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عن المركز

تحسوالتت  عسد  –1985منس  شأسهتع عسا  -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس  السواراا الميسر  

بتطسسسوار الةنيسسس  ( 1999-1985)فقسسسد ا سسستر فسسس  مرىلتسسسع ا ولسسس  . ليُواكسسسل التايسسسرات التسسس  مسسسرع بهسسسا المجتمسسسع الميسسسر 

شقط  تحسوال  رييةس  فس  ( 1999)ثم كان إشأاا واار  اتتياتت وتكنولوجيا المعلومات عا  . المعلوماتي  ف  مير

.تدعم جهود مُتخ  القرار ف  شت  مجاتت التنمي   (Think Tank)مةيرتع  ليُؤد  دوره كمُؤسة  فكر

قضسااا ومن  ذلس  الحسي   اتةنعس  المركسز رماس  م اد سا نن اكسون المركسز  سو المتميلسز فس  مجسا  دعسم اتخساذ القسرار فس 

ااسس  التنميسس  الأسسامل   وإقامسس  ىسسوار مجتمعسس  بنعسساا  وتعزاسسز قنسسوات التوامسسي مسسع المسسوا   الميسسر  السس   اُعسسد  

اا  جهسود التنمي  و دفها ا سم ؛ ا مر ال   اؤ لع لالضطالع بدور نكةر ف  مسنع الةياسس  العامس  وتعزاسز ك س

.التنمي  وفعاليتها  وترسيخ مجتمع المعرف 

تخس   وف  سةيي تحقيق ذل   احمي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عل  عاتقع مهم  نن اكون داعمًا لكي م

علس  (Think Tank)أحد أفضل مؤسسات الفكر وىت  اتةن  لع ذل   فإشع اةع  باستمرار إل  نن اكون . القرار

كسسر  وقسد واكسسل ذلس  اعتسراي إقليمسس  ودولس  بسدوره الجسسو ر  كمؤسةس  ف. المةستو  المحلس  والقليمسس  والسدول 

(Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)برشسام  مراكسز ال كسر والمجتمعسات المدشيس  "كسان خ سره شتساي  

؛ ىيس  تسم ا تيسار مركسز المعلومسات ودعسم اتخساذ 2021التس  تسم العسالن عنهسا فس  فةرااسر " بجامع  بنةل اشيا ا مراكيس 

:القرار ليكون

 ةتدد )2020لعتا  " 19-كوفيتد"مركز فكر على مستوى العالم استتجابة  لجاحةتة 20ضمن أفضل ال يوجتد ترتيتم مد

(.للقاحمة

 مركتتز فكتتر علتتى مستتتوى العتتالم كصتتا م أفضتتل فكتترق أو  متتوذ  جديتتد  تتا  64متتن بتتين 21فتتا المرتبتتة التتت

تتا ل تتا2020بتطتتويرخ لتتام عتتا   ا بعتتين االعتبتتار أ تت  ال يوجتتد أي مركتتز فكتتر مصتتري قلتتر تتتم تصتتني   وفق  ا ، ألتتا 

.المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعا  101من إجمالا 14فا المرتبة الت.
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عن النش ة

  الظسروي تعد نسعار الةلع اتستراتيجي  مؤشسرًا للتايسرات فس  العسرل والطلسل  وبالتسال  امكس  نن تكأس  عس

  علسس   يسسر الطةيعيسس  التسس  انةاسس  ات تمسسا  بهسسا  واةسساعد رمسسد نسسسعار ا سسسوار الدوليسس  فسس  دعسسم القسسرارات القايمسس

لتحلسسيالت ا دلسس  واتسسستراتيجيات  وقسسد نثةتسست نىسسداأل تقلةسسات ا سسسعار فسس  ال تسسرات الماضسسي  قيمسس  المعلومسسات وا

ورمسات الةوقي  ف  الوقست المناسسل؛ مس  نجسي التخ يس  مس  الثسار الةسلةي   ومعرفس  اتجا سات ا سسعار فس  الة

.  العالمي 

ر سسا مسس  و يوالررب  والقمرر كررالنف واقسسو  المركسسز بسسدور ريسسي  فسس  رمسسد بياشسسات نسسسعار الةسسلع اتسسستراتيجي   

