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عن المركز
شهد مركز لمعلوممز و عم زت لذ ز ق لم زرلا لملز لس معووزا لمزمصال لمع
ميُملكزززل لملايزززرلو لملززز مزززرع لهززز لمعولعزززس لمع
لمعلومم ذي ف م

عصلا لتذ

ر ثت ك ن إنش

زززر

زر -منز نشزتذ

ف زززد ل زززلر فززز مرىولززز ل عمززز ( )1999-1985للطزززمار لمةنيززز

تو عذكنمممجي لمعلومم و

مةيرذ ميُؤم معاه كعُؤسة فكر ) (Think Tankذد ت جهمم مُل

( )1999ن ط ذحزمال اييةز فز

لم رلا ف شل مو تو لملنعي .

عمن قمك لمحين الةنع لمعرك اؤا مف مه أن اكمن لمعرك هم ل كثر ذعي ل ف موز
لملنعي ز لمش ز مو عإق م ز ىززملا مولعل ز لنع ز

لملنعي عهدفه ل سع ؛ ل مر لم

ز

 -1985زد ذحزمالتو

م زت لذ ز ق لم زرلا فز قضز ا

عذل ا ز قنززملو لململمززي مززس لمعززمل ن لمع

اُلززد

ززر لم ز

اؤهو مالضطالع لدعا أكةر ف مزنس لمةي سز لمل مز عذل از كفز

از

جهزمم

لملنعي عفل ميله عذرسيخ مولعس لمعلرف .
عف سةيي ذح يق قمك احعي مرك لمعلومم و عم ت لذ ق لم رلا و

ذ

مهع أن اكمن مل عً مكي مل ز

لم رلا عىل الةن م قمك فإن اةل ل سلعرلا إم أن اكمن أحد أفضل مؤسسات الفكر ) (Think Tankوز
لمعةزلم لمعحوز عللقويعز علمزدعم  .عقزد علكززل قمزك ل لزرلي إقويعز عمعمز لزدعاه لموززمهر كعؤسةز فكززر
عهززم م ز رهززر جوي ز ف ز نل ز ي "لرن ز م مرلك ز لمفكززر علمعولعل ز و لمعدني ز

(Think Tanks and Civil Societies

) Program, TTCSPلو ملززز لنةزززوف ني ل مراكيززز " لملززز ذزززت لل زززالن نهززز فززز فةرلازززر  2021؛ ىيزززم ذزززت ل ليززز ا مركززز
لمعلومم و عم ت لذ ق لم رلا ميكمن:
 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 متتوذ جديتتد تتا
بتطتتويرخ لتتام عتتا  ،2020ألتتاا بعتتين االعتبتتار أ 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
ذلد أسل ا لمةوس لتسلرلذيوي مؤشزرًل مولايزرلو فز لملزرل علمطوزل عل ملز م اعكزن أن ذكشز
يززر لمطةيليز لملز انةاز لتهلعز

زن لمظزرعي

لهز عاةز د امززد أسززل ا ل سززملر لمدعميز فز م ززت لم ززرلالو لم يعز

وز

ل ممز علتسززلرلذيوي و عقززد أثةلززت أىززدلأل ذ وةز و ل سززل ا فز لمفلززرلو لمع ضززي قيعز لمعلوممز و علملحوززيالو
لمةمقي ف لممقزت لمعن سزل؛ مزن أجزي لمل فيز

مزن للثز ا لمةزوةي عملرفز لذو هز و ل سزل ا فز لمةمامز و

لمل معي .
عا ززم لمعركز لززدعا ايززيا فز امززد لي نز و أسززل ا لمةززوس لتسززلرلذيوي كررالنف

والقمر والررب

ع يرهز مززن

لمةزززوس لتسزززلرلذيوي لمعحمااززز عذحويوهززز عنشزززره مزززن زززال لت لعززز م وززز ق زززد لي نززز و اعالزززرص لمل معيززز
( )Thomson Reutersعإملا ملوممز و لمط قز ل مراكيز ( )Information Administration US Energyل لضز ف
إمز لمل ز اار لم

ز ما

زن لمعنظعز و لمدعميز علمعملقزس لل ة ااز لمدعميز عأهعهز  :لمعمقزس لل ةز ا أعازي لززرلاا

