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عن المركز

عههد  –1985منههن أتههعتم عهها  -شهه د مركههز المعلومههات ودعههم اتخههاذ القههرار التههابع لمجلههس الههوزراء المصههري  

الت؛ لُيواكب التغيرات التي مرَّ ب ا المجتمع المصري، فقد اختص في مرحلتهم اووله   بتطهوير ( 1999–1985)تحوُّ

أقطهة تحهوُّ  ( 1999)البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إأتاء وزار  االتصاالت وتكنولوجيها المعلومهات عها  

تهدعم ج هود ُمتخهن القهرار فهي مجهاالت التنميهة  (Think Tank)رئيسة في مسيرتم؛ لُيؤدي دوره كُمؤسسة فكر 

.المختلفة

ا فهي مجها  دعهم ا تخهاذ القهرار ومنن ذلك الحين، أصبح المركز يتبنَّ  رؤية مفادها أن يكون المركز هو اوكثر تميهزا

ري الهني في قضايا التنمية التاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصل مهع المهوا ن المصه

عامهة، وتعزيهز يَُعدُّ غاية التنمية وهدف ا اوسم ، اومر الني يؤهلم لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسهة ال

اليت ا، وترسيخ مجتمع المعرفة .كفاء  ج ود التنمية وفعَّ

عن النتر 

ا للتغيههرات فههي العههرل والطلههب، وبالتههالي يمكههن أن تكتهه ف عههن تعههد أسههعار السههلع االسههتراتيجية مؤشههرا

رارات الظروف غيهر الطبيعيهة التهي ينبغهي االهتمها  ب ها، ويسهاعد رصهد أسهعار اوسهواف الدوليهة فهي دعهم القه

مهههة القائمهههة علههه  اودلهههة واالسهههتراتيجيات، وقهههد أثبتهههع أحهههداف تقلبهههات اوسهههعار فهههي الفتهههرات الماضهههية قي

فهههة المعلومههات والتحلههيالت السهههوقية فههي الوقهههع المناسههب؛ مهههن أجههل التخفيهههف مههن ا ثهههار السههلبية، ومعر

.  اتجاهات اوسعار في البورصات العالمية

غيرهها مهن ووالهنهبوالقمهحكهالنف ويقو  المركز بدور رئيس في رصد بياأات أسعار السلع االستراتيجية، 

ميههة السههلع االسههتراتيجية المحوريههة، وتحليل هها وأتههرها مههن خههال  االعتمههاد علهه  قاعههد  بياأههات رويتههرز العال

(Thomson Reuters) ، الطاقهههة اومريكيهههة وإدار  معلومهههات(US EnergyInformation Administration) ،

خبهاري باإلضافة إل  التقارير الصادر  عن المنظمات الدولية والمواقع اإلخباريهة الدوليهة، وأهم ها؛ الموقهع اإل

.(Bloomberg)، ووكالة بلومبرج اومريكية Oil price))أويل برايس 
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أهم النقاط الرئيسة

2

ا55.88، ليسجل 2021يناير 29سعر خا  برأع بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو  ارتفع ▪ ا أمريكيًّ برميل /دوالرا

ا55.41مقابل  ا أمريكيًّ ، بنسهبة ارتفهاع أسهبوعي 2021ينهاير 22بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يهو  برميل /دوالرا

ههاشهه د سههعر خهها  غههرا تكسههاأل الوسههي  اومريكههي بينمهها ، %0.85بلغههع  وع بن ايههة تعههامالت اوسههباأخفاضا

هها52.2، ليصههل إلهه  2021ينههاير 29المنت ههي يههو   ا أمريكيًّ هها52.27مقابههل برميههل/ دوالرا ا أمريكيًّ بن ايههة برميههل /دوالرا

.%0.13، بنسبة اأخفال أسبوعي بلغع 2021يناير 22تعامالت اوسبوع المنت ي يو  

، 2021ينههاير 29المحاصههيل الزراعيههة العالميههة بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو  أسههعار معظههمارتفعههع▪

