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عن المركز
شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس

السواراا الميسر  -منس شأسهتع عسا  – 1985عسد تحسوالتت

ليُواكسسسل التايسسسرات التسسس مسسسرع بهسسسا المجتمسسسع الميسسسر  .فقسسسد ا سسستر فسسس مرىلتسسسع ا ولسسس ( )1999-1985بتطسسسوار الةنيسسس
المعلوماتي ف مير .ثم كان إشأاا واار اتتياتت وتكنولوجيا المعلومات عا ( )1999شقط تحسوال رييةس فس
مةيرتع ليُؤد دوره كمُؤسة فكر )(Think Tankتدعم جهود مُتخ القرار ف شت مجاتت التنمي .
ومن ذلس

الحسي

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

التنمي س الأسسامل وإقام س ىسسوار مجتمع س بنعسساا وتعزاسسز قنسسوات التوامسسي مسسع المسسوا

التنمي و دفها ا سم ؛ ا مر ال

الميسسر ال س

اُعسسد اا س

اؤ لع لالضطالع بدور نكةر ف مسنع الةياسس العامس وتعزاسز ك ساا جهسود

التنمي وفعاليتها وترسيخ مجتمع المعرف .
وف سةيي تحقيق ذل
القرار .وىت اتةن لع ذل

احمي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عل عاتقع مهم نن اكون داعمًا لكي متخس
فإشع اةع باستمرار إل نن اكون أحد أفضل مؤسسات الفكر ) (Think Tankعلس

المةستو المحلس والقليمس والسدول  .وقسد واكسسل ذلس

اعتسراي إقليمس ودولس بسدوره الجسسو ر كمؤسةس فكسسر

كسان خ سره شتساي "برشسام مراكسز ال كسر والمجتمعسات المدشيس )(Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP
بجامع بنةل اشيا ا مراكيس " التس تسم العسالن عنهسا فس فةرااسر  2021؛ ىيس

تسم ا تيسار مركسز المعلومسات ودعسم اتخساذ

القرار ليكون:
 ضمن أفضل  20مركز فكر على مستوى العالم استتجابة لجاحةتة "كوفيتد "19-لعتا ( 2020ال يوجتد ترتيتم مد ةتدد
للقاحمة).
 فتتا المرتبتتة التتت  21متتن بتتين  64مركتتز فكتتر علتتى مستتتوى العتتالم كصتتا م أفضتتل فكتترق أو نمتتوذ جديتتد تتا
بتطتتويرخ لتتام عتتا  ،2020ألتتاا بعتتين االعتبتتار أن ت ال يوجتتد أي مركتتز فكتتر مصتتري قلتتر تتتم تصتتني
المعيار.
 فا المرتبة الت  14من إجمالا  101مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعا .2020

وفقتتا ل تتاا
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عن النش ة
تعد نسعار الةلع اتستراتيجي مؤشسرًا للتايسرات فس العسرل والطلسل وبالتسال امكس نن تكأس

عس الظسروي

يسسر الطةيعيس التس انةاس ات تمسسا بهسسا واةسساعد رمسسد نسسسعار ا سسسوار الدوليس فس دعسسم القسسرارات القايمس علس
ا دلس واتسسستراتيجيات وقسسد نثةتسست نىسسداأل تقلةسسات ا سسسعار فس ال تسسرات الماضسسي قيمس المعلومسسات والتحلسسيالت
الةوقي ف الوقست المناسسل؛ مس نجسي التخ يس

مس الثسار الةسلةي ومعرفس اتجا سات ا سسعار فس الةورمسات

العالمي .
واقسسو المركسسز بسسدور ريسسي

فس رمسسد بياشسسات نسسسعار الةسسلع اتسسستراتيجي كررالنف

الةسسسلع اتسسسستراتيجي المحوراسسس وتحليلهسسسا وشأسسسر ا مسسس

والقمر والررب

و ير سسا مس

سسسال اتعتمسسساد علسسس قاعسسسد بياشسسسات رواتسسسرا العالميسسس

( )Thomson Reutersوإدار معلومسات الطاقس ا مراكيس ( )Information Administration US Energyبالضساف
إلس التقسارار اليسادر عس المنظمسات الدوليس والمواقسع ال ةاراس الدوليس ون مهسا؛ الموقسع ال ةسار نواسي بسسراا
( (Oil priceووكال بلومةرج ا مراكي ).(Bloomberg

