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 أسعار أهم السلع العالمية  اتجاهات
 (2022 رينايمقارنة ب 2023 ريناي)

================= 
  2022مقارنةة بينةاير  2023ينةاير شةرر  خةال يتضمن التقرير تطور أسعار أهم السلع العالميةة 

ر المةةواد الخةةامر كةة  مةةن الطاقةةةر المشةةروباتر الغةةذا  مجموعةةات سةةلعية أساسةةية تتمثةة  فةة  ةلسةةت
وانخعضةأ أسةعار ر الحبوببةت السةلعية الخاةةة وقةد ارتععةأ أسةعار المجموعةاالمعادن.  مدةراألس

بينمةةا تنوعةةأ أسةةعار بةةاق   .المجموعةةات السةةلعية الخاةةةة بزةة  مةةن ميةةوت الطعةةامر المةةواد الخةةام
 المجموعات السلعية ما بين الرتعاع والنخعاض.

 : األسعار العالمية لسلع الطاقة:أولا  
 صحيث بلة  ر2022مقارنة بيناير  2023يناير أسعار سلع الطاقة خال  شرر  معظم نخعضأا 

 20.18إلةةة  لياةةة   %28.58بنسةةةبة  روبةةة (و )أفةةة  سةةةعر يةةةام  بيعةةة   نخعةةةاضأقاةةة  ا
دولر/مليةون  28.26مقارنةة بةة  2023خال  شرر يناير دولر/مليون وصحدة صحرارية بريطانية 

بنسةةبة ( أمريزة ) بيعة   يةام رسةةع عةاضنختةال  ار 2022فةة  ينةاير وصحةدة صحراريةة بريطانيةة 
المسةبق للشةتا  الةدو  األوروبيةة اسةتعداد ويرجع انخعاض األسةعار إلة  كة  مةن . 24.46%
الحةرب الروسةية خزانات الغةام الطبيعة  بشةز  كامة  فة  العديةد مةن الةدو  منةذ بدا ةة  وامتال 

افة إلة  التةزام روسةيا ر باإلضةالطقس ف  شتا   مزن وةةع  بالةدافن نسةبياا اعتدا  ر األوكرانية
ولةم تسةتخدم الغةام بالكامة  كورقةة  األوروبيةدو  البجميع عقود الطاقة المبرمة مع التحاد ة 

إلةة  لياةة   %37.23 بنسةةبة ) ابةةان ( بينمةةا ارتعةةع سةةعر يةةام  بيعةة  مسةةا  .ضةةغع عليرةةا
 14.69مقارنةةة بةةة  2023خةةال  شةةرر ينةةاير دولر/مليةةون وصحةةدة صحراريةةة بريطانيةةة  20.15

 .2022ف  يناير ولر/مليون وصحدة صحرارية بريطانية د
 بلة  أقاة  ر صحيةث 2022مقارنةة بينةاير  2023ينةاير خةال  شةرر  أ أسةعار البتةرو نخعضا

 78.11لياةةةة  إلةةةة   %6.03بنسةةةةبة ( يةةةةرب تكسةةةةا )فةةةة  سةةةةعر بتةةةةرو  خةةةةام  نخعةةةةاضا
. تةال  2022فة  ينةاير دولر/برمية   83.12مقارنة بة  2023خال  شرر يناير دولر/برمي  
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بنسةبة ( برنةأ)ر بتةرو  خةام (دبة )ر بترو  خةام (متوسع)أسعار ك  من بترو  خام  انخعاض
 .2022مقارنة بيناير  2023يناير خال  شرر عل  الترتيب  %2.85ر %3.71ر 4.18%

 بنسةةةةبة  2022مقارنةةةةة بينةةةةاير  2023ينةةةةاير خةةةةال  شةةةةرر  (أسةةةةترال )عحةةةةم السةةةةعر  رتعةةةةعا
 196.95مقارنةة بةة  2023خةال  شةرر ينةاير ر/ ةن دول  317.99 لياة  إلة  61.46%

 .  2022ف  يناير دولر/ ن 
 (1جدو  رقم )

