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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 نمتتوذ  جديتتد  تتا  64متتن بتتين 21فتتا المرتبتتة التتت

تتا ل تتا2020بتطتتويرخ لتتام عتتا   ا بعتتين االعتبتتار أنتت  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 البيانتتات، واةدارق العامتتة للختتدمات 

متل اال ترافية؛ لتعاون ا فا سبيل إنجاز هتاا الع

.على الوج  األكمل

رحيس المركز
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والبةوث

رحيس التةرير

 لماأ مد.د

رحيس اةدارق المركزية لمةور المعلومات
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أهم النقاط الرحيسة
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 ا 82.17، ليستتتتجل 2021نتتتتوفمبر 12ستتتتعر لتتتتا  برنتتتتم بن ايتتتتة تعتتتتامات األستتتتبو  المنت تتتتا يتتتتو  انخ تتتت دوالر 

ا82.74مقابل برميل /أمريكيًّا ا أمريكيًّ ، بنسبة 2021نوفمبر 5بن اية تعامات األسبو  المنت ا يو  برميل /دوالر 

تتا شتت د ستتعر لتتا  ستترا تكستتاأل الوستتيط األمريكتتاكمتتا ، %0.69انخ تتاأ أستتبوعا بل تتم  بن ايتتة انخ اض 

تتا80.79، ليصتتل إلتتى2021نتتوفمبر 12تعتتامات األستتبو  المنت تتا يتتو   ا أمريكيًّ ا 81.27مقابتتل برميتتل، /دوالر  دوالر 

ا .%0.59، بنسبة انخ اأ أسبوعا بل م2021نوفمبر 5بن اية تعامات األسبو  المنت ا يو  برميل /أمريكيًّ

2021نتتوفمبر 12األستتعار العالميتتة للستتلع الزراعيتتة بن ايتتة تعتتامات األستتبو  المنت تتا يتتو  معظتتمارت عتتم ،

اوالتا ش دت( الارق واألرز األبي )باستثناء كل من  .ن س الام ال ترق انخ اض 

 تااألستعار العالميتة للبيليتم شت دت تا630.00لتبلت  نةتو انخ اض  ا أمريكيًّ بن ايتة تعتامات األستتبو  طتن /دوالر 

ا650.00مقابل ، 2021نوفمبر  12المنت ا يو   ا أمريكيًّ نتوفمبر 5بن اية تعامات األسبو  المنت ا يتو  طن /دوالر 

.%3.08، بنسبة انخ اأ أسبوعا بل م 2021

ااألسعار العالمية للصلم ش دت ا 856.00، لتستجل2021نتوفمبر 12لام األسبو  المنت تا يتو  انخ اض  دوالر 

ا تا875.00مقابل طن، /أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، بنستبة 2021نتوفمبر 5بن ايتة تعتامات األستبو  المنت تا يتو  طتن /دوالر 

.%2.17انخ اأ أسبوعا بل م 

 تتتااألستتتعار العالميتتتة لختتتا  الةديتتتد شتتت دت تتتا93.40لتبلتتت  نةتتتو انخ اض  ا أمريكيًّ بن ايتتتة تعتتتامات طتتتن /دوالر 

تتا94.43، مقابتتل 2021نتتوفمبر  12األستتبو  المنت تتا يتتو   ا أمريكيًّ ، 2021نتتوفمبر 5بن ايتتة تعتتامات يتتو  طتتن /دوالر 

.%1.09بنسبة انخ اأ أسبوعا بل م 

 تااألسعار العالمية للاهم ش دت ا 1867.90، لتستجل 2021نتوفمبر 12لتام األستبو  المنت تا يتو  ارت اع  دوالر 

تتا تتا1816.40، مقابتتل أو يتتة/أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، 2021نتتوفمبر 5بن ايتتة تعتتامات األستتبو  المنت تتا يتتو  أو يتتة /دوالر 

.%2.84بنسبة ارت ا  أسبوعا بل م 

 ااألسعار العالمية لسماد اليوريا ش دت ا أمريكيًّا911.71لتبل  نةو ارت اع  بن اية تعامات األسبو طن /دوالر 