  الةسسسلع اتسسسستراتيجي  المحوراسسس   وتحليلهسسسا وشأسسسر ا مسسس   سسسال  اتعتمسسساد علسسس  قاعسسسد  بياشسسسات رواتسسسرا العالميسسس

(Thomson Reuters)  وإدار  معلومسات الطاقس  ا مراكيس  (US EnergyInformation Administration)  بالضساف  

ا  إلس  التقسارار اليسادر  عس  المنظمسات الدوليس  والمواقسع ال ةاراس  الدوليس   ون مهسا؛ الموقسع ال ةسار  نواسي بسسرا

((Oil price  ووكال  بلومةرج ا مراكي  (Bloomberg).
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دق، إدارق الجتو: لالص الشكر والتقدير إلى كل متن

وإدارق متتوارد البيا تتات، واةدارق العامتتة للختتدمات 

متل اال ترافية؛ لتعاو  ا فا سبيل إ جاز هتاا الع

.على الوج  األكمل

رحيس المركز

رحيس فريق اةعداد

التصميم الجرافيكا

بثينة فر . أ

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرحيسمساعد

القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرحيس

أ متتتتتتتد  بيتتتتتتم. أ

فريق اةعداد

أسمتاء دستتو تا. أ

ليلتى مةيا التدين. أ

هللادينا عطا. أ

اةشراف العا 

أسماء  ور الدين. أ

متتتتتتدير اةدارق العامتتتتتتة لتةليتتتتتتل المعلومتتتتتتات 

والبةوث

رحيس التةرير

 لماأ مد.د

رحيس اةدارق المركزية لمةور المعلومات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

2021سبتمبر 7–(78)العدد -( 2)السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

أهم النقاط الرحيسة
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 ا 72.61، ليستتتتجل 2021ستتتتبتمبر  3ستتتتعر لتتتا  بر تتتتا بن ايتتتة تعتتتتامات األستتتبو  المنت تتتتا يتتتو ا خ تتت دوالر 

ا تا72.70مقابل برميل /أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، 2021أغستطس 27بن ايتة تعتامات األستبو  المنت تا يتو  برميتل /دوالر 

تاش د سعر لا  غرب تكساس الوسيط األمريكتابينما ، %0.12بنسبة ا خ اض أسبوعا بلغا  ة بن ايتارت اع 

تتا69.29، ليصتتل إلتتى2021ستتبتمبر 3تعتتامات األستتبو  المنت تتا يتتو  ا أمريكيًّ ا 68.74مقابتتل برميتتل، /دوالر  دوالر 

ا .%0.80، بنسبة ارت ا  أسبوعا بلغا2021أغسطس 27بن اية تعامات األسبو  المنت ا يو  برميل /أمريكيًّ

بو  بن ايتة تعتامات األست( التارق، وفتوم الصتويا، واألرز)األسعار العالمية للستلع الزراعيتة لكتل متن ارت عا

لتتام ال تتترق ( القمتت ، والستتكر)األستتعار العالميتتة لكتتل متتن ا خ ضتتا، بينمتتا2021ستتبتمبر 3المنت تتا يتتو  

.  س ا

 ااألسعار العالمية للبيليا ش دت ، لتستجل 2021ستبتمبر 3بن ايتة تعتامات األستبو  المنت تا يتو  استقرار 

ا 640.00 ةو  ادوالر  .طن/أمريكيًّ

ا 876.00، لتستتتتجل2021ستتتتبتمبر 3أستتتتعار الصتتتتلم العالميتتتتة لتتتتام األستتتتبو  المنت تتتتا يتتتتو  ا خ ضتتتتا دوالر 

تتا تتا912.00مقابتتل طتتن، /أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، 2021أغستتطس 27بن ايتتة تعتتامات األستتبو  المنت تتا يتتو  طتتن /دوالر 

.%3.95بنسبة ا خ اض أسبوعا بلغا 

 تتااألستتعار العالميتتة لختتتا  الةديتتد شتت دت تتا144.83لتبلتتتح  ةتتو ا خ اض  ا أمريكيًّ بن ايتتة تعتتتامات طتتتن /دوالر 

تتا159.68، مقابتتل 2021ستتبتمبر 3األستتبو  المنت تتا يتتو   ا أمريكيًّ أغستتطس 27بن ايتتة تعتتامات يتتو  طتتن /دوالر 