تطورات أسعار السلع االستراتيجية

السنة ( - )2العدد ( 30 –)90نوفمبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

رحيس المركز
السيد  /أسامة الجو ري
مساعد رحيس مجلس الوزراء
رحيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رحيس التةرير
د .أ مد لما
رحيس اةدارق المركزية لمةور المعلومات

اةشراف العا
أ .أسماء نور الدين
متتتتتتدير اةدارق العامتتتتتتة لتةليتتتتتتل المعلومتتتتتتات
والبةوث

رحيس فريق اةعداد
أ .بثينة فر

فريق اةعداد
أ .أسمتاء دستتو تا
أ .دينا عطا هللا

التصميم الجرافيكا
أ .أ متتتتتتتد بيتتتتتتم
لالص الشكر والتقدير إلى كل متن :إدارق الجتودق،
وإدارق متتوارد البيانتتات ،واةدارق العامتتة للختتدمات
اال ترافيتتتتة؛ لتعتتتتاون م فتتتتتا ستتتتبيل إنجتتتتاز تتتتتاا
العمل على الوج األكمل.
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أ م النقاط الرحيسة
 انخ تتت

ستتتعر لتتتا برنتتتت بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبو المنت تتتا يتتتو  26نتتتوفمبر  ،2021ليستتتجل  72.72دوالرا

أمريك ًّيتتا/برميتتل مقابتتل  78.89دوالرا أمريكيًّتتا/برميتتل بن ايتتة تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو  19نتتوفمبر ،2021
بنستتبة انخ تتاب أستتبوعا بل تتت  ،%7.82كمتتا ش ت د ستتعر لتتا ستترا تكستتاأل الوستتيط األمريكتتا انخ اضتتا

بن ايتتة تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو  26نتتوفمبر  ،2021ليصتتل إلتتى  68.15دوالرا أمريك ًّيتتا/برميتتل ،مقابتتل 76.10
دوالرا أمريكيًّا/برميل بن اية تعامات األسبو المنت ا يتو  19نتوفمبر  ، 2021بنستبة انخ تاب أستبوعا بل تت
.%10.45
 ارت تتع معظتتم األستتعار العالميتتة للستتلع الزراعيتتة بن ايتتة تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو  26نتتوفمبر ،2021
باستثناء (فوم الصويا والسكر) والتا ش دت انخ اضا لام ال ترق ن س ا.
 شت دت األستتعار العالميتتة للبيليتتت انخ اضتتا لتبلتتن نةتتو  615.00دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات األستتبو
المنت تتا يتتو  26نتتوفمبر  ،2021مقابتتل  630.00دوالرا أمريكيًّتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات يتتو  19نتتوفمبر  ،2021بنستتبة
انخ اب أسبوعا بل ت .%2.38
 ش ت دت األستتعار العالميتتة للصتتلم انخ اضتتا لتتام األستتبو المنت تتا يتتو  26نتتوفمبر  ،2021لتستتجل 836.53
دوالرا أمريكيًّا/طن ،مقابتل  845.79دوالرا أمريكيًّا/طتن بن ايتة تعتامات األستبو المنت تا يتو  19نتوفمبر ،2021
بنسبة انخ اب أسبوعا بل ت .%1.09
 ش دت األسعار العالمية لخا الةديد ارت اعا لتبلن نةو  94.44دوالرا أمريكيًّتا/طتن بن ايتة تعتامات األستبو
المنت تتا يتتو  26نتتوفمبر  ،2021مقابتتل  92.78دوالرا أمريكيًّتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات يتتو  19نتتوفمبر  ،2021بنستتبة
ارت ا أسبوعا بل ت .%1.79
 ش ت دت األستتعار العالميتتة للتتا م انخ اضتتا لتتام األستتبو المنت تتا يتتو  26نتتوفمبر  ،2021لتستتجل 1785.30
دوالرا أمريكيًّا/أو ية ،مقابل  1851.20دوالرا أمريكيًّا/أو ية بن اية تعامات األسبو المنت ا يو  19نوفمبر ،2021
بنسبة انخ اب أسبوعا بل ت .%3.56

