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عن المركز

ذحزمالتو   زد  -1985نشزتذ   ز   منز  -شهد مركز  لمعلوممز و عم زت لذ ز ق لم زرلا لملز لس معووزا لمزمصال  لمع زر  

للطزززمار لمةنيززز  ( 1999-1985)ف زززد ل زززلر فززز  مرىولززز  ل عمززز  لمع زززر   ميُملكزززل لملايزززرلو لملززز  مزززرع لهززز  لمعولعزززس 

ن ط  ذحزمال  اييةز  فز  ( 1999)ثت ك ن إنش   عصلا  لتذ  تو عذكنمممجي  لمعلومم و     . لمعلومم ذي  ف  م ر

.جهمم مُل   لم رلا ف  شل  مو تو لملنعي ذد ت   (Think Tank)مةيرذ   ميُؤم  معاه كعُؤسة  فكر

  قضز ا  موز   م زت لذ ز ق لم زرلا فزذعي ل ف  عمن  قمك لمحين  الةنع  لمعرك  اؤا  مف مه  أن اكمن لمعرك  هم ل كثر 

 ازز    عذل ازز  قنززملو لململعززل مززس لمعززملان لمع ززر  لمزز   اُلززد  لنزززء  لملنعيزز  لمشزز مو   عإق مزز  ىززملا مولعلزز  

    جهزمم لملنعي  عهدفه  ل سع ؛ ل مر لم   اؤهو  مالضطالع لدعا أكةر ف  عزنس لمةي سز  لمل مز  عذل از  كفز

.لملنعي  عفل ميله   عذرسيخ مولعس لمعلرف 

ل ز   عف  سةيل ذح يق قمك  احعل مرك  لمعلومم و عم ت لذ  ق لم رلا  و    ذ   مهع  أن اكمن مل عً  مكل م

 وز  (Think Tank)أحد أفضل مؤسسات الفكر عىل  الةن  م  قمك  فإن  اةل  ل سلعرلا إم  أن اكمن . لم رلا

كززر  فعقزد علكززل قمزك ل لزرلي إقويعزز  عمعمز  لزدعاه لموززمهر  كعؤسةز  . لمعةزلم  لمعحوز  عللقويعزز  علمزدعم 

 Think Tanks and Civil Societies)لرنزز م  مرلكزز  لمفكززر علمعولعلزز و لمعدنيزز  "نلزز ي  عهززم مزز  جهززر جويزز  فزز  

Program, TTCSP) " ؛ ىيزززم ذززت ل ليززز ا مركززز  2021لملززز  ذززت لل زززالن  نهزز  فززز  فةرلاززر " لو ملزز  لنةزززوف ني  ل مراكيزز

:لمعلومم و عم ت لذ  ق لم رلا ميكمن

 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 المرت تتة التتت

تتا ل تتا2020بتطتتويرخ لتتام عتتا   ا بعتتين االعت تتار 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 المرت ة الت.
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عن النشرة

كشز   زن مولايزرلو فز  لملزرا علمطوزل  عل ملز م  اعكزن أن ذلمل معيز  مؤشزرًل ذلد أسل ا لمةوس لتسلرلذيوي  

لم  يعز  لمظرعي  ير لمطةيلي  لمل  انةا  لتهلع   له   عاة  د اعد أسل ا ل سملق لمدعمي  فز  م زت لم زرلالو

 و  وززز  ل ممززز  علتسزززلرلذيوي و  عقزززد أثةلزززا أىزززدل  ذ وةززز و ل سزززل ا فززز  لمفلزززرلو لمع ضزززي  قيعززز  لمعلوممززز

سزل ا فز  علملحويالو لمةمقي  ف  لممقا لمعن سل؛ مزن أجزل لمل فيز  مزن ل ثز ا لمةزوةي   عملرفز  لذو هز و ل 

. لمةماع و لمل معي 

لررب  واوالقمرر كررالطف لتسززلرلذيوي  لمل معيزز   عا ززم  لمعركزز  لززدعا ايززيا فزز  اعززد لي نزز و أسززل ا لمةززوس 

رص لمل معيز  ع يره  من لمةوس لتسلرلذيوي  لمعحماا   عذحويوه  عنشره  من  ال  لت لع م  و  ق  د  لي ن و اعال