اوتستثن  من ذلك، اوسعار العالمية للقمح والتي ش دت  .أفس اخال  الفتر  اأخفاضا

هههاأسهههعار البيليهههع العالميهههة شههه دت ▪ ا 555، لتسهههجل2021ينهههاير 29خهههال  اوسهههبوع المنت هههي يهههو  اأخفاضا دوالرا

هها هها572.5مقابههل ههن/أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، بنسههبة 2021ينههاير 22بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو   ههن /دوالرا

.%3.06اأخفال أسبوعي بلغع 

ا674.15، لتسجل2021يناير 29اوسبوع المنت ي يو  خال  أسعار الصلب العالمية اأخفضع▪ ا أمريكيًّ  ن /دوالرا

ا678.4مقابل  ا أمريكيًّ ، بنسبة اأخفال أسبوعي 2021يناير 22بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو   ن /دوالرا

.%0.63بلغع 

هاأسعار خها  الحديهد العالميهة ش دت ▪ ، لتسهجل 2021ينهاير 29بن ايهة تعهامالت اوسهبوع المنت هي يهو  اأخفاضا

ا أمريكيًّا168.13 ا169.82مقابل ن / دوالرا ا أمريكيًّ ، 2021يناير 22بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو   ن /دوالرا

.%1بنسبة اأخفال أسبوعي  فيف بلغع 

ههها شههه د سهههعر الهههنهب ▪ ا 1847.3، ليسهههجل2021ينهههاير 29بن ايهههة تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  اأخفاضا دوالرا

ا ا 1855.7مقابلأوقية/أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، بنسهبة 2021يناير 22بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو  أوقية / دوالرا

.%0.45اأخفال أسبوعي بلغع

ااوسعار العالمية لسماد اليوريا ش دت ▪ ، لتسهجل2021ينهاير 29بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو  ارتفاعا

ا352.38 ا أمريكيًّ ها331.67مقابهل هن /دوالرا ا أمريكيًّ ينهاير 22يهو  تعهامالت اوسهبوع المنت هي أ ايهة  هن /دوالرا

.%6.24، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع2021
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تطـــور أسعــار البترول
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(برميل/دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