 شتت دت األستتتعار العالميتتتة لستتتماد اليوريتتتا انخ اضتتتا ط ي تتتا لتبلتتتن نةتتتو  926.66دوالرا أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة
تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو  26نتتوفمبر  ،2021مقابتتل  926.79دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات األستتبو
المنت ا يو  19نوفمبر  ،2021بنسبة انخ اب أسبوعا بل ت .%0.01
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تطـــور أسعــار البترول
ستعر لتا
سعر لا برنتت ،كمتا انخ ت
انخ
سرا تكساأل الوسيط األمريكا بن اية تعامات
األسبو المنت ا يو  26نوفمبر .2021
•

ستتتتعر لتتتتا برنتتتتت بن ايتتتتة تعتتتتامات األستتتتبو
انخ تتتت
المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو  26نتتتتتتتوفمبر  ،2021ليستتتتتتتجل  72.72دوالرا
أمريكيًّا/برميل مقابل  78.89دوالرا أمريكيًّا/برميل بن ايتة
تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو  19نتتوفمبر  ،2021بنستتبة
انخ اب أسبوعا بل ت .%7.82

•

أرجتع المةللتوا الستتبم فتا انخ تاب أستتعار التن ط إلتى
إلى مخاوف من متةور كورونتا الجديتد "أوميكتروا" والتاي
تتتتتم اكتشتتتتاف ألوم متتتترق فتتتتا جنتتتتوا إفريقيتتتتا وصتتتتن ت
منظمتتة الصتتةة العالميتتة علتتى أنتت "مثيتتر للقلتتق"؛ األمتتر
التتتدوم األوروبيتتتة والواليتتتات
التتتاي أدى إلتتتى فتتترب بعتتت
المتةتتدق األمريكيتتة ،وكنتتدا ،وبريطانيتتا ،وسواتيمتتاال يتتودا
على الس ر من جنوا إفريقيتا ،يت أاتار المتةتور الجديتد
متتتن "كوفيتتتد "19-التتتاعر للمستتتتثمرين ،وازدادت المختتتاوف
المعتروب فتا الربتع األوم متن العتا
من تضخم فتاح
المقبل.

•

كمتتا شت د ستتعر لتتا ستترا تكستتاأل الوستتيط األمريكتتا
انخ اضتتتتتا بن ايتتتتتة تعتتتتتامات األستتتتتبو المنت تتتتتا يتتتتتو
 26نتتتوفمبر  ،2021ليصتتتل إلتتتى  68.15دوالرا أمريك ًّيتتتا/برميتتتل،
مقابتتتتتل  76.10دوالرا أمريك ًّيتتتتتا/برميتتتتتل بن ايتتتتتة تعتتتتتامات
األستتبو المنت تتا يتتو  19نتتوفمبر  ،2021بنستتبة انخ تتاب
أسبوعا بل ت .%10.45

تطور أسعار لا برنت
لام األسبو المنت ا يو  26نوفمبر 2021
(دوالر أمريكا/برميل)

82.22

82.31

82.31

79.70

78.89

72.72

//
26-Nov-21

25-Nov-21

24-Nov-21

23-Nov-21

22-Nov-21

19-Nov-21

Source: Thomson Reuters.

أسعار لا برنت لام (يونيو –نوفمبر )2021

(دوالر أمريكا /برميل)

84
80

76

يةت ظ بن "جولدماا" بتو عات عنتد  85دوالرا
لمتوستتط أستتعار برنتتت للربتتع األليتتر متتن تتاا
العا
•

أشار بنت "جولتدماا" إلتى أا ستوق التن ط ال تتزام تعتانا
متتن عجتتز ،ولكتتن علتتى التترسم متتن ذلت ف ن تتا تةتتافظ علتتى
تقديرات لمتوستط لتا برنتت عنتد  85دوالرا للبرميتل فتا
الربع الرابع لعا 2021؛ وذلت ألا انخ تاب أستعار التن ط
تتاا الش ت ر كتتاا متتدفوعا بالمختتاوف متتن انتشتتار متةتتور
جديد من متةورات كوفيد 19-التا اجتا تت أوروبتا ،وفترب
يتتود جديتتدق علتتى اةستتاق فتتا العديتتد متتن البلتتداا ،كمتتا
أفتتاد البن ت فتتا متتاكرق للمستتتثمرين ،أا االنخ تتاب تد
تجتتاوز بكثيتتر المختتاطر األساستتية ال عليتتة؛ بستتبم جتتم
.
التداوم المنخ