(Thomson Reuters)  عإملا  ملوممز و لمط قز  ل مراكيز  (US EnergyInformation Administration)  ل لضز ف  

اا لمعمقزس لل ةز ا  أعازل لززرل: عأهعهز إمز  لمل ز اار لم ز ما   زن لمعنظعز و لمدعميز  علمعملقزس لل ة ااز  لمدعميز   

((Oil price  ععك م  لوممةرج ل مراكي  (Bloomberg).
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دق، إدارق الجتو: لالص الشكر والتقدير إلى كل متن

وإدارق متتوارد ال يا تتات، واةدارق العامتتة للختتدمات 

متل فا س يل إ جاز هتاا العلتعاو  ا اال ترافية؛ 

.على الوج  األكمل

رحيس المركز

رحيس فريق اةعداد

التصميم الجرافيكا

بثينة فر . أ
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رحيس التةرير

عوضمصط ىرشا.د

رحيس اةدارق المركزية لمةور المعلومات

المراجعة والتد يق

ه ة أبو الوفا. أ

للجودقمدير اةدارق العامة 
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سيدأيمن . أ

فريق العمل
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قائمة المحتويات

2النقاط الرئيسةهم أ

3لالبتروتطـــور أسعــار :  أولًا

4ةتطـــور أسعــار المحاصيل الزراعي: ثانيًا

نتطـــور أسعــار المعاد: ثالثًا
6

تطـــور أسعــار األسمدة: رابعًا
7

ملحق إحصائي
8
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أهم النقاط الرئيسة

2

دوالر أمريكتتا 102.78، ليستتجل 2022أبريتتل 8ستتعر لتتا  بر تتي بن ايتتة تعتتامات األستت وم المنت تتا يتتو  ا خ تت •

، بنستت ة 2022أبريتتل 1بن ايتتة تعتتامات األستت وم المنت تتا يتتو  برميتتل /دوالرات أمريكيتتة104.39مقابتتلبرميتتل 

تتا شتت د ستتعر لتتا  ستترا تكستتاأل الوستتيط األمريكتتاكمتتا ، %1.54أستت وعا بل تتي ا خ تتاض  بن ايتتة ا خ اض 

تتتا 98.26، ليصتتتل إلتتتى 2022أبريتتتل 8تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتو   ا أمريكيًّ ا 99.27مقابتتتل برميتتتل، /دوالر  دوالر 

ا .%1.02، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ي2022أبريل 1بن اية تعامات األس وم المنت ا يو  برميل /أمريكيًّ

( كرالقمت،، والتارق، وفتوم الصتويا، واألرز األبتي ، والست)األسعار العالمية للسلع الزراعية لكتل متن ارت عي•

.2022أبريل 8بن اية تعامات األس وم المنت ا يو  

ا األستتتعار العالميتتتة لل يليتتتي شتتت دت • ، عنتتتد مستتتتوى2022أبريتتتل 8يتتتو  لتتتام األستتت وم المنت تتتا استتتتقرار 

ا725.00 ا أمريكيًّ . طن/دوالر 

تتتا األستتتعار العالميتتتة للصتتتلم شتتت دت• تتتاارت اع  ، لتستتتجل            2022أبريتتتل 8يتتتو  لتتتام األستتت وم المنت تتتا ط ي  

ا830.53 ا أمريكيًّ ا830.33، مقابل طن/دوالر  ا أمريكيًّ من بن اية تعامات األس وم المنت ا فا األومطن /دوالر 

.%0.02، بنس ة ارت ام أس وعا بل ي 2022أبريل

تتتااألستتتعار العالميتتتة لختتتا  الةديتتتد شتتت دت • تتتا154.21لت لتتتح  ةتتتو ا خ اض  ا أمريكيًّ بن ايتتتة تعتتتامات طتتتن /دوالر 

تا159.85، مقابتل 2022أبريتل8األست وم المنت تا فتا  ا أمريكيًّ بن ايتة األست وم المنت تا فتا األوم متن طتن /دوالر 