.%9.3، بنسبة ا خ اض أسبوعا بلغا 2021

ا 1830.90، لتستتتتجل 2021ستتتتبتمبر 3األستتتتعار العالميتتتتة للتتتتاهم لتتتتام األستتتتبو  المنت تتتتا يتتتتو  ارت عتتتتا دوالر 

ا ا1816.60مقابلأو ية،/أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، 2021أغستطس 27بن اية تعتامات األستبو  المنت تا يتو  أو ية /دوالر 

.%0.79بنسبة ارت ا  أسبوعا بلغا 

 تتااألستتعار العالميتتة لستتماد اليوريتتا شتت دت تتا448.29لتبلتتح  ةتتو ارت اع  ا أمريكيًّ بن ايتتة تعتتامات طتتن /دوالر 

تتا437.68، مقابتل 2021ستبتمبر 3األستبو  المنت تا يتو   ا أمريكيًّ بن ايتة تعتامات األستبو  المنت تتا طتن /دوالر 

.%2.42، بنسبة ارت ا  أسبوعا بلغا 2021أغسطس 27يو  
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تطـــور أسعــار البترول
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(برميل/دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

تطور أسعار لا  بر ا 
2021سبتمبر 3لام األسبو  المنت ا يو  

72.70 73.41 72.99 71.59 73.03 72.61

27-Aug-21 30-Aug-21 31-Aug-21 1-Sep-21 2-Sep-21 3-Sep-21

ستتتعر لتتتا  بر تتتا بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبو  ا خ تتت •

ا 72.61، ليستتتتتتتجل 2021ستتتتتتتبتمبر  3يتتتتتتتو المنت تتتتتتتا  دوالر 

ا ا72.70مقابل برميل /أمريكيًّ ا أمريكيًّ ة بن ايتبرميل /دوالر 

، 2021أغستتتتطس 27تعتتتتامات األستتتتبو  المنت تتتتا يتتتتو  

.%0.12بلغا ا خ اض أسبوعا بنسبة 

ىإلتأستعار التن ط ا خ تاضأرجع المةللون الستبم فتا •

م للتتيا المكستتيم األمريكتتا، وذلتتفتتااة تتتا  ا خ تتاض 

، ةاألمريكيتالمتةتدقالواليتات "إيتدا"بعد أن ضرب إعصتار 

األمريكتا متن التن ط المعتروض يظتلأنومتن المتو تع 

ا  الوظتتاح كمتا أشتار تقريتر عصتتار،  اةفتا أعقتاب مةتدود 

 تيجتة  تصاديبتباطؤ التعافا االتو عاتإلىاألمريكا

جاحةتتتتة علتتتتى الو تتتتود أينتتتتاء ت شتتتتا الطلتتتتم ا خ تتتتاض 

".19-كوفيد"

اسعر لا  غرب تكساس الوستيط األمريكتبينما ش د •

ا سبتمبر 3يو بن اية تعامات األسبو  المنت ا ارت اع 

ا 69.29إلى، ليصل 2021 تادوالر  68.74مقابتل برميتل، /أمريكيًّ

ا  ادوالر  لمنت تا بن اية تعامات األسبو  ابرميل /أمريكيًّ

، بنستتتبة ارت تتتا  أستتتبوعا بلغتتتا2021أغستتتطس 27يتتتو  

0.80%.