 األسعار العالمية للسع الطاقة
 (2022مقارنة بيناير  2023يناير )

 يناير الوصحدة السلع
2022 

 د سمبر
2022 

 يناير
2023 

معد  التغير 
مقارنة بد سمبر 

2022 

معد  التغير 
مقارنة بيناير 

2022 

 %61.46 %16.15- 317.99 379.23 196.95 دولر/ ن  ( )أسترالفحم 

 يام  بيع  مسا  ) ابان (
دولر/مليون 
وصحدة صحرارية 

 بريطانية
14.69 20.58 20.15 -2.06% 37.23% 

 %2.85- %2.71 83.09 80.90 85.53 دولر/برمي  بترو  خام )برنأ(

 %3.71- %4.23 80.03 76.78 83.11 دولر/برمي  بترو  خام )دب (

 %4.18- %3.00 80.41 78.07 83.92 دولر/برمي  بترو  خام  )متوسع(
 %6.03- %2.08 78.11 76.52 83.12 دولر/برمي  بترو  خام )يرب تكسا (

 يام  بيع  )أمريز (
دولر/مليون 
وصحدة صحرارية 

 بريطانية
4.33 5.50 3.27 -40.53% -24.46% 

 يام  بيع  )أوروب (
دولر/مليون 
وصحدة صحرارية 

 بريطانية
28.26 36.04 20.18 -44.00% -28.58% 

 www.worldbank.org بياناتصحسب معد  التغير بواسطة الباصحث من  مادر:ال  

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

 (2022مقارنة بيناير  2023يناير )
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 : األسعار العالمية للمشروبات:اا ثاني
 صحيث بل  ر 2022مقارنة بيناير  2023يناير خال  شرر  أسعار المشروبات معظم أنخعضا

خال   دولر/كجم 4.56 ليا  إل  %23.73 بنسبة (أرابيزا) بن ف  سعر نخعاضاأقا  
  أسعار ك نخعاضتال  ا .2022ف  يناير دولر/كجم  5.98مقارنة بة  2023شرر يناير 

ر % 13.07ر%10.06 نسبةب (روبوستا)بن ر ا(مومباس) شاىر (اكولكات)شاي  من
  .2022مقارنة بيناير  2023يناير خال  شرر الترتيب عل   12.75%

 خال  شرر يناير دولر/كجم  4.10ليا  إل   %16.72 بنسبة )كولومبو( شايسعر  رتععا
بنسبة  الكاكاو ارتعاع سعر ر تال 2022ف  يناير دولر/كجم 3.51 مقارنة بة  2023
6.24%.  

 (2ز  رقم )ش
 للمشروباتمعد  تغير األسعار العالمية 

  (2022مقارنة بيناير  2023يناير )
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 (2جدو  رقم )
 األسعار العالمية للمشروبات

 (2022مقارنة بيناير  2023يناير )

 يناير الوصحدة السلع 
2022 

 د سمبر
2022 

 يناير
2023 

معد  التغير 
بد سمبر  مقارنة

2022 

معد  التغير 
مقارنة بيناير 

2022 

 %16.72 %1.41 4.10 4.04 3.51 دولر/كجم شاي )كولومبو(

 %6.24 %4.34 2.62 2.51 2.47 دولر/كجم الكاكاو

 %12.75- %3.45 2.12 2.05 2.43 دولر/كجم بن )روبوستا(

 %13.07- %2.48- 2.33 2.39 2.68 دولر/كجم شاي )مومباسا(

 %19.06- %19.83- 1.94 2.42 2.40 دولر/كجم )كولكاتا( شاي

 %23.73- %1.54- 4.56 4.63 5.98 دولر/كجم بن )أرابيزا(

            www.worldbank.org بياناتصحسب معد  التغير بواسطة الباصحث من  المادر:  

http://www.worldbank.org/
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 لع الغذائية:العالمية للس األسعار ثالثاا:
وفقةةاا لتقريةةر البنةةل الةةدول ر ل  عنةة  تةةوافر اإلمةةدادات الغذائيةةة صحةةدو  اسةةتقرار فةة  أسةةعار الغةةذا  
نتيجة لتسبب تدابير اصحتوا  الوبا  ف  صحةدو  اختناقةات فة  تةوافر الغةذا  علة  المسةتوى المحلة  