.%3.53، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ي 2022أبريل

تتتتتتااألستتتتتتعار العالميتتتتتتة للتتتتتتاهم شتتتتتت دت • ، لتستتتتتتجل2022أبريتتتتتتل8لتتتتتتام األستتتتتت وم المنت تتتتتتا فتتتتتتا ارت اع 

ا أمريكيًّا1941.60 ا1919.10، مقابل أو ية/دوالر  ا أمريكيًّ م من بن اية تعامات األس وم المنت ا فا األوأو ية /دوالر 

.%1.17، بنس ة ارت ام أس وعا بل ي 2022أبريل

تتاشتت دت األستتعار العالميتتة لستتماد اليوريتتا • تتا884.97لت لتتح  ةتتو ا خ اض  ا أمريكيًّ بن ايتتة تعتتامات طتتن /دوالر 

ا أمريكي ا917.38، مقابل 2022أبريل 8األس وم المنت ا يو   بن ايتة تعتامات األست وم المنت تا يتو طتن /دوالر 

.%3.53، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ي 2022أبريل 1
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3

ستتتعر لتتتا  بر تتتي بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم ا خ تتت •

دوالر أمريكتتا102.78، ليستتجل 2022أبريتتل 8المنت تتا يتتو  

بن ايتتتة برميتتتل /دوالرات أمريكيتتتة104.39مقابتتتلبرميتتتل /

، بنستتت ة 2022أبريتتتل 1تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتو  

