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 عن المركز

خحو ُّلمات   عمد    -1985نشمتخ  عما    منم   -شهد مركز المعلومات ودعم  اخاماا الامرال العمامج لمالمز الموللار الم مر         

معطممموار الةنيممم  ( 1999-1985)فامممد ا مممعر فممما مرللعممم  المممتول   الم مممر   ليُّواكمممل العايمممرات العممما ممممر ع مهممما الماعممممج  

ناط  خحو ُّل لئيس  فما  ( 1999)ث  كان إنشار ولال  الاخ الات وخكنولوجيا المعلومات عا  . المعلوماخي  فا م ر

 .جهود مُّعا  الارال فا شع  ماالات العنمي خدع     (Think Tank)مسيرخ   ليُّؤد  دوله كمُّؤسس  فكر

ماال دعم  اخاماا الامرال فما ا مااا      خميزا فا ومن  الك الحين  اعةن ع  المركز لؤا  مفادها أن اكون المركز هو التكثر 

  وخعزاممز انمموات العواعممل مممج المممواان الم ممر  المم   اُّعممد  اامم     منممم ءارالعنميمم  الشممامل   وإااممم  لمموال ماعمعمما  

العنمي  وهدفها التسم ؛ التمر ال   اؤهل  للاضطلاع مدول أكةر فا عمنج السياسم  العامم  وخعزامز كفمار  جهمود       

 .العنمي  وفعاليعها  وخرسيخ ماعمج المعرف 

وفا سةيل خحايق الك  احمل مركز المعلومات ودع  اخااا الارال عل  عاخا  مهم  أن اكون داعمءا لكل معا   

عل   (Think Tank) أحد أفضل مؤسسات الفكرولع  اعسن  ل  الك  فإن  اسع  ماسعمرال إل  أن اكون . الارال

وهو مما  فكر  مدول المركز كمؤسس  واد واكل الك اععراف إاليما ودولا . المسعوى المحلا والإاليما والدولا

العالمي  المُّعلن عنها فا أمرال « اوولدل سعيفا»فول المركز معد  جوائز ضمن مساما  مؤسس  فا جلي ءا ظهر 

دولمم  فمما  17فراممق معنافسممين مممن  700مرونزامم  مممن مممين أكثممر مممن ( 4)جممائز  اهةيمم   و( 1: )  ومممن مممين خلممك الامموائز2022

 Think Tanks)مرنمام  مراكمز الفكمر والماعمعمات المدنيم       "كمما ظهمر فما نعمائ      . فراايما إالشرق التوسط وشممال  

and Civil Societies Program, TTCSP) " ؛ ليم  خم    2021العا خ  الإعلان عنها فا فةراامر  " ماامع  منسلفانيا التمراكي

 :ا عيال مركز المعلومات ودع  اخااا الارال ليكون

 حددد ) 2020لعدا  " 19-كوفيدد"مركز فكر على مستوى العالم استجابًة لجائحة  20ضمن أفضل ال يوجدد ترتيدم مد

 (.للقائمة

 مركددز فكددر علددى مسددتوى العددالم كصددا م أفضددل فكددرق أو  مددوذ  جديددد  ددا   64مددن بددين  21فددا المرت ددة الددد

، ألددًاا بعددين االعت ددار أ دد  ال يوجددد أي مركددز فكددر مصددري قلددر تددم تصددني   وفًقددا ل دداا 2020بتطددويرخ لددام عددا  

 .المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعا   101من إجمالا  14فا المرت ة الد. 
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 عن النشرة

للعايمرات فما العمرا والطلمل  ومالعمالا امكمن أن خكشم  عمن         العالمي  مؤشرءا خعد أسعال السلج الاسعراخياي  

الظروف  ير الطةيعي  العا انةاا الاهعما  مها  واساعد لعد أسعال التسواق الدولي  فا دع  الامرالات الاائمم    

عل  التدل  والاسعراخيايات  واد أثةعت ألداث خالةات التسعال فا الفعرات الماضي  ايم  المعلومات والعحليلات 

السواي  فا الوات المناسمل؛ ممن أجمل العافيم  ممن الاثمال السملةي   ومعرفم  اخااهمات التسمعال فما الةولعمات             

 . العالمي 

 والااب   والقماا  كااالطف الاسممعراخياي  العالميمم    وااممو  المركممز مممدول لئمميز فمما لعممد ميانممات أسممعال السمملج      

و يرها من السلج الاسعراخياي  المحولا   وخحليلها ونشرها من  لال الاععماد عل  ااعد  ميانات لواعرل العالمي  