•

و د أشتار البنت إلتى أا بيانتات المختزوا تتدم علتى وجتود
عجز بين العرب والطلم بلن والا مليونا برميل يوميا
لتتام األستتابيع األربعتتة الماضتتية ،وفتتا الوا تتع أا جتتم
العجتتتز ستتتي طا أزمتتتة التنتتتا ص بتتتين الطلتتتم والعتتترب
الطلتم؛ ممتا يقلتل متن ا تمتاالت ستةم
ل رضية ل
الن ط من المخزوا االستراتيجا.

72
68
64
23-nov

Nov-21

Oct-21

Sept-21

Aug-21

Jul-21

Jun-21

Source: https://invezz.com/news/2021/11/23/crude-oil-price-outlook-goldman-sachsmaintains-q421-forecast/

•

وفقتا لشتركة بيكتر يتوز ( )Baker Hughesفقتد ارت تع
عدد منصات التنقيم عن الن ط فا الواليات المتةتدق
األمريكيتتة بوا تتتع  6منصتتتات ليستتجل  467منصتتتة فتتتا
األستتبو المنت تتا يتتو  26نتتوفمبر  ،2021و تتو أعلتتى متتن

نظيتترخ فتتا العتتا الماضتتا بمقتتدار  226منصتتة ،بينمتتتا
استتتتقر عتتتدد منصتتتات التنقيتتتم عتتتن ال تتتاز الطبيعتتتا
لتستتتجل  102منصتتتة ،وبتتتال

ارت تتتع مجمتتتو منصتتتات

التنقيم عن الن ط وال از الطبيعا معتا فتا األستبو
المنت تتتتتا يتتتتتو  26نتتتتتوفمبر  2021ليستتتتتجل  569منصتتتتتة
نشطة فا الواليات المتةدق األمريكية.
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تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية
ارت ع معظم األسعار العالمية للسلع الزراعية بن اية تعامات األستبو المنت تا يتو  26نتوفمبر  ،2021باستتثناء (فتوم
الصويا والسكر) والتا ش دت انخ اضا لام ال ترق ن س ا.

 01األسعار العالمية للقم
•

شتتت دت األستتتعار العالميتتتة للقمتتت ارت اعتتتا لتبلتتتن نةتتتو

تطور أسعار القم عالميًّا(*)
لام األسبو المنت ا يو  26نوفمبر 2021

 377.65دوالرا أمريكيًّتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبو
(دوالر أمريكا /طن)

المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو  26نتتتتتتتوفمبر  ،2021مقابتتتتتتتل  377.50دوالرا
أمريكيًّا/طن بن ايتة تعتامات يتو  19نتوفمبر  ،2021بنستبة
ارت ا أسبوعا بل ت .%0.04
•

383.48

أرجتتع المةللتتوا الستتبم فتتتا ارت تتا أستتعار القمتت إلتتتى

379.49
377.65

ارت ا الطلم على القم األرجنتينا ،متع مختاوف بشتأا
اةمتتتدادات ،يتتت

383.48

382.45

377.50

تضتتتاع ت مبيعتتتات القمتتت التصتتتديري

//
19-Nov-21 22-Nov-21 23-Nov-21 24-Nov-21 25-Nov-21 26-Nov-21

لألرجنتتتتتين لعتتتتا  2022/ 2021علتتتتى متتتتدار العتتتتا ؛ مدفوعتتتتة

Source: Thomson Reuters.

بالمختتاوف متتن التو عتتات العالميتتة بانخ تتاب إمتتدادات

(*) متوسط السعر العالما للقم فا فرنسا واألرجنتين.

القم .