.%1.54ا خ اض أس وعا بل ي 

ى إلتأستعار التن ط أرجع المةللون الست م فتا ا خ تاض•

متن مليتون برميتل 180 رار اةدارق األمريكية باةفرا  عتن 

األشت ر اال تياطا الن طا االستراتيجا لل اد على مدار

التتتاي أدى إلتتتى ا خ تتتاض أستتتعار األمتتتر الستتتتة المق لتتتة، 

الن ط، كما أن هناك مخاوف متن أن اةستاق فتا الصتين

، متتن شتتأ   أن يتت دي 19-بستت م موجتتة جديتتدق متتن كوفيتتد

.إلى ا خ اض الطلم على الن ط

كما شت د ستعر لتا  سترا تكستاأل الوستيط األمريكتا•

ا  أبريتل 8بن اية تعامات األس وم المنت ا يو  ا خ اض 

ا98.26، ليصل إلى 2022 ا أمريكيًّ 99.27مقابتل برميل، /دوالر 

ا ا أمريكيًّ لمنت تا بن اية تعامات األس وم ابرميل /دوالر 

.%1.02، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ي2022أبريل 1يو  

لتا  كما ا خ ت  ستعر لا  بر ي،ا خ   سعر 

بن ايتتتتتة ستتتتترا تكستتتتتاأل الوستتتتتيط األمريكتتتتتا، 

.2022أبريل 8تعامات األس وم المنت ا يو  

تا لشتركة بيكتتر• عتتدد ارت تع، (Baker Hughes)هيتتوز وفق 

ق منصتتتات التنقيتتتم عتتتن التتتن ط فتتتا الواليتتتات المتةتتتد

فتتتتا منصتتتتة 546لتستتتتجل منصتتتتة 13األمريكيتتتتة بعتتتتدد

مقار تتة باألستت وم 2022أبريتتل 8األستت وم المنت تتا يتتو  

الماضتتتا، وهتتتو أعلتتتى متتتن  ميتتترخ فتتتا العتتتا  الماضتتتا 

عتتدد منصتتات التنقيتتمارت تتعكمتتا . منصتتات209بمقتتدار 

فتتتا األستتت وم منصتتتة 141عتتتن ال تتتاز الط يعتتتا ليستتتجل 

، مقار تتة باألستت وم الماضتتا2022أبريتتل 8المنت تتا يتتو  

مجمتتتوم منصتتتات التنقيتتتم عتتتن التتتن ط ارت تتتعوبتتتال  

ا فا األس وم المنت ا يو   أبريتل 8وال از الط يعا مع 

 شتطة فتا الواليتات المتةتدقمنصتة 687ليسجل 2022

.األمريكية

إلى العالما على الطا ةتو عات بأن يصل اة  اق 

2022تريليون دوالر فا عا  2مستوى  ياسا يتجاوز 

ألبةتتتاث الطا تتتة بأ تتت  (Rystad Energy)أفتتادت شتتتركة •

يصتتتتل اة  تتتتاق العتتتتالما علتتتتى الطا تتتتة إلتتتتى متو تتتتع أن 

؛ 2022فتا عتا  تريليون دوالر 2.1مستوى  ياسا ليسجل

والطا تتتة، أستتتعار التتتن ط وال تتتاز وذلتتت   تيجتتتة ارت تتتام 

، باةضتتافة إلتتى 19-وارت تتام معتتدالت التضتتخم بعتتد كوفيتتد

أ تتتلتصتتت ، االتةتتتاد األوروبتتتا المتمثلتتتة فتتتا أن أهتتتداف 

ا على اةمدادات  .الروسيةاعتماد 

أن ينمتتتتو اة  تتتتاق علتتتتى التتتتن ط وال تتتتاز المتو تتتتع متتتتن و•

، مقار تتة 2022فتتا عتتا  دوالرمليتتار142 ةتتوأي ، %16بنستت ة

بالعتتا  الماضتتا، متتع  يتتا  منتجتتا التتن ط وال تتاز  تتوم 

.ا اة تالعالم برفع ميزا يات م االستثمارية لزيادق 

ية والن قتتات الرأستتمالكمتا يكشتتف توزيتع  جتتم اة  تاق •

التتن ط ال بتتأن 2022عتتا  القطتتام فتتا  ستتم والتشتت يلية 

إ  تتتاق     يتتتزام ي تتتيمن علتتتى مشتتت د الطا تتتة، وذلتتت  متتتع 

برميلمليون99.6ة تا  %16و مو بنس ة دوالرمليار658

ا .فا توريد السواحليومي 

ا لتصني ات الطا ة فا  2022عا  تو عات  جم الن قات وفق 

أسعــار البترولتطـــور : أولًا

Source: Rystad Energy service cube.

(مليار دوالر أمريكا)

(برميل/دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

ا تطور أسعار لا   بر ي عالميًّ
2022أبريل 8لام األس وم المنت ا يو  
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تتاشتت دت األستتعار العالميتتة للقمتت، • و لت لتتح  ةتتارت اع 

بن ايتتة تعتتامات األستت ومطتتن/دوالرات أمريكيتتة409.19

دوالرات 406.71، مقابتتتتتتتتل 2022أبريتتتتتتتتل8المنت تتتتتتتتا يتتتتتتتتو  

  بن ايتتة تعتتامات األستت وم المنت تتا يتتوطتتن/أمريكيتتة

.%0.61بل ي ، بنس ة ارت ام أس وعا 2022أبريل 1

أرجتتتتع المةللتتتتون الستتتت م فتتتتا ارت تتتتام أستتتتعار القمتتتت، •

المختتتتاوف المستتتتتمرق بشتتتتأن إمكا تتتتات إلتتتتىالعالميتتتتة 

.الموسماة تا  والتصدير فا أوكرا يا هاا 

تتاشتت دت األستتعار العالميتتة للتتارق •  ةتتولتستتجل ارت اع 

تتتتا316.56 ا أمريكيًّ بن ايتتتتة تعتتتتامات األستتتت ومطتتتتن/دوالر 

دوالرات 307.50، مقابتتتتتتتتل 2022أبريتتتتتتتتل8المنت تتتتتتتتا يتتتتتتتتو  

بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتو طتتتن/أمريكيتتتة

.%2.95، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ي 2022أبريل 1

يتة التارق العالمارت ام أستعار أرجع المةللون الس م فا •

فتتتا ا تمتتتاالت ل تتت  المستتتا ات المزروعتتتة للتتتارق إلتتتى 

 تام الموستم بست م ارتاألمريكيتة هتاا الواليات المتةتدق 

.األسمدقأسعار 

أسعــار المحاصيل الزراعيةتطـــور : ثانيًا

األسعار العالمية للقم، 01

أسعار الارق العالمية 02

ايتتة بن ( األبتتي ، والستتكرواألرز القمتت،، والتتارق، وفتتوم الصتتويا، )العالميتتة للستتلع الزراعيتتة لكتتل متتن األستتعار ارت عتتي 