( (Oil priceععك م لوممةرج ل مراكي ).(Bloomberg
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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 ور 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 البيا تتات ،واةدارق العامتتة للختتدمات
اال ترافيتتتتة؛ لتعتتتتاو

م فتتتتتا ستتتتبيل إ جتتتتاز تتتتتاا

العمل على الوج األكمل.
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أ م النقاط الرحيسة
 ارت تتتتع ستتتتعر لتتتتا بر تتتتم بن ايتتتتة تعتتتتامات األستتتتبو المنت تتتتا يتتتتو  24ديستتتتمبر  ،2021ليستتتتجل  76.14دوالرا
أمريك ًّيتتا/برميتتل مقابتتل  73.52دوالرا أمريك ًّيتتا/برميتتل بن ايتتة تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو  17ديستتمبر ،2021
بنسبة ارت ا أستبوعا بلتتم  ،%3.56كمتا شت د ستعر لتا

ترس تكستاس الوستيط األمريكتا ارت اعتا بن ايتة

تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو  24ديستتمبر  ،2021ليصتتل إلتتى  73.79دوالرا أمريك ًّيتتا/برميتتل ،مقابتتل  70.86دوالرا
أمريكيًّا/برميل بن اية تعامات األسبو المنت ا يو  17ديسمبر  ،2021بنسبة ارت ا أسبوعا بلتم .%4.13
 ارت عم معظتم األستعار العالميتة للستلع الزراعيتة بن ايتة تعتامات األستبو المنت تا يتو  24ديستمبر ،2021
باستثناء األرز األبيض ،والتا ش دت ا خ اضا لام ال ترق
 ش دت األستعار العالميتة للبيليتم ا خ اضتا لتبلت

س ا.

ةتو  595.00دوالرا أمريكيًّتا/طتن بن ايتة تعتامات األستبو

المنت تتا يتتو  24ديستتمبر  ،2021مقابتتل  600.00دوالر أمريكتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات يتتو  17ديستتمبر  ،2021بنستتبة
ا خ اض أسبوعا بلتم .%0.83
 شتتتت دت األستتتتعار العالميتتتتة للصتتتتلم ا خ اضتتتتا لتتتتام األستتتتبو المنت تتتتا يتتتتو  24ديستتتتمبر  ،2021لتستتتتجل
 788.89دوالرا أمريكيًّتتتا/طتتتتن ،مقابتتتتل  796.31دوالرا أمريك ًّيتتتتا/طتتتتن بن ايتتتة تعتتتتامات األستتتتبو المنت تتتتا يتتتتو
 17ديسمبر  ،2021بنسبة ا خ اض أسبوعا بلتم .%0.93
 ش دت األسعار العالمية لخا الةديد ارت اعا لتبل

ةو  112.54دوالرا أمريكيًّا/طتن بن ايتة تعتامات األستبو

المنت تتا يتتو  24ديستتمبر  ،2021مقابتتل  111.64دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات يتتو  17ديستتمبر  ،2021بنستتبة
ارت ا أسبوعا بلتم .%0.81
 شتتتتت دت األستتتتتعار العالميتتتتتة للتتتتتا م ارت اعتتتتتا لتتتتتام األستتتتتبو المنت تتتتتا يتتتتتو  24ديستتتتتمبر  ،2021لتستتتتتجل
 1811.20دوالرا أمريك ًّيتتا/أو يتتة ،مقابتتل  1803.80دوالرات أمريكيتتة/أو يتتة بن ايتتة تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو
 17ديسمبر  ،2021بنسبة ارت ا أسبوعا بلتم .%0.41
 ش ت دت األستتعار العالميتتة لستتماد اليوريتتا ا خ اضتتا لتبل ت

ةتتو  886.79دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات

األستبو المنت تتا يتو  24ديستتمبر  ،2021مقابتتل  914.76دوالرا أمريكيًّتا/طتتن بن ايتتة تعتامات األستتبو المنت تتا
يو  17ديسمبر  ،2021بنسبة ا خ اض أسبوعا بلتم .%3.06
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تطـــور أسعــار البترول
ارت ع سعر لا بر م ،كما ارت تع ستعر لتا ترس
تكستتتاس الوستتتيط األمريكتتتا بن ايتتتة تعتتتامات
األسبو المنت ا يو  24ديسمبر .2021
•