ا856.86، مقابل 2021نوفمبر 12المنت ا يو   ا أمريكيًّ نوفمبر  5بن اية تعامات األسبو  المنت ا يو  طن /دوالر 

.%6.40، بنسبة ارت ا  أسبوعا بل م 2021
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(برميل/دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

تطور أسعار لا  برنم 
2021نوفمبر 12لام األسبو  المنت ا يو  

82.74 83.43 84.78 82.64 82.87 82.17

5-Nov-21 8-Nov-21 9-Nov-21 10-Nov-21 11-Nov-21 12-Nov-21

ستتتعر لتتتا  برنتتتم بن ايتتتة تعتتتامات األستتتتبو  انخ تتت •
ا 82.17ليستتتتتتتتجل ، 2021نتتتتتتتتوفمبر 12يتتتتتتتتو  المنت تتتتتتتتا  دوالر 

ا ا82.74مقابل برميل /أمريكيًّ ا أمريكيًّ ة بن ايتبرميل /دوالر 
، بنستتتبة 2021نتتتوفمبر 5يتتتو  تعتتتامات األستتتبو  المنت تتتا 

.%0.69بل م انخ اأ أسبوعا 

ى إلتأستعار التن ط أرجع المةللتو  الستبم فتا انخ تاأ•
بل اةنتا  من تو عات بزيادق 

ِ
ات وشترك+ أوبت منظمة  

.اآللتتتترينالتتتتن ط الصتتتتخري األمريكيتتتتة ومنتجتتتتا التتتتن ط 
ا، تو عتتتات بتبتتتاطا نمتتتو االستتتت ا  الن طتتتعتتتن فضتتتل ا 

واحل اةنتتتا  العتتالما للستتباةضتتافة إلتتى التو تتع بزيتتادق 
ا2.5بنةو -2021ديستمبر )لام ال تترق مليو  برميل يومي 

0.9بينمتتا ستيرت ع االستتت ا  ليصتل إلتتى، (2022ديستمبر 
.يومي امليو  برميل 

ستتعر لتا  سترا تكستتاأل الوستيط األمريكتتاكمتا شت د •
تتتتا  12يتتتتو  تعتتتتامات األستتتتبو  المنت تتتتا بن ايتتتتة انخ اض 
تتتتتا80.79إلتتتتى، ليصتتتتتل 2021نتتتتوفمبر  ا أمريكيًّ برميتتتتتل، /دوالر 
تتتتتا81.27مقابتتتتتل  ا أمريكيًّ بن ايتتتتتة تعتتتتتامات برميتتتتتل /دوالر 

انخ تتتاأ ، بنستتتبة 2021نتتتوفمبر 5األستتبو  المنت تتتا يتتتو  
.%0.59أسبوعا بل م

لتا  كمتا انخ ت  ستعر برنتم،لا  سعر انخ   

ات تعامبن اية األمريكا سرا تكساأل الوسيط 

.2021نوفمبر 12يو  األسبو  المنت ا 

تا لشتركة بيكتر• عتدد ارت تع( Baker Hughes)هيتوز وفق 

دق منصتتتات التنقيتتتم عتتتن التتتن ط فتتتا الواليتتتات المتةتتت

فتتتا منصتتتة 454لتستتتجل منصتتتات 4بوا تتتع األمريكيتتتة 

، وهتتو أعلتتى متتن 2021نتتوفمبر 12يتتو األستتبو  المنت تتا 

كمتتتا  ، منصتتتة218نظيتتترخ فتتتا العتتتا  الماضتتتا بمقتتتدار 

وا تع بعدد منصات التنقيم عن ال از الطبيعتا ارت ع

مجمتتتو  ارت تتتعوبتتتال  منصتتتة، 102لتستتتجل منصتتتة 2

تاالطبيعتا منصات التنقيم عن التن ط وال تاز  فتا مع 

556ليستتتتجل 2021نتتتتوفمبر 12األستتتتبو  المنت تتتتا يتتتتو  

.نشطة فا الواليات المتةدق األمريكيةمنصة 

أستتتتتعار التتتتتن ط الختتتتتا  انخ تتتتتاأ بتو عتتتتتات

2022وزيادق المخزو  فا عا  

إدارق معلومتتتات الطا تتتة األمريكيتتتة بتتت   الطلتتتم أفتتتادت •
 تتع العتتالما علتتى التتن ط الختتا  والمنتجتتات البتروليتتة ارت
، 2020بشكل أسر  متن اةنتتا  منتا الربتع الثالتع متن عتا  