لتتا بينمتتا ارت تتع ستتعر لتتا  بر تتاستتعر ا خ تت  

ات بن اية تعامغرب تكساس الوسيط األمريكا 

.2021سبتمبر 3األسبو  المنت ا يو  

تتا لشتتركة بيكتتر• ا خ تت ( Baker Hughes)هيتتوز وفق 

تةتدق عدد منصات التنقيم عن الن ط فا الواليات الم

فتتتا منصتتتة 394لتستتتجل منصتتتة 16بوا تتتع األمريكيتتتة 

، وهتتو أعلتتى متتن 2021ستتبتمبر 3يتتو األستتبو  المنت تتا 

، بينمتتا منصتتة213 ظيتترخ فتتا العتتا  الماضتتا بمقتتدار 

منصتتتتات التنقيتتتتم عتتتتن الغتتتتاز الطبيعتتتتا ارت تتتتع عتتتتدد 

منصتتات مجمتو  ا خ تت وبتالم منصتتة، 102لتستجل 

تا فتا األست بو  التنقيم عن الن ط والغاز الطبيعا مع 

منصتتتتتة 496ليستتتتتجل 2021ستتتتتبتمبر 3المنت تتتتتا يتتتتتو  

. شطة فا الواليات المتةدق األمريكية

التجزحتتتتتة للبنتتتتتزين فتتتتتا الواليتتتتتاتارت تتتتتا  أستتتتتعار 

2014ل ا منا المتةدق األمريكية عند أعلى مستوى 

ا • ، يتةمعلومات الطا ة األمريكلتقرير صادر عن إدارق وفق 

ارت عتتا أستتعار البنتتزين فتتا مةطتتات الو تتود بالواليتتات

العمتتتتام الموافتتتتق يتتتتو          بتتتتل عيتتتتد المتةتتتتدق األمريكيتتتتة 

، 2014إلتتى أعلتتى مستتتويات ا منتتا عتتا  2021أغستتطس 30

للبنتتتتتزين العتتتتتادي          يتتتتت  بلتتتتتح متوستتتتتط ستتتتتعر التجزحتتتتتة 

مقار تتتة ( ٪42)ارت تتتا  بنستتتبة ، أي دوالرات للجتتتالون3.15

.  بال ترق   س ا من العا  الماضا

، ومتتع بتتدء ارت تتا  معتتدالت التطعتتيم ضتتد 2021فتتا متتايو •

لتم الطاألمريكيتة، ارت تع الواليتات المتةتدق فا 19-كوفيد

ن، باةضتتتافة ال خ تتتاض مخزو تتتات البنتتتزيالبنتتتزين، علتتتى 

هم عن ارت ا  أسعار الن ط الختا ، األمتر التاي ستافضل ا 

فتتتا زيتتتادق أستتتعار البنتتتزين بشتتتكل ستتتريع،  يتتت  ارت تتتع

ات متوستتط أستتتعار التجزحتتتة للبنتتزين العتتتادي فتتتا الواليتتت

.جالوندوالرات لكل 3.00على المتةدق إلى ما يزيد 

(جالون/ دوالر)

اليات المتوسط األسبوعا لسعر التجزحة العادي للبنزين فا الو

(2021أغسطس –2010يناير )المتةدق األمريكية لام ال ترق 

Source: U.S. Energy Information Administration, Gasoline and Diesel Fuel Update.
https://https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=49416#
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تتتشتتت دت األستتتعار العالميتتتة للقمتتت  ال ر ستتتا • اا خ اض 

تتتا294.97لتبلتتتح  ةتتتو  ا أمريكيًّ بن ايتتتة تعتتتامات طتتتن /دوالر 

304.85مقابتتتتل ، 2021ستتتتبتمبر 3األستتتتبو  المنت تتتتا يتتتتو  

أغسطس 27بن اية تعامات يو  طن/دوالرات أمريكية

.%3.24، بنسبة ا خ اض أسبوعا بلغا 2021

المةللتتتتون الستتتتبم فتتتتا ا خ تتتتاض ستتتتعر القمتتتت  أرجتتتتع •

دق  يتت  ا خ ضتتا جتتوال ر ستا إلتتى تراجتتع الطلتتم عليت ، 

هطتتتوم األمطتتتار الغزيتتترق هتتتاا القمتتت  ال ر ستتتا  تيجتتتة 

الصتتتي ؛ باةضتتتافة إلتتتى ا خ تتتاض تقتتتديرات  جتتتم إ تتتتا 

المتةتتتدق القمتتت  فتتتا فر ستتتا وكنتتتدا وروستتتيا والواليتتتات 

تتتا األمريكيتتتة،  الةبتتتوب الصتتتتادر عتتتن مجلتتتتسلتقريتتتتر وفق 

.(IGC)الدولا الةبوب 

تاش دت األسعار العالمية للارق األرجنتينا • تبلتح لارت اع 

ا229.92 ةتو  ا أمريكيًّ و  بن ايتة تعتامات األستبطن/دوالر 

ا 229.53مقابتتتتتتتل ، 2021ستتتتتتتبتمبر 3المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو   دوالر 