تطور أسعار خا  برأع 
2021يناير 29خال  اوسبوع المنت ي يو  

55.41 55.88 55.91 55.81 55.53 55.88

22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 29-Jan-21

سههههعر خهههها  برأههههع بن ايههههة تعههههامالت اوسههههبوع ارتفههههع •

ا 55.88، ليسههههههههجل 2021ينههههههههاير 29المنت ههههههههي يههههههههو   دوالرا

ا ا55.41مقابل برميل /أمريكيًّ ا أمريكيًّ ة بن ايهبرميل /دوالرا

بنسهههبة ، 2021ينهههاير 22تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  

.%0.85أسبوعي بلغع ارتفاع 

رأهع سهعر خها  بالرئيس الرتفاع أرجع المحللون السبب •

يههة اسههتمرار ا ثههار اإليجابيههة لقههرارات المملكههة العربإلهه  

السهههعودية بخفهههج إأتاج ههها مهههن الهههنف  الخههها  بمقهههدار 

هها  الن إضههافية، هههنا باإلضههافة إلهه  إعههمليههون برميههل يوميًّ

هههنا اوسههبوع ( EIA)إدار  معلومههات الطاقههة اومريكيههة 

ارتفههاع حجههم السههحب مههن المخههزون النفطههي والههني عههن 

.ماليين برميل9.9بلغ 

، وقهههد شههه د سهههعر خههها  غهههرا تكسهههاأل الوسهههي  ههههنا•

هها اومريكههي ت ههي تعههامالت اوسههبوع المنبن ايههة اأخفاضا

ا 52.2ليصههل إلهه ، 2021ينههاير 29يههو   ههادوالرا برميههل / أمريكيًّ

هههها52.27مقابههههل  ا أمريكيًّ بن ايههههة تعههههامالت برميههههل /دوالرا

اأخفهههال بنسهههبة ، 2021ينهههاير 22اوسهههبوع المنت هههي يهههو  

.%0.13بلغعأسبوعي 

خهها سههعر تراجههع بينمهها خهها  برأههع، سههعر ارتفههع 

بن ايههههة غههههرا تكسههههاأل الوسههههي  اومريكههههي 

.2021يناير 29تعامالت اوسبوع المنت ي يو  

ههههها للتقريهههههر • عهههههن إدار  معلومهههههات الطاقهههههة الصهههههادر وفقا

، ارتفعهع أسههعار مصهادر الطاقهة بتههكل (EIA)اومريكيهة 

أكبههههر مقارأههههة بعسههههعار السههههلع اوساسههههية اوخههههر  غيههههر 

النفطيههههة؛ حيههههش سههههجل مؤشههههر الطاقههههة ضههههمن مؤشههههر 

(S&P))*( هههها التههههابع لمؤسسههههة جولههههدمان سههههاكس ارتفاعا

، بينمها (2021ينهاير 26-2020أكتهوبر 1)خال  الفتهر  ٪26بنسبة 

ارتفهههع مؤشهههر السهههلع اوساسهههية اوخهههر  غيهههر النفطيهههة

الصهههناعية والمعهههادن الثمينهههة والهههني يتهههمل المعهههادن 

فقهههه  خههههال  ٪14بنسههههبة والماشههههية، والسههههلع الزراعيههههة 

.الفتر  أفس ا

وأسهههههه مع عمليههههههات توزيههههههع لقهههههها  فيههههههروأل كوروأهههههها •

فهههي تعزيهههز توقعههههات النمهههو االقتصهههادي عبههههر المسهههتجد 

ا  ؛ ممههها 2020شههه ر أهههوفمبر مهههن القطاعهههات المختلفهههة بهههدءا

ا عل  رفع إأتاج النف  تهدريجيًّ +( أوبك)حفز منظمة  ا، بهدءا

ا برميل أصف مليون بزياد  قدرها  .2021يناير في يوميًّ

( EIA)اومريكيههة إدار  معلومههات الطاقههة تقريههر 

بتههعن متابعههة أسههعار مصههادر الطاقههة والسههلع

2020من عا  اوخير الربع اوخر  منن اوساسية 

ت عههدد منصههات التنقيههب عههن الههنف  فههي الواليههاارتفههع•

295إله ليصهل سهع منصهات المتحد  اومريكية بواقهع 

وههو أقهل 2021ينهاير 29في اوسهبوع المنت هي يهو  منصة 

؛ منصهههات408مهههن أظيهههره فهههي العههها  الماضهههي بمقهههدار

د عنههمنصههات التنقيههب عههن الغههاز الطبيعههي واسههتقر عههدد 

ب مجمهوع منصهات التنقيهوبنلك يصهبح ؛ منصة88عدد 

ا  فهي منصة أتهطة 383عن النف  والغاز الطبيعي معا

.الواليات المتحد  اومريكية

Source: The U.S. Energy Information Administration (EIA),
https://www.eia.gov/petroleum/weekly/

مصادر الطاقة والسلع اوساسية لمتابعة أسعار  S&Pمؤشر

(2021يناير 26-2020أكتوبر 1)الفتر  خال  اوخر  غير النفطية 
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تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية

اوسعار العالمية للقمح

ا 252.36الهنر  بهاورجنتين لتبلهغ أحهو أسعار ارتفعع • دوالرا

هها 29  بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو ههن/أمريكيًّ

ههههها235.43، مقابهههههل 2021ينهههههاير  ا أمريكيًّ بن ايهههههة  هههههن/دوالرا

بلغههع، بنسههبة ارتفهاع أسهبوعي 2021ينهاير 22تعهامالت يهو  

7.19%.