(Thomson Reuters)   وإدال  معلومات الطاا  التمراكيم  (US Energy Information Administration)   مالإضماف  

الموامج الإ ةمال  أوامل ممرااز     : وأهمهما إل  العاالار ال مادل  عمن المنظممات الدوليم  والمواامج الإ ةالام  الدوليم          

((Oil price  ووكال  ملومةرج التمراكي  (Bloomberg). 
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إدارق الجدودق، : لالص الشكر والتقدير إلى كل من

وإدارق مددوارد ال يا ددات، واةدارق العامددة للخدددمات 

فا س يل إ جاز هاا العمدل لتعاو  ا اال ترافية؛ 

 .على الوج  األكمل

 رئيس المركز

 رئيس فريق اةعداد

 التصميم الجرافيكا

 بثينة فر . أ

 الجوهري أسامة / السيد

 الوزراء مجلس رئيس مساعد

 القرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز رئيس

 أ مددد   يددم. أ

 فريق اةعداد

 دسددو داأسمداء . أ

 ه ة يوسف. أ

 اةشراف العا 

 أسماء  ور الدين. أ

مدددددددير اةدارق العامددددددة لتحليددددددل المعلومددددددات 

 وال حوث

 رئيس التحرير

 عوض مصط ى رشا .د

 رئيس اةدارق المركزية لمحور المعلومات

 المراجعة والتد يق

 ه ة أبو الوفا. أ

 للجودقمدير اةدارق العامة 

 شيماء العربا .أ

 سيدأيمن . أ

 فريق العمل
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 قائمة المحتويات

 النقاط الرئيسةهم أ

 

2 

 3 البترولتطـــور أسعــار :  أولًا

 4 تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية: ثانيًا

 تطـــور أسعــار المعادن: ثالثًا
6 

 تطـــور أسعــار الأسمدة: رابعًا
7 

 ملحق إحصائي
8 
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 أهم النقاط الرئيسة

2 

ا 112.39، ليسجل 2022مايو  6سعر لا  بر ت بن اية تعامات األس وع المنت ا يو   ارت ع• برميدل /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسدد ة ارت دداع 2022أبريددل  29بن ايددة تعددامات األسدد وع المنت ددا يددو  برميددل /دوالرات أمريكيددة 109.34 مقابددل

بن ايددة تعددامات األسدد وع  سددعر لددا  تددرس تكسددا  الوسدديط األمريكددا ارت ددعكمددا ، %2.79أسدد وعا بل ددت 

برميددل /أمريكيددة دوالرات 104.69مقابددل ، برميددل/دوالرات أمريكيددة 109.77، ليصددل إلددى 2022مددايو  6المنت ددا يددو  

 .%4.85 ، بنس ة ارت اع أس وعا بل ت2022أبريل  29بن اية تعامات األس وع المنت ا يو  

بن ايدددة تعدددامات ( القمدددو، واألرز األبددديس، والسدددكر)األسدددعار العالميدددة للسدددلع الزراعيدددة لكدددل مدددن  ارت عدددت•

األسددعار العالميددة للددارق، وال ددوم الصددويا لددام ال تددرق  ا خ ضددت، بينمددا 2022مددايو  6األسدد وع المنت ددا يددو  

 .  س ا

دوالًرا  690.00، لتسددجل 2022مددايو  6لددام األسدد وع المنت ددا يددو   ا خ اًضددااألسددعار العالميددة لل يليددت شدد دت •

ددا ددا 745.00، مقابددل طددن/أمريكيًّ ، بنسدد ة 2022أبريددل 29بن ايددة تعددامات األسدد وع المنت ددا يددو  طددن /دوالًرا أمريكيًّ

 .%7.38ا خ اض أس وعا بل ت 

دوالًرا  729.92، لتسددددجل 2022مددددايو  6األسدددد وع المنت ددددا يددددو  لددددام العالميددددة للصددددلم األسددددعار  ا خ ضددددت•

ا ا 758.32، مقابل طن/أمريكيًّ ، بنسد ة 2022أبريدل 29بن ايدة تعدامات األسد وع المنت دا يدو  طدن /دوالًرا أمريكيًّ

 .%3.75ا خ اض أس وعا بل ت 

دددا 136.91لت لدددح  حدددو  ا خ اًضدددااألسدددعار العالميدددة لخدددا  الحديدددد شددد دت • بن ايدددة تعدددامات طدددن /دوالًرا أمريكيًّ