تتتا ، 2021أغستتتطس 27بن ايتتتة تعتتتامات يتتتو  طتتتن/أمريكيًّ

.%0.17بلغا أسبوعا بنسبة ارت ا  

لتتى أرجتتع المةللتتون ستتبم ارت تتا  ستتعر التتارق األرجنتينتتا إ•

رفتتتتع األرجنتتتتتين أستتتتعار الو تتتتود الةيتتتتوي،  يتتتت   تتتتددت 

ستعر 2021أغستطس 31الةكومة األرجنتينية يتو  اةينتين 

اةيثتتا وم الةيتتوي متتن مستتتخلص التتارق لضتترورق للطتت 

، مقار تتة بنةتتو لتتتر/ بيتتزو59.35ليصتتب  والتتديزم بتتالبنزين 

.لتر/ بيزو55.66

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية

األسعار العالمية للقم  01

أسعار الارق العالمية 02

ت تا يتو  تعامات األستبو  المنبن اية ( الارق، وفوم الصويا، واألرز)الزراعية لكل من العالمية للسلع األسعار ارت عا 

.  س اال ترق لام ( القم ، والسكر)األسعار العالمية لكل من ا خ ضا ، بينما2021سبتمبر 3

4

فقتتط؛  ظتتتر ا لعتتد  إتا تتة ستتعر التتتارق فتتا كتتل متتتن الستتعر العتتالما للتتارق فتتتا األرجنتتتين)*( 
.الواليات المتةدق األمريكية والبرازيل بقاعدق بيا ات رويترز

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور أسعار القم  عالميًّ

2021سبتمبر 3لام األسبو  المنت ا يو  

ا )*(تطور أسعار الارق عالميًّ

2021سبتمبر 3لام األسبو  المنت ا يو  

304.85
303.72

302.26
301.25

302.76

294.97

27-Aug-21 30-Aug-21 31-Aug-21 1-Sep-21 2-Sep-21 3-Sep-21

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

منكلفاالقم سعرإتا ةلعد  ظر ا؛فقطفر سافاللقم العالماالسعر)*(
.رويترزبيا اتبقاعدقواألرجنتيناألمريكيةالمتةدقالواليات

229.53

229.43

231.89

227.46

230.51
229.92

27-Aug-21 30-Aug-21 31-Aug-21 1-Sep-21 2-Sep-21 3-Sep-21

02

//

//
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فتتتتا الواليتتتتات المتةتتتتدق الصتتتتوياأستتتتعار فتتتتومارت عتتتا•

، 2021ستتتبتمبر 3األمريكيتتتة لتتتام األستتتبو  المنت تتتا يتتتو  

تتتتا548.1لتستتتتجل  ا أمريكيًّ ا 532.1مقابتتتتل طتتتتن، /دوالر  دوالر 

تا 27و  بن ايتتة تعتامات األستتبو  المنت تتا يتتطتتن /أمريكيًّ

.%3.01، بنسبة ارت ا  أسبوعا بلغا 2021أغسطس 

ا أستتعار فتتوم الصتتويالستتبم فتتا ارت تتا  أرجتتع المةللتتون •

يتو المستتمر منتا شت ر يولالجتاف الطقس األمريكا إلى 

، مما أدى إلتى تراجتع 2021أوالر ش ر أغسطس و تى 2021

. جم اة تا  لمةصوم فوم الصويا األمريكاتو عات 

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية : تابع

األسعار العالمية ل وم الصويا 03

األسعار العالمية لألرز األبي  04

05

5

Source: Thomson Reuters.

 تة ستعر السعر العالما ل وم الصويا فا الواليات المتةدق األمريكية فقط؛  ظر ا لعد  إتا)*( 
.فوم الصويا فا البرازيل بقاعدق بيا ات رويترز

.تايا د وفيتنا  وباكستانالسعر العالما لألرز األبي  فا متوسط )*( 

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكا)

