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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 لن ززء

لملنعي عهدفه ل سع ؛ ل مر لم

ز

 -1985زد ذحزمالتو

م زت لذ ز ق لم زرلا فز قضز ا

عذل ا ز قنززملو لململعززل مززس لمعززملان لمع

اُلززد

ززر لم ز

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

از

جهزمم

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

ذ

مهع أن اكمن مل عً مكل 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 جهززر 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 ملزز لنةزززوف ني ل مراكيزز " لملززز ذززت لل زززالن نهزز فززز فةرلاززر  2021؛ ىيزززم ذززت 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 المرت تتة التتت  21متتن بتتين  64مركتتز فكتتر علتتى مستتتوى العتتالم كصتتا م أفضتتل فكتترق أو متتوذ جديتتد تتا
بتطتتويرخ لتتام عتتا  ،2020ألتتاا بعتتين االعت تتار أ ت ال يوجتتد أي مركتتز فكتتر مصتتري قلتتر تتتم تصتتني
المعيار.
 فا المرت ة الت  14من إجمالا  101مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعا .2020

وفقتتا ل تتاا
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عن النشرة
ذلد أسل ا لمةوس لتسلرلذيوي لمل معيز مؤشزرًل مولايزرلو فز لملزرا علمطوزل عل ملز م اعكزن أن ذكشز
لمظرعي ير لمطةيلي لمل انةا لتهلع

زن

له عاة د اعد أسل ا ل سملق لمدعمي فز م زت لم زرلالو لم يعز

وززز ل ممززز علتسزززلرلذيوي و عقزززد أثةلزززا أىزززدل

ذ وةززز و ل سزززل ا فززز لمفلزززرلو لمع ضزززي قيعززز لمعلوممززز و

علملحويالو لمةمقي ف لممقا لمعن سل؛ مزن أجزل لمل فيز

مزن ل ثز ا لمةزوةي عملرفز لذو هز و ل سزل ا فز

لمةماع و لمل معي .
عا ززم لمعرك ز لززدعا ايززيا ف ز اعززد لي ن ز و أسززل ا لمةززوس لتسززلرلذيوي لمل معي ز كررالطف

والقم ر والررب

ع يره من لمةوس لتسلرلذيوي لمعحماا عذحويوه عنشره من ال لت لع م و ق د لي ن و اعالرص لمل معيز
( )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 أعازل لززرلاا

( (Oil priceععك م لوممةرج ل مراكي ).(Bloomberg
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فريق العمل
رحيس المركز
السيد  /أسامة الجوهري
مساعد رحيس مجلس الوزراء
رحيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رحيس التةرير
د .رشا مصط ى عوض
رحيس اةدارق المركزية لمةور المعلومات

اةشراف العا
أ .أسماء ور الدين
متتتتتتدير اةدارق العامتتتتتتة لتةليتتتتتتل المعلومتتتتتتات
وال ةوث

رحيس فريق اةعداد
أ .بثينة فر

فريق اةعداد
أ .أسمتاء دستتو تا
أ .دينا عطا هللا
أ .ه ة يوسف

التصميم الجرافيكا
أ .أ متتد

يتتم

لالص الشكر والتقدير إلى كل متن :إدارق الجتودق،

المراجعة والتد يق

وإدارق متتوارد ال يا تتات ،واةدارق العامتتة للختتدمات

أ .ه ة أبو الوفا

اال ترافية؛ لتعاو
على الوج األكمل.

ا فا س يل إ جاز هتاا العمتل

مدير اةدارق العامة للجودق

أ .سا الدين عيد

أ .أيمن سيد
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قائمة المحتويات

أهم النقاط الرئيسة

2

أولًا :تطـــور أسعــار البترول

3

ثانيًا :تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية

4

ثالثًا :تطـــور أسعــار المعادن

رابعًا :تطـــور أسعــار األسمدة

ملحق إحصائي

6

7

8
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أهم النقاط الرئيسة
•

ارت تتع ستتعر لتتا بر تتي بن ايتتة تعتتامات األستت وم المنت تتا يتتو  15أبريتتل  ،2022ليستتجل  111.70دوالرا أمريكيًّتتا
/برميل مقابل  102.78دوالر أمريكا/برميل بن اية تعتامات األست وم المنت تا يتو  8أبريتل  ،2022بنست ة ارت تام
أستت وعا بل تتتي  ،%8.68كمتتتا شتتت د ستتتعر لتتتا