تطور أسعار لا بر م
لام األسبو المنت ا يو  24ديسمبر 2021
(دوالر أمريكا/برميل)

ارت ع سعر لا بر م بن اية تعامات األسبو المنت تا
يتو  24ديستمبر  ،2021ليستتجل  76.14دوالرا أمريكيًّتا/برميتتل
مقابتتتتل  73.52دوالرا أمريك ًّيتتتتا/برميتتتتل بن ايتتتتة تعتتتتامات

76.14

األستتتبو المنت تتتا يتتتو  17ديستتتمبر  ،2021بنستتتبة ارت تتتا
أسبوعا بلتم .%3.56
•

76.85

75.29

73.98

73.52

71.52

أرجتتتع المةللتتتوب الستتتبم فتتتا ارت تتتا أستتتعار التتتن ط إلتتتى
الستتتتتتيطرق علتتتتتتى تتتتتتتداعيات متةتتتتتتور فيتتتتتتروس كورو تتتتتتا
(أوميكروب) وتراجع المخاوف متن ارت تا

تاالت اةبتابة
//

ب  ،فقد أببح ابلا لا تتواء متن بتل التدوم ،لابتة متع
ِ
فتتتترض التتتتدوم يتتتتودا علتتتتى الستتتت ر لت تتتتادي مستتتتتويات

24-Dec-21

23-Dec-21

22-Dec-21

21-Dec-21

20-Dec-21

Source: Thomson Reuters.

العدوى المتزايدق.

•

كمتتا شت د ستتعر لتتا

تترس تكستتاس الوستتيط األمريكتتا
توليد الك رباء السنوي فا الواليات المتةدق من جميع
القطاعات لام ال ترق ()2020-1950

ارت اعتتتتتتا بن ايتتتتتتة تعتتتتتتامات األستتتتتتبو المنت تتتتتتا يتتتتتتو
 24ديستتمبر  ،2021ليصتتل إلتتى  73.79دوالرا أمريك ًّيتتا/برميتتل،
مقابتتتتتل  70.86دوالرا أمريك ًّيتتتتتا/برميتتتتتل بن ايتتتتتة تعتتتتتامات

(مليار كيلو واط /الساعة)

األستتتبو المنت تتتا يتتتو  17ديستتتمبر  ،2021بنستتتبة ارت تتتا
أسبوعا بلتم .%4.13

1,500
الطا ة المتجددق ()%21

1,000

الطا ة النووية ()%20
ال ةم ()%19

وفقا ةدارق معلومتات الطا تة األمريكيتة ،ا خ تض توليتد

500

ألرى ()>%1

الك رباء فا الواليتات المتةتدق األمريكيتة متن ال ةتم فتا
جميتتع القطاعتتات بنستتبة  %20فتتا عتتا  2020مقار تتة بعتتا

2000 2010 2020

 ، 2019بينمتتا زادت مصتتادر الطا تتة المتجتتددق ،بمتتا فتتا ذل ت
الطا تتة الشمستتية بنستتتبة  ،%9كمتتا متتتم طا تتة الريتتتا

1980 1990

1950 1960 1970

0

Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), Monthly Energy Review

بنستتتتبة  ،%14والتتتتتا تعتتتتد اليتتتتا المصتتتتدر األكثتتتتر ا تشتتتتارا

•

2,000

التاز الطبيعا ()%40

تو عتتتات بارت تتتا توليتتتد الطا تتتة المتجتتتددق فتتتا
الواليتتتتتتتتات المتةتتتتتتتتدق األمريكيتتتتتتتتة فتتتتتتتتا جميتتتتتتتتع
القطاعات فا عا 2022
•

17-Dec-21

•

وفقتا لشتركة بيكتر يتوز ( ،)Baker Hughesارت تع عتدد

للك رباء المتجددق فا الواليات المتةتدق األمريكيتة ،كمتا

منصتتتات التنقيتتتم عتتتن التتتن ط فتتتا الواليتتتات المتةتتتدق

زادت األلوا الشمستية المتصتلة علتى األستطح بنستبة
.%19

األمريكيتتتة بوا تتتع  5منصتتتات ليستتتجل  480منصتتتة فتتتا
األستتتتتتبو المنت تتتتتتا يتتتتتتو  24ديستتتتتتمبر  2021مقار تتتتتتة