األمر الاي أدى إلى سةم المخزو  وزيادق أسعار التن ط
ا للبرميل 18انخ   سعرخ ليصل إلى بينما . الخا  دوالر 

لتم وذل  بسبم االنخ اأ الكبير فا الط؛ 2020فا أبريل 
.الوباءالناجم عن 

منتتا ذلتت  الةتتين  تتتى و تتلم وعتتاودت ارت تتا  األستتعار •
ودق اآل  إلى أعلى من مستويات ما  بل الوبتاء بستبم عت

ا، العتتالمالطلتتم وبتتطء نمتتو إنتتتا  التتن ط علتتى الصتتعيد 
ا 84بلتت  متوستتط ستتعر لتتا  برنتتم ، 2021وفتتا أكتتتوبر  دوالر 
وبلتتتت  متوستتتتط ستتتتعر لتتتتا  ستتتترا تكستتتتاأل ، للبرميتتتتل
ا 81الوستتيط  منتتا ل متتا وهتتو أعلتتى ستتعر ، للبرميتتلدوالر 
.2014أكتوبر 

ا أل دث تو عتات إدارق معلومتات الطا تة األمريكيت• ة وفق 
أ  تبتتتتدأ مخزونتتتتات التتتتن ط العالميتتتتة فتتتتا  يتتتتع تتو تتتتع 

+ أوبت بزيتادق اةنتتا  متن ، مدفوعتة 2022االرت ا  فا عتا  
و فتا إلى جانم تبتاطا النمتالمتةدق األمريكية، والواليات 

.الن طالطلم العالما على 

ن كمتتا متتن المتو تتع أ  تستتتقر أستتعار التتن ط بتتالقرا متت•
ة، ثتتم المستتتويات الةاليتتة لتتام األشتت ر القليلتتة المقبلتت

عر المقبتتل، ليصتتل ستتتتتنخ   تتتدريجي ا علتتى متتدار العتتا  
ا للبرميل 72برنم إلى لا   .2022فا المتوسط لعا  دوالر 

//

(برميل/ دوالر)

تو عات أسعار لا  برنم ولا  سرا تكساأل لام ال ترق

(2022يوليو –2017يناير )

Source: U.S. Energy Information Administration: https://www.eia.gov/petroleum/weekly/
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تتتاشتتت دت األستتتعار العالميتتتة للقمتتت  • و لتبلتتت  نةتتتارت اع 