تتتري تكستتتاي الوستتتيط األمريكتتتا ارت اعتتتا بن ايتتتة تعتتتامات

األستتتتت وم المنت تتتتتا يتتتتتو  15أبريتتتتتل  ،2022ليصتتتتتل إلتتتتتى  106.95دوالرات أمريكيتتتتتة/برميتتتتتل ،مقابتتتتتل  98.26دوالرا
أمريكيًّا/برميل بن اية تعامات األس وم المنت ا يو  8أبريل  ،2022بنس ة ارت ام أس وعا بل ي .%8.84
•

ارت عي معظم األسعار العالمية للسلع الزراعية لكتل متن (القمت ،،والتارق ،وفتوم الصتويا ،والستكر) بن ايتة
تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتو  15أبريتتتل  ،2022بينمتتتا شتتت دت أستتتعار األرز األبتتتي

ا خ اضتتتا لتتتام ال تتتترق

س ا.
•

ش دت األسعار العالمية لل يليي ارت اعا لام األس وم المنت ا فا يو  15أبريتل  2022لتستجل  785.00دوالرا
أمريك ًّيتتا/طتتن ،مقابتتل  725.00دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات األس ت وم المنت تتا يتتو  8أبريتتل ،2022بنس ت ة
ارت ام أس وعا بل ي .%8.28

•

ش دت األسعار العالمية للصتلم ا خ اضتا لتام األست وم المنت تا يتو  15أبريتل  ،2022لتستجل  811.76دوالرا
أمريكيًّا/طتن ،مقابتل  830.53دوالرا أمريكيًّتا/طتن بن ايتة تعتامات األست وم المنت تا يتو  8أبريتل ،2022بنست ة
ا خ اض أس وعا بل ي .%2.26

•

ش دت األسعار العالمية لخا الةديد ارت اعتا ط ي تا لت لت

ةتو  155.69دوالرا أمريكيًّتا/طتن بن ايتة تعتامات

األست وم المنت تتا فتتا  15أبريتتل ،2022مقابتتل  154.21دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات األست وم المنت تتا فتتا
 8أبريل ،2022بنس ة ارت ام أس وعا بل ي .%0.96
•

شتتتتتت دت األستتتتتتعار العالميتتتتتتة للتتتتتتاهم ارت اعتتتتتتا لتتتتتتام األستتتتتت وم المنت تتتتتتا فتتتتتتا  15أبريتتتتتتل ،2022لتستتتتتتجل
 1970.90دوالرا أمريكيًّتتا/أو يتتة ،مقابتتل  1941.60دوالرا أمريكيًّتتا/أو يتتة بن ايتتة تعتتامات األستت وم المنت تتا فتتا 8
أبريل ،2022بنس ة ارت ام أس وعا بل ي .%1.51

•

ش ت دت األستتعار العالميتتة لستتماد اليوريتتا ا خ اضتتا لت ل ت

ةتتو  932.27دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات

األس وم المنت ا يو  15أبريل  ،2022مقابل  984.96دوالرا أمريكيا/طن بن ايتة تعتامات األست وم المنت تا يتو
 8أبريل  ،2022بنس ة ا خ اض أس وعا بل ي .%5.35

2
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أولًا :تطـــور أسعــار البترول
ارت ع سعر لا بر ي ،كما ارت ع ستعر لتا تري
تكستتتاي الوستتتيط األمريكتتتا ،بن ايتتتة تعتتتامات
األس وم المنت ا يو  15أبريل .2022
•

تطور أسعار لا بر ي عالميًّا
لام األس وم المنت ا يو  15أبريل 2022
(دوالر أمريكا/برميل)

ارت تتتتتع ستتتتتعر لتتتتتا بر تتتتتي بن ايتتتتتة تعتتتتتامات األستتتتت وم
المنت تتا يتتو  15أبريتتل  ،2022ليستتجل  111.70دوالرا أمريك ًّيتتا
/برميتتتتتل مقابتتتتتل  102.78دوالر أمريكتتتتتا/برميتتتتتل بن ايتتتتتة
111.70

تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتو  8أبريتتتل  ،2022بنستتت ة

111.70

108.78

ارت ام أس وعا بل ي .%8.68
•

104.64

102.78

98.48

أرجتتع المةللتتوس الستت م فتتا ارت تتام أستتعار التتن ط إلتتى
فشل الزيادق الك يترق فتا مخزو تات الختا األمريكيتة فتا
ت دحتتتتتة المختتتتتاوف بشتتتتتلس شتتتتت ،المعتتتتتروض العتتتتتالما،

//

باةضافة إلى أس هناك تو عتات بتجنتم ك تار تجتار التن ط

15-Apr-22

ال راميل الروسية.
•

كما شت د ستعر لتا

14-Apr-22

13-Apr-22

12-Apr-22

11-Apr-22

8-Apr-22

Source: Thomson Reuters.

تري تكستاي الوستيط األمريكتا

ارت اعا بن ايتة تعتامات األست وم المنت تا يتو  15أبريتل

المتوسط الش ري لألسعار ال ورية لن ط لا بر ي
لام ال ترق (يناير  – 2017يوليو )2022

 ،2022ليصتتل إلتتى  106.95دوالرات أمريكيتتة/برميتتل ،مقابتتل
 98.26دوالرا أمريك ًّيتتتا/برميتتتل بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم

(دوالر لل رميل)

المنت ا يو  8أبريل  ،2022بنس ة ارت تام أست وعا بل تي
.%8.84

تو عتتات بارت تتام الطلتتم العتتالما علتتى التتن ط فتتا
الربع الثالث من عا 2022
•

أفتتادت تو عتتات إدارق معلومتتات الطا تتة األمريكيتتة بتتلس
متوسط أسعار لتا بر تي ستت ل

 106دوالرات لل رميتل

فتتا فتتيف  ،2022مقار تتة بمتوستتط  71دوالرا لل رميتتل فتتا
فتتيف  ،2021وأضتتافي أ ت متتن المةتمتتل أس يتتنعكس أي
التتتاف بتتين أستتعار التتن ط الختتا ال عليتتة والتو ع تات
فا أسعار التجزحة لل نزين.
•

Source: Refinitiv and EIA, Short-Term Energy Outlook, April 2022.

وأشتتارت اةدارق بتتلس أستتعار ال نتتزين األمريكيتتة الةاليتتة

•

تعكتتتتتس ارت تتتتتام أستتتتتعار التتتتتن ط الختتتتتا الناجمتتتتتة عتتتتتن

المختتتاطر الجيوسياستتتية المتعلقتتتة بمزيتتتد متتتن ال تتتزو
الروسا ألوكرا يا ،والعقوبات المرت طة ب تا ،فضتلا عتن
مقاطعتتتتة القطتتتتام الختتتتاث لروستتتتيا ،يتتتتث ا خ ضتتتتي
مخزو تتات ال نتتزين فتتا الواليتتات المتةتتدق األمريكيتتة ف تا

متتاري 2022بنس ت ة  ،%2.6أي أ تتل متتن متوستتط الخمتتس
سنوات السابقة (.)2021-2017
•

وتتو تتتع اةدارق أس يرت تتتع الطلتتتم العتتتالما علتتتى التتتن ط
بمقدار  1.8مليوس برميل يوميا فا الربتع الثالتث متن عتا
 2022مقار ة بالربع الثالث من عا .2021

