روسميا طمعق مما المخاو 
 .الشمتوع  التدفئمة موسمم بدايمة ممع التخمزيا سمعة مما %82 فلمى الو و  ف  المتمث  األوروب 

 استطاعت ا بعدم األوربييا عمالئ ا أبلغع الروسية بروم  از شركة أن رويترز وكالة أفادت وقد
 ممما انتقممام ب ن مما أوربمما تاممت ا خطمموة وهمم  عاديممة" " يممر عممرو  سممب ب الغمماز فمممدادات "مممان

 اتكميممم علمممى العالميمممة المنافسمممة اصحتمممدام وممممع التحاديمممة. روسممميا ىعلممم المترو"مممة العقوبمممات
 ممع خا مة أعلمى فلمى األسمعار تمدفع التم  الضمغو  تتزايمد لالمسما  الطبيعم  الغاز ما متناقاة
 .الرياح ما الك ربا  توليد وتراجع المناخية التغيرات

  بلمغ أقامى ل صحيم  2221 نموفمبرمقارنمة ب 2222 نوفمبرخال  ش ر  ارتتعع أسعار البترو
خمال  دولر/برميم   91.07ليام  فلمى  %12.75 بنسبة( برنع)تاع ف  سعر بترو  خام ارت

. تمال  ارتتماع أسمعار 2221 نموفمبرفم  دولر/برميم   80.77مقارنة بم  2222 نوفمبرش ر 
بنسمممبة  ( مممرب تكسممماس)ل بتمممرو  خمممام (دبممم )ل بتمممرو  خمممام (متوسممم )كممم  مممما بتمممرو  خمممام 

 نممموفمبربمقارنمممة  2222 نممموفمبر  شممم ر خمممال علمممى الترتيممم   %7.07ل %8.12ل 9.33%
فلممى الطلمم  زيممادة ل ترجممع زيممادة األسممعار فلممى كمم  ممما وكالممة الطاقممة الدوليممةووفقمماا ل. 2221

. ويتوقمع اسمتمرار ارتتماع األسمعار النتقمالت والمرصحالتزيادة ل ما قب  جائحة كورونا مستويات
كمما أن هنما   .ثم  الاميالتترات طويلة ف  عم  تعماف  الطلم  فم  بعمض األسمواق الرئيسمية م

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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العممالم  لممدعم عممودة معممدلت النمممو لمسممارها السممابق مممما يممؤدع فلممى  لالقتاممادصحممزم تحتيممز 
انتعاش الطل  على البترو  مع عودة نشا  الستر والسياصحة لمعدلتي الطبيعية. وقد سماهمع 

تماع ارتاسمتمرار ج ود "أوب +" ف  ختض المعروض العالم  ما البتمرو  ممع وجمود توقعمات ب
مممدعوماا بتختمميض عممدد ممما الممدو  مممع اسممتمرار الحممرب الروسممية األوكرانيممة سممعر خممام برنممع 

لبنم  المدول ل يرجمع لووفقماا  إلنتاج ا مثم  روسميا التحاديمة وكازاخسمتان وفقماا لتتماق أوبم +.
ارتتاع أسعار البترو  فلى النتعاش السريع ف  القتااد العالم  واستمرار ختض اإلنتاج ما 

ويتوقممع المزيممد ممما ارتتمماع أسممعار منظمممة الممدو  الماممدرة للبتممرو  )أوبمم ( وشممركائ ا.  جانمم 
 %21ل صحي  يمث  البترو  الروس  نحمو الحرب الروسية األوكرانية استمرارصحالة البترو  ف  

ع الطلم  ارتتمل يتوقمع امنظممة "أوبم "لفقماا مما واردات دو  التحماد األوروبم  مما البتمرو . وو 
مليمون برميم   82.1مقارنمة بمم  2201مليون برميم  يوميماا عمام  99ا  فلى لي البترو على 
ليام  فلمى بم على صحامة فم  ممزي  الطاقمة العمالم  كمما يتوقمع اصحتتمال البتمرو   .2222عام 
لحظممر اسممتمرار التجمما  التامماعدع ألسممعار البتممرو  نتيجممة . ويتوقممع 2201فمم  عممام  28%