وأشارت إدارق معلومات الطا تة األمريكيتة إلتى أب توليتد

باألستتبو الماضتتا ،و تتو أعلتتى متتن ظيتترخ فتتا العتتا

الطا تة المتجتددق تتزداد فتتا الواليتات المتةتدق األمريكيتتة
فتتتتا جميتتتتع القطاعتتتتات بنستتتتبة  %7فتتتتا عتتتتا  ،2021ومتتتتن

الماضتتا بمقتتدار  216منصتتة .كمتتا ارت تتع عتتدد منصتتات
التنقيتتم عتتن التتتاز الطبيعتتا بعتتدد  2منصتتة ليستتجل

المتو تتتتع أب تتتتتزداد بنستتتتبة  %10فتتتتا عتتتتا  ،2022وستتتتتكوب

 106منصات فا األسبو المنت تا يتو  24ديستمبر 2021

مصادر الطا ة المتجددق ثتا ا أكثتر المصتادر ا تشتارا فتا

مقار تتتتة باألستتتتبو الماضتتتتا ،وبتتتتال

 .2022وأشارت إلى أب الطا ة الك رباحية النوويتة تتنخ ض
بنسبة  %2فا عا  2021ومتن المتو تع أب تتنخ ض بنستبة

منصات التنقيم عن التن ط والتتاز الطبيعتا معتا فتا

ارت تتتتع مجمتتتتو

األستتتتتبو المنت تتتتتا يتتتتتو  24ديستتتتتمبر  ،2021ليستتتتتجل

 %3فا عا .2022

 586منصة شطة فا الواليات المتةدق األمريكية.
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تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية
ارت عم معظم األسعار العالمية للسلع الزراعية بن اية تعامات األسبو المنت ا يو  24ديسمبر  ،2021باستتثناء األرز
األبيض ،والتا ش دت ا خ اضا لام ال ترق

س ا.

 01األسعار العالمية للقمح
•

شتتت دت األستتتعار العالميتتتة للقمتتتح ارت اعتتتا لتبلتتت

تطور أسعار القمح عالميًّا(*)
لام األسبو المنت ا يو  24ديسمبر 2021

ةتتتو

 373.93دوالرا أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبو
(دوالر أمريكا /طن)

المنت تتتتتتا يتتتتتتو  24ديستتتتتتمبر  ،2021مقابتتتتتتل  364.96دوالرا
أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبو المنت تتتا يتتتو

373.93

 17ديسمبر  ، 2021بنسبة ارت ا أسبوعا بلتم .%2.46
•

373.93

373.93

369.24

أرجتتع المةللتتوب الستتبم فتتتا ارت تتا أستتعار القمتتح إلتتتى

366.17

364.96

ارت ا الطلم العتالما علتى القمتح األرجنتينتا ،والستيما
بعتتتتتد قتتتتتص إمتتتتتدادات القمتتتتتح فتتتتتا روستتتتتيا والواليتتتتتات
المتةدق األمريكية وكندا ،يت

تتجت التدوم المستت لكة

17-Dec-21// 20-Dec-21 21-Dec-21 22-Dec-21 23-Dec-21 24-Dec-21

فتتا الشتترق األوستتط ةتتو األرجنتتتين لتلبيتتة متطلبات تتا،

Source: Thomson Reuters.

باةضافة إلى فرض األرجنتين يودا علتى تصتدير الةبتوس
(*) متوسط السعر العالما للقمح فا فر سا واألرجنتين.

التااحيتة لتام ال تترق  ،2022/ 2021و تررت وضتع تد أ صتتى
لصادرات القمح.