3

وفقتا لشتركة بيكتتر هيتتوز ( ،)Baker Hughesارت تع عتتدد
منصتتتات التنقيتتتم عتتتن التتتن ط فتتتا الواليتتتات المتةتتتدق
األمريكيتتتتة بعتتتتدد  2منصتتتتة لتستتتتجل  548منصتتتتة فتتتتا
األس ت وم المنت تتا يتتو  15أبريتتل  2022مقار تتة باألس ت وم
الماضتتتا ،وهتتتو أعلتتتى متتتن ظيتتترخ فتتتا العتتتا الماضتتتا
بمقتتدار  204منصتتات .كمتتا ارت تتع عتتدد منصتتات التنقيتتم
عتتن ال تتاز الط يعتتا ليستتجل  143منصتتة فتتا األستت وم
المنت تتا يتتو  15أبريتتل  2022مقار تتة باألس ت وم الماضتتا،
وبتتتال ارت تتتع مجمتتتوم منصتتتات التنقيتتتم عتتتن التتتن ط
وال تتتتاز الط يعتتتتا معتتتتا فتتتتا األستتتت وم المنت تتتتا يتتتتو
 15أبريتتل  2022ليستتجل  691منصتتة شتتطة فتتا الواليتتات
المتةدق األمريكية.
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ثانيًا :تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية
ارت عي معظتم األستعار العالميتة للستلع الزراعيتة لكتل متن (القمت ،،والتارق ،وفتوم الصتويا ،والستكر) بن ايتة تعتامات
األس وم المنت ا يو  15أبريل  ،2022بينما ش دت أسعار األرز األبي

ا خ اضا لام ال ترق

س ا.

 01األسعار العالمية للقم،
•

شتت دت األستتعار العالميتتة للقمتت ،ارت اعتتا لت لتت

تطور أسعار القم ،عالميًّا(*)
لام األس وم المنت ا يو  15أبريل 2022

ةتتو

 448.76دوالرا أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم
(دوالر أمريكا /طن)

المنت تتتتتتتتا يتتتتتتتتو  15أبريتتتتتتتتل ،2022مقابتتتتتتتتل  433.74دوالرا
أمريكيًّتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات األستت وم المنت تتا يتتو
448.76

 8أبريل  ،2022بنس ة ارت ام أس وعا بل ي .%3.46
•

450.25

446.23
443.07
438.16

أرجتتتتع المةللتتتتوس الستتتت م فتتتتا ارت تتتتام أستتتتعار القمتتتت،

433.74

العالميتتتتتة إلتتتتتى ال تتتتتزو الروستتتتتا ألوكرا يتتتتتا والمختتتتتاوف
//

المستمرق بشلس ا خ اض جودق المةافيل األمريكية.

15-Apr-22

14-Apr-22

13-Apr-22

12-Apr-22

11-Apr-22

8-Apr-22

Source: Thomson Reuters.
(*) متوستتتط الستتتعر العتتتالما للقمتتت ،فتتتا فر ستتتا واألرجنتتتتين وروستتتيا والواليتتتات المتةتتتدق
األمريكية.

 02أسعار الارق العالمية
•

ش ت دت األستتعار العالميتتة للتتارق ارت اعتتا لتستتجل ةتتو

تطور أسعار الارق عالميًّا(*)
لام األس وم المنت ا يو  15أبريل 2022

 317.90دوالرا أمريك ًّيتتتتا/طتتتتن بن ايتتتتة تعتتتتامات األستتتت وم
المنت تتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتتو  15أبريتتتتتتتتتتل ،2022مقابتتتتتتتتتتل  316.56دوالرا

(دوالر أمريكا /طن)

أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتو
 8أبريل  ،2022بنس ة ارت ام أس وعا بل ي .%0.42
•

317.90

أرجع المةللوس الس م فا ارت ام أستعار التارق العالميتة

317.90
316.24

316.56

316.87

إلتتتتتى المختتتتتاوف بشتتتتتلس تقلتتتتتص اةمتتتتتدادات العالميتتتتتة،
باةضتتافة إلتتى ا تماليتتة تلجيتتل زراعتتة التتارق فتتا الوالي تات
المتةتتدق األمريكيتتة ،وذل ت

بس ت م الرطوبتتة علتتى معظ تم

312.68

منتتتتاطق وستتتتط الواليتتتتات المتةتتتتدق األمريكيتتتتة القابلتتتتة

//
11-Apr-22 12-Apr-22 13-Apr-22 14-Apr-22 15-Apr-22

8-Apr-22

للزراعة لام عطلة عيد ال ص.،
Source: Thomson Reuters.
(*) متوسط السعر العالما للارق فا األرجنتين والواليات المتةدق األمريكية وال رازيل.
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تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية  -تابع
03
 03األسعار العالمية لل وم الصويا
•