الةة وميةادة أسةعار نتيجة لضطرابات سالسة  التوريةد واليةالل الحةدود ممةا قيةد صحركةة الغةذا  والعم
المواد الغذائية. ومع تخعيف عمليات اإلياللر مادت عمليات اإلتاصحةة المحليةة وتحسةنأ األسةعار. 
ولكن مع صحدو  موجات جديدة من الوبا  ماد مستوى انعدام األمن الغذائ  فة  الةدو  األكثةر فقةراا 

أل عا  وتقلي  عدد األ عةا  وتراجع التقدم المحرم خال  العقود الماضية ف  مجا  تغذ ة النسا  وا
الذين  عانون من التقزم صحت  ل تضعف إنتاجيترم ف  المستقب . وهنةا  العديةد مةن األمةاكن التة  
ل تةةزا  تواجةة  اثةةاراا  ويلةةة األمةةد نتيجةةة لرةةذ  الضةةطراباتر باإلضةةافة إلةة  تةةدهور أسةةعار بعةةض 

وارتعةةةاع األسةةةعار فةةة  األسةةةوال العمةةةالت وارتعةةةاع تكلعةةةة اسةةةتيراد المةةةدخالت الغذائيةةةة والزراعيةةةة 
الاةةاعدة والناميةةة ممةةا  مثةة  تحةةد اا كبيةةراا أمةةام صحزومةةات الكثيةةر مةةن دو  العةةالم خوفةةاا مةةن صحةةدو  

 اضطرابات نتيجة لغضب ومعاناة شعوب هذ  الدو . 

ووفقاا لوكالة "بلومبرج" األمريزيةر ارتععأ التكاليف ألعل  مستوى مقارنة بمةا كانةأ علية  فة  أي 
عةةن  (FAO)ق خةةال  السةةتون عامةةاا الماضةةية وفقةةاا لبيانةةات منظمةةة األيذ ةةة والزراعةةة وقةةأ سةةاب

التضةةخم. ومةةن المتوقةةع عةةدم تحسةةن الوضةةع نتيجةةة لعةةدد مةةن العوامةة  منرةةا تعةةدد موجةةات جائحةةة 
كورونار الطقس السينر ارتعاع تكاليف الشحنر ارتعاع أسعار األسمدةر نقة  العمالةةر باإلضةافة 

يات العمةالت األجنبيةة فة  بعةض الةدو  الناشة ة ممةا يةعدي إلة  عةدم قةدرترا إل  انخعاض اصحتيا 
 عل  استيراد الغذا  خاةة وأن تكلعة الغذا  تمث  الجز  األكبر من إنعال القطاع العائل .
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 األسعار العالمية لزيوت الطعام: -3-1
  صحيةث ر2022مقارنةة بينةاير  2023ينةاير خةال  شةرر  أسعار ميةوت الطعةام جميعانخعضأ 

 1060.0لياةة  إلةة   %11.73بنسةةبة  نةةواة النخيةة  بلةة  أقاةة  انخعةةاض فةة  سةةعر ميةةأ
ر تةال  2022فة  ينةاير   ةندولر/ 2101.70مقارنة بة  2023خال  شرر يناير   ندولر/

 ميةأ فةو  الاةويار دوار الشةمسميةأ ر النخي  ميأ رميأ جوم الرند أسعار ك  منانخعاض 
ينةةةةاير علةةةة  الترتيةةةةب خةةةةال  شةةةةرر  %8.02ر %13.70ر %20.01ر %46.11بنسةةةةبة 
يرجةع انخعةةاض ر "FAO"منظمةةة األيذ ةة والزراعةة ووفقةاا ل .2022مقارنةة بينةاير  2023