تطور أسعار الارق عالميًّا(*)
لام األسبو المنت ا يو  26نوفمبر 2021

02
•

أسعار الارق العالمية

(دوالر أمريكا /طن)

شتتتت دت األستتتتعار العالميتتتتة للتتتتارق األرجنتينتتتتا ارت اعتتتتا
لتستجل نةتو  251.48دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتة تعتتامات
252.17

251.48

األستتتتتتتتتبو المنت تتتتتتتتتا يتتتتتتتتتو  26نتتتتتتتتتوفمبر  ،2021مقابتتتتتتتتتل

252.17

 248.23دوالرا أمريكيًّا/طن بن اية تعامات يو  19نوفمبر
248.23

 ،2021بنسبة ارت ا أسبوعا بل ت .%1.31
•

248.92

أرجع المةللوا السبم فا ارت تا ستعر التارق األرجنتينتا
إلتتتى ارت تتتا الطلتتتم عليتتت  ،يتتت

248.23

//
19-Nov-21 22-Nov-21 23-Nov-21 24-Nov-21 25-Nov-21 26-Nov-21

ارت عتتتت المبيعتتتات فتتتا
Source: Thomson Reuters.

األرجنتتتين بشتتتكل كبيتتر لتتتام تتاا األستتتبو  ،بنستتتبة %45

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

مقارنة باألسبو الماضا.

4

تطورات أسعار السلع االستراتيجية

السنة ( - )2العدد ( 30 –)90نوفمبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

تابع :تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية
 03األسعار العالمية ل وم الصويا
•

تطور أسعار فوم الصويا عالميًّا(*)
لام األسبو المنت ا يو  26نوفمبر 2021

انخ ضتتت أستتعار فتتوم الصتتويا فتتا الواليتتات المتةتتتدق

(دوالر أمريكا /طن)

األمريكيتتة لتتام األستتبو المنت تتا يتتو  26نتتوفمبر ،2021
لتستتتجل  498.10دوالرا أمريكيتتتا/طتتتن ،مقابتتتل  500.80دوالر
أمريكتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبو المنت تتتا يتتتو

 19نوفمبر  ،2021بنسبة انخ اب أسبوعا بل ت .%0.54
•

498.10

503.10

505.50

506.00

505.50

500.80

أرجتتتع المةللتتتوا ستتتبم انخ تتتاب أستتتعار فتتتوم الصتتتويا
األمريكا إلى تراجع الطلتم الصتينا عليت  ،باةضتافة إلتى
المختتاوف متتن اكتشتتاف متةتتور "أوميكتتروا" الجديتتد فتتا
جنتتتوا إفريقيتتتا ،يتتت
) )USDAبخ

//
26-Nov-21

صتتتر ت وزارق الزراعتتتة األمريكيتتتة

25-Nov-21

24-Nov-21

23-Nov-21

19-Nov-21

22-Nov-21

Source: Thomson Reuters.

تو عات ا بشأا جتم صتادرات الستلع

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

الزراعيتتة األمريكيتتة للعتتا المقبتتل يتتو الثااتتاء الموافتتق
 23نوفمبر .2021

عالميًّا(*)

تطور أسعار األرز األبي
لام األسبو المنت ا يو  26نوفمبر 2021

 04األسعار العالمية لألرز األبي
•

ش ت دت األستتعار العالميتتة لتتألرز األبتتي

ارت اعتتا لتبلتتن

(دوالر أمريكا /طن)

نةتتتتتتو  387.67دوالرا أمريك ًّيتتتتتتا/طتتتتتتن بن ايتتتتتتة تعتتتتتتامات
األستتتبو المنت تتتا يتتتو  26نتتتوفمبر  ،2021مقابتتتل 383.33
دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات يتتو  19نتتوفمبر ،2021

بنسبة ارت ا أسبوعا بل ت .%1.13
•

387.67

387.67

387.67

387.67

387.67
383.33

أرجتتتع المةللتتتوا ستتتبم ارت تتتا األستتتعار العالميتتتة لتتتألرز
األبتتي

إلتتى ارت تتا الطلتتم العتتالما؛ ي ت

ارت تتع جتتم

صتتادرات األرز فتتا تايانتتد للش ت ر الختتامس علتتى التتتوالا

26-Nov-21

25-Nov-21

24-Nov-21

23-Nov-21

فتتا أكتتتوبر  ،2021ووفقتتا لبيانتتات وزارق التجتتارق التايانديتتة

22-Nov-21

//

19-Nov-21

Source: Thomson Reuters.