ومما المتوقمع اسمتمرار ارتتماع  .روسيا التحاديةما  ة ا البتروليوارداتل دو  التحاد األوروب 
لتعمويض مما مواقمع نائيمة  البتمرو على  الدو  األوربيةصحاو  أسعار البترو  نتيجة لك  ما 
صحمدور طتمرة الطلم  والكميمات المنتجمةل باإل"مافة فلمى التجموة بميا البترو  الروس ل اسمتمرار 

منظمممة  كممما قممررت .رونمما المسممتجدقيممود منافحممة فيممروس كو ممما تختيمم  بعممد الالطلمم   فمم 
 يوميمماا برميمم   مليممون  2تختمميض اإلنتمماج مممرة أخممرى بنحممو  2222 بدايممة أكتمموبرفمم  "أوبمم +" 

على زيع التدفئة مع وارتتاع الطل   األمرينيةمخزون نوات  التقطير ف  ماحوباا بتراجع صحاد 
 .فا  الشتا  بداية
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 (1جدو  رقم )
 األسعار العالمية للسع الطاقة

 (2221 برفمو نمقارنة ب 2222 برفمو ن)

 نوفمبر الوصحدة السلع
2221 

 أكتوبر
2222 

 نوفمبر
2222 

معد  التغير 
ر مقارنة ب كتوب
2222 

معد  التغير 
مقارنة بنوفمبر 

2221 

 %150.70 %1.75- 320.90 326.60 128.00 دولر/طا  فحم )جنوب أفريقيا(

 %117.27 %12.22- 342.16 389.79 157.48 دولر/طا  (أسترال فحم )

  از طبيع  مسا  )يابان (
دولر/مليون 
وصحدة صحرارية 
 بريطانية

15.25 21.84 21.74 -0.47% 42.52% 

  از طبيع  )أوروب (
دولر/مليون 
وصحدة صحرارية 
 بريطانية

27.62 39.02 35.72 -8.45% 29.32% 

 %12.75 %2.21- 91.07 93.13 80.77 دولر/برمي  بترو  خام )برنع(

 %9.33 %3.27- 87.38 90.33 79.92 دولر/برمي  بترو  خام  )متوس (

 %8.12 %4.76- 86.28 90.59 79.80 دولر/برمي  بترو  خام )دب (

 %7.07 %2.84- 84.78 87.26 79.18 دولر/برمي  بترو  خام ) رب تكساس(

  از طبيع  )أمرين (
دولر/مليون 
وصحدة صحرارية 
 بريطانية

5.02 5.62 5.28 -6.10% 5.17% 

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

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

 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)
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 : األسعار العالمية للمشروبات:ثانياا 
 ل صحي  2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبرخال  ش ر  بعض أسعار المشروبات عرتتعا

دولر/كجم  3.83ليا  فلى  %23.20 سبةبن )كولومبو( شاع ف  سعر رتتاعبلغ أقاى ا
ل تال  ارتتاع 2221 نوفمبر دولر/كجم ف 3.11 مقارنة بم  2222 نوفمبر خال  ش ر

وقد . على الترتي  %0.61ل %0.78بنسبة  ا(مومباس) شاع لالكاكاو أسعار ك  ما
ختاض فل  ان أدىشاع مومباسا نتيجة لموجة الجتا  الت  اجتاصحع كينيا مما  ارتتعع أسعار

فنتاج محاو  الشاع ف  المناطق المركزية المرتتعة الت  انختضع كمية األمطار الساقطة 
علي ا بمعد  يق  عا نا  المتوس  المعتادل باإل"افة فلى انختاض فنتاج ال ند ثال  أكبر 

 .الدو  زراعة للشاع بعد الايا وكينيا بسب  الحشرات واآلفات الزراعية
 نوفمبرخال  ش ر  دولر/كجم 4.72 ليا  فلى %17.40 بنسبة (أرابينا) با سعر نختضا 

با  أسعار ك  ماتال  ارتتاع  .2221 نوفمبرف  دولر/كجم  5.71مقارنة بم  2222
 نوفمبرخال  ش ر الترتي  على  % 1.97ل%15.37 نسبةب (اكولكات)شاع  ل(روبوستا)

  .2221 نوفمبرمقارنة ب 2222
 (2ن  رقم )ش

 للمشروباتالعالمية معد  تغير األسعار 
 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)
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 (2جدو  رقم )
 األسعار العالمية للمشروبات

 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)