 جنةةوبدو   فةة  الموسةةم  اإلنتةةاج ارتعةةاع مةةع تزامنةةاا  المخةةزون سةةعر ميةةأ النخيةة  إلةة  ميةةادة 
 مةةن رالتاةةدي إمةةدادات ميةةادة يرجةةع انخعةةاض سةةعر ميةةأ دوار الشةةمس إلةة  كمةةا .أسةةيا شةةرل 
 .الواردات عل  الطلب تراجع وسع األسود البحر منطقة

 (3شز  رقم )
 معد  تغير األسعار العالمية لزيوت الطعام 

    (2022مقارنة بيناير  2023يناير )
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 (3جدو  رقم )
 ألسعار العالمية لزيوت الطعاما
 (2022مقارنة بيناير  2023يناير )

 يناير الوصحدة السلع
2022 

 د سمبر
2022 

 يناير
2023 

معد  التغير 
مقارنة بد سمبر 

2022 

معد  التغير 
مقارنة بيناير 

2022 

 %8.02- %4.08- 1351.77 1409.24 1469.56 دولر/ ن ميأ فو  الاويا

 %13.70- %1.25- 1218.34 1233.80 1411.73 دولر/ ن ميأ دوار الشمس

 %29.95- %0.17 941.97 940.39 1344.79 دولر/ ن ميأ النخي 

 %46.51- %6.90- 1078.50 1158.41 2016.14 دولر/ ن ميأ جوم الرند

 %51.73- %0.66- 1060.00 1067.05 2195.79 دولر/ ن ميأ نواة النخي 

 www.worldbank.org بياناتصحسب معد  التغير بواسطة الباصحث من  المادر:   

 عالمية للحبوب:األسعار ال -3-2

 صحيث بل   ر2022مقارنة بيناير  2023يناير  خال  شرر أسعار الحبوب جميع أرتععا
دولر/ ن  117.0ليا  إل   %21.08بنسبة  %1 رم تايالنديأ ف  سعر رتعاعأقا  ا

أسعار  رتعاعاتال  . 2022ف  يناير دولر/ ن  427.0بة مقارنة  2023خال  شرر يناير 
قمح أمريز   رالذرةر %5 فيتنام أرم ر (A1) تايالندي أرم ر%21 رم تايالنديأ نك  م

(HRW) عل  الترتيب  %1.64 ر%0.41 ر%11.20ر %20.21 ر%21.0 ةبنسب
 "FAO" . وتشير منظمة األيذ ة والزراعية2022مقارنة بيناير  2023يناير ر خال  شر

لتوقعات بزيادة اإلنتاج ريم من اةر فعل  الإل  محدود ة اإلمدادات ف  أسوال الحبوب الخشن
 إل أن استمرار نمو السترال  سيعدي إل  تخعيض المخزون وميادة األسعار. 

http://www.worldbank.org/
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 عةزم ممةا الرنةد فة  التادير سياسة لتغيرات ستجابةلاك  من   األرم إل  يرجع ارتعاع سعر 
 عةةدم وصحةةالت التسةةويقية الضةةطراباتر اآلخةةرين األرم مةةوردي إلةة  المشةةترين باتجةةا  التوقعةةات

 .باكستان ف  الشديدة العيضانات عن الناجمة اإلنتاج ف  اليقين
  ر رجنتين مع نق  اإلمدادات المتاصحةالذرة إل  ك  من ارتعاع الطلب ف  األ  سعريرجع ارتعاع

تأخر أعما  الحااد مع انخعاض المخزون ف  الول ات المتحدةر انخعاض اإلنتاج ف  
وي المقرون بتوجرات الول ات المتحدة نحو خعض التحاد األوروب  مع استمرار الطلب الق

الزراعاتر ارتعاع المشتريات من الاين لستخدامرا كعلف صحيوان ر تراجع اإلنتاج ف  
أوكرانيار باإلضافة إل  انخعاض المخزون لدى كبار مادري الذرة. وقد فشلأ المحادثات بين 