.2022أبريل 8يو  تعامات األس وم المنت ا 

4

02

ا )*(تطور أسعار القم، عالميًّ

2022أبريل 8لام األس وم المنت ا يو  

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

ت فتتتا فر ستتتا واألرجنتتتتين وروستتتيا وأوكرا يتتتا والواليتتتامتوستتتط الستتتعر العتتتالما للقمتتت، )*( 
.المتةدق األمريكية

406.71

405.55

408.65
407.90

405.70

409.19

1-Apr-22 4-Apr-22 5-Apr-22 6-Apr-22 7-Apr-22 8-Apr-22

//

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور أسعار الارق عالميًّ

2022أبريل 8لام األس وم المنت ا يو  

307.50 308.75
307.86

309.01

314.06

316.56

1-Apr-22 4-Apr-22 5-Apr-22 6-Apr-22 7-Apr-22 8-Apr-22

//

.زيلللارق فا األرجنتين والواليات المتةدق األمريكية وال رامتوسط السعر العالما )*( 
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تتا شتت دت األستتعار العالميتتة لتتضرز األبتتي  • لتتتحلت ارت اع 

ا 391.00 ةتتو  تتادوالر  وم بن ايتتة تعتتامات األستت طتتن /أمريكيًّ

ا 387.00، مقابتتتتتتتتتل 2022أبريتتتتتتتتتل 8يتتتتتتتتتو   المنت تتتتتتتتتا  دوالر 

تتتا           بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتوطتتتن /أمريكيًّ

.%1.03بل ي ارت ام أس وعا ، بنس ة 2022أبريل 1

األرز األبتتي ارت تتام أستتعار أرجتتع المةللتتون الستت م فتتا •

تتتتا  األرز التايا تتتتدي،  يتتتت إلتتتتى ارت تتتتام الطلتتتتم علتتتتى عالميًّ

فيتنتا  أبريتل أن 7يتو  الخمتيس أظ رت بيا تات  كوميتة 

الربتتع األوم متتن هتتاا فتتا متتن األرز مليتتون طتتن 1.5صتتدرت 

.أساأل سنويعلى %26.3بزيادق العا ، 

تتتا لتتتام األستتتت وم الصتتتويافتتتومأستتتعار ارت عتتتي• عالميًّ

ا 582.53، لتستتتتتتتتجل 2022أبريتتتتتتتتل 8المنت تتتتتتتتا يتتتتتتتتو   دوالر 

تتتا ا 569.10مقابتتتل طتتتن، /أمريكيًّ تتتادوالر  بن ايتتتة طتتتن /أمريكيًّ

، بنستتتت ة 2022أبريتتتتل 1تعتتتتامات األستتتت وم المنت تتتتا يتتتتو  

.%2.36ارت ام أس وعا بل ي 

تا فتوم الصتويا عالمارت ام أستعار أرجع المةللون س م • يًّ

فتتتتتا تقريرهتتتتتتا الزراعتتتتتة األمريكيتتتتتة تقتتتتتديرات وزارق إلتتتتتى

المتةتتتتدق ا خ تتتتاض مخزو تتتتات الواليتتتتات الشتتتت ري عتتتتن 

.ال رازيلول   تقديرات اة تا  فا األمريكية 

ابع ت-الزراعية أسعــار المحاصيل تطـــور : ثانيًا
الصويالل وم األسعار العالمية 

األسعار العالمية لضرز األبي 

5

أسعار السكر العالمية

تتا لتتام األستت وم المنتأستتعار ارت عتتي•  تتا الستتكر عالميًّ

ا 560.40لتسجل 2022أبريل 8يو   مقابلطن، /أمريكيًّادوالر 

ا 538.50 تتتتادوالر  تعتتتتامات األستتتت ومبن ايتتتتةطتتتتن /أمريكيًّ

بل تتيارت تتام أستت وعا ، بنستت ة 2022أبريتتل 1المنت تتا يتتو  

4.07%.