عالميًّا(*)

تطور أسعار فوم الصويا
لام األس وم المنت ا يو  15أبريل 2022

ارت عتتتي أستتتعار فتتتوم الصتتتويا عالميًّتتتا لتتتام األستتتت وم
المنت تتتتتتتتا يتتتتتتتتو  15أبريتتتتتتتتل  ،2022لتستتتتتتتتجل  592.17دوالرا
أمريك ًّيتتا/طتتن ،مقابتتل  582.53دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة

(دوالر أمريكا /طن)

تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتو  8أبريتتتل  ،2022بنستتت ة
ارت ام أس وعا بل ي .%1.65
•

592.17

592.17

590.97

589.80

585.67

582.53

أرجع المةللوس س م ارت ام أستعار فتوم الصتويا عالميًّتا
إلتى استتتمرار اشتتتعام الةتتري بتين روستتيا وأوكرا يتتا ،أك تتر
منتجتتا ومصتتدري الة تتوي فتتا العتتالم ،ممتتا عتتزز أستتعار
فوم الصويا العالمية ،يث فر ي شتركة االستشتارات

//
15-Apr-22

الزراعية ال ر سية "أجريتيل" بلس األسواق ال تزام متتوترق

14-Apr-22

13-Apr-22

12-Apr-22

11-Apr-22

Source: Thomson Reuters.

لل ايتتتة ،متتتع وجتتتود لطتتتر استتتتمرار الصتتترام بتتتين أوكرا يتتتا

(*) متوستتتط الستتتعر العتتتالما لل تتتوم الصتتتويا فتتتا الواليتتتات المتةتتتدق األمريكيتتتة واألرجنتتتتين
وال رازيل.

وروسيا.

 04األسعار العالمية لألرز األبي
•

ش دت األستعار العالميتة لتألرز األبتي

عالميًّا(*)

تطور متوسط أسعار األرز األبي
لام األس وم المنت ا يو  15أبريل 2022

ا خ اضتا لت لت

ةو  390.33دوالرا أمريكيًّا/طن بن اية تعامات األس وم
المنت تتتتتتتتتا يتتتتتتتتتو

8-Apr-22

(دوالر أمريكا /طن)

 15أبريتتتتتتتتتل  ،2022مقابتتتتتتتتتل  391.00دوالرا

أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتو

 8أبريل  ،2022بنس ة ا خ اض أس وعا بل ي.%0.17
•

390.33 390.33

390.33

390.33

391.00

390.33

أرجتتتتتع المةللتتتتتوس الستتتتت م فتتتتتا ا خ تتتتتاض أستتتتتعار األرز
األبي

عالميًّا إلى إ اق معظم شركات األرز التايا ديتة

تتتتتتى األستتتتت وم المق تتتتتل بستتتتت م عطلتتتتتة رأي الستتتتتنة
//

التايا دية؛ األمر الاي أدى إلى ا خ تاض الطلتم علتى األرز

15-Apr-22

14-Apr-22

13-Apr-22

12-Apr-22

التايا دي.

8-Apr-22

11-Apr-22

Source: Thomson Reuters.

 05أسعار السكر العالمية
•

ارت عتتي أستتعار الستتكر عالم ًّيتتا لتتام األس ت وم المنت تتا
يتتتو  15أبريتتتل  2022لتستتتجل  568.80دوالرا أمريكيًّتتتا/طتتتتن،

عالميًّا(*)

تطور أسعار السكر
لام األس وم المنت ا يو  15أبريل 2022

مقابتتتتتتل  560.40دوالرا أمريك ًّيتتتتتتا/طتتتتتتن بن ايتتتتتتة تعتتتتتتامات
األستتتتت وم المنت تتتتتا يتتتتتو  8أبريتتتتتل  ، 2022بنستتتتت ة ارت تتتتتام

أس وعا بل ي .%1.50
•

(دوالر أمريكا /طن)