فقتتد ستتجلت الصتتادرات التايانديتتة لتتام ال تتترق (ينتتاير -

(*) متوسط

السعر العالما لألرز األبي

فا تاياند وفيتنا وباكستاا.

أكتوبر  )2021والى  4.59مايين طن متري.
تطور أسعار السكر عالميًّا(*)
لام األسبو المنت ا يو  26نوفمبر 2021

 05أسعار السكر العالمية
•

انخ ضت أسعار الستكر عالميًّتا لتام األستبو المنت تا
(دوالر أمريكا /طن)

يتتتتو  26نتتتتوفمبر  2021لتستتتتجل  501.40دوالر أمريكتتتتا/طتتتتن،
مقابتتتتتتل  512.60دوالرا أمريك ًّيتتتتتتا/طتتتتتتن بن ايتتتتتتة تعتتتتتتامات
األستتبو المنت تتا يتتو  19نتتوفمبر  ،2021بنستتبة انخ تتاب
أسبوعا بل ت .%2.18
•

501.40

511.20

518.40

518.40

512.60

508.00

أرجتتتع المةللتتتوا الستتتبم فتتتا انخ تتتاب أستتتعار الستتتكر
عالميًّا إلى انخ تاب أستعار التن ط الختا ؛ يت

انخ ت

بتأكثر متن  %12يتو الجمعتة الموافتق  26نتوفمبر  ،2021األمتتر
//

التتاي أدى إلتتتى انخ تتتاب أستتعار اةيثتتتانوم؛ ممتتتا أدى إلتتتى

26-Nov-21

25-Nov-21

24-Nov-21

لجوء منتجتا الستكر إلتى إنتتا الستكر بتدلا متن اةيثتانوم،

23-Nov-21

22-Nov-21

19-Nov-21

Source: Thomson Reuters.

والاي سيؤدي إلى وفرق اةنتا .

(*) متوسط السعر العالما للسكر.

5

تطورات أسعار السلع االستراتيجية

السنة ( - )2العدد ( 30 –)90نوفمبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

تطـــور أسعــار المعادن
تطور أسعار البيليت عالميًّا
لام األسبو المنت ا يو  26نوفمبر 2021

 01أسعار البيليت العالمية
•

ش دت األسعار العالمية للبيليت انخ اضا لتبلن نةتو

(دوالر أمريكا /طن)

 615.00دوالرا أمريكيًّتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبو
المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو  26نتتتتتتتوفمبر  ،2021مقابتتتتتتتل  630.00دوالرا
أمريك ًّيتتتتا/طتتتتن بن ايتتتتة تعتتتتامات يتتتتو  19نتتتتوفمبر ،2021

630.00 630.00

بنسبة انخ اب أسبوعا بل ت .%2.38
•

630.00

630.00

630.00

أرجتتع المةللتتوا الستتبم فتتا انخ تتاب أستتعار البيلي تت
615.00

عالميتتتتا إلتتتتى انخ تتتتاب الطلتتتتم الصتتتتينا عليتتتت  ،يتتتت

تراجعتتت واردات الصتتين متتن البيليتتت لتتام أكتتتوبر ،2021
بنستتبة انخ تتاب  %21علتتى أستتاأل شت ري ،وبنستتبة %5

//
26-Nov-21

25-Nov-21

24-Nov-21

23-Nov-21

علتتتى أستتتاأل ستتتنوي ،وفقتتتا أل تتتدث بيانتتتات الجمتتتار

22-Nov-21

19-Nov-21

Source: Thomson Reuters.

الصينية الصادرق لام اا األسبو .

 02أسعار الصلم العالمية
•

تطور أسعار الصلم عالميًّا
لام األسبو المنت ا يو  26نوفمبر 2021

شتتتت دت األستتتتعار العالميتتتتة للصتتتتلم انخ اضتتتتا لتتتتام
(دوالر أمريكا /طن)

األستتبو المنت تتتا يتتتو  26نتتتوفمبر  ،2021لتستتتجل 836.53
دوالرا أمريكيًّتتا/طتتن ،مقابتتل  845.79دوالرا أمريكيًّتتا/طتتتن
بن ايتتة تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو  19نتتوفمبر ،2021
بنسبة انخ اب أسبوعا بل ت .%1.09
•

836.53

837.89

841.50

841.50

845.79

844.07

أرجتتع المةللتتوا الستتبم فتتا انخ تتاب أستتعار الصتتلم
عالم ًّيتتتا إلتتتى انخ تتتاب الطلتتتم الصتتتينا عليتتت  .فقتتتد تتتا
بع

مست لكا الصلم بتأجيل الطلبتات الجديتدق ،متن

بتتتل التجتتتار ومتتتن المقتتترر أا تتتتنخ

ِ
الش ر المقبل.