ددا 150.77، مقابددل 2022مددايو  6األسدد وع المنت ددا فددا       فددابن ايددة تعددامات األسدد وع المنت ددا طددن /دوالًرا أمريكيًّ

 .%9.19، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ت 2022أبريل 29

 ، لتسدددددددددجل2022مدددددددددايو  6األسددددددددد وع المنت دددددددددا فدددددددددا لدددددددددام العالميدددددددددة للددددددددداهم األسدددددددددعار  ا خ ضدددددددددت•

ددا 1881.20           بن ايددة تعددامات األسدد وع المنت ددا فددا أو يددة /دوالرات أمريكيددة 1909.30، مقابددل أو يددة/دوالًرا أمريكيًّ

 .%1.47، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ت 2022أبريل 29

ددا 742.92لت لددح  حددو  ا خ اًضددااألسددعار العالميددة لسددماد اليوريددا شدد دت • بن ايددة تعددامات طددن /دوالًرا أمريكيًّ

يددو     بن ايددة تعددامات األسد وع المنت ددا طدن /دوالًرا أمريكًيددا 756.18، مقابددل 2022مددايو 6األسد وع المنت ددا يدو  

 .%1.75، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ت 2022أبريل  29
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سدددددعر لدددددا  بر دددددت بن ايدددددة تعدددددامات األسددددد وع  ارت دددددع•

 دوالًرا 112.39، ليسددددددددددجل 2022مددددددددددايو  6المنت دددددددددا يددددددددددو  

دددا برميدددل /دوالرات أمريكيدددة 109.34 مقابدددلبرميدددل /أمريكيًّ

، 2022أبريدددل  29بن ايدددة تعدددامات األسددد وع المنت دددا يدددو  

 .%2.79بنس ة ارت اع أس وعا بل ت 

إلددى أسددعار الددن ط  أرجددع المحللددوس السدد م فددا ارت دداع•

عقوبات االتحاد األوروبا الوشيكة علدى الدن ط الروسدا، 

والتدددددا أدت إلدددددى زيدددددادق ا تماليدددددة  قدددددص المعدددددروض، 

اال تصددددادي مددددن تراجدددع النمددددو التخدددوف باةضدددافة إلددددى 

 .العالما

 سدعر لدا  تدرس تكسدا  الوسديط األمريكدا ارت عكما •

، 2022مددددايو  6بن ايددددة تعددددامات األسدددد وع المنت ددددا يددددو  

 104.69مقابددل ، برميددل/دوالرات أمريكيددة 109.77ليصددل إلددى 

بن ايدددددة تعدددددامات األسددددد وع برميدددددل /أمريكيدددددة دوالرات

 ، بنس ة ارت اع أس وعا بل ت2022أبريل  29المنت ا يو  

4.85%. 