لهه  إسههعر الههنر  اورجنتينههي ارتفههاع أرجههع المحللههون سههبب •

ج إأتههاوالههني أد  إلهه  تراجههع الطقههس الجههاف بههاورجنتين؛ 

خهههال  العههها  ألهههف  هههن 500بمقهههدار اورجنتهههين مهههن الهههنر  

. نمليون 47ليصل إل  2021/2020التسويقي 

01

أسعار النر  العالمية 02

، وتسهتثن  مهن 2021ينهاير 29يهو  الزراعية العالمية بن ايهة تعهامالت اوسهبوع المنت هي المحاصيل معظمأسعار ارتفعع 

اش دت للقمح والتي ، اوسعار العالمية ذلك .أفس اخال  الفتر  اأخفاضا

4

فقهه ؛ أظههراا لعههد  إتاحههة سههعر الههنر  فههي كههل مههن السههعر العههالمي للههنر  فههي اورجنتههين)*( 
.الواليات المتحد  اومريكية والبرازيل بقاعد  بياأات رويترز

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور أسعار القمح عالميًّ

2021يناير 29خال  اوسبوع المنت ي يو  

ا )*(تطور أسعار النر  عالميًّ

2021يناير 29خال  اوسبوع المنت ي يو  

267.36

262.76

266.52
267.59

266.83

265.33

22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 29-Jan-21

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

رسعإتاحةلعد أظراا؛فق واورجنتينفرأسافيللقمحالعالميالسعرمتوس )*(
.رويترزبياأاتبقاعد اومريكيةالمتحد الوالياتفيالقمح

235.43

244.69

250.89 251.57

247.83

252.36

22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 29-Jan-21

02

هها خههال  اوسههبوع المنتأسههعار اأخفضههع•  ههي القمههح عالميًّ

ا 265.33أحههو لتسههجل 2021ينههاير 29يههو   ههادوالرا  ههن /أمريكيًّ

ها267.36مقابهل  ا أمريكيًّ 22بن ايهة تعهامالت يههو   ههن /دوالرا

.%0.76بلغع  أسبوعي ، بنسبة اأخفال 2021يناير 

هها •  إلههأرجههع المحللههون سههبب اأخفههال سههعر القمههح عالميًّ

ع القمح باالتحاد اووروبي، حيهش رفعهارتفاع اإلمدادات من 

( The European Commission)المفوضههههية اووروبيههههة 

توقعات هها لصهههادرات القمهههح اللههين خهههارج االتحهههاد اووروبهههي 

إلهههه          لتصههههل 2021/ 2020لعهههها  مليههههون  ههههن متههههري 2بمقههههدار 

.مليون  ن26
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2021فبراير 2–( 47)العدد -( 1)السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