الستتتكر إلتتتى ارت تتتام أستتتعار أرجتتتع المةللتتتون الستتت م فتتتا •

التو عتتتتات بخ تتتت  اة تتتتتا  متتتتن   تتتتل مصتتتتا ع الستتتتكر 

Covrigصتتتر ي شتتتركة ،  يتتت  ال رازيليتتتة هتتتاا الشتتت ر 

Analytics  ا إ تا  السكر فتا ال رازيتل فتأن يو  الخميس

علتتتتى أستتتتاأل ستتتتنوي %30أبريتتتتل  تتتتد يتتتتنخ   بنستتتت ة 

الربةيتتة العاليتتة ألن مليتتون طتتن متتتري1.55ليستتجل  ةتتو 

كر ة تتتتا  اةيثتتتا وم مقار تتتة بالستتتكر تتتتدفع مصتتتا ع الستتت

 صتم الستكر متن %70ال رازيلية إلتى تةويتل متا يصتل إلتى 

.إلى إ تا  اةيثا وم

03

05

04

03

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكا)

االصويا تطور أسعار فوم  )*(عالميًّ

2022أبريل 8لام األس وم المنت ا يو  

569.10 566.57 580.27 575.93 581.20 582.53

1-Apr-22 4-Apr-22 5-Apr-22 6-Apr-22 7-Apr-22 8-Apr-22

//

ن لل تتتوم الصتتتويا فتتتا الواليتتتات المتةتتتدق األمريكيتتتة واألرجنتتتتيالستتتعر العتتتالما متوستتتط )*( 
.وال رازيل

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

ااألرز األبي  متوسط أسعار تطور  )*(عالميًّ

2022أبريل 8لام األس وم المنت ا يو  

387.00 387.00 387.00

391.00 391.00 391.00

1-Apr-22 4-Apr-22 5-Apr-22 6-Apr-22 7-Apr-22 8-Apr-22
//

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالماالسعرمتوسط)*(

اتطور أسعار السكر  )*(عالميًّ

2022أبريل 8لام األس وم المنت ا يو  

538.50 540.70 544.60 545.60 548.70 560.40

1-Apr-22 4-Apr-22 5-Apr-22 6-Apr-22 7-Apr-22 8-Apr-22

(طن/ دوالر أمريكا)

//

.تايا د وفيتنا  وباكستانالسعر العالما لضرز األبي  فا متوسط )*( 
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تا األسعار العالمية للصتلم ش دت• تاارت اع  لتام ط ي  

، لتستتتتتتتتتجل            2022أبريتتتتتتتتتل 8يتتتتتتتتتو  األستتتتتتتتت وم المنت تتتتتتتتتا 

تتتتتتتتتا830.53 ا أمريكيًّ ا 830.33، مقابتتتتتتتتتل طتتتتتتتتتن/دوالر  دوالر 

تتتا ا بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا فتتتطتتتن /أمريكيًّ

.%0.02، بنس ة ارت ام أس وعا بل ي 2022األوم من أبريل

أرجتتتتع المةللتتتتون الستتتت م فتتتتا ارت تتتتام أستتتتعار  الصتتتتلم •

تتتتا إلتتتتى ارت تتتتام أستتتتعار المتتتتواد الختتتتا  والتتتتاي دفتتتتع  عالميًّ

.شركات الصلم الك رى لزيادق األسعار

تطـــور أسعــار المعادن: ثالثًا
العالميةال يلييأسعار  01

العالميةالصلمأسعار  02

الةديدأسعار لا   03

6

تاش دت األستعار العالميتة لختا  الةديتد • لتح لت ا خ اض 

تا154.21 ةو  ا أمريكيًّ وم بن ايتة تعتامات األست طتن /دوالر 

ا 159.85، مقابتتتتتتتتتتل 2022أبريتتتتتتتتتتل8المنت تتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتا  دوالر 

تتتا ن بن ايتتتة األستتت وم المنت تتتا فتتتا األوم متتتطتتتن /أمريكيًّ

.%3.53، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ي 2022أبريل

د أرجع المةللون الس م فا ا خ اض أستعار لتا  الةديت•

الطلتم علتتىومةدوديتتة  إلتا النشتاا التجتتاري المةتدود، 

.  الصينيةالواردات فا السوق 

ا شتتتت دت األستتتتعار العالميتتتتة لل يليتتتتي • لتتتتاماستتتتتقرار 

، عنتتتتتد مستتتتتتوى2022أبريتتتتتل 8يتتتتتو  األستتتتت وم المنت تتتتتا 

ا725.00 ا أمريكيًّ . طن/دوالر 

أرجتتتع المةللتتتون الستتت م فتتتا استتتتقرار أستتتعار ال يليتتتي•

ا إلى استقرار الطلم علي  والمعروض من  .عالميًّ

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار ال يليي  عالميًّ
2022أبريل 8لام األس وم المنت ا يو  