لدا  تدرس كمدا ارت دع سدعر  لا  بر ت،ارت ع سعر 

بن ايدددة تعدددامات تكسدددا  الوسددديط األمريكدددا، 

 .2022مايو  6األس وع المنت ا يو  

بمقددددار الدددن ط الروسدددا تو عدددات با خ ددداض إ تدددا  

ا بحلوم عا    2030مليو ا برميل يوميًّ

، ف دا  دام "إ رجدا ريسدتاد"وفًقا لشركة أبحاث الطا ة  •

فدددددرض مزيدددددد مدددددن العقوبدددددات علدددددى  دددددادرات الطا دددددة 

ا  الروسية، فمن المرجو أس تتخلى الدوم ال ربية تددريجيًّ

. عن الن ط الروسا، األمر الاي  د يست رق عدق أش ر

و ظدددددًرا ألس  ددددددرق روسددددديا علدددددى إعدددددادق توجيددددد  جميدددددع 

اةمددددادات تيدددر المرتدددوس في دددا مدددن ال دددرس إلدددى قسددديا 

إلدى ل دس  -فدا  الدة الحظدر-محدودق، فإ  دا ستضدطر 

اة تا  أل  دا لدن تدتمكن مدن تخدزين أ جدا  الدن ط الخدا  

بددأ إ تدا  الدن ط الخدا  ، 2022وفا شد ر أبريدل . اةضافية

الروسددددا بال عددددل فددددا اال خ دددداض فددددا  ددددل ا خ دددداض 

 . الطلم على الن ط

هدداا، ومددن المددرجو أس تسددت رق روسدديا بعددس الو ددت •

ةعدددددادق ضددددد ط ساسدددددل ا اللوجسدددددتية والعثدددددور علدددددى 

مشدددددترين لخام دددددا لدددددار  أوروبدددددا والواليدددددات المتحددددددق 

كمدددا سيسدددت رق األمدددر بعدددس الو دددت  تدددى . األمريكيدددة

يتجددددداوز اال تصددددداد الروسدددددا العقوبدددددات ويخلدددددق طلً دددددا 

مددن النحددو، علددى هدداا . إضددافًيا علددى الددن ط دالددل الدد اد

المتو ع أس ي دأ إ تا  الن ط الخا  فدا اال تعداف فقدط 

 .  2023بحلوم منتصف عا  

 الن ط الروسا   ل وبعد الحرس فا أوكرا يا جم إ تا  تو عات 

تطـــور أسعــار البترول: أولًا  

Source: https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-Inevitable-Decline-Of-Russias-Oil-
Industry.html.  

ا) (مليوس برميل يوميًّ  

(برميل/دوالر أمريكا)  

Source: Thomson Reuters. 

ا   تطور أسعار لا  بر ت عالميًّ
 2022مايو  6لام األس وع المنت ا يو  

// 

109.34 107.58 104.97 
110.14 110.90 112.39 

29-Apr-22 2-May-22 3-May-22 4-May-22 5-May-22 6-May-22

 بعد  الحرس   ل الحرس

عددد  ارت دع، (Baker Hughes) هيدوز وفًقدا لشدركة بيكدر•

منصدددات التنقيدددم عدددن الدددن ط فدددا الواليدددات المتحددددق 

فدددا منصدددة  557لتسدددجل منصدددات  5 األمريكيدددة بعددددد

مقار دددة باألسددد وع  2022مدددايو  6األسددد وع المنت دددا يدددو  

السدددابق، وهدددو أعلدددى مدددن  ظيدددرخ فدددا العدددا  الماضدددا 

عدد منصات التنقيم عن  ارت عكما . منصة 213بمقدار 

فدددددا األسددددد وع منصدددددة  146ال ددددداز الط يعدددددا ليسدددددجل 

، مقار دددة باألسددد وع السدددابق 2022مدددايو  6المنت دددا يدددو  

مجمدددوع منصدددات التنقيدددم عدددن الدددن ط  ارت دددعوبدددال  

مدايو  6وال از الط يعا مًعا فا األسد وع المنت دا يدو  

 شطة فا الواليات المتحدق منصات  703ليسجل  2022

 .األمريكية



 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

االستراتيجية العالمية تطورات أسعار السلع  2022مايو  10 –(113)العدد  -( 3)السنة   

لت لدددح  حدددو  ارت اًعددداشددد دت األسدددعار العالميدددة للقمدددو •

ددددا 442.62 بن ايددددة تعددددامات األسدددد وع  طددددن/دوالًرا أمريكيًّ

دوالر ًا  438.49مقابددددددددددل ، 2022مددددددددددايو  6المنت ددددددددددا يددددددددددو  

دددا بن ايدددة تعدددامات األسددد وع المنت دددا يدددو         طدددن/أمريكيًّ

 .%0.94، بنس ة ارت اع أس وعا بل ت 2022أبريل  29

أرجدددددع المحللدددددوس السددددد م فدددددا ارت ددددداع أسدددددعار القمدددددو •

ا خ ددداض اةمددددادات منددد ؛ وذلددد  بسددد م إلدددى  العالميدددة

 ددددروف محصددددوم القمددددو ال ر سددددا اللددددين هدددداا تدددددهور 

 FranceAgriMerلوكالة المزرعة  يث إ   وفًقا . األس وع

إلدى جيددق )من محصوم القمو اللدين فدا  الدة  %89فإس  ،

كمددا أس . الماضددااألسدد وع  %91ا خ اًضددا مددن ، (جددًداجيدددق 

هطوم األمطار وتو عات األس وع المق ل بطقس  لة 

 .دافئ وجاف يمثاس مصدر  لق

 حدو لتسدجل ا خ اًضدا ش دت األسدعار العالميدة للدارق •

ددددا 314.68 بن ايددددة تعددددامات األسدددد وع  طددددن/دوالًرا أمريكيًّ

دددادوالًرا  324.14مقابدددل ، 2022مدددايو  6المنت دددا   طدددن/أمريكيًّ

، 2022مددددايو  29بن ايدددة تعدددامات األسدددد وع المنت دددا يدددو  

 .%2.92بنس ة ا خ اض أس وعا بل ت 

أرجددددع المحللددددوس السدددد م فددددا ا خ دددداض أسددددعار الددددارق •

تو عات الطقس األس وع المق دل العالمية إلى تحسن 

كمدا . بالواليات األمريكية؛ مما يحسن من إمدادات الدارق

إلددى األمريكيددة والعالميددة أدى ا خ دداض أسددواق األسدد م 

 .الض ط على أسواق الح وس

 أسعــار المحاصيل الزراعيةتطـــور : ثانيًا

 01 األسعار العالمية للقمو

 02 أسعار الارق العالمية

بن اية تعامات األسد وع المنت دا ( واألرز األبيس، والسكرالقمو، )األسعار العالمية للسلع الزراعية لكل من ارت عت 