كما ر األوكرانية الاادرات م( لست نافروسيا التحاد ة وأوكرانيا )أكبر موردي الذرة ف  العال
واألنبا  المرتبطة بإمزانية استخدام الذرة ف  العترات الماضية  البترو ساعد ارتعاع أسعار 

ف  الول ات المتحدة لزيادة استخدام اإليثانو  خال  فا  الايف ف  دعم عمليات الشرا  
مراعة  الجديدة. ومن المتوقع أن تتسبب ظروف الطقس الجاف ف  البرامي  والتأخير ف 

  اتيج .الستر  لرذا المحاو ف  الاين ف  خسائر إنتاجية كبيرة  الذرة
  يرجع ارتعاع سعر القمح إل  الطلب القوي وسع محدود ة اإلمدادات خاةة القمح ذو الجودة

ة مث  منطقة البحر األسود مما  عزس صحالة الغموض ياألعل  ف  الدو  المادرة الرئيس
الخاةة بالتغيرات المحتملة ف  تدابير التادير الت  قد  طبقرا التحاد الروس  والحاار 

 لموانن أوكرانيا. المستمر 
                                     

https://www.elwatannews.com/news/details/6042244
https://www.elwatannews.com/news/details/6042244
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 (4رقم ) جدو 
 األسعار العالمية للحبوب

 (2022مقارنة بيناير  2023يناير ) 

 يناير الوصحدة السلع
2022 

 د سمبر
2022 

 يناير
2023 

معد  التغير 
مقارنة بد سمبر 

2022 

معد  التغير 
مقارنة بيناير 

2022 

 %21.08 %10.71 517.00 467.00 427.00 ر/ ندول  %1أرم تايالندي 

 %21.00 %10.94 507.00 457.00 419.00 دولر/ ن %21أرم تايالندي 

 %20.21 %8.57 484.64 446.39 403.15 دولر/ ن (A1أرم تايالندي )

 %11.29 %1.92 440.66 432.35 395.94 دولر/ ن %1أرم فيتنام  

 %9.45 %0.17 302.78 302.25 276.62 دولر/ ن الذرة

 %1.64 %1.55- 380.36 386.33 374.24 دولر/ ن HRWقمح أمريز  

 www.worldbank.org بياناتصحسب معد  التغير بواسطة الباصحث من  المادر:  

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

 (2022اير مقارنة بين 2023يناير )

 

21.08% 21.00%
20.21%

11.29%

9.45%

1.64%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

أرز تايالندي

5%

أرز تايالندي

25%

أرز تايالندي

)A1(

أرز فيتنامي

5%

الذرة قمح أمريكى

HRW



                                            2023فبراير  –( 73) العدد                                                                              أسعار أهم السلع العالمية           اتجاهات

 

والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                        المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع  - 12 - 

 األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى: -3-3
  ر 2022مقارنةة بينةاير  2023ينةاير خال  شةرر  أسعار هذ  المجموعة السلعية بعضارتععأ

 1.68لياةةة  إلةةة   %45.24بنسةةةبة  )أمريزةةة ( مةةةومفةةة  سةةةعر  ارتعةةةاعصحيةةةث بلةةة  أقاةةة  
. تةةال  2022فةة  ينةةاير  كجةةمر/دول  1.16مقارنةةة بةةة  2023خةةال  شةةرر ينةةاير  كجةةمدولر/

لحةوم  وجبةات فةو  الاةويارر (بة )أورو مةوم ر وجبةات األسةما  رالبرتقةا  أسعار ك  من رتعاعا
 ر%17.62ر %24.59 ر%37.59 بنسةةةبة )أمريزةةة ( السةةةزر ر)عةةةالم (السةةةزر  رالةةةدواجن
مقارنةةة  2023ينةةاير خةةال  شةةرر  علةة  الترتيةةب %2.87ر %3.17 ر%14.71ر 14.03%
الطقةس السة   الةذى أةةاب دولا عديةدة هةذا إلة  البرتقا  يرجع ارتعاع أسعار  .2022بيناير 