تتتتا380.90 ا أمريكيًّ بن ايتتتتة تعتتتتامات األستتتتبو طتتتتن/دوالر 

ا 355.42، مقابتتتتتتتتل 2021نتتتتتتتتوفمبر 12يتتتتتتتتو  المنت تتتتتتتتا  دوالر 

تا ، بنستتبة 2021نتتوفمبر 5بن ايتة تعتتامات يتو  طتتن/أمريكيًّ

.%7.17أسبوعا بل م ارت ا  

ارت تتتا  أستتتعار القمتتت  إلتتتىالستتتبم فتتتا أرجتتتع المةللتتتو  •

العالميتتتتة بعتتتتد أ  اةمتتتتدادات نقتتتتص بشتتتت   المختتتتاوف 

المزيتتد متتن القيتتود-للقمت أكبتتر مصتتدر -روستتياوضتعم 

.شةنات االمةتملة على 

تتتشتتت دت األستتتعار العالميتتتة للتتتارق األرجنتينتتتا • اانخ اض 

ا 245.08نةتو لتستجل  تادوالر  بن ايتة تعتاماتطتن/أمريكيًّ

ا 245.28، مقابل 2021نوفمبر 12المنت ا يو  األسبو   دوالر 

تا ، بنستتبة 2021نتتوفمبر 5بن ايتة تعتتامات يتو  طتتن/أمريكيًّ

.%0.08بل م انخ اأ أسبوعا 

ستتتتعر التتتتارق المةللتتتتو  الستتتتبم فتتتتا  انخ تتتتاأ أرجتتتتع •

هطتتتتتوم األمطتتتتتار ال زيتتتتترق فتتتتتا إلتتتتتى زيتتتتتادق األرجنتينتتتتتا 

ق األرجنتتتين ممتتا أدى إلتتى تةستتين قفتتاق المةا تتيل للتتار

األرجنتتتتين هتتتاا تستتتجل المتتترج  أ  اةنتتتتا ، ومتتتن وزيتتتادق 

صدر أكبر لتكو  ثانا العا   .العالمللارق فا مد

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية

األسعار العالمية للقم  01

أسعار الارق العالمية 02

باستتثناء كتل ، 2021نتوفمبر 12األسعار العالمية للسلع الزراعيتة بن ايتة تعتامات األستبو  المنت تا يتو  معظمارت عم 

ا تا ش دتوال( واألرز األبي الارق )من  .لام ال ترق ن س اانخ اض 

4

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

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور أسعار القم  عالميًّ

2021نوفمبر 12لام األسبو  المنت ا يو  

ا )*(تطور أسعار الارق عالميًّ

2021نوفمبر 12لام األسبو  المنت ا يو  

355.42 353.53 355.63 358.76

378.87 380.90

5-Nov-21 8-Nov-21 9-Nov-21 10-Nov-21 11-Nov-21 12-Nov-21

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

245.28
244.88

238.39

243.41

239.96

245.08

5-Nov-21 8-Nov-21 9-Nov-21 10-Nov-21 11-Nov-21 12-Nov-21

02

//

//

.فا فرنسا واألرجنتينمتوسط السعر العالما للقم  )*( 
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فتتتا الواليتتتات المتةتتتدق الصتتتويافتتتومأستتتعار ارت عتتتم •

، 2021نتتتوفمبر 12األمريكيتتتة لتتتام األستتتبو  المنت تتتا يتتتو  

ا493.80لتسجل  ا أمريكيًّ ا 483.30مقابتل طن، /دوالر  دوالر 

تتا 5و  بن ايتتة تعتتامات األستتبو  المنت تتا يتتطتتن/أمريكيًّ

.%2.17أسبوعا بل م ارت ا  ، بنسبة 2021نوفمبر  

المةللتتتتو  ستتتتبم ارت تتتتا  أستتتتعار فتتتتوم الصتتتتويا أرجتتتتع •

ة إلتى الصتويا، باةضتافأستعار د يتق إلى ارت ا  األمريكا 

الطلتتتتم علتتتتى مكونتتتتات العلتتتت  عاليتتتتة البتتتتروتين زيتتتتادق 

.والعقبات اللوجستية

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية : تابع

األسعار العالمية ل وم الصويا

األسعار العالمية لألرز األبي 

05

5

Source: Thomson Reuters.

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

.تاياند وفيتنا  وباكستا السعر العالما لألرز األبي  فا متوسط )*( 

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكا)