 02أسعار الارق العالمية
•

تطور أسعار الارق عالميًّا(*)
لام األسبو المنت ا يو  24ديسمبر 2021

شتتتت دت األستتتتعار العالميتتتتة للتتتتارق األرجنتينتتتتا ارت اعتتتتا
لتستجل ةتتو  264.07دوالرا أمريك ًّيتتا/طتن بن ايتتة تعتتامات

(دوالر أمريكا /طن)

األستتتتتتتتبو المنت تتتتتتتتا يتتتتتتتتو  24ديستتتتتتتتمبر  ،2021مقابتتتتتتتتل
 258.86دوالرا أمريك ًّيتتتتا/طتتتتن بن ايتتتتة تعتتتتامات األستتتتبو
المنت تتتا يتتتو  17ديستتتمبر  ، 2021بنستتتبة ارت تتتا أستتتبوعا

264.07

بلتم .%2.01
•

264.07

263.09
262.80

أرجع المةللوب السبم فا ارت تا ستعر التارق األرجنتينتا

258.86

إلى رار الةكومة األرجنتينية بتةديد جتم بتادرات التارق

258.37

لعا  2022 /2021على أب يقتصر على  41.6مليوب طن ،وذلت
//

لت تتتادي قتتتص الةبتتتوس المةليتتتة ،والستتتيما بعتتتد إعتتتاب
مصدري الةبوس الرحيسين اآللرين ،بمتا فتا ذلت

17-Dec-21 20-Dec-21 21-Dec-21 22-Dec-21 23-Dec-21 24-Dec-21

روستيا
Source: Thomson Reuters.

وأوكرا يتتا ،بستتن يتتود تصتتدير مماثلتتة لمواج تتة التضتخم

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

المةلتتتتا؛ األمتتتتر التتتتاي يشتتتتير إلتتتتى أب اتجا تتتتات الةمايتتتتة
التجارية ل اا العا مستمرق تى عا .2022
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 03األسعار العالمية ل وم الصويا
•

تطور أسعار فوم الصويا عالميًّا(*)
لام األسبو المنت ا يو  24ديسمبر 2021

ارت عتتتم أستتتعار فتتتوم الصتتتويا فتتتا الواليتتتات المتةتتتدق

(دوالر أمريكا /طن)

األمريكيتتة لتتام األستتبو المنت تتا يتتو  24ديستتمبر ،2021
لتستتتتتتتتتتتجل  535.30دوالرا أمريك ًّيتتتتتتتتتتتا/طتتتتتتتتتتتن ،مقابتتتتتتتتتتتل
 513.30دوالرا أمريكيًّتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبو

535.30

535.30

534.10

المنت تتتا يتتتو  17ديستتتمبر  ، 2021بنستتتبة ارت تتتا أستتتبوعا

524.60

517.00

513.30

بلتم .%4.29
•

أرجتتتتع المةللتتتتوب ستتتتبم ارت تتتتا أستتتتعار فتتتتوم الصتتتتويا
األمريكتتا إلتتى الطقتتس الجتتاف فتتا بعتتض أ زمتتة النمتتو

//
24-Dec-21

فا أمريكا الجنوبية؛ األمر الاي أدى إلتى المختاوف بشتأب

23-Dec-21

22-Dec-21

21-Dec-21

17-Dec-21

20-Dec-21

Source: Thomson Reuters.

اةمتتتتتدادات ،ومتتتتتن المتو تتتتتع أب يتستتتتتبم الج تتتتتاف فتتتتتا

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

ا خ تتتتاض اة تتتتتا فتتتتا منتتتتاطق زراعتتتتة المةابتتتتيل فتتتتا
أمريكا الجنوبية.

عالميًّا(*)

تطور أسعار األرز األبيض
لام األسبو المنت ا يو  24ديسمبر 2021

 04األسعار العالمية لررز األبيض
•

(دوالر أمريكا /طن)

ش دت األسعار العالمية لتررز األبتيض ا خ اضتا لتبلت
ةو  370.67دوالرا أمريكيًّا/طن بن اية تعامات األسبو
374.00

المنت تتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتتتتو  24ديستتتتتتتتتتتتمبر  2021مقابتتتتتتتتتتتتل

374.00

374.00

374.00
372.33

370.67

 372.33دوالرا أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبو
المنت ا يتو  17ديستمبر  ،2021بنستبة ا خ تاض أستبوعا

بلتم .%0.45
•

//

أرجتتع المةللتتوب الستتبم فتتا ا خ تتاض أستتعار األرز إلتتى

24-Dec-21

23-Dec-21

22-Dec-21

21-Dec-21

ا خ تتاض الطلتتم العتتالما عليتت بستتبم ا تتتراس عطلتتة

20-Dec-21

Source: Thomson Reuters.