 نوفمبر الوصحدة السلع
2221 

 أكتوبر
2222 

 نوفمبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة ب كتوبر 

2222 

معد  التغير 
مقارنة بنوفمبر 

2221 

 %23.20 %7.35- 3.83 4.14 3.11 دولر/كجم (شاع )كولومبو 

 %0.78 %4.46 2.41 2.31 2.39 دولر/كجم الكاكاو

 %0.61 %1.32 2.49 2.46 2.48 دولر/كجم شاع )مومباسا(

 %1.97- %0.60 2.85 2.83 2.91 دولر/كجم شاع )كولكاتا(

 %15.37- %10.12- 2.04 2.27 2.41 دولر/كجم با )روبوستا(

 %17.40- %10.91- 4.72 5.29 5.71 دولر/كجم ينا(با )أراب

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

 العالمية للسلع الغذائية: األسعار ثالثاا:
نتيجمة أسمعار الغمذا  ف  استقرار  صحدورالغذائية  داتالدول ل ل يعن  توافر اإلمداتقرير البن  وفقاا ل
نتيجمة علمى المسمتوى المحلم   الغمذا تموافر اختناقمات فم   صحمدور الوبما  فم  اصحتموا تمدابير  لتسب 

المممواد أسممعار  زيممادةو العمالممة الغممذا  و  مممما قيممد صحركممةإ ممالق الحممدود و  سمم  التوريممدسال"ممطرابات ل
ولكما  .األسمعار عمليمات اإلتاصحمة المحليمة وتحسمنعزادت  لعمليمات اإل مالق ممع تختيم و . ئيةالغذا

 وتراجمعالمدو  األكثمر فقمراا  ف  الغذائ األما  انعداممع صحدور موجات جديدة ما الوبا  زاد مستوى 
عمدد األطتما  المذيا  وتقليم تغذيمة النسما  واألطتما  مجما   فم التقدم المحرز خال  العقود الما"مية 

ل تمزا  التم  العديمد مما األمماكا وهنما  ف  المسمتقب . فنتاجيت م  ضع صحتى ل ت ما التقزم يعانون 
بعممض العمممالت أسممعار تممدهور  فلممى باإل"ممافة ل ممذ  ال"ممطراباتلنتيجممة  طويلممة األمممد اا آثممار  تواجممي
 الناميمةو فم  األسمواق الاماعدة  األسمعار وارتتاع المدخالت الغذائية والزراعية تكلتة استيراد وارتتاع

http://www.worldbank.org/
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 غضم لما صحدور ا"طرابات نتيجمة  خوفاا  الكثير ما دو  العالمأمام صحنومات  كبيراا  مما يمث  تحدياا 
   .شعوب هذ  الدو  ومعاناة

ارتتعمع التكمالي  ألعلمى مسمتوى مقارنمة بمما كانمع عليمي فم  أع ل " األمرينيةجمبر لوكالة "بلو  ووفقاا 
عمما  (FAO)منظمممة األ ذيممة والزراعممة  لبيانمماتوقممع سممابق خممال  السممتون عاممماا الما"ممية وفقمماا 

تعممممدد موجممممات . وممممما المتوقممممع عممممدم تحسمممما الو"ممممع نتيجممممة لعممممدد ممممما العواممممم  من مممما التضممممخم
 لنقممص العمالممة لاألسمممدة ل ارتتمماع أسممعارارتتمماع تكممالي  الشممحا لالسممي الطقممس  لكورونمما جائحممة

يمؤدع فلمى عمدم الناشمئة ممما  باإل"افة فلى انختاض اصحتياطيات العمالت األجنبية فم  بعمض المدو 
 تكلتة الغذا  تمث  الجز  األكبر ما فنتاق القطاع العائل .وأن خا ة قدرت ا على استيراد الغذا  

القتاماد العمالم   سيؤدع الاراع الروس  األوكرانم  فلمى تبماطؤ نممو الدول لاندوق النقد ووفقاا ل
فم  التجمارة  الحادثمة ارتتماع أسمعار الغمذا  والطاقمة والنقطاعماتخا ة مع  التضخم معدلتوزيادة 

الحمرب  ويتوقمع أن تمدفع .العمالم  قيممة المدخو  وإ"معا  الطلم لتمال ل تككم  . وباوسالس  التوريد
التحاديممة روسميا  ل صحيم  تموفر كمم  ممابمراثا التقممر والجموع فلمىسممنان العمالم  مما %22 كثر مما بم