أرجتتع المةللتتوس الستت م فتتا ارت تتام أستتعار الستتكر إلتتى

ارت تتتام أستتتعار التتتن ط الختتتا يتتتو الخمتتتيس الموافتتتق 14

568.80

أبريتتل  2022إلتتى أعلتتى مستتتوى لت فتتا أست وعين ،ممتتا أدى

568.80

576.20

563.40

560.40

559.30

إلتتتى ارت تتتام أستتتعار اةيثتتتا وم ،األمتتتر التتتاي دفتتتع مصتتتا ع
الستتكر ال رازيليتتة إلتتى تةويتتل المزيتتد متتن صتتم الس تكر
ةتتو إ تتتا اةيثتتا وم بتتدال متتن الستتكر ،ممتتا أدى إلتتى الةتتد
//

من إمدادات السكر.

15-Apr-22

14-Apr-22

13-Apr-22

(*) متوسط السعر العالما للسكر.
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12-Apr-22

8-Apr-22
11-Apr-22
Source: Thomson Reuters.
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ثالثًا :تطـــور أسعــار المعادن
 01أسعار ال يليي العالمية
•

تطور أسعار ال يليي عالميًّا
لام األس وم المنت ا يو  15أبريل 2022

شتتتتت دت األستتتتتعار العالميتتتتتة لل يليتتتتتي ارت اعتتتتتا لتتتتتام

(دوالر أمريكا /طن)

األستتتتتت وم المنت تتتتتتا فتتتتتتا يتتتتتتو  15أبريتتتتتتل  2022لتستتتتتتجل
 785.00دوالرا أمريكيًّتتتتتتتتتتتا/طتتتتتتتتتتتن ،مقابتتتتتتتتتتتتل  725.00دوالرا

785.00

أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتو
 8أبريل ،2022بنس ة ارت ام أس وعا بل ي .%8.28
•

725.00

725.00

725.00

725.00

725.00

أرجع المةللوس الس م فا ارت ام أسعار ال يليي عالميًّتا

//

إلى ارت ام الطلتم علتى الختردق متن

صتل مصتا ع الصتلم

15-Apr-22

14-Apr-22

13-Apr-22

12-Apr-22

11-Apr-22

8-Apr-22

Source: Thomson Reuters.

فا المملكة المتةدق.
تطور أسعار الصلم عالميًّا
لام األس وم المنت ا يو  15أبريل 2022

 02أسعار الصلم العالمية
•

شتتتت دت األستتتتعار العالميتتتتة للصتتتتلم ا خ اضتتتتا لتتتتام

(دوالر أمريكا /طن)

األستتتتتتتت وم المنت تتتتتتتتتا يتتتتتتتتتو  15أبريتتتتتتتتتل  ،2022لتستتتتتتتتتجل
 811.76دوالرا أمريكيًّتتتتتتتتتتا/طتتتتتتتتتتتن ،مقابتتتتتتتتتتتل  830.53دوالرا
أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتو

811.76

 8أبريل ،2022بنس ة ا خ اض أس وعا بل ي .%2.26
•

811.76

813.00

812.24

830.53

810.24

أرجتتع المةللتتوس الستت م فتتا ا خ تتاض أستتعار الصتتلم
عالم ًّيتتا إلتتى تراجتتع الطلتتم علتتى الصتتلم فتتا تركيتتا بست م
//

عد اليقين بشلس مستق ل األسعار.

15-Apr-22

14-Apr-22

13-Apr-22

12-Apr-22

8-Apr-22

11-Apr-22

Source: Thomson Reuters.

 03أسعار لا الةديد
•

تطور أسعار لا الةديد عالميًّا
لام األس وم المنت ا يو  15أبريل 2022

شت دت األستتعار العالميتتة لختتا الةديتتد ارت اعتتا ط ي تا
لت لتتت

ةتتتو  155.69دوالرا أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات

(دوالر أمريكا /طن)

األستتت وم المنت تتتا فتتتا  15أبريتتتل ،2022مقابتتتل  154.21دوالرا
أمريك ًّيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا فتتتا

 8أبريل ،2022بنس ة ارت ام أس وعا بل ي .%0.96
•

155.69

155.94

155.69

155.94

أرجتتع المةللتتوس الس ت م فتتا ارت تتام أستتعار لتتا الةديتتد

154.21
154.67

إلتتى ارت تتام الطلتتم علتتى لتتا الةديتتد متتن جا تتم مصتتا ع

//

الصلم فا الصين مع تعافا اة تتا ب تا عقتم ا ةستار
الجاحةة فا مقاطعات بينزهو ،وتا

15-Apr-22

14-Apr-22

13-Apr-22

12-Apr-22

11-Apr-22

8-Apr-22

Source: Thomson Reuters.