ا )*(تطور أسعار فوم الصويا عالميًّ

2021سبتمبر 3لام األسبو  المنت ا يو  

اتطور أسعار األرز األبي   )*(عالميًّ

2021سبتمبر 3لام األسبو  المنت ا يو  

532.10 522.90 518.90 533.70 544.90 548.10

27-Aug-21 30-Aug-21 31-Aug-21 1-Sep-21 2-Sep-21 3-Sep-21

376.67
378.33 378.33 378.33 378.33 378.33

27-Aug-21 30-Aug-21 31-Aug-21 1-Sep-21 2-Sep-21 3-Sep-21

أسعار السكر العالمية

تا لتام األستبو  المنا خ ضا• ت تا أسعار الستكر عالميًّ

تتتا485.1لتستتتجل 2021ستتتبتمبر 3يتتتو   ا أمريكيًّ طتتتن، /دوالر 

تتتتتتا487.4مقابتتتتتتل  ا أمريكيًّ بن ايتتتتتتة تعتتتتتتامات طتتتتتتن /دوالر 

، بنستتتتتتبة 2021أغستتتتتتطس 27األستتتتتتبو  المنت تتتتتتا يتتتتتتو  

.%0.47بلغا ا خ اض أسبوعا 

ى إلتأرجع المةللون الستبم فتا ا خ تاض أستعار الستكر •

ن ب طوم األمطار فتا البرازيتل لتام األستبوعيتو عات 

؛ المقبلتتين، بمتتا سيةستتن متتن مةصتتوم  صتتم الستتتكر

بة المتو تتتع أن يرت تتتع إ تتتتا  الستتتكر العتتتالما بنستتتومتتتن 

( مبرستبت-أكتتوبر)على أستاس ستنوى لتام ال تترق 0.18%

، مقابتتتل متتتتريمليتتتون طتتتن 170.638ليصتتتل إلتتتى 2022/2021

لتتتام ال تتتترق   ستتت ا عتتتا  مليتتتون طتتتن متتتتري 170.335

ا لما ذكرت  منظمة السكر . 2021/2020 (.ISO)الدولية وفق 

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالماالسعرمتوسط)*(

اتطور أسعار السكر  )*(عالميًّ

2021سبتمبر 3لام األسبو  المنت ا يو  

487.40 487.40 483.30 483.30 488.90 485.10

27-Aug-21 30-Aug-21 31-Aug-21 1-Sep-21 2-Sep-21 3-Sep-21

(طن/ دوالر أمريكا)

تتاشتت دت األستتعار العالميتتة لتتألرز األبتتي  • لتتامارت اع 

لتبلتتتح 2021ستتتبتمبر 3معتتتامات األستتتبو  المنت تتتا يتتتو  

تتتا378.33 ةتتتو  ا أمريكيًّ ا 376.67مقابتتتلطتتتن، /دوالر  دوالر 

تا 27و  بن ايتتة تعتامات األستتبو  المنت تتا يتتطتتن /أمريكيًّ

.%0.44، بنسبة ارت ا  أسبوعا بلغا 2021أغسطس

أستتعار األرز األبتتتي  إلتتتىارت تتتا ستتبم أرجتتع المةللتتتون •

فيتنتتتتتا ، ومتتتتتن المتو تتتتتع أن فتتتتتا إمتتتتتدادات األرز تراجتتتتتع 

القادمتتتتة بعتتتتد زيتتتتادق تتتتتنخ   األستتتتعار لتتتتام ال تتتتترق 

موستتتم  صتتتاد الخريتتت  والشتتتتاء التتتاي فتتتا اةمتتتدادات 

.   وفمبر القاد فا سيبدأ 

//

//

//
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تطـــور أسعــار المعادن

العالميةالبيلياأسعار  01

العالميةالصلمأسعار  02

الةديدأسعار لا   03

6

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار البيليا  عالميًّ
2021سبتمبر 3لام األسبو  المنت ا يو  

640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00

27-Aug-21 30-Aug-21 31-Aug-21 1-Sep-21 2-Sep-21 3-Sep-21

اتطور أسعار الصلم  عالميًّ
2021سبتمبر 3لام األسبو  المنت ا يو  

اتطور أسعار لا  الةديد  عالميًّ
2021سبتمبر 3لام األسبو  المنت ا يو  

912.00 910.40 908.86
876.00 876.00 876.00

27-Aug-21 30-Aug-21 31-Aug-21 1-Sep-21 2-Sep-21 3-Sep-21

تاش دت األسعار العالميتة لختا  الةديتد • لتح لتبا خ اض 

ا144.83 ةو  ا أمريكيًّ بو  بن اية تعامات األسطن /دوالر 

ا 159.68، مقابتتتتتتتل 2021ستتتتتتتبتمبر 3المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو   دوالر 