رأس السنة الجديدق.

(*) متوسط

السعر العالما لررز األبيض فا تايا د وفيتنا وباكستاب.

05
 05أسعار السكر العالمية
•

17-Dec-21

عالميًّا(*)

تطور أسعار السكر
لام األسبو المنت ا يو  24ديسمبر 2021

ارت عتتم أستتعار الستتكر عالم ًّيتتا لتتام األستتبو المنت تتا
يتتتتتتتتتتتتتتتو  24ديستتتتتتتتتتتتتتتمبر  2021لتستتتتتتتتتتتتتتتجل  503.30دوالرات

(دوالر أمريكا /طن)

أمريكيتتة/طتتن ،مقابتتل  498.00دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة
تعتتامات األستتبو المنت تتا يتتو  17ديستتمبر  ،2021بنستتبة

ارت ا أسبوعا بلتم .%1.06

503.30

503.30

502.90

492.10

498.00

487.80

• أرجع المةللوب السبم فتا ارت تا أستعار الستكر عالميًّتا
إلى ارت تا أستعار التن ط ،يت

أ

تا ارت عتم بنستبة %1.4

و و أعلى مستتوى جديتد ل تا فتا شت ر وا تد ،األمتر التاي
أدى إلتتتى ارت تتتا أستتتعار اةيثتتتا وم ،ممتتتا أدى إلتتتى تة يتتتز

//
24-Dec-21

مصتا ع الستتكر البرازيليتة علتتى زيتادق إ تتتا اةيثتا وم علتتى

23-Dec-21

22-Dec-21

21-Dec-21

20-Dec-21

17-Dec-21

Source: Thomson Reuters.

ساس إ تا السكر

(*) متوسط السعر العالما للسكر.
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تطـــور أسعــار المعادن
 01أسعار البيليم العالمية
•

تطور أسعار البيليم عالميًّا
لام األسبو المنت ا يو  24ديسمبر 2021

ش دت األسعار العالمية للبيليم ا خ اضا لتبل

ةو
(دوالر أمريكا /طن)

 595.00دوالرا أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتتبو
المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو  24ديستتتتتتتمبر  ،2021مقابتتتتتتتل  600.00دوالر
أمريكتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات يتتتو  17ديستتتمبر ،2021

600.00 600.00

600.00

600.00 600.00

بنسبة ا خ اض أسبوعا بلتم .%0.83

•

أرجتتع المةللتتوب الستتبم فتتا ا خ تتاض أستتعار البيلي تم

595.00

عالميًّا إلتى ا خ تاض الطلتم العتالما عليت  ،لابتة فتا
//

تركيا بسبم استمرار ضعف الليرق التركيتة والمبيعتات

24-Dec-21

23-Dec-21

22-Dec-21

21-Dec-21

الضتتتتتعي ة للصتتتتتلم علتتتتتى الصتتتتتعيد المةلتتتتتا وستتتتتوق

17-Dec-21

20-Dec-21

Source: Thomson Reuters.

التصدير.

 02أسعار الصلم العالمية
•

تطور أسعار الصلم عالميًّا
لام األسبو المنت ا يو  24ديسمبر 2021

شتتت دت األستتتعار العالميتتتة للصتتتلم ا خ اضتتتا لتتتام
(دوالر أمريكا /طن)

األستتتتتتبو المنت تتتتتتا يتتتتتتو  24ديستتتتتتمبر  ،2021لتستتتتتتجل
 788.89دوالرا أمريك ًّيتتتتتتتتتا/طتتتتتتتتتن ،مقابتتتتتتتتتل  796.31دوالرا
أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات األستتبو المنت تتا ي تو
 17ديسمبر  ،2021بنسبة ا خ اض أسبوعا بلتم .%0.93
•

788.89

790.47

792.25

793.60

796.31

795.00

أرجتتع المةللتتوب الستتبم فتتا ا خ تتاض أستتعار الصتتلم
عالميًّا إلتى ارت تا مخزو تات الصتلم متن جا تم بتا عا
الصتتتتلم فتتتتا الصتتتتين ،يتتتت

تباطتتتتأت وتيتتتترق ا خ تتتتاض
//

مخزو ات الصلم فا السوق ال ورية فا الصتين وذلت

24-Dec-21

23-Dec-21

22-Dec-21

21-Dec-21

وفقتتتتا لمتتتتا ذكرتتتتت جمعيتتتتة الةديتتتتد والصتتتتلم الصتتتتينية

17-Dec-21

20-Dec-21

Source: Thomson Reuters.