أسةعار وجبةات  ويرجةع ارتعةاع .الشتا ر باإلضافة ال  مرض الحمضةيات الةذى أةةاب األشةجار
األسةةما  إلةة  تةةأثر جميةةع ماةةايد األسةةما  وتربيةةة األصحيةةا  المائيةةة بالضةةطرابات القتاةةاد ة 

 يرجةعو بد  تطبيق اإليالل ممةا تسةبب فة  خسةائر ماليةة هائلةة. والجتماعية الت  صحدثأ منذ 
بعةةد  أيلةةب دو  العةةالم األنشةةطة وفةةتح المطةةاعم فةة  عةةودة إلةة ارتعةةاع أسةةعار لحةةوم الةةدواجن 

أسةعار األعةالفر  ارتعاعر كورونافيرو  كبيرة من السزان عل  لقاصحات مزافحة  نسبةصحاو  
وجةةود ر ارتعةةاع تكةةاليف النقةة ر ة األوكرانيةةةلحةةرب الروسةةينتيجةةة ل الحبةةوبسالسةة  توريةةد  تةةوتر

  .الدواجن عل  ميادة الطلبإل   الاين مما أدى ف صحم  الخنامير 
  مقارنةةةة بينةةةاير  2023ينةةةاير  انخعضةةةأ بعةةةض أسةةةعار هةةةذ  المجموعةةةة السةةةلعية خةةةال  شةةةرر

لياةة  إلةة   %22.46بنسةةبة   مبةةري مزسةةيزجر صحيةةث بلةة  أقاةة  انخعةةاض فةة  سةةعر 2022
ر 2022ف  ينةاير دولر/كجم  14.78 مقارنة بة 2023خال  شرر يناير  دولر/كجم 11.46

بنسةةبة   ()إتحةةاد أوروبةة رالسةةزلحةةوم أينةةامر ر ي للحةةوم البقةةر أسةةعار كةة  مةةن تةةال  انخعةةاض 
مقارنةةةة بينةةةاير  2023ينةةةاير علةةة  الترتيةةةب خةةةال  شةةةرر  %4.81ر %17.37ر 18.60%
 ."FAO"نظمة األيذ ة والزراعة وفقاا لمو  .2022
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 (1دو  رقم )ج
 األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية األخرى 

 (2022مقارنة بيناير  2023يناير )

 يناير الوصحدة السلع
2022 

 د سمبر
2022 

 يناير
2023 

معد  التغير 
مقارنة بد سمبر 

2022 

معد  التغير 
مقارنة بيناير 

2022 

 %45.24 %0.00 1.68 1.68 1.16 دولر/كجم موم )أمريز (

 %37.59 %1.21- 1.09 1.10 0.79 دولر/كجم قا البرت

 %24.59 %1.94 1779.84 1745.96 1428.56 دولر/ ن وجبات أسما 

 %17.62 %5.72 1.07 1.01 0.91 دولر/كجم موم )أوروب (

 %14.93 %5.95 605.12 571.15 526.49 دولر/ ن وجبات فو  الاويا

 %14.75 %0.00 3.31 3.31 2.88 دولر/كجم لحوم الدواجن

 %3.57 %0.32- 0.42 0.42 0.40 دولر/كجم السزر )عالم (

 %2.87 %0.05- 0.80 0.81 0.78 دولر/كجم السزر )أمريز (

 %4.81- %1.78 0.35 0.35 0.37 دولر/كجم السزر )إتحاد أوروب (

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

 %18.60- %0.19- 4.86 4.87 5.97 دولر/كجم اللحوم البقري 

 %22.46- %0.00 11.46 11.46 14.78 دولر/كجم جمبري مزسيز 

 www.worldbank.org بياناتصحسب معد  التغير بواسطة الباصحث من  لمادر:ا

http://www.worldbank.org/
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 (5شز  رقم )
 ألخرى معد  تغير األسعار العالمية لبعض السلع الغذائية ا

  (2022مقارنة بيناير  2023يناير )                                  
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 لعالمية للمواد الخام:ارابعاا: األسعار 
  ر صحيةث بلة  2022مقارنة بينةاير  2023يناير خال  شرر  أسعار المواد الخامجميع انخعضأ