شاس ،وأ شاس.
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تطـــور أسعــار المعادن  -تابع
 04أسعار الاهم العالمية
•

شتتتتت دت األستتتتتعار العالميتتتتتة للتتتتتاهم ارت اعتتتتتا لتتتتتام
عالميًّا(*)

تطور أسعار الاهم
لام األس وم المنت ا يو  15أبريل 2022

األستتتتتتتتت وم المنت تتتتتتتتتا فتتتتتتتتتا  15أبريتتتتتتتتتل ،2022لتستتتتتتتتتجل
 1970.90دوالرا أمريك ًّيتتتتتتتتتا/أو يتتتتتتتتتة ،مقابتتتتتتتتتل  1941.60دوالرا

(دوالر أمريكا /أو ية)

أمريك ًّيتتا/أو يتتة بن ايتتة تعتتامات األس ت وم المنت تا فتتا
 8أبريل ،2022بنس ة ارت ام أس وعا بل ي .%1.51
1981.00

•

أرجع المةللوس ست م ارت تام األستعار العالميتة للتاهم

1970.90

1972.10

1970.90

إلتتى المختتاوف بشتتلس الصتترام الروستتا األوكرا تتا وتزاي تد

1944.30
1941.60

الضت وا التضتتخمية والتتتا أدت إلتتى زيتتادق الطلتتم عل تى

الاهم كماذ قمن.

//
15-Apr-22

14-Apr-22

13-Apr-22

12-Apr-22

8-Apr-22

11-Apr-22

Source: Thomson Reuters.
(*) السعر العالما للاهم.

رابعًا :تطـــور أسعــار األسمدة
أسعار سماد اليوريا
•

شتتت دت األستتتعار العالميتتتة لستتتتماد اليوريتتتا ا خ اضتتتتا
لت ل ت

عالميًّا(*)

تطور متوسط أسعار اليوريا
لام األس وم المنت ا يو  15أبريل 2022

ةتتو  932.27دوالرا أمريك ًّيتتا/طتتن بن ايتتة تعتتامات

األس وم المنت ا يو  15أبريتل  ،2022مقابتل  984.96دوالرا
أمريكيتتتا/طتتتن بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتو

(دوالر أمريكا /طن)

 8أبريل  ،2022بنس ة ا خ اض أس وعا بل ي .%5.35
•

أرجتتتتع المةللتتتتوس ستتتت م ا خ تتتتاض األستتتتعار العالميتتتتة

984.96

984.96

984.96

984.96

984.96

لستتماد اليوريتتا إلتتى ا تظتتار التجتتار المشتتاركين فتتا ستوق
اليوريتتا عمليتتة الشتتراء ال نديتتة؛ األمتتر التتاي أدى إلتتى تتتردد
المشتتترين للقيتتا بعمليتتات شتتراحية جديتتدق فتتا الو تتي

932.27

الةالا.
•

فضتتلا عتتن ا خ تتاض الطلتتم بس ت م يتتود الشتتةن فتتا
لتتتط ستتتكة ديتتتد يو يتتتوس باستتتي ي

//

()Union Pacific

15-Apr-22

األمريكيتتة الختتاث بنقتتل ال ضتتاحع ،يتتث أفتتدرت شتتركة
يو يوس باسي ي
بخ تتتتتتتت

للسك

Source: Thomson Reuters.