).(CISA
تطور أسعار لا الةديد عالميًّا
لام األسبو المنت ا يو  24ديسمبر 2021

 03أسعار لا الةديد
•

ش ت دت األستتعار العالميتتة لختتا الةديتتد ارت اعتتا لتبل ت

(دوالر أمريكا /طن)

ةو  112.54دوالرا أمريكيًّا/طن بن اية تعامات األستبو
المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو  24ديستتتتتتتمبر  ،2021مقابتتتتتتتل  111.64دوالرا
113.64

أمريك ًّيتتتتا/طتتتتن بن ايتتتتة تعتتتتامات يتتتتو  17ديستتتتمبر ،2021
بنسبة ارت ا أسبوعا بلتم .%0.81
•

112.54

112.54

113.79

112.54

111.64

أرجتتع المةللتتوب الستتبم فتتا ارت تتا أستتعار لتتا الةديتتد
إلتتتى ارت تتتا الطلتتتم العتتتالما عليتتت  ،وأ تتت متتتن المتو تتتع
استتتتمرار ارت تتتا الطلتتتتم علتتتى لتتتا الةديتتتتد متتتن بتتتتل
ِ
مصتتتا ع الصتتتلم فتتتا بدايتتتة عتتتا  ،2022وذلتتت وفقتتتا لمتتتا

//
24-Dec-21

23-Dec-21

22-Dec-21

21-Dec-21

20-Dec-21

17-Dec-21

Source: Thomson Reuters.

ذكرت مصادر فاسم ماركتس ).(Fastmarkets
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 04أسعار الا م العالمية
•

شتتتتت دت األستتتتتعار العالميتتتتتة للتتتتتا م ارت اعتتتتتا لتتتتتام

عالميًّا(*)

تطور أسعار الا م
لام األسبو المنت ا يو  24ديسمبر 2021

األستتتتتتبو المنت تتتتتتا يتتتتتتو  24ديستتتتتتمبر  ،2021لتستتتتتتجل

(دوالر أمريكا /أو ية)

 1811.20دوالرا أمريك ًّيتتتتتا//أو يتتتتتة ،مقابتتتتتل  1803.80دوالرات
أمريكية/أو يتة بن ايتة تعتامات األستبو المنت تا يتو
 17ديسمبر  ، 2021بنسبة ارت ا أسبوعا بلتم .%0.41
1811.20

•

1811.20

أرجع المةللوب ستبم ارت تا األستعار العالميتة للتا م

1803.80

1801.60
1793.70

إلتتى ضتتعف يمتتة التتدوالر بن ايتتة األستتبو و بتتل عطل تة

1787.90

رأس الستتنة الجديتتدق؛ ممتتا دفتتع المستتتثمرين لاتجتتاخ
//

ةو الا م كماذ قمن ضد مخاوف التضخم.

24-Dec-21

23-Dec-21

22-Dec-21

21-Dec-21

17-Dec-21

20-Dec-21

Source: Thomson Reuters.
(*) السعر العالما للا م.

تطـــور أسعــار األسمدة
أسعار سماد اليوريا
•

عالميًّا(*)

تطور أسعار سماد اليوريا
لام األسبو المنت ا يو  24ديسمبر 2021

شتتت دت األستتتعار العالميتتتة لستتتماد اليوريتتتا ا خ اضتتتا
ةتتو  886.79دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات

لتبل ت

(دوالر أمريكا /طن)

األستتتبو المنت تتتا يتتتو  24ديستتتمبر  ،2021مقابتتتل 914.76
دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات األستتبو المنت تتا
يتتو  17ديستتتمبر  ،2021بنستتتبة ا خ تتتاض أستتتبوعا بلتتتتم

914.76

914.76

914.76

914.76

914.76

.%3.06
•

أرجتتتتع المةللتتتتوب ستتتتبم ا خ تتتتاض األستتتتعار العالميتتتتة
لسماد اليوريتا إلتى ا خ تاض أستعار التتاز الطبيعتا فتا

886.79

الواليتتات المتةتتدق األمريكيتتة إلتتى أد تتى مستتتويات ا منتتا
ش ت ر يوليتتو الماضتتا ،و تتو مكتتوب أساستتا فتتا بتتناعة

//
24-Dec-21

األسمدق.
•

Source: Thomson Reuters.