 .  س اللارق، وال وم الصويا لام ال ترق األسعار العالمية  ا خ ضت، بينما 2022مايو  6يو  
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02 

ا  )*(تطور أسعار القمو عالميًّ

 2022مايو  6لام األس وع المنت ا يو  

(طن/ دوالر أمريكا)  

Source: Thomson Reuters. 

فدددا فر سدددا واألرجنتدددين وروسددديا وأوكرا يدددا والواليدددات متوسدددط السدددعر العدددالما للقمدددو )*( 
 .المتحدق األمريكية

438.49 
437.23 

434.17 
436.99 

442.13 442.62 

29-Apr-22 2-May-22 3-May-22 4-May-22 5-May-22 6-May-22

// 

(طن/ دوالر أمريكا)  

Source: Thomson Reuters. 

ا  )*(تطور أسعار الارق عالميًّ

 2022مايو  6لام األس وع المنت ا يو  

324.14 
322.86 

316.85 317.23 318.36 

314.68 

29-Apr-22 2-May-22 3-May-22 4-May-22 5-May-22 6-May-22

// 

 .للارق فا األرجنتين والواليات المتحدق األمريكية وال رازيلمتوسط السعر العالما )*( 



 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

االستراتيجية العالمية تطورات أسعار السلع  2022مايو  10 –(113)العدد  -( 3)السنة   

 لت لددح ارت اًعدداشدد دت األسددعار العالميددة لددضرز األبدديس •

ادوالًرا  396.67 حو  بن اية تعامات األسد وع طن /أمريكيًّ

دادوالًرا  390.00مقابل  2022مايو  6يو  المنت ا  طدن /أمريكيًّ

، 2022أبريدددل  29تعدددامات األسددد وع المنت دددا يدددو   بن ايدددة

 .%1.71بنس ة ارت اع أس وعا بل ت 

األرز األبدديس ارت دداع أسددعار أرجددع المحللددوس السدد م فددا •

ددا  األرز التايا دددي إلددى ارت دداع الطلددم العددالما علددى عالميًّ

بسددد م اسدددتشناف  شدددا  التدددداوم مدددن المشدددترين فدددا 

األوسدددط بعدددد شددد ر رمضددداس لتجديدددد منطقدددة الشدددرق 

بعس المشترين إبرا  كما يحاوم . مخزو  م المستن د

المزيد من الص قات بحلدوم   ايدة الربدع الثدا ا مدن عدا  

  دددددل أس تددددددلل الددددد اد موسدددددم الريدددددا  الموسدددددمية  2022

 .وينخ س إ تا  األرز

دددا لدددام األسددد وع  الصدددويا فدددومأسدددعار  ا خ ضدددت• عالميًّ

دوالرات  605.60، لتسددددددددجل 2022مددددددددايو  6المنت ددددددددا يددددددددو  

ددا 592.17مقابددل ، طددن/أمريكيددة بن ايددة طددن /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسددد ة 2022أبريدددل  15تعدددامات األسددد وع المنت دددا يدددو  

 .%3.40بل ت ا خ اض أس وعا 

فوم الصويا الس م فا ا خ اض أسعار أرجع المحللوس •

ددا  تحسددن تو عددات الطقددس األسدد وع المق ددل  إلددىعالميًّ

األمريكية؛ مما يحسن من اةمدادات مدن فدوم بالواليات 

الماليددددة كمددددا أدى ا خ دددداض أسددددواق األسدددد م . الصددددويا

 .أسواق الح وسالض ط على والعالمية إلى األمريكية 

 تابع  -الزراعية أسعــار المحاصيل تطـــور 

 الصويالل وم األسعار العالمية 

 األسعار العالمية لضرز األبيس
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 أسعار السكر العالمية