ر/كجةةم دول  2.21لياةة  إلةة   %24.05 بنسةةبة (A)معشةةرقطةةن أقاةة  انخعةةاض فةة  سةةعر 
أسةعار  نخعةاضا تةال . 2022ف  ينةاير دولر/كجم  2.91مقارنة بة  2023خال  شرر يناير 

قطةةع أخشةةاب ر ()ماليزيةةاجةةذوع خشةةب ، خشةةب مةةن  بقةةات رقيقةةة، (TSR20)مطةةا  كةة  مةةن 
بنسةةةبة  )الكةةةاميرون(جةةةذوع خشةةةب  ر)الكةةةاميرون(قطةةةع أخشةةةاب ةةةةغيرة ر )ماليزيةةةا(ةةةةغيرة 
خةةةةةال   علةةةةة  الترتيةةةةةب %4.81ر %9.92 ر %9.92ر %11.90ر %11.90ر 20.61%

 .2022مقارنة بيناير  2023يناير شرر 

 (6شز  رقم )                                      
 معد  تغير األسعار العالمية للمواد الخام                     

  (2022مقارنة بيناير  2023يناير )                               
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 (6جدو  رقم )
 األسعار العالمية للمواد الخام

 (2022مقارنة بيناير  2023يناير )

 يناير الوصحدة السلع
2022 

 د سمبر
2022 

 يناير
2023 

معد  التغير 
مقارنة بد سمبر 

2022 

معد  التغير 
مقارنة بيناير 

2022 

 %4.81- %1.78 377.13 370.55 396.20 3دولر/م جذوع خشب )الكاميرون(

 %9.92- %0.31 585.24 583.42 649.68 3دولر/م )الكاميرون( قطع أخشاب ةغيرة

 %9.92- %0.31 665.66 663.59 738.97 3دولر/م قطع أخشاب ةغيرة )ماليزيا(

 %11.90- %3.39 228.23 220.75 259.05 3دولر/م جذوع خشب )ماليزيا(

 %11.90- %3.39 418.62 404.90 475.16 سنأ/لوح خشب من  بقات رقيقة

 %20.65- %4.87 1.41 1.35 1.78 دولر/كجم (TSR20ا  )مط

 %24.05- %0.57- 2.21 2.22 2.91 دولر/كجم (  Aقطن )معشر

 WWW.WORLDBANK.ORG بياناتصحسب معد  التغير بواسطة الباصحث من  المادر: 

http://www.worldbank.org/
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 خامساا: األسعار العالمية لألسمدة:
 ر صحيةةث بلةة  2022مقارنةةة بينةةاير  2023ينةةاير خةةال  شةةرر  أسةةعار األسةةمدة بعةةضأ نخعضةةا

خةةال  دولر/ ةةن   443.75لياةة  إلةة  %47.57بنسةةبة  اليوريةةا فةة  سةةعر نخعةةاضأقاةة  ا
أسةعار كة   نخعاضتال  ا .2022ف  يناير / ن دولر 846.38بة مقارنة  2023شرر يناير 

علةةة   %9.78ر %15.57بنسةةةبة  مثنةةةائ  فوسةةةعات األمونيةةةو ر مةةةن سةةةوبر فوسةةةعات ثالثةةة 
 .2022مقارنة بيناير  2023يناير الترتيب خال  شرر 

 صحيث بل  أقا   ر2022مقارنة بيناير  2023يناير خال  شرر  أسعار األسمدة بعضأ ارتعع
خةال   دولر/ ةن 562.50إلة  ليا   %154.52بنسبة  كلوريد البوتاسيوم ف  سعر ارتعاع

خةةام ارتعةةاع سةةعر تةةال   .2022فةة  ينةةاير / ةةن دولر 221.0بةةة مقارنةةة  2023شةةرر ينةةاير 
                                 . 2022مقارنة بيناير  2023يناير خال  شرر  %73.28 بنسبة العوسعات

 (7جدو  رقم )
 األسعار العالمية لألسمدة

 (2022مقارنة بيناير  2023يناير )