ا )*(تطور أسعار فوم الصويا عالميًّ

2021نوفمبر 12لام األسبو  المنت ا يو  

اتطور أسعار األرز األبي   )*(عالميًّ

2021نوفمبر 12لام األسبو  المنت ا يو  

483.30 475.20 483.80 483.70 485.50 493.80

5-Nov-21 8-Nov-21 9-Nov-21 10-Nov-21 11-Nov-21 12-Nov-21

388.33

383.33 383.33 383.33 383.33 383.33

5-Nov-21 8-Nov-21 9-Nov-21 10-Nov-21 11-Nov-21 12-Nov-21

أسعار السكر العالمية

تتا لتتام األستتبو  المنتارت عتتم•  تتا أستتعار الستتكر عالميًّ

ا 527.20لتستتتجل 2021نتتتوفمبر 12يتتتو   تتتادوالر  طتتتن، /أمريكيًّ

بن ايتتتتة تعتتتتامات طتتتتن /أمريكيتتتتةدوالرات 507.70مقابتتتل 

، بنستتتبة انخ تتتاأ 2021نتتتوفمبر 5األستتتبو  المنت تتتا يتتتو  

.%3.84أسبوعا بل م 

تا المةللو  السبم فتا ارت تا  أستعار الستكر عالأرجع • ميًّ

2021الستكر العتالما لعتتا  إلتى التو عتات بخ ت  فتتاح  

يتو بتقديرات يولمقارنة ، متريطن مايين 3.7إلى ليصل 

ا للوكالمتريطن مايين 8.5والتا كانم 2021 ة وذل  وفق 

.Source: Thomson Reuters.فيتشالدولية 

.للسكرالعالماالسعرمتوسط)*(

اتطور أسعار السكر  )*(عالميًّ

2021نوفمبر 12لام األسبو  المنت ا يو  

507.70 514.00 514.50 507.20 522.80 527.20

5-Nov-21 8-Nov-21 9-Nov-21 10-Nov-21 11-Nov-21 12-Nov-21

(طن/ دوالر أمريكا)

ا األبتتي  لتتام األستتبو  المنت تتأستتعار األرز انخ ضتتم•

تا383.33، لتستجل 2021نوفمبر 12يو   ا أمريكيًّ ، طتن/دوالر 

تتتتا388.33مقابتتتتل  ا أمريكيًّ تعتتتتامات بن ايتتتتة طتتتتن/دوالر 

انخ تتتاأ ، بنستتتبة 2021نتتتوفمبر 5يتتتو  األستتتبو  المنت تتتا 

.%1.29أسبوعا بل م 

ى إلتاألبتي  أرجع المةللو  ستبم انخ تاأ أستعار األرز •

ع ممتا أدى إلتى تراجتاةمتدادات المةليتة فتا تايانتد، زيادق 

ا منتا أسعار تصدير األرز فا تاياند إلتى أدنتى مستتوى ل ت

.األسبو أكثر من أربع سنوات هاا 

//

//

//

04

03
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تطـــور أسعــار المعادن

العالميةالبيليمأسعار  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 البيليم  عالميًّ
2021نوفمبر 12لام األسبو  المنت ا يو  

650.00 650.00 650.00 650.00 650.00

630.00

5-Nov-21 8-Nov-21 9-Nov-21 10-Nov-21 11-Nov-21 12-Nov-21

اتطور أسعار الصلم  عالميًّ
2021نوفمبر 12لام األسبو  المنت ا يو  

اتطور أسعار لا  الةديد  عالميًّ
2021نوفمبر 12لام األسبو  المنت ا يو  

875.00 870.60 866.33 862.14 859.00 856.00

5-Nov-21 8-Nov-21 9-Nov-21 10-Nov-21 11-Nov-21 12-Nov-21

تاش دت األسعار العالمية لخا  الةديتد • بلت  لتانخ اض 

ا93.40نةو  ا أمريكيًّ بو  بن اية تعتامات األستطن /دوالر 

ا 94.43، مقابتتتتتتتل 2021نتتتتتتتوفمبر  12المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو   دوالر 