مما فنتماج  %82فنتماج المذرةل  ما %22للقمح والشعيرل   ما اإلنتاج العالم %32 نحووأوكرانيا 
مممما يممد  علممى  أكبممر ماممدر لألسمممدة فممى العممالمالتحاديممة روسمميا  عتبممرتكممما . زيممع دوار الشمممس

أسمعار الممواد  ارتتاعع   ف خا ة  نختاض القوة الشرائية للمست لكياالت ثير الشديد للحرب على ا
أزممة فيمروس  بعمدالموازنمات الحنوميمة ل اسمتمرار الضمغ  علمى وبالتمال . الغذائية والطاقة واألسمدة

زمة بسب  تزايد عدد البلدان الت  تحظر أو تقيد  مادرات القممح والسملع األوليمة أل ا وتتتاقم .كورونا
ويتعممرض الجميممع للضممغ  بسممب   .األخممرى فمم  محاولممة لو"ممع  طمما  لألسممعار المحليممة المتامماعدة

الناميمةل صحيم  يشمن  الغمذا  خا مة فم  المدو   تضخم أسعار الغذا ل لكا التقمرا  همم األشمد تضمرراا 
 خا مة وبامتة دائمماا  تتعمرض الناميمة المدو  ألسرة. عالوة على الم ل فمانمعتادة لالميزانية النا  
   .للغذا  اف  مستورد أ لب ا لكون  للمخاطر

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 نمموفمبرخممال  شمم ر ل عممدا زيممع فممو  الاممويال أسممعار زيمموت الطعممام جميممع انختضممع 

بنسمممبة  نمممواة النخيممم  بلمممغ أقامممى انختممماض فممم  سمممعر زيمممع ل صحيممم 2221 نممموفمبربمقارنمممة 
مقارنممممة بممممم  2222 نمممموفمبرخممممال  شمممم ر  طممممادولر/ 1061.58ليامممم  فلممممى  48.22%

 لزيمع جموز ال نمد أسمعار كم  ممال تمال  انختماض 2221 نموفمبرفم   طادولر/ 2050.23
علمممى الترتيممم   %4.83ل %29.46ل %40.16بنسمممبة  دوار الشممممسزيمممع ل النخيممم  زيمممع

منظممممة األ ذيمممة والزراعمممة ووفقممماا ل .2221 نممموفمبرمقارنمممة ب 2222 نممموفمبرخمممال  شممم ر 
"FAO" اإلنتماج ارتتماع ممع تزامنماا  المخمزون يرجع انختاض سمعر زيمع النخيم  فلمى زيمادة ل 

 زيمادة يرجع انختاض سعر زيمع دوار الشممس فلمى كما .أسيا ق شر جنوبدو   ف  الموسم 
 .الطل  تراجع مع األسود البحر منطقة ما التادير فمدادات

 خمال  شم ر دولر/طا  1651.60 فلىليا   %14.46بنسبة  سعر زيع فو  الاويا رتتعا
 .2221 نوفمبرف  دولر/طا  1442.96مقارنة بم  2222 نوفمبر

 (3شن  رقم )
 األسعار العالمية لزيوت الطعام  معد  تغير

    (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)
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 (3جدو  رقم )
 ألسعار العالمية لزيوت الطعاما
 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)

 نوفمبر الوصحدة السلع
2221 

 أكتوبر
2222 

 نوفمبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة ب كتوبر 

2222 

معد  التغير 
 مقارنة بنوفمبر

2221 

 %14.46 %4.80 1651.60 1575.90 1442.96 دولر/طا زيع فو  الاويا

 %4.83- %0.87- 1347.28 1359.15 1415.62 دولر/طا زيع دوار الشمس

 %29.46- %6.38 945.74 888.99 1340.65 دولر/طا زيع النخي 

 %40.16- %5.88 1173.25 1108.10 1960.68 دولر/طا زيع جوز ال ند

 %48.22- %2.19 1061.58 1038.81 2050.23 دولر/طا واة النخي زيع ن

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

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

 صحي  بلغ  ل2221 فمبرنو بمقارنة  2222 نوفمبر خال  ش ر أسعار الحبوب جميع عرتتعا
خال  ش ر دولر/طا  320.92ليا  فلى  %29.03بنسبة الذرة  ف  سعر رتتاعأقاى ا
 اأسعار ك  م رتتاعاتال  . 2221 نوفمبرف  دولر/طا  248.72بم مقارنة  2222 نوفمبر