ددا لددام األسدد وع المنت ددا أسددعار  ارت عددت• السددكر عالميًّ

دددددادوالًرا  531.30لتسدددددجل  2022مدددددايو  6يدددددو   طدددددن، /أمريكيًّ

ددددددادوالًرا  529.40مقابددددددل  تعددددددامات  بن ايددددددةطددددددن /أمريكيًّ

ارت دددداع ، بنسدددد ة 2022أبريددددل  29األسدددد وع المنت ددددا يددددو  

 .%0.36بل ت أس وعا 

 إلددىالسددكر ارت دداع أسددعار أرجددع المحللددوس السدد م فددا •

؛ ممدا 2022مدايو  6الجمعة يو  الخا  ارت اع أسعار الن ط 

تددددفع مصدددا ع السدددكر والتدددا  دددد اةيثدددا وم عدددزز أسدددعار 

ال رازيليددة إلددى تحويددل المزيددد مددن سددحق  صددم السددكر 

 حددو إ تددا  اةيثددا وم بددداًل مددن السددكر ، وبالتددالا الحددد مددن 

 .إمدادات السكر

03 

05 

04 

03 

Source: Thomson Reuters. 

(طن/ دوالر أمريكا)  

االصويا تطور أسعار فوم   )*(عالميًّ

 2022مايو  6لام األس وع المنت ا يو  

596.80 581.43 573.63 576.87 580.13 576.50 

29-Apr-22 2-May-22 3-May-22 4-May-22 5-May-22 6-May-22

// 

لل دددوم الصدددويا فدددا الواليدددات المتحددددق األمريكيدددة واألرجنتدددين السدددعر العدددالما متوسدددط )*( 
 .وال رازيل

(طن/ دوالر أمريكا)  

Source: Thomson Reuters. 

ااألرز األبيس متوسط أسعار تطور   )*(عالميًّ
 2022مايو  6لام األس وع المنت ا يو  

390.00 396.67 396.67 396.67 396.67 396.67 

29-Apr-22 2-May-22 3-May-22 4-May-22 5-May-22 6-May-22
// 

Source: Thomson Reuters. 

 .للسكر العالما السعر متوسط )*(

 )*(عالميًّاتطور أسعار السكر 
 2022مايو  6لام األس وع المنت ا يو  

529.40 529.40 519.00 516.90 522.30 531.30 

29-Apr-22 2-May-22 3-May-22 4-May-22 5-May-22 6-May-22

(طن/ دوالر أمريكا)  

// 



 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

االستراتيجية العالمية تطورات أسعار السلع  2022مايو  10 –(113)العدد  -( 3)السنة   

لدددددام  ا خ اًضدددددااألسدددددعار العالميدددددة للصدددددلم  شددددد دت•

دوالًرا  729.92، لتسددجل 2022مددايو  6األسدد وع المنت ددا يددو  

ددا ددا 758.32، مقابددل طددن/أمريكيًّ بن ايددة طددن /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسدددد ة 2022أبريددددل 29تعددددامات األسدددد وع المنت ددددا يددددو  

 .%3.75ا خ اض أس وعا بل ت 

أرجدددع المحللدددوس السددد م فدددا ا خ ددداض أسدددعار  الصدددلم •

ددددا إلددددى  لإل صدددداء بالصددددين الددددوطنا إعدددداس المكتددددم عالميًّ

والتددا جدداءت منخ ضددة المشددتريات بيا ددات مرشددر مدددراء 

 .لقطاع الصناعات التحويلية

 تطـــور أسعــار المعادن: ثالثًا
 01 العالمية ال يليتأسعار 

 02 العالمية الصلمأسعار 

 03 الحديدأسعار لا  
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(طن/ دوالر أمريكا)  

Source: Thomson Reuters. 

(طن/ دوالر أمريكا)  

Source: Thomson Reuters. 

(طن/ دوالر أمريكا)  

Source: Thomson Reuters. 