كيهة بالواليات المتحهد  اومريالصويافو أسعار ارتفعع •

ا 536.4لتسهههههجل  هههههادوالرا بن ايهههههة تعهههههامالت  هههههن /أمريكيًّ

ا 519.4مقابههههل 2021ينههههاير 29اوسههههبوع المنت ههههي يههههو   دوالرا

هها 22  بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو ههن /أمريكيًّ

.%3.27بلغع أسبوعي ، بنسبة ارتفاع2021يناير 

ة إله  فو  الصويا اومريكيهأسعار يرجع السبب في ارتفاع•

مههن ارتفههاع الطلههب الصههيني علهه  فههو  الصههويا اومريكههي، و

الصههين مههن فههو  الصههويا المتوقههع أن يصههل حجههم واردات 

، 2022/ 2021موسهم خهال  ماليين  ن 110حهوالي اومريكي إل  

.2021/ 2020خال  موسم ماليين  ن ( 105-103)به مقارأة 

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية : تابع

اوسعار العالمية لفو  الصويا 03

هههههاشههههه دت أسهههههعار اورز اوبهههههيج• هههههارتفاعا خهههههال  ا فيفا

ا 486.67، لتسههجل 2021ينههاير 29اوسههبوع المنت ههي يههو   دوالرا

هههها ا 485مقابههههل ههههن /أمريكيًّ ههههادوالرا بن ايههههة  ههههن /أمريكيًّ

، بنسبة ارتفهاع 2021يناير 22تعامالت اوسبوع المنت ي يو  

.%0.34أسبوعي بلغع 

أرجهههع المحللهههون سهههبب ارتفهههاع أسهههعار اورز اوبهههيج إلههه  •

اأخفهههال اإلمهههدادات مهههن قبهههل الهههدو  الرئيسهههة الُمصهههدر  

  ممهها أد  إلهه  تحههو  الطلههب علهه؛ لههزرز، خاصههةا فههي فيتنهها 

ال نهديتصهدير اورز هنا وقد ارتفعع أسعار ،اورز ال ندي

منهههن عهههامين، باإلضهههافة إلههه  ذلهههك أعلههه  مسهههتو  ل ههها إلههه  

الجههههود  ال نههههدي مههههنخفج اورز واصههههلع فيتنهههها  شههههراء 

.الحيواأاتعلف الستخدامم في إأتاج 

اوسعار العالمية لزرز اوبيج 04

05

5

Source: Thomson Reuters.

حهة سهعر السعر العالمي لفو  الصويا في الواليات المتحد  اومريكية فق ؛ أظراا لعد  إتا)*( 
.فو  الصويا في البرازيل بقاعد  بياأات رويترز

.تايالأد وفيتنا  وباكستانمتوس  السعر العالمي لزرز اوبيج في 

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

( ن/ دوالر أمريكي)

ا )*(تطور أسعار فو  الصويا عالميًّ

2021يناير 29خال  اوسبوع المنت ي يو  

ا تطور أسعار اورز اوبيج عالميًّ
2021يناير 29خال  اوسبوع المنت ي يو  

519.40 531.00 538.30 539.20 531.30 536.40

22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 29-Jan-21

485.00 486.67 486.67 486.67 486.67 486.67

22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 29-Jan-21

أسعار السكر العالمية

ي يو  السكر عالميًّا خال  اوسبوع المنت أسعار ارتفعع•

ا 456.1لتسجل 2021يناير 29 هادوالرا 444.8مقابهل هن /أمريكيًّ

ا ا أمريكيًّ  ي يو  بن اية تعامالت اوسبوع المنت ن /دوالرا

.%2.54أسبوعي بلغع ، بنسبة ارتفاع2021يناير 22

أسهعار السهكر إله  اأخفهالارتفهاعأرجع المحللون سهبب •

المعههرول مههن السههكر أتيجههة أقههص حاويههات التههحن فههي

ال نديهة مهن اأخفال حجهم الصهادرات ال ند؛ مما أد  إل  

، 2021خهال  شه ر ينهاير ألف  ن متري 70لتصل إل  السكر، 

العها  مهن خال  الته ر أفسهم ألف  ن متري 370مقابل 

.الماضي

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوس 

ا تطور أسعار السكر عالميًّ
2021يناير 29خال  اوسبوع المنت ي يو  

444.80 445.20 444.20 444.40 441.60
456.10

22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 29-Jan-21

( ن/ دوالر أمريكي)
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تطـــور أسعــار المعادن

العالميةالبيليعأسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الحديدأسعار خا   03

6

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار البيليع  عالميًّ
2021يناير 29خال  اوسبوع المنت ي يو  