أرز  ل%21 رز تايالندعأل %1 رز تايالندعأل (A1) تايالندع أرز ل(HRW)قمح أمرين  
على الترتي   % 2.38ل%9.14 ل%10.0ل %10.29 ل%11.39 ةبنسب %5 فيتنام 

 . وتشير منظمة األ ذية والزراعية2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبرر خال  ش 
"FAO" ر م ما التوقعات ةل فعلى الفلى محدودية اإلمدادات ف  أسواق الحبوب الخشن

 ختيض المخزون وزيادة األسعار. بزيادة اإلنتاج فل أن استمرار نمو الست ال  سيؤدع فلى ت
  ل رجنتيا مع نقص اإلمدادات المتاصحةالذرة فلى ك  ما ارتتاع الطل  ف  األ  سعريرجع ارتتاع

ت خر أعما  الحااد مع انختاض المخزون ف  الوليات المتحدةل انختاض اإلنتاج ف  
متحدة نحو ختض التحاد األوروب  مع استمرار الطل  القوع المقرون بتوج ات الوليات ال

الزراعاتل ارتتاع المشتريات ما الايا لستخدام ا كعل  صحيوان ل تراجع اإلنتاج ف  
أوكرانيال باإل"افة فلى انختاض المخزون لدى كبار مادرع الذرة. وقد فشلع المحادثات بيا 

كما ل األوكرانية الاادرات روسيا التحادية وأوكرانيا )أكبر موردع الذرة ف  العالم( لستئنا 
واألنبا  المرتبطة بامنانية 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 لطقس الجا  ف  البرازي  والت خير ف أن تتسب  عرو  ا

  الستراتيج . ل ذا المحاو فنتاجية كبيرة 
  يرجع ارتتاع سعر القمح فلى الطل  القوع وس  محدودية اإلمدادات خا ة القمح او الجودة

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

 المستمر لموان  أوكرانيا. 

https://www.elwatannews.com/news/details/6042244
https://www.elwatannews.com/news/details/6042244
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 عمزز ممما ال نمد فم  التادير سياسة لتغيرات ستجابةلاك  ما   فلىاألرز  يرجع ارتتاع سعر 
 عممدم وصحممالت التسممويقية اتال"ممطرابل اآلخممريا األرز ممموردع فلممى المشممتريا باتجمما  التوقعممات
 .باكستان ف  الشديدة التيضانات عا الناجمة اإلنتاج ف  اليقيا

 (0رقم ) جدو                                     
 األسعار العالمية للحبوب

 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)

 نوفمبر الوصحدة السلع
2221 

 أكتوبر
2222 

 نوفمبر
2222 

معد  التغير 
ة ب كتوبر مقارن

2222 

معد  التغير 
مقارنة بنوفمبر 

2221 

 %29.03 %6.59- 320.92 343.56 248.72 دولر/طا الذرة

 %11.39 %3.49- 422.68 437.95 379.45 دولر/طا HRW أمرين قمح 

 %10.29 %1.43 417.50 411.62 378.55 دولر/طا (A1أرز تايالندع )

 %10.00 %2.09 440.00 431.00 400.00 دولر/طا %1أرز تايالندع 

 %9.14 %2.38 430.00 420.00 394.00 دولر/طا %21أرز تايالندع 

 %2.38 %2.97 421.21 409.08 411.41 دولر/طا %1أرز فيتنام  

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

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

 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)
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 األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى: -3-3
  نمموفمبرمقارنممة ب 2222 نمموفمبرخممال  شمم ر  أسممعار هممذ  المجموعممة السمملعية بعممضارتتعممع 

 1.09لياممم  فلمممى  %64.51بنسمممبة  البرتقممما فممم  سمممعر  ارتتممماعل صحيممم  بلمممغ أقامممى 2221
. تمال  2221 نموفمبرفم   كجممدولر/ 0.66مقارنمة بمم  2222 نموفمبرخال  شم ر  كجمدولر/

 وجبمات فمو  الامويال لوجبمات األسمما  للحموم المدواجال )أمرينم ( مموز أسعار ك  ما رتتاعا
علمممممى  %7.31ل %14.46 ل%16.50ل %41.46 ل%44.58 بنسمممممبة (بممممم )أورو مممممموز 
فلمى البرتقما  يرجمع ارتتماع أسمعار . 2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 برنوفمخال  ش ر  الترتي 