ا ، بنستبة 2021نتوفمبر 5بن اية تعامات يو  طن /أمريكيًّ

.%1.09انخ اأ أسبوعا بل م 

أرجتتتتع المةللتتتتو  الستتتتبم فتتتتا انخ تتتتاأ أستتتتعار لتتتتا  •

فتا  الةديد إلى انخ اأ الطلم الصتناعا عليت  ولا تة  

ا الصتتين،  يتتع يواجتت  إنتتتا  الصتتلم  بو  منتتا األستت يتتود 

الماضتتا، ممتتا أدى إلتتى انخ تتاأ معتتدالت اةنتتتا  بنةتتو

؛ باةضتتتافة إلتتتى انخ تتتتاأ واردات الصتتتين متتتن لتتتتا  5%

.%4من ب كثر 2021ش ر أكتوبر لام الةديد 

تتتااألستتتعار العالميتتتة للصتتتلم شتتت دت• لتتتام انخ اض 

856.00، لتستتتجل2021نتتتوفمبر 12األستتتبو  المنت تتتا يتتتو  

ا  تتادوالر  تتا875.00مقابتتل طتتن، /أمريكيًّ ا أمريكيًّ طتتن /دوالر 

، 2021نتتوفمبر 5بن ايتتة تعتتامات األستتبو  المنت تتا يتتو  

.%2.17بنسبة انخ اأ أسبوعا بل م 

أرجتتع المةللتتو  الستتبم فتتا انخ تتاأ أستتعار  الصتتلم•

تتتا إلتتتى استتتتمرار انخ تتتاأ الطلتتتم الصتتتينا  يتتت ؛ علعالميًّ

ع  ناعات العقتارات والبنتاء فتا الصتين،  يتالنكماش 

فتتا الطلتتم %30يمثتتل  طتتا  العقتتارات الصتتينا بنةتتو 

متتن الطلتتم %15المةلتتا الصتتينا علتتى الصتتلم، و تتوالا 

ا  تا العالما على الصلم، مما يجعل  مةرك  طلتم للرحيس 

.العالما

اش دت األسعار العالمية للبيليم • بل  نةو لتانخ اض 

ا 630.00 تتتادوالر    بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبوطتتتن /أمريكيًّ

ا 650.00مقابتتتتتتتل ، 2021نتتتتتتتوفمبر  12المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو   دوالر 

ا 5يتو  بن اية تعتامات األستبو  المنت تاطن /أمريكيًّ

%.3.08، بنسبة انخ اأ أسبوعا بل م 2021نوفمبر 

ا لماسسة فاسم متاركتس • ، يرجتع Fastmarketsوفق 

تتتتا إلتتتتى الستتتتبم فتتتتا انخ تتتتاأ أستتتتعار البيليتتتتم عالمي 

ا العالما علي ؛ مما أدى إلى تراجتع فتانخ اأ الطلم 

. جم الصادرات التركية من البيليم

94.43 94.36

91.98
92.19

93.63 93.40

5-Nov-21 8-Nov-21 9-Nov-21 10-Nov-21 11-Nov-21 12-Nov-21

//

//

//
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تطـــور أسعــار المعادن: تابع

أسعار الاهم العالمية 04

تطـــور أسعــار األسمدة

اليورياأسعار سماد 

7

(أو ية/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

.للاهمالعالماالسعر)*(

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار الاهم  )*(عالميًّ

2021نوفمبر 12لام األسبو  المنت ا يو  

اتطور أسعار سماد اليوريا  )*(عالميًّ

2021نوفمبر 12لام األسبو  المنت ا يو  

856.86 856.86 856.86 856.86

856.86

911.71

5-Nov-21 8-Nov-21 9-Nov-21 10-Nov-21 11-Nov-21 12-Nov-21

1816.40
1827.40

1830.20

1847.60

1863.20
1867.90

5-Nov-21 8-Nov-21 9-Nov-21 10-Nov-21 11-Nov-21 12-Nov-21

ر، نيتتتو أورلينتتتز بالواليتتتات المتةتتتدق األمريكيتتتة، ومصتتت)متوستتتط الستتتعر العتتتالما لليوريتتتا )*(
(.والخليج العربا، وأوكرانيا

تاش دت األسعار العالمية لستماد اليوريتا • بلت  لتارت اع 

ا 911.71نةو  ادوالر  و  بن ايتة تعتامات األستبطتن /أمريكيًّ

ا 856.86، مقابتتتتتتتل 2021نتتتتتتتوفمبر 12المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو   دوالر 