//

األستتتعار أيضتتتا

26-Nov-21

22-Nov-21

Source: Thomson Reuters.

 03أسعار لا الةديد
•

25-Nov-21

24-Nov-21

23-Nov-21

19-Nov-21

تطور أسعار لا الةديد عالميًّا
لام األسبو المنت ا يو  26نوفمبر 2021

ش ت دت األستتعار العالميتتة لختتا الةديتتد ارت اعتتا لتبلتتن
نةتو  94.44دوالرا أمريكيًّتا/طتن بن ايتة تعتامات األستبو

(دوالر أمريكا /طن)

المنت تتتتتتتتا يتتتتتتتتو  26نتتتتتتتتوفمبر  ،2021مقابتتتتتتتتل  92.78دوالرا
أمريكيًّا/طن بن اية تعتامات يتو  19نتوفمبر  ،2021بنستبة
ارت ا أسبوعا بل ت .%1.79
•

94.44

94.33

93.99

93.99
93.39

أرجتتع المةللتتوا الستتبم فتتا ارت تتا أستتعار لتتا الةديتتد

92.78

إلتتتى استتتت ناف اةنتتتتا المةتمتتتل فتتتا مصتتتانع الصتتتلم،
والعوامتتل الكليتتة الصتتاعدق فتتا الصتتين ،علتتى التترسم متتن
يتتتود االنبعااتتتات األكثتتتر صتتترامة فتتتا مدينتتتة "تان شتتتاا"

//
26-Nov-21

الصينية ،مع تو ع استمرار إنتا الصلم فا الصين.

25-Nov-21

24-Nov-21

23-Nov-21

22-Nov-21

19-Nov-21

Source: Thomson Reuters.
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تطورات أسعار السلع االستراتيجية

السنة ( - )2العدد ( 30 –)90نوفمبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

تابع :تطـــور أسعــار المعادن
 04أسعار الا م العالمية
•

شتتتت دت األستتتتعار العالميتتتتة للتتتتا م انخ اضتتتتا لتتتتام

عالميًّا(*)

تطور أسعار الا م
لام األسبو المنت ا يو  26نوفمبر 2021

األستتبو المنت تتا يتتو  26نتتوفمبر  ،2021لتستتجل 1785.30

(دوالر أمريكا /أو ية)

دوالرا أمريكيًّا/أو ية ،مقابل  1851.20دوالرا أمريكيًّا/أو ية
بن ايتتة تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو  19نتتوفمبر ،2021
بنسبة انخ اب أسبوعا بل ت .%3.56
•

1851.20

أرجتتتتع المةللتتتتوا ستتتتبم انخ تتتتاب األستتتتعار العالميتتتتة

1806.00

للتتا م إلتتى ارت تتا عواحتتد التتدوالر وستتندات الخزانتتة ،متتع

1783.50 1783.50 1784.10 1785.30

التو عتتتتات بارت تتتتا أستتتتعار ال احتتتتدق األمريكيتتتتة العتتتتا
//

المقبتتتتتتل ،مدعومتتتتتتة ب عتتتتتتادق تعيتتتتتتين رحتتتتتتيس مجلتتتتتتس

26-Nov-21

25-Nov-21

24-Nov-21

23-Nov-21

اال تياطا ال يدرالا "جيرو باوم".

19-Nov-21

22-Nov-21

Source: Thomson Reuters.
(*) السعر

العالما للا م.