725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00

1-Apr-22 4-Apr-22 5-Apr-22 6-Apr-22 7-Apr-22 8-Apr-22

//

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار الصلم  عالميًّ
2022أبريل 8لام األس وم المنت ا يو  

830.33 830.33 830.33 830.79 831.13 830.53

1-Apr-22 4-Apr-22 5-Apr-22 6-Apr-22 7-Apr-22 8-Apr-22

//

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار لا  الةديد  عالميًّ
2022أبريل 8لام األس وم المنت ا يو  

159.85

161.84 161.25
160.08

157.29

154.21

1-Apr-22 4-Apr-22 5-Apr-22 6-Apr-22 7-Apr-22 8-Apr-22

//
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تابع-المعادن أسعــار تطـــور : ثالثًا

أسعــار األسمدةتطـــور : رابعًا

اليورياأسعار سماد 

7

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

اتطور  )*(متوسط أسعار اليوريا عالميًّ

2022أبريل 8لام األس وم المنت ا يو  

917.38 917.38 917.38 917.38 917.38

884.97

1-Apr-22 4-Apr-22 5-Apr-22 6-Apr-22 7-Apr-22 8-Apr-22

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

تتتتاشتتت دت األستتتعار العالميتتتة لستتتتماد اليوريتتتا • ا خ اض 

ا 884.97لت لتتح  ةتتو  تتادوالر  بن ايتتة تعتتامات طتتن /أمريكيًّ

ا 917.38، مقابتل 2022أبريتل 8األس وم المنت ا يتو   دوالر 

تتتا          بن ايتتتة تعتتتامات األستتت وم المنت تتتا يتتتوطتتتن /أمريكي 

.%3.53، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ي 2022أبريل 1

العالميتتتتة أرجتتتتع المةللتتتتون ستتتت م ا خ تتتتاض األستتتتعار •

زيتل إلى ا خ اض الطلم فتا كتل متن ال رالسماد اليوريا 

ا فتومنطقة األمريكتين، كمتا أدى ستوء األ توام الجويتة 

ة إلتى الخليج بالواليتات المتةتدق األمريكيتمنطقة سا ل 

.تو ف عمليات الشراء الجديدق فا موسم الاروق

يتتة اليوريتتا عملستتوق فتتا المشتتاركون كمتتا ينتمتتر التجتتار •

ي الشتتراء ال نديتتة فتتا منتصتتف متتايو المق تتل؛ األمتتر التتا

ديتدق المشترين للقيتا  بعمليتات شتراحية جأدى إلى تردد 

.فا الو ي الةالا

//

أسعار الاهم العالمية 04

تتتتتاشتتتتت دت األستتتتتعار العالميتتتتتة للتتتتتاهم • لتتتتتام ارت اع 

، لتستتتتتتتتتجل2022أبريتتتتتتتتتل8األستتتتتتتتت وم المنت تتتتتتتتتا فتتتتتتتتتا 

تتتتتتتتتا1941.60 ا أمريكيًّ ا 1919.10، مقابتتتتتتتتتل أو يتتتتتتتتتة/دوالر  دوالر 