572.50 572.50 572.50 572.50 572.50

555.00

22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 29-Jan-21

اتطور أسعار الصلب  عالميًّ
2021يناير 29خال  اوسبوع المنت ي يو  

169.82 169.78 169.52 169.26 168.63 168.13

22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 29-Jan-21

اتطور أسعار خا  الحديد  عالميًّ
2021يناير 29خال  اوسبوع المنت ي يو  

678.40 677.56 676.82 675.89 675.05 674.15

22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 29-Jan-21

هاشه دت أسهعار خها  الحديهد العالميهة • ة بن ايهاأخفاضا

، لتسههجل 2021ينههاير 29تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو  

هههههههههها168.13 ا أمريكيًّ ا 169.82مقابههههههههههل ههههههههههن / دوالرا دوالرا

ا 22و  بن اية تعامالت اوسهبوع المنت هي يه ن /أمريكيًّ

.%1 فيف بلغع أسبوعي بنسبة اأخفال، 2021يناير 

االأخفههال فههي أسههعار خهها  الحديههد العالميههة إلهه  يرجههع •

إله  تهراكم مخهزون خها  أد  ممها عليم؛ اأخفال الطلب 

ر الحديهههد ومنتجهههات الصهههلب فهههي المصهههاأع، حيهههش تعتبههه

.الصين من أكبر المستوردين لخا  الحديد

ههههاشهههه دت أسههههعار الصههههلب العالميههههة • خههههال  اأخفاضا

674.15، لتسههههجل2021ينههههاير 29اوسههههبوع المنت ههههي يههههو  

ههها ا أمريكيًّ ههها678.4مقابهههل  هههن /دوالرا ا أمريكيًّ  هههن /دوالرا

، 2021ينهههاير 22بن ايهههة تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  

.%0.63بنسبة اأخفال أسبوعي بلغع 

ههههها إلههههه  • يرجهههههع االأخفهههههال فهههههي أسهههههعار الصهههههلب عالميًّ

الصهههيني خهههال  سهههوف الصهههلب فهههي اأخفهههال الطلهههب 

ومههن المتوقههع اأتعههها  ، 2021ينهههاير ( 29-25)الفتههر  مههن 

ية عطلههة رأأل السههنة الصههينبعههد الطلههب علهه  الصههلب 

هها لمهها 2021فبرايههر ( 17-11)الفتههر  مههن الجديههد  خههال   ، وفقا

.Mysteel Globalذكرتم مؤسسة ميستيل جلوبا  

ههههاشهههه دت أسههههعار البيليههههع العالميههههة • خههههال  اأخفاضا

ا 555لتسههجل، 2021ينههاير 29اوسههبوع المنت ههي يههو   دوالرا

هها ا 572.5مقابههل ههن/أمريكيًّ ههادوالرا بن ايههة  ههن /أمريكيًّ

، بنسهههبة 2021ينهههاير 22تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  

.%3.06أسبوعي بلغع اأخفال

ها البيليهع عالأرجع المحللهون سهبب اأخفهال أسهعار • ميًّ

هههها واأخفههههالإلهههه   ضههههعف الطلههههب علهههه  البيليههههع عالميًّ

ال  تكاليف الخرد ؛ مما أد  إل  قلة النتاط التجاري خه

.2021يناير 29يو  اوسبوع المنت ي 
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تطـــور أسعــار المعادن: تابع

أسعار النهب العالمية 04

تطـــور أسعــار األسمدة

أسعار سماد اليوريا

7

(أوقية/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

.للنهبالعالميالسعر

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ههههاشهههه دت اوسههههعار العالميههههة لسههههماد اليوريهههها • ارتفاعا

، 2021ينهههاير 29بن ايهههة تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  