 يرجمعو  للوقاية مما المتحمورات الجديمدة لتيمروس كورونما.الرتتاع المستمر ف  الطل  كوسيلة 
بعممد  دو  العممالم جميممع األنشممطة وفممتح المطمماعم فمم  عممودة فلممىارتتمماع أسممعار لحمموم الممدواجا 

 تمموترأسممعار األعممال ل  ارتتمماعل كورونممافيممروس  السممنان علممى لقاصحممات منافحممة أ لمم صحاممو  
يمادة أسمعار ممع ز ارتتاع تكالي  النق  ل لحرب الروسية األوكرانيةنتيجة ل الحبوبسالس  توريد 

 .الممدواجا واللحمموم علممى زيممادة الطلمم فلممى  الامميا مممما أدى فمم وجممود صحمممى الخنممازير الطاقممةل 
امايد األسمما  وتربيمة األصحيما  المائيمة أسعار وجبات األسما  فلمى تم ثر جميمع م يرجع ارتتاعو 

بال"ممطرابات القتاممادية والجتماعيممة التمم  صحممدثع منممذ بممد  تطبيممق اإل ممالق مممما تسممب  فمم  
 خسائر مالية هائلة. 

  نمموفمبربمقارنممة  2222 نمموفمبر انختضممع بعممض أسممعار هممذ  المجموعممة السمملعية خممال  شمم ر 
ليامم  فلممى  %20.88بنسممبة   مبممرع منسممينجل صحيمم  بلممغ أقاممى انختمماض فمم  سممعر 2221
 نمموفمبر دولر/كجممم فمم  14.49مقارنممة بممم  2222 نمموفمبر دولر/كجممم خممال  شمم ر 11.46
 ل ()فتحمماد أوروبمم رالسممنل ع اللحمموم البقممر  لحمموم أ نمماملأسممعار كمم  ممما ل تمال  انختمماض 2221
ل %4.84ل %10.68ل %12.57ل %17.37بنسمممبة  )أمرينممم ( السمممنر ل)عمممالم (السمممنر 
نظمممة وفقمماا لمو  .2221 نمموفمبرمقارنممة ب 2222 نمموفمبريمم  خممال  شمم ر علممى الترت 3.18%

 الجيمدة اإلنتماج آفماقل يرجمع انختماض أسمعار السمنر فلمى كم  مما "FAO"األ ذية والزراعة 
 زيممادة فلممى أدى مممما يثممانو اإل أسممعار انختمماض العممالمل فمم  للسممنر ماممدر أكبممر البرازيمم  فمم 

  .  السنر إلنتاج السنر قا  استخدام
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 (1رقم ) جدو 
 األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى 

 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)

 الوصحدة السلعا
 نوفمبر
2221 

 أكتوبر
2222 

 نوفمبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة ب كتوبر 

2222 

معد  التغير 
مقارنة بنوفمبر 

2221 

 %64.51 %1.89 1.09 1.07 0.66 دولر/كجم البرتقا 

 %44.58 %5.26 1.65 1.57 1.14 دولر/كجم مرين (موز )أ

 %41.46 %0.00 3.31 3.31 2.34 دولر/كجم لحوم الدواجا

 %16.50 %3.42 1677.21 1621.79 1439.66 دولر/طا وجبات أسما 

 %14.46 %4.80 1651.60 1575.90 1442.96 دولر/طا وجبات فو  الاويا

 %7.31 %2.07 0.97 0.95 0.90 دولر/كجم موز )أوروب (

 %3.18- %3.90 0.79 0.76 0.82 دولر/كجم السنر )أمرين (

 %4.84- %5.30 0.41 0.39 0.43 دولر/كجم السنر )عالم (

 %10.68- %3.75 0.33 0.32 0.37 دولر/كجم السنر )فتحاد أوروب (

 %12.57- %4.62- 5.20 5.46 5.95 دولر/كجم اللحوم البقرع 

 %17.37- %0.00 10.75 10.75 13.01 كجمدولر/ لحوم أ نام

 %20.88- %0.00 11.46 11.46 14.49 دولر/كجم جمبرع منسين 

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

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

 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)
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 لعالمية للمواد الخام:ارابعاا: األسعار 
  ل صحيم  2221 نموفمبرمقارنمة ب 2222 نموفمبرخال  ش ر  أسعار المواد الخامجميع انختضع