تتا ا فتتا بن ايتتة تعتتامات األستت وم المنت تتأو يتتة /أمريكيًّ

.%1.17، بنس ة ارت ام أس وعا بل ي 2022األوم من أبريل

م أرجع المةللون ست م ارت تام األستعار العالميتة للتاه•

إلتتتى  التتتة عتتتد  اليقتتتين بشتتتأن متتتا ستتتي عل  اال تيتتتاطا

ال يتدرالا بعتد رفتتع أستعار ال احتدق إلتتى جا تم المختتاوف

 تام من الركود والض وا التضخمية والتا ت دي إلتى ارت

.  الطلم على الاهم كماذ قمن

(أو ية/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

.للاهمالعالماالسعر)*(

ا )*(تطور أسعار الاهم عالميًّ

2022أبريل 8لام األس وم المنت ا يو  

1919.10

1929.20

1922.90
1918.40

1933.80

1941.60

1-Apr-22 4-Apr-22 5-Apr-22 6-Apr-22 7-Apr-22 8-Apr-22

//
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ملحق إحصائي

والمعادن، الزراعية أسعار ال تروم، والمةاصيل يتضمن 
و سم الت ير الش ري والسنوي ل اواألسمدق، 
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ملحق إحصائي

أستتتعار مةصوم الارق

الت ير السنوي

(%)

الت ير الش ري

(%)

السعر فا

2022أبريل 8
الدولة

23.18 12.17 305.41 األرجنتين

32.60 1.89 302.66
الواليات المتةدق 

األمريكية

37.52 1.82 341.60 ال رازيل

(طن/ دوالر أمريكا)

أستتتعار مةصوم فوم الصويا

الت ير السنوي

(%)

الت ير الش ري

(%)

السعر فا

2022أبريل 8
الدولة

32.52 6.84 436.00 األرجنتين

19.88 1.21 655.60
الواليات المتةدق 

األمريكية

25.41 4.47 656.00 ال رازيل

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

9

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

(طن/ دوالر أمريكا)أستتتعار مةصوم القم،

أسعار البترول العالمية

الت ير السنوي

(%)

الت ير الش ري

(%)

السعر فا

2022أبريل 8
الدولة

103.00 24.29 516.15 األرجنتين

63.78 6.32 409.70 فر سا

55.76 15.69 434.10
المتةدق الواليات

األمريكية

50.00 1.35 375.00 )*(روسيا

9.12 4.31 311.00 )*()**(أوكرا يا

-.%12.5بروتينالقم،)*(
.2022مارأل1بتاريخبيانأ دث)**(

الت ير السنوي

(%)

الت ير الش ري

(%)

فاالسعر 

2022أبريل 8
السلعة

62.63 19.69 102.78 لا  بر ي 

64.87 20.57 98.26 لا  سرا تكساأل 

(برميل/ دوالر أمريكا)

الت ير السنوي

(%)

الت ير الش ري

(%)

السعر فا

2022أبريل 8
الة ارات

62.00 3.60 546 (  ار)  ارات ال تروم



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

2022أبريل 12–(109)العدد -( 3)السنة  االستراتيجية العالمية تطورات أسعار السلع 

الت ير السنوي

(%)

الت ير الش ري

(%)

السعر فا

2022أبريل 8
السلعة

9.53 4.19 154.21 لا  الةديد

27.19 9.43 725.00 ال يليي

0.67 1.68 830.53 )*(الصلم

10.52 4.83 1941.60 (أو ية/دوالر)الاهم

(طن/ دوالر أمريكا)

10

Source: Thomson Reuters.

أستتتعار مةصوم األرز األبي  

الت ير السنوي

(%)

الت ير الش ري

(%)

السعر فا

2022أبريل 8
الدولة

15.88 2.77 408.00 )*(تايا د

17.17 3.80 410.00 فيتنا 

17.44 2.90 355.00 باكستان

(طن/ دوالر أمريكا)

الت ير السنوي

(%)

الت ير الش ري

(%)

السعر فا

2022أبريل 8
الدولة/ المنطقة

110.18 21.05 887.37
الواليات – يو أورلينز 

المتةدق األمريكية

187.18 34.94 1120.00 مصر

166.15 30.69 947.50 الخليج العربا

62.50 17.02 585.00 أوكرا يا

(طن/ دوالر أمريكا)

.%10الطويلالتايا دياألرز)*(

تابع-إحصائي ملحق 

المعادنأسعار 

أسعار سماد اليوريا

.شن  ايبورصة)*(

أسعار  السكر العالمية

الت ير السنوي

(%)

الت ير الش ري

(%)

السعر فا

2022أبريل 8
السلعة

31.95 4.49 560.40 السكر األبي  

(طن/ دوالر أمريكا)
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