تطـــور أسعــار األسمدة
أسعار سماد اليوريا
•

عالميًّا(*)

تطور أسعار سماد اليوريا
لام األسبو المنت ا يو  26نوفمبر 2021

شتتت دت األستتتعار العالميتتتة لستتتماد اليوريتتتا انخ اضتتتا

(دوالر أمريكا /طن)

ط ي تتتا لتبلتتتن نةتتتتو  926.66دوالرا أمريكيًّتتتا/طتتتتن بن ايتتتتة
تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو  26نتتوفمبر  ،2021مقابتتل
 926.79دوالرا أمريكيًّتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبو
المنت تتا يتتو  19نتتوفمبر  ،2021بنستتبة انخ تتاب أستتبوعا

926.79

بل ت .%0.01
•

926.79

926.79

926.79

926.79

926.66

أرجتتتتع المةللتتتتوا ستتتتبم انخ تتتتاب األستتتتعار العالميتتتتة

//
26-Nov-21

لستتماد اليوريتتا إلتتى بتتطء نشتتاط ستتوق اليوريتتا العالميتتة

25-Nov-21

24-Nov-21

23-Nov-21

22-Nov-21

19-Nov-21

Source: Thomson Reuters.

بشكل ملةوظ لام تاا األستبو بعتد أ تدث منا صتة

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

ندية لشراء اليوريا.

7

تطورات أسعار السلع االستراتيجية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ملحق إحصائي
يتضمن تطور أسعار المةاصيل الزراعية
والمعادا والبتروم ،ونسم الت ير الش ري
والسنوي ل ا

السنة ( - )2العدد ( 30 –)90نوفمبر 2021

تطورات أسعار السلع االستراتيجية

السنة ( - )2العدد ( 30 –)90نوفمبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ملحق إحصائي
أسعار البتروم العالمية

(دوالر أمريكا /برميل)

السلعة

السعر فا
 26نوفمبر 2021

الت ير الش ري
() %

الت ير السنوي
() %

لا برنت

72.72

15.83

52.13

لا سرا تكساأل

68.15

19.49

49.09

467

5.20

93.80

ارات البتروم (

ار)

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية
أستتتعار مةصوم القم

(دوالر أمريكا /طن)

الدولة

السعر فا
 26نوفمبر 2021

الت ير الش ري
()%

الت ير السنوي
()%

األرجنتين

418.04

9.58

64.41

فرنسا

337.25

1.88

33.38

أستتتعار مةصوم الارق

(دوالر أمريكا /طن)

الدولة

السعر فا
 26نوفمبر 2021

الت ير الش ري
() %

الت ير السنوي
() %

األرجنتين

251.48

2.77

10.61

أستتتعار مةصوم فوم الصويا

(دوالر أمريكا /طن)

الدولة

السعر فا
 26نوفمبر 2021

الت ير الش ري
() %

الت ير السنوي
() %

الواليات المتةدق
األمريكية

498.10

0.90

3.19

أسعار السكر العالمية
السلعة
السكر األبي

(دوالر أمريكا /طن)

السعر فا
 26نوفمبر 2021

الت ير الش ري
() %

الت ير السنوي
() %

501.40

1.94

24.08

Source: Thomson Reuters.
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تطورات أسعار السلع االستراتيجية

السنة ( - )2العدد ( 30 –)90نوفمبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ملحق إحصائي
أستتتعار مةصوم األرز األبي

(دوالر أمريكا /طن)

الدولة

السعر فا
 26نوفمبر 2021

الت ير الش ري
() %

الت ير السنوي
() %

تاياند(*)

378.00

1.82

20.42

فيتنا

420.00

2.33

15.15

باكستاا

365.00

1.39

3.95

(*)األرز التاياندي الطويل .%10

أستتتعار المعادا

(دوالر أمريكا /طن)

السلعة

السعر فا
 26نوفمبر 2021

الت ير الش ري
() %

الت ير السنوي
() %

لا الةديد

94.44

22.89

23.61

البيليت

615.00

6.82

37.43

الصلم

836.53

4.20

48.49

الا م (دوالر/أو ية)

1785.30

0.41

1.13

أستتتعار سماد اليوريا

(دوالر أمريكا /طن)

المنطقة /الدولة

السعر فا
 26نوفمبر 2021

الت ير الش ري
() %

الت ير السنوي
() %

نيو أورلينز – الواليات
المتةدق األمريكية

890.12

16.61

239.29

مصر

945.00

11.83

255.93

الخليج العربا

961.50

26.51

260.79

أوكرانيا

910.00

18.95

279.17

Source: Thomson Reuters.
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