 1.27لياممم  فلمممى  %27.21 بنسمممبة (TSR20)مطممما  بلمممغ أقامممى انختممماض فممم  سمممعر 
 تمال . 2221 نموفمبردولر/كجمم فم   1.74مقارنمة بمم  2222 نموفمبردولر/كجم خال  شم ر 

، طبقمات رقيقمةخشم  مما  (ل)ماليزيماجمذوع خشم  ل (A)مؤشمرقطما أسمعار كم  مما  نختماضا

  )الكماميرون(جمذوع خشم  ل )ماليزيما(قطمع أخشماب  مغيرة  ل)الكماميرون(قطع أخشماب  مغيرة 
علمممممممممى  %10.68ل %12.79 ل %12.79ل %19.89ل %19.89ل %20.22بنسمممممممممبة 

 .2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبرخال  ش ر  لترتي ا

 (6شن  رقم )                                      
 معد  تغير األسعار العالمية للمواد الخام                     

  (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)                               

-10.68%

-12.79% -12.79%

-19.89% -19.89% -20.22%

-27.21%
-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

جذوع خشب

)الكاميرون(

قطع أخشاب

صغيرة

)ماليزيا(

قطع أخشاب

صغيرة

)الكاميرون(

خشب من

طبقات رقيقة

جذوع خشب

)ماليزيا(

قطن

  )Aمؤشر(

مطاط

)TSR20(



                                            2222بر مديس  –( 71) العدد                                                                          أسعار أهم السلع العالمية           اتجاهات

 

والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                        المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع  - 20 - 

 (1جدو  رقم )
 ة للمواد الخاماألسعار العالمي

 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)

 نوفمبر الوصحدة السلع
2221 

 أكتوبر
2222 

 نوفمبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة ب كتوبر 

2222 

معد  التغير 
مقارنة بنوفمبر 

2221 

 %10.68- %3.75 356.90 343.98 399.56 3دولر/م جذوع خش  )الكاميرون(

 %12.79- %4.03 639.72 614.92 733.52 3ولر/مد قطع أخشاب  غيرة )ماليزيا(

 %12.79- %4.03 562.43 540.63 644.89 3دولر/م قطع أخشاب  غيرة )الكاميرون(

 %19.89- %3.51 383.76 370.76 479.04 سنع/لوح خش  ما طبقات رقيقة

 %19.89- %3.51 209.22 202.13 261.16 3دولر/م جذوع خش  )ماليزيا(

 %20.22- %1.27 2.23 2.20 2.79 دولر/كجم  ( Aقطا )مؤشر

 %27.21- %1.44- 1.27 1.29 1.74 دولر/كجم (TSR20مطا  )

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

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

 صحيم  بلمغ  ل2221 نموفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبرخال  ش ر  ألسمدةأسعار ا بعضع نختضا
خممال   دولر/طمما 588.75فلممى ليامم   %34.62بنسممبة  يممار و يال فمم  سممعر نختمماضاأقاممى 
أسمعار  نختاضاتال   .2221 نوفمبرف  /طا دولر 900.50بم مقارنة  2222 نوفمبرش ر 

 علممى %6.02 ل%8.40 بنسممبة سمموبر فوسممتات ثالثمم  لثنممائ  فوسممتات األمونيممومكمم  ممما 
 . 2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبرخال  ش ر  الترتي 

 ل صحيم  بلمغ 2221 نموفمبربمقارنمة  2222 نموفمبر خمال  شم ر أسمعار األسممدة بعض عرتتعا
دولر/طما  562.50ليا  فلى  %154.52بنسبة  كلوريد البوتاسيوم سعرف   رتتاعأقاى ا

 سعر رتتاعتال  ا .2221 نوفمبر دولر/طا ف  221.0مقارنة بم  2222 نوفمبر خال  ش ر
فلممى كمم  ممما ارتتمماع  ارتتمماع األسممعاريرجممع باممتة عامممةل و  .%95.91بنسممبة  خممام التوسممتات