تتا ، 2021أغستتتطس 27بن ايتتتة تعتتامات يتتتو  طتتتن /أمريكيًّ

.%9.3بنسبة ا خ اض أسبوعا بلغا 

د المةللون السبم فا ا خ اض أسعار لتا  الةديتأرجع •

فتتتا متتتوا ن الصتتتين ارت تتتا  مخزو تتتات لتتتا  الةديتتتد إلتتتى 

لطتة إعتانإلى الشةنات لدي ا؛ باةضافة بسبم زيادق 

ا منتجتتا لتتا  الةديتتد الصتتينيين لزيتتادق إ تتتاج م المةلتت

(.2025-2021)لام ال ترق مليون طن 100بأكثر من 

أستتتتعار الصتتتتلم العالميتتتتة لتتتتام األستتتتبو  ا خ ضتتتتا•

ا 876.00، لتستتتتتتجل2021ستتتتتتبتمبر 3المنت تتتتتتا يتتتتتتو   دوالر 

تتا تتا912.00مقابتتتل طتتن، /أمريكيًّ ا أمريكيًّ بن ايتتتة طتتن /دوالر 

، 2021أغستتتتطس 27تعتتتتامات األستتتتبو  المنت تتتتا يتتتتو  

.%3.95بنسبة ا خ اض أسبوعا بلغا 

المةللتتون الستتبم فتتا ا خ تتاض أستتعار  الصتتلمأرجتتع •

تتا  ر ا إلتتى ارت تتا  إ تتتا  الصتتلم الصتتينى،  يتت  صتتعالميًّ

ارت تتتتتا  إ تتتتتتا  تقريرهتتتتتا فتتتتتا ( TransitionZero)شتتتتتركة 

، 2021لتتتتام أغستتتتطس %1فتتتتا الصتتتتين بنستتتتبة الصتتتتلم 

.متريمليون طن 88.01إلىليصل 2021مقار ة بيوليو 

اشتتت دت األستتتعار العالميتتتة للبيليتتتا • ايتتتة بن استتتتقرار 

، لتستجل 2021ستبتمبر 3تعامات األسبو  المنت ا يو  

ا640.00 ةو  ا أمريكيًّ .طن/دوالر 

تتا • ، يرجتتع Fastmarketsلمؤسستتة فاستتا متتاركتس وفق 

تا إلتى ااستقرار أسعار البيليا السبم فا  ستتقرار عالمي 

.من العالما والمعروض الطلم علي  

159.68 159.58 159.25

143.08
140.54

144.83

27-Aug-21 30-Aug-21 31-Aug-21 1-Sep-21 2-Sep-21 3-Sep-21

//

//

//
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تطـــور أسعــار المعادن: تابع

أسعار الاهم العالمية 04

تطـــور أسعــار األسمدة

أسعار سماد اليوريا

7

(أو ية/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

.للاهمالعالماالسعر)*(

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار الاهم  )*(عالميًّ

2021سبتمبر 3لام األسبو  المنت ا يو  

اتطور أسعار سماد اليوريا  )*(عالميًّ

2021سبتمبر 3لام األسبو  المنت ا يو  

437.68 437.68 437.68 437.68
437.68

448.29

27-Aug-21 30-Aug-21 31-Aug-21 1-Sep-21 2-Sep-21 3-Sep-21

1816.60

1809.00

1815.00 1813.10

1808.70

1830.90

27-Aug-21 30-Aug-21 31-Aug-21 1-Sep-21 2-Sep-21 3-Sep-21

ر،  يتتتو أورلينتتتز بالواليتتتات المتةتتتدق األمريكيتتتة، ومصتتت)متوستتتط الستتتعر العتتتالما لليوريتتتا )*(
(.والخليا العربا، وأوكرا يا