 يناير الوصحدة السلع
2022 

 د سمبر
2022 

 يناير
2023 

معد  التغير 
مقارنة بد سمبر 

2022 

معد  التغير 
مقارنة بيناير 

2022 

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

 %73.28 %0.00 300.00 300.00 173.13 دولر/ ن  خام العوسعات

 %9.78- %0.96 631.00 625.00 699.38 دولر/ ن ثنائ  فوسعات األمونيوم

 %15.57- %2.57- 569.38 584.38 674.38 دولر/ ن  وبر فوسعات ثالث س

 %47.57- %14.56- 443.75 519.38 846.38 دولر/ ن  اليوريا

 WWW.WORLDBANK.ORG بياناتصحسب معد  التغير بواسطة الباصحث من  المادر:  

http://www.worldbank.org/
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 (7شز  رقم )
 عار العالمية لألسمدةمعد  تغير األس

  (2022مقارنة بيناير  2023يناير )
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 سادساا: األسعار العالمية للمعادن:
  ر صحيث بل  2022مقارنة بيناير  2023يناير خال  شرر  معادنأسعار ال بعضأ نخعضا

ألف  28.114 ليا  إل  %32.63بنسبة  سعر القادير ف  سعر نخعاضأقا  ا
 .2022ف  يناير دولر/ ن  ألف 41.702مقارنة بة  2023خال  شرر يناير دولر/ ن 

بنسبة الرةاص  رالنحا ر الحديد الزنلر راأللمونيومأسعار ك  من  نخعاضتال  ا
 2023يناير عل  الترتيب خال  شرر  %5.60ر %7.61ر %7.77ر %8.04ر 16.77%

 .2022مقارنة بيناير 
 ر صحيث بل  أقا  2022بيناير  مقارنة 2023يناير خال  شرر  معادنأسعار ال بعضأ رتععا

خال  شرر دولر/ ن ألف  28.101 ليا  إل  %26.12بنسبة  ز النيسعر  ف  رتعاعا
أسعار ك  من  رتعاعتال  ا .2022ف  يناير دولر/ ن  ألف 22.311مقارنة بة  2023يناير 

خال  شرر  عل  الترتيب %2.14ر %4.50ر %5.94بنسبة  العضة رالذهب رالبالتينيوم
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سعر النيز  إل  ميادة  لب قطاع العولذ يرجع ارتعاع و  .2022مقارنة بيناير  2023ر يناي
 .المقاوم للادأ ف  الاين واستخدام  ف  بطاريات السيارات الكرربائية

 (8جدو  رقم )

 األسعار العالمية للمعادن
 (2022مقارنة بيناير  2023يناير )

 يناير الوصحدة السلع
2022 

 د سمبر
2022 

 يناير
2023 

معد  التغير 
مقارنة بد سمبر 

2022 

معد  التغير 
مقارنة بيناير 

2022 

 %26.12 %2.60- 28194.61 28946.81 22355.40 دولر/ ن النيز 

 %5.94 %4.18 1053.25 1010.95 994.15 دولر/أوقية البالتينيوم

 %4.50 %5.57 1897.71 1797.55 1816.02 دولر/أوقية الذهب

 %2.14 %1.40 23.65 23.33 23.16 يةدولر/أوق العضة

 %5.60- %0.69- 2201.26 2216.48 2331.85 دولر/ ن  الرةاص

 %7.61- %7.91 9037.95 8375.40 9782.34 دولر/ ن  النحا 

 %7.77- %9.29 122.23 111.84 132.53 دولر/ ن الحديد

 %8.04- %5.76 3309.81 3129.48 3599.14 دولر/ ن  الزنل

 %16.77- %4.17 2501.82 2401.69 3005.98 دولر/ ن  نيوماأللمو 

 %32.63- %16.47 28154.14 24172.37 41791.70 دولر/ ن  القادير

 www.worldbank.org بياناتصحسب معد  التغير بواسطة الباصحث من  مادر:ال   
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 العالمية للمعادنمعد  تغير األسعار 
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