الةديدية يتو الخمتيس ترارا

الشتتتتتتتتةنات بنستتتتتتتت ة  %20وذلتتتتتتتت

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

لمعالجتتتتتتتتة

المشتتكات فتتا سلستتلة التوريتتد التتتا أدت إلتتى ا س تداد
شةنات السك

14-Apr-22

13-Apr-22

12-Apr-22

11-Apr-22

8-Apr-22

الةديدية.
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ملحق إحصائي
يتضمن أسعار ال تروم ،والمةافيل الزراعية والمعادس،
واألسمدق ،و سم الت ير الش ري والسنوي ل ا
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ملحق إحصائي
أسعار البترول العالمية
العدد فا
 15أبريل 2022
548

الت ير الش ري
()%
4.20

السلعة

السعر فا
 15أبريل 2022

الت ير الش ري
()%

الت ير السنوي
()%

لا بر ي

111.70

4.49

67.77

106.95

3.82

69.36

الة ارات
ارات ال تروم (

ار)

الت ير السنوي
()%
58.70
(دوالر أمريكا /برميل)

لا

ري تكساي

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية
أستتتعار مةصوم القم،

(دوالر أمريكا /طن)

الدولة

السعر فا
 15أبريل 2022

الت ير الش ري
()%

الت ير السنوي
()%

األرجنتين(***)

516.15

24.29

103.00

فر سا

433.27

1.87

68.62

الواليات المتةدق
األمريكية(**)

450.60

1.98

58.66

روسيا(*)

395.00

7.06

58.00

(*) القم ،بروتين  )**( - %12.5ألر بياس بتاريخ  14أبريل  )***( - 2022ألر بياس بتاريخ  13أبريل .2022

أستتتعار مةصوم الارق

(دوالر أمريكا /طن)

الت ير الش ري
()%

الت ير السنوي
()%

األرجنتين

308.37

13.50

25.32

الواليات المتةدق
األمريكية

311.12

8.51

33.04

ال رازيل

360.27

4.81

36.10

الدولة

السعر فا
15

أبريل )*(2022

(*) ألر بياس ألسعار الارق عالميًّا فا يو  14أبريل  2022باستثناء سعر الارق األرجنتينا ألر تةديث يو  13أبريل .2022

أستتتعار مةصوم فوم الصويا
الدولة
األرجنتين
الواليات المتةدق
األمريكية
ال رازيل

(دوالر أمريكا /طن)

السعر فا

15

الت ير الش ري
()%
7.70

الت ير السنوي
()%
35.03

669.50

2.31

23.55

669.50

0.71

أبريل )*(2022

437.50

26.90

(*) ألر بياس ألسعار فوم الصويا عالميًّا فا يو  14أبريل  2022باستثناء سعر فوم الصويا األرجنتينا ألر تةديث يو  13أبريل .2022
Source: Thomson Reuters.
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تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية

السنة ( - )3العدد ( 19 –)110أبريل 2022

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ملحق إحصائي  -تابع
أسعار السكر العالمية
السلعة
السكر األبي

(دوالر أمريكا /طن)

السعر فا

15

أبريل )*(2022

568.80

الت ير الش ري
()%

الت ير السنوي
()%

7.36

28.80

(*) ألر بياس بتاريخ  14أبريل .2022

أستتتعار مةصوم األرز األبي

(دوالر أمريكا /طن)

السعر فا
 15أبريل 2022

الت ير الش ري
()%

الت ير السنوي
()%

406.00

1.46

12.69

فيتنا

410.00

0.00

16.33

باكستاس

355.00

4.41

15.48

الدولة
تايا

د(*)

(*) األرز التايا دي الطويل .%10

أسعار المعادن
(دوالر أمريكا /طن)

السلعة

السعر فا
 15أبريل 2022

الت ير الش ري
()%

الت ير السنوي
()%

لا الةديد

155.69

3.72

9.18

ال يليي

785.00

8.28

35.93

الصلم(*)

811.76

2.65

1.85

الاهم (دوالر/أو ية)

1970.90

0.58

13.60

(*)بورفة شن

اي.

أسعار سماد اليوريا
(دوالر أمريكا /طن)

المنطقة /الدولة

السعر فا
 15أبريل 2022

الت ير الش ري
()%

الت ير السنوي
()%

يو أورلينز – الواليات
المتةدق األمريكية

854.30

5.20

100.00

مصر

995.00

0.75

168.92

الخليج العربا

947.50

1.88

175.44

Source: Thomson Reuters.
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