تتا 5و  بن ايتتة تعتتامات األستتبو  المنت تتا يتتطتتن /أمريكيًّ

.%6.40، بنسبة ارت ا  أسبوعا بل م 2021نوفمبر  

اد أرجع المةللو  ستبم ارت تا  األستعار العالميتة لستم•

متتتع نقتتتص اليوريتتتا إلتتتى ارت تتتا  الطلتتتم العتتتالما عليتتت  

باةضتتتافة إلتتتى ،؛ إمتتتدادات اليوريتتتا علتتتى مستتتتوى العتتتالم

استتتمرار ال يتتاا الصتتينا ولروج تتا متتن ستتوق اليوريتتا 

متا أدى الةكوميتة الصتينية، مالضوابط العالمية بسبم 

.إلى انخ اأ  جم الصادرات الصينية من اليوريا

تتتتتاشتتتتت دت األستتتتتعار العالميتتتتتة للتتتتتاهم • لتتتتتام ارت اع 

1867.90لتستتتجل ، 2021نتتتوفمبر 12األستتتبو  المنت تتتا يتتتو  

ا  ادوالر  ا 1816.40، مقابل أو ية/أمريكيًّ ادوالر  أو ية /أمريكيًّ

، 2021نتتوفمبر 5بن ايتتة تعتتامات األستتبو  المنت تتا يتتو  

.%2.84بنسبة ارت ا  أسبوعا بل م 

م أرجع المةللو  ستبم ارت تا  األستعار العالميتة للتاه•

ارت تتتتتا  الطلتتتتتم علتتتتتى التتتتتاهم بستتتتتبم المختتتتتاوف إلتتتتتى 

فتا المتزايدق بش   التضخم، مما أدى إلى تراجع الرسبتة

ن إلتتى ارت تتا  أستتعار المستتت لكيالمختتاطرق، باةضتتافة 

مرين ممتا دفتع المستتثالمتةدق األمريكية؛ فا الواليات 

م لاستثمار فا الاهم كمتاذ قمتن ضتد مختاوف التضتخ

.وتباطا اال تصاد العالما

//

//
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ملحق إحصائي

يتضمن تطور أسعار المةا يل الزراعية 
والمعاد  والبتروم، ونسم الت ير الش ري 

والسنوي ل ا
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ملحق إحصائي

أستتتعار مةصوم الارق

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021نوفمبر 12
الدولة

7.84 3.75 245.08 األرجنتين

(طن/ دوالر أمريكا)

أستتتعار مةصوم فوم الصويا

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021نوفمبر 12
الدولة

2.96 0.45 493.80
الواليات المتةدق 

األمريكية

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

9

أسعار البتروم العالمية

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021نوفمبر 12
السلعة

88.77 1.50 82.17 لا  برنم 

96.47 0.19 80.79 لا  سرا تكساأل 

92.40 2.00 454 (  ار)  ارات البتروم

(برميل/ دوالر أمريكا)

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

أستتتعار مةصوم القم 

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021نوفمبر 12
الدولة

65.86 11.68 421.72 األرجنتين

35.57 8.66 340.07 فرنسا

(طن/ دوالر أمريكا)

أسعار  السكر العالمية

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021نوفمبر 12
السلعة

29.57 1.97 527.20 السكر األبي  

(طن/ دوالر أمريكا)
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ملحق إحصائي

أستتتعار المعاد  

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021نوفمبر 12
السلعة

22.81 26.12 93.40 لا  الةديد

51.81 5.00 630.00 البيليم

57.13 1.57 856.00 الصلم

0.25 6.23 1867.90 (أو ية/دوالر)الاهم

(طن/ دوالر أمريكا)

10

Source: Thomson Reuters.

أستتتعار مةصوم األرز األبي  

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021نوفمبر 12
الدولة

17.78 2.63 370.00 )*(تاياند

12.37 0.00 425.00 فيتنا 

10.13 2.74 355.00 باكستا 

(طن/ دوالر أمريكا)

أستتتعار سماد اليوريا

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021نوفمبر 12
الدولة/ المنطقة

262.81 15.94 881.85
الواليات –نيو أورلينز 

المتةدق األمريكية

271.49 20.92 925.00 مصر

262.60 36.69 950.00 الخليج العربا

274.74 30.88 890.00 أوكرانيا

(طن/ دوالر أمريكا)

.%10الطويلالتاياندياألرز)*(
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