تاش دت األسعار العالمية لستماد اليوريتا • بلتح لتارت اع 

ا448.29 ةو  ا أمريكيًّ بو  بن اية تعامات األسطن /دوالر 

ا 437.68مقابتتتتتتل ، 2021ستتتتتتبتمبر 3المنت تتتتتتا يتتتتتتو   دوالر 

ا 27و  بن ايتة تعتامات األستبو  المنت تا يتطن /أمريكيًّ

.%2.42بلغا ، بنسبة ارت ا  أسبوعا 2021أغسطس 

اد أرجع المةللون ستبم ارت تا  األستعار العالميتة لستم•

ة إلتتى الطلتتم العتالما عليتت  ؛ باةضتتافارت تتا  اليوريتا إلتتى 

التتتتاي ضتتتترب "إيتتتتدا"إعصتتتتار اةمتتتتدادات بستتتتبم  قتتتتص 

األمريكيتتتتتة؛ ممتتتتتا أدى إلتتتتتى عر لتتتتتة الواليتتتتتات المتةتتتتتدق 

.اللوجستيات الخاصة بنقل شةنات اليوريا

لتتتتام األستتتتبو  للتتتتاهم األستتتتعار العالميتتتتة ارت عتتتتا•

ا 1830.90لتستتتتتجل ، 2021ستتتتتبتمبر 3يتتتتتو  المنت تتتتتا  دوالر 

ا 1816.60مقابلأو ية،/أمريكيًّا ة بن ايأو ية /أمريكيًّادوالر 

، 2021أغستتتتطس 27تعتتتتامات األستتتتبو  المنت تتتتا يتتتتو  

.%0.79بنسبة ارت ا  أسبوعا بلغا 

م المةللون ستبم ارت تا  األستعار العالميتة للتاهأرجع •

إلتتتتتى تبتتتتتاطؤ  متتتتتو الوظتتتتتاح  فتتتتتا الواليتتتتتات المتةتتتتتدق 

الشتت ر ألتت  وظي تتة 235األمريكيتتة،  يتت  زادت بمقتتدار 

عنتدالماضا، وهو أ ل بكثير متن تو عتات اال تصتاديين

؛ األمتتتر التتتاي أدى إلتتتى ا خ تتتاض  يمتتتة ألتتت  وظي تتتة728

ممتتا أدى إلتتى األلتترى؛ التتدوالر مقابتتل العمتتات األجنبيتتة 

. ةو شراء الاهم كماذ قمن لاستثماراالتجاخ 

//

//
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ملحق إحصائي

يتضمن تطور أسعار المةاصيل الزراعية 
والمعادن والبتروم، و سم التغير الش ري 

والسنوي ل ا
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ملحق إحصائي

أستتتعار مةصوم الارق

التغير السنوي
(%)

التغير الش ري
(%)

السعر فا

2021سبتمبر 3
الدولة

30.14 0.60 229.92 األرجنتين

(طن/ دوالر أمريكا)

أستتتعار مةصوم فوم الصويا

التغير السنوي
(%)

التغير الش ري
(%)

السعر فا

2021سبتمبر 3
الدولة

38.65 0.31 548.10
الواليات المتةدق 

األمريكية

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

9

أسعار البتروم العالمية

التغير السنوي
(%)

التغير الش ري
(%)

السعر فا

2021سبتمبر 3
السلعة

64.76 0.28 72.61 لا  بر ا 

67.49 1.80 69.29 لا  غرب تكساس 

117.7 1.80 394 (  ار)  ارات البتروم

(برميل/ دوالر أمريكا)

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

أستتتعار مةصوم القم 

التغير السنوي
(%)

التغير الش ري
(%)

السعر فا

2021سبتمبر 3
الدولة

31.54 8.13 294.97 فر سا

(طن/ دوالر أمريكا)

أسعار  السكر العالمية

التغير السنوي
(%)

التغير الش ري
(%)

السعر فا

2021سبتمبر 3
السلعة

37.19 7.90 485.10 السكر األبي  

(طن/ دوالر أمريكا)
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ملحق إحصائي

أستتتعار المعادن 

التغير السنوي
(%)

التغير الش ري
(%)

السعر فا

2021سبتمبر 3
السلعة

12.81 19.99 144.83 لا  الةديد

67.32 0.79 640.00 البيليا

65.49 5.09 876.00 الصلم

5.02 1.15 1830.90 (أو ية/دوالر)الاهم

(طن/ دوالر أمريكا)

10

Source: Thomson Reuters.

أستتتعار مةصوم األرز األبي  

التغير السنوي
(%)

التغير الش ري
(%)

السعر فا

2021سبتمبر 3
الدولة

21.40 3.80 385.00 )*(تايا د

17.90 3.70 390.00 فيتنا 

12.2 7.70 360.00 باكستان

(طن/ دوالر أمريكا)

أستتتعار سماد اليوريا

التغير السنوي
(%)

التغير الش ري
(%)

السعر فا

2021سبتمبر 3
الدولة/ المنطقة

93.60 4.90 497.14
الواليات – يو أورلينز 

المتةدق األمريكية

60.20 3.50 448.50 مصر

52.90 12.40 425.00 الخليا العربا

69.70 6.10 422.50 أوكرا يا

(طن/ دوالر أمريكا)

.%10الطويلالتايا دياألرز)*(
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