ا 352.38لتسههههجل ههههادوالرا 331.67مقابههههل ههههن /أمريكيًّ

ا  ادوالرا ت هي أ ايهة تعهامالت اوسهبوع المن هن /أمريكيًّ

.%6.24، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع2021يناير 22يو  

ماد أرجع المحللون سبب ارتفاع اوسعار العالمية لس•

ما ، وال سههيعليههم فههي الغههرااليوريهها إلهه  ارتفههاع الطلههب 

، مهههههع وتركيهههههاوأوروبهههههااومريكيهههههة المتحهههههد الواليهههههات

.استمرار اأخفال المعرول منم بتكل أكبر

ا تطور أسعار النهب عالميًّ
2021يناير 29خال  اوسبوع المنت ي يو  

ا تطور أسعار سماد اليوريا عالميًّ
2021يناير 29خال  اوسبوع المنت ي يو  

331.67 331.67 331.67 331.67 331.67

352.38

22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 29-Jan-21

1855.70 1854.90

1850.70

1844.90

1837.90

1847.30

22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 29-Jan-21

ر، أيهههو أورلينهههز بالواليهههات المتحهههد  اومريكيهههة، ومصههه)متوسههه  السهههعر العهههالمي لليوريههها )*(
(.والخليج العربي، وأوكراأيا

ا ش د سعر النهب • وع بن اية تعهامالت اوسهباأخفاضا

ا 1847.3ليسهههههههجل، 2021ينهههههههاير 29المنت هههههههي يهههههههو   دوالرا

ههها ا 1855.7مقابهههلأوقيهههة/أمريكيًّ ههها دوالرا أوقيهههة / أمريكيًّ

، 2021ينهههاير 22المنت هههي يهههو  اوسهههبوع بن ايهههة تعهههامالت 

.%0.45بلغعاأخفال أسبوعي بنسبة 

أسهههعار الهههنهب إلههه  سهههبب اأخفهههال أرجهههع المحللهههون •

بههل المسههتثمتراجههع مسههتويات الطلههب 
ا
رين عليههم مههن ق

ا مؤشهههر أتيجهههة ارتفهههاع قيمهههة  بارتفهههاعالهههدوالر مهههدعوما

.اومريكيةعوائد سندات الخزاأة 
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ملحق إحصائي

يتضمن تطور أسعار المحاصيل الزراعية 
والمعادن والبترو ، وأسب التغير الت ري 

والسنوي ل ا
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ملحق إحصائي

أسهههعار محصو  النر 

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021يناير 29
الدولة

39.88 6.04 252.36 اورجنتين

( ن/ دوالر أمريكي)

أسهههعار محصو  فو  الصويا

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021يناير 29
الدولة

52.56 4.03 536.40
الواليات المتحد  

اومريكية

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

9

أسعار البترو  العالمية

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021يناير 29
السلعة

6.57 9.38 55.88 خا  برأع 

2.12 8.75 52.20 غرا تكساأل 

56.30 10.50 295 (حفار)حفارات البترو 

(برميل/ دوالر أمريكي)

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

أسهههعار محصو  القمح

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021يناير 29
الدولة

18.09 4.45 254.26 اورجنتين

31.79 6.14 276.40 فرأسا

( ن/ دوالر أمريكي)

أسعار  السكر العالمية

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021يناير 29
السلعة

12.12 10.76 456.10 السكر اوبيج 

( ن/ دوالر أمريكي)
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ملحق إحصائي

أسهههعار المعادن 

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021يناير 29
السلعة

80.13 8.07 168.13 خا  الحديد

38.75 3.90 555.00 البيليع

30.98 2.26 674.15 الصلب

17.68 1.72 1847.30 (أوقية/دوالر)النهب

( ن/ دوالر أمريكي)

10

Source: Thomson Reuters.

أسهههعار محصو  اورز اوبيج 

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021يناير 29
الدولة

21.18 5.10 515.00 تايالأد

44.93 3.09 500.00 فيتنا 

23.61 8.54 445.00 باكستان

( ن/ دوالر أمريكي)

أسهههعار سماد اليوريا

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021يناير 29
الدولة/ المنطقة

63.29 41.06 382.50
الواليات –أيو أورلينز 

المتحد  اومريكية

48.95 26.47 356.00 مصر

45.14 24.91 336.00 الخليج العربي

60.29 34.00 335.00 أوكراأيا

( ن/ دوالر أمريكي)
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