أسعار الغاز الطبيع  المستخدم ف  اإلنتاجل الحرب الروسية األوكرانيةل العوا   الشديدة فم  
األسممممدةل ا"مممطرابات التوزيمممع  الوليمممات المتحمممدة التممم  عطلمممع اإلنتممماجل ارتتممماع الطلممم  علمممى

العمالم ل  خطمراا داهمماا علمى األمما الغمذائ مما يمث   وسالس  التوريدل ارتتاع الرسوم التجارية
عممام قبمم   السممائدة مممرات مقارنممة باألو"مماع ةأكثممر ممما ثالثمماألسمممدة تضمماعتع أسممعار  صحيمم 

2222. 
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 (7جدو  رقم )
 عار العالمية لألسمدةاألس

 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)

 نوفمبر الوصحدة السلع
2221 

 أكتوبر
2222 

 نوفمبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة ب كتوبر 

2222 

معد  التغير 
مقارنة بنوفمبر 

2221 
 %154.52 %0.00 562.50 562.50 221.00 دولر/طا  كلوريد البوتاسيوم

 %95.91 %5.51- 300.00 317.50 153.13 دولر/طا  خام التوستات

 %6.02- %7.41- 625.00 675.00 665.00 دولر/طا  سوبر فوستات ثالث 

 %8.40- %8.19- 665.63 725.00 726.69 دولر/طا ثنائ  فوستات األمونيوم

 %34.62- %7.47- 588.75 636.25 900.50 دولر/طا  اليوريا
 WWW.WORLDBANK.ORG بياناتباصح  ما صحس  معد  التغير بواسطة ال المادر:

 (7شن  رقم )
 معد  تغير األسعار العالمية لألسمدة

 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)
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http://www.worldbank.org/
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 سادساا: األسعار العالمية للمعادن:
 نوفمبرنة بمقار  2222 نوفمبرخال  ش ر ل ن عدا النيل أسعار المعادنجميع ع نختضا 

 21.250 ليا  فلى %45.73بنسبة  القاديرل صحي  بلغ أقاى انختاض ف  سعر 2221
 نوفمبردولر/طا ف   أل  39.159مقارنة بم  2222 نوفمبردولر/طا خال  ش ر أل  

 لالذه  لالر اص لاأللمونيوم الزن ل لالتضة لالنحاستال  انختاض أسعار ك  ما  .2221
ل %9.87ل %10.84ل %11.24ل %13.06ل %17.26سبة بنل الحديد البالتينيوم

 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبرخال  ش ر  على الترتي  %3.01ل %4.72ل 5.31%
2221.   

 نوفمبرخال  ش ر  دولر/طاأل    25.563لىف ليا  %28.24بنسبة  ين نالسعر  ارتتع 
سعر النين  ع يرجع ارتتاو . 2221 نوفمبرف   طاولر/د أل 19.933 م مقارنة ب 2222

فلى ك  ما زيادة الطل  ما قطاع التولا المقاوم للادأ ف  الايا واستخدامي ف  بطاريات 
  السيارات الك ربائيةل انختاض فنتاج التلبيا بسب  موسم األمطار.
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 (8جدو  رقم )
 األسعار العالمية للمعادن

 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)

 نوفمبر الوصحدة السلع
2221 

 كتوبرأ
2222 

 نوفمبر
2222 

معد  التغير 
مقارنة ب كتوبر 

2222 

معد  التغير 
مقارنة بنوفمبر 

2221 

 %28.24 %16.02 25562.70 22032.89 19932.86 دولر/طا النين 

 %3.01- %0.84 93.34 92.56 96.24 دولر/طا الحديد

 %4.72- %8.13 989.05 914.67 1038.05 دولر/أوقية البالتينيوم

 %5.31- %3.64 1725.07 1664.45 1821.76 دولر/أوقية ذه ال

 %9.87- %5.01 2099.99 1999.86 2329.98 دولر/طا  الر اص

 %10.84- %4.22 2350.72 2255.54 2636.45 دولر/طا  األلمونيوم

 %11.24- %0.95- 2938.92 2967.21 3311.27 دولر/طا  الزن 

 %13.06- %8.20 21.02 19.43 24.18 دولر/أوقية التضة

 %17.26- %5.21 8049.86 7651.08 9728.90 دولر/طا  النحاس

 %45.73- %9.58 21249.50 19391.17 39158.69 دولر/طا  القادير

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

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

 (2221 نوفمبرمقارنة ب 2222 نوفمبر)
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