بينمتتا متتن المتو تتع أب ترت تتع أستتعار األستتمدق بشتتكل

(*) متوستتتط الستتتعر العتتتالما لليوريتتتا ( يتتتو أورلينتتتز بالواليتتتات المتةتتتدق األمريكيتتتة ،ومصتتتر،
والخليج العربا ،وأوكرا يا).

كبير بسبم التنقص المستتمر فتا المعتروض ،ولكتن إذا
افظم تكاليف التاز الطبيعا على اتجا
فإ

23-Dec-21

22-Dec-21

21-Dec-21

20-Dec-21

17-Dec-21

تا ال بتوطا،

ا ستو ف ارت ا األسعار.
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ملحق إحصائي
يتضمن تطور أسعار المةابيل الزراعية
والمعادب والبتروم ،و سم التتير الش ري
والسنوي ل ا

السنة ( - )2العدد ( 28 –)94ديسمبر 2021

تطورات أسعار السلع االستراتيجية

السنة ( - )2العدد ( 28 –)94ديسمبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ملحق إحصائي
أسعار البتروم العالمية

لا

(دوالر أمريكا /برميل)

السلعة

السعر فا
 24ديسمبر 2021

التتير الش ري
()%

التتير السنوي
()%

لا بر م

76.14

7.43

48.45

73.79

6.00

53.35

480

2.80

81.80

رس تكساس

ارات البتروم (

ار)

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية
أستتتعار مةصوم القمح

(دوالر أمريكا /طن)

الدولة

السعر فا
 24ديسمبر 2021

التتير الش ري
()%

التتير السنوي
()%

األرجنتين

418.04

9.58

64.41

فر سا

329.81

4.91

26.65

أستتتعار مةصوم الارق

(دوالر أمريكا /طن)

الدولة

السعر فا
 24ديسمبر 2021

التتير الش ري
()%

التتير السنوي
()%

األرجنتين

264.07

4.72

12.63

أستتتعار مةصوم فوم الصويا

(دوالر أمريكا /طن)

الدولة

السعر فا
 24ديسمبر 2021

التتير الش ري
()%

التتير السنوي
()%

الواليات المتةدق
األمريكية

535.30

5.90

6.61

أسعار السكر العالمية

(دوالر أمريكا /طن)

السلعة

السعر فا
 24ديسمبر 2021

التتير الش ري
()%

التتير السنوي
()%

السكر األبيض

503.30

1.55

23.18

Source: Thomson Reuters.

9

تطورات أسعار السلع االستراتيجية

السنة ( - )2العدد ( 28 –)94ديسمبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ملحق إحصائي
أستتتعار مةصوم األرز األبيض

(دوالر أمريكا /طن)

السعر فا
 24ديسمبر 2021

التتير الش ري
()%

التتير السنوي
()%

382.00

3.24

22.04

فيتنا

395.00

7.06

18.56

باكستاب

335.00

5.63

18.29

الدولة

تايا

د(*)

(*)األرز التايا دي الطويل .%10

أستتتعار المعادب

(دوالر أمريكا /طن)

السلعة

السعر فا
 24ديسمبر 2021

التتير الش ري
()%

التتير السنوي
()%

لا الةديد

112.54

19.74

27.16

البيليم

595.00

5.56

9.17

الصلم

788.89

6.03

20.25

الا م (دوالر/أو ية)

1811.20

1.55

3.39

أستتتعار سماد اليوريا

(دوالر أمريكا /طن)

المنطقة /الدولة

السعر فا
 24ديسمبر 2021

التتير الش ري
()%

التتير السنوي
()%

يو أورلينز – الواليات
المتةدق األمريكية

842.17

5.45

215.05

مصر

947.50

0.26

237.19

الخليج العربا

867.50

9.78

230.48

أوكرا يا

890.00

2.20

261.05

Source: Thomson Reuters.
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