 عالميًّاتطور أسعار ال يليت 
 2022مايو  6لام األس وع المنت ا يو  

745.00 

725.00 725.00 725.00 725.00 

690.00 

29-Apr-22 2-May-22 3-May-22 4-May-22 5-May-22 6-May-22

عالميًّاتطور أسعار الصلم   
 2022مايو  6لام األس وع المنت ا يو  

 عالميًّاتطور أسعار لا  الحديد 
 2022مايو  6لام األس وع المنت ا يو  

758.32 758.32 758.32 758.32 761.55 
729.92 

29-Apr-22 2-May-22 3-May-22 4-May-22 5-May-22 6-May-22

150.77 

144.08 144.08 142.90 
144.90 

136.91 

29-Apr-22 2-May-22 3-May-22 4-May-22 5-May-22 6-May-22

// 

// 

// 

لت لددح  ا خ اًضدداشدد دت األسددعار العالميددة لخددا  الحديددد •

ددا 136.91 حددو  بن ايددة تعددامات األسدد وع طددن /دوالًرا أمريكيًّ

دا 150.77، مقابدل 2022مايو  6المنت ا فا  طدن /دوالًرا أمريكيًّ

، 2022أبريددددل 29بن ايددددة تعددددامات األسدددد وع المنت ددددا فددددا 

 .%9.19بنس ة ا خ اض أس وعا بل ت 

أرجع المحللوس السد م فدا ا خ داض أسدعار لدا  الحديدد •

إلى ضعف الطلم على لا  الحديد من   ل المصدا ع فدا 

 .الصين فا أعقاس ا تشار فيرو  كورو ا مجدًدا ب ا

لدددددام  ا خ اًضدددددا لل يليدددددتشددددد دت األسدددددعار العالميدددددة •

دوالًرا  690.00، لتسدددجل 2022مدددايو  6األسددد وع المنت دددا يدددو  

دددا دددا 745.00، مقابدددل طدددن/أمريكيًّ بن ايدددة طدددن /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسدددد ة 2022أبريدددل 29تعدددامات األسدددد وع المنت دددا يددددو  

 .%7.38ا خ اض أس وعا بل ت 

أرجدددع المحللدددوس السددد م فدددا ا خ ددداض أسدددعار ال يليدددت •

ا إلى تو ف مصا ع الصلم فا تركيا عن العمل فا  عالميًّ

عطلة عيد ال طدر ، وعزوف دا عدن شدراء شدحنات الخدردق، 

 .Fastmarketsوكالة فاست ماركتس  س ما أفادت 



 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

االستراتيجية العالمية تطورات أسعار السلع  2022مايو  10 –(113)العدد  -( 3)السنة   

تابع -المعادن أسعــار تطـــور   

 أسعــار الأسمدةتطـــور : رابعًا

 اليورياأسعار سماد 
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(طن/ دوالر أمريكا)  

Source: Thomson Reuters. 

 )*(متوسط أسعار اليوريا عالميًّاتطور 
 2022مايو  6لام األس وع المنت ا يو  

756.18 756.18 756.18 756.18 756.18 

742.92 

29-Apr-22 2-May-22 3-May-22 4-May-22 5-May-22 6-May-22

 يدددو أورليندددز بالواليدددات المتحددددق األمريكيدددة، ومصدددر، )متوسدددط السدددعر العدددالما لليوريدددا  )*(
 (.العرباوالخليج 

 ا خ اًضدددداشدددد دت األسددددعار العالميددددة لسددددماد اليوريددددا •

دددادوالًرا  742.92لت لدددح  حدددو  بن ايدددة تعدددامات طدددن /أمريكيًّ

دوالًرا  756.18، مقابدددل 2022مدددايو 6األسددد وع المنت دددا يدددو  

 29بن ايدة تعدامات األسد وع المنت دا يدو  طدن /أمريكًيا

 .%1.75، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ت 2022أبريل 

العالميدة أرجع المحللوس الس م فا ا خ داض األسدعار •

ا خ دداض الطلددم العددالما اسددتمرار لسددماد اليوريددا إلددى 

 يدددث التدددار المشدددتروس فدددا جميدددع أ حددداء العدددالم عليددد ، 

ممدا للسدعر؛ تأجيل مشتريات م  تى يتم تحديد  د أد ى 

 .أدى إلى ارت اع اةمدادات من  فا العديد من المناطق

// 

 04 أسعار الاهم العالمية

(أو ية/ دوالر أمريكا)  

Source: Thomson Reuters. 

 .للاهم العالما السعر )*(

ا  )*(تطور أسعار الاهم عالميًّ
 2022مايو  6لام األس وع المنت ا يو  

1909.30 

1861.80 

1868.80 1867.00 1874.00 
1881.20 

29-Apr-22 2-May-22 3-May-22 4-May-22 5-May-22 6-May-22

// 

لدددددام ا خ اًضدددددا شددددد دت األسدددددعار العالميدددددة للددددداهم •

 ، لتسدددددددددددجل2022مددددددددددايو  6األسدددددددددد وع المنت ددددددددددا فددددددددددا 

دددددددا 1881.20 دوالرات  1909.30، مقابدددددددل أو يدددددددة/دوالًرا أمريكيًّ

بن ايددة تعددامات األسدد وع المنت ددا فددا    أو يددة /أمريكيددة

 .%1.47، بنس ة ا خ اض أس وعا بل ت 2022أبريل 29

أرجع المحللوس السد م فدا ا خ داض األسدعار العالميدة •

للدددداهم إلددددى ارت دددداع الدددددوالر األمريكددددا، وارت دددداع عوائددددد 

بعد تشديد السياسة النقدية األمريكية سندات الخزا ة 

 .من جا م ال ن  اال تياطا ال يدرالا األمريكا



 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

االستراتيجية العالمية تطورات أسعار السلع  2022مايو  10 –(113)العدد  -( 3)السنة   

 ملحق إحصائي

والمعادس، الزراعية أسعار ال تروم، والمحا يل يتضمن 
 و سم الت ير الش ري والسنوي ل اواألسمدق، 



 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

االستراتيجية العالمية تطورات أسعار السلع  2022مايو  10 –(113)العدد  -( 3)السنة   

 ملحق إحصائي

 أسدددعار محصوم الارق

 الت ير السنوي

(%) 

 الت ير الش ري

(%) 

 السعر فا

 2022مايو 6 
 الدولة

 األرجنتين 304.04 0.55 8.96

4.31 4.73 311.91 
الواليات المتحدق 

 األمريكية

 ال رازيل 328.10 1.42 6.35

 (طن/ دوالر أمريكا)

 أسدددعار محصوم فوم الصويا

 الت ير السنوي

(%) 

 الت ير الش ري

(%) 

 السعر فا

 2022مايو 6 
 الدولة

 األرجنتين 427.50 0.83 22.14

4.72 1.27 647.30 
الواليات المتحدق 

 األمريكية

 ال رازيل 654.70 0.34 16.76

 (طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters. 
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 أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

 (طن/ دوالر أمريكا) أسدددعار محصوم القمو

 أسعار البترول العالمية

 

 الت ير السنوي

(%) 

 الت ير الش ري

(%) 

 السعر فا

 2022مايو 6 
 الدولة

 )*(األرجنتين 516.15 24.29 103.00

 فر سا 413.02 3.61 47.09

37.38 3.82 451.30 
المتحدق  الواليات

 األمريكية

 روسيا 390.00 2.90 56.00

  .2022 أبريل 21 بتاريخ بياس ألر األرجنتينا  القمو )*(

 الت ير السنوي

(%) 

 الت ير الش ري

(%) 

 فاالسعر 

 2022مايو 6 
 السلعة

 لا  بر ت  112.39 11.20 65.06

 لا  ترس تكسا   109.77 14.07 69.63

 (برميل/ دوالر أمريكا)

 الت ير السنوي

(%) 

 الت ير الش ري

(%) 

 فا العدد

 2022مايو 6 
 الح ارات

 (  ار)   ارات ال تروم 557 2.00 61.90



 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

االستراتيجية العالمية تطورات أسعار السلع  2022مايو  10 –(113)العدد  -( 3)السنة   

 الت ير السنوي

(%) 

 الت ير الش ري

(%) 

 السعر فا

 2022مايو 6 
 السلعة

 لا  الحديد 136.91 14.47 30.74

 ال يليت 690.00 4.83 13.58

 )*(الصلم 729.92 12.14 21.19

 (أو ية/دوالر) الاهم 1881.20 1.94 3.62

(طن/ دوالر أمريكا)  
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Source: Thomson Reuters. 

 أسدددعار محصوم األرز األبيس 

 الت ير السنوي

(%) 

 الت ير الش ري

(%) 

 السعر فا

 2022مايو 6 
 الدولة

 )*(تايا د 425.00 4.68 9.57

 فيتنا  410.00 0.00 14.58

 باكستاس 355.00 2.90 15.48

(طن/ دوالر أمريكا)  

 الت ير السنوي

(%) 

 الت ير الش ري

(%) 

 السعر فا

 2022مايو 6 
 الدولة/ المنطقة

70.84 28.77 713.75 
الواليات  – يو أورلينز 

 المتحدق األمريكية

 مصر 795.00 29.65 128.45

 الخليج العربا 720.00 24.41 112.39

(طن/ دوالر أمريكا)  

   .%10 الطويل التايا دي األرز )*(

تابع -إحصائي ملحق   

المعادنأسعار   

 أسعار سماد اليوريا

 .شن  اي بور ة)*(

 أسعار  السكر العالمية

 الت ير السنوي

(%) 

 الت ير الش ري

(%) 

 السعر فا

 2022مايو 6 
 السلعة

 السكر األبيس  531.30 2.62 14.78

 (طن/ دوالر أمريكا)
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