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عن المركز

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

للطزززمار لمةنيززز  ( 1999-1985)ميُملكزززل لملايزززرلو لملززز  مزززرع لهززز  لمعولعزززس لمع زززر   و زززد ل زززل  وززز  مر ولزززع ل عمززز  

ش ط  ذوزمت  اييةز  وز  ( 1999)ثت ك ن إشأ   عصلا  ل،ذ  ،و عذكنمممجي  لمعلومم و     . لمعلومم ذي  و  م ر

.ذد ت جهمم مُل   لم رلا و  شل  مو ،و لملنعي   (Think Tank)مةيرذع  ميُؤم  معاه كعُؤسة  وكر

  قضز ا  عمن  قمك لموين  الةنع  لمعرك  اؤا  مف مه  أن اكمن لمعرك  هم ل كثر ذعي ل و  موز   م زت لذ ز ق لم زرلا وز

 ازز  لملنعيزز  لمأزز مو   عإق مزز   ززملا مولعلزز  لنزززق    عذل ازز  قنززملو لململمززي مززس لمعززمل ن لمع ززر  لمزز   اُلززد  

    جهزمم لملنعي  عهدوه  ل سع ؛ ل مر لم   اؤهوع مالضطالع لدعا أكةر و  مزنس لمةي سز  لمل مز  عذل از  كفز

.لملنعي  عول ميله   عذرسيخ مولعس لمعلرو 

ل ز   عو  سةيي ذو يق قمك  اوعي مرك  لمعلومم و عم ت لذ  ق لم رلا  و    ذ ع مهع  أن اكمن مل عً  مكي م

 وز  (Think Tank)أحد أفضل مؤسسات الفكر ع ل  الةن  مع قمك  وإشع اةل  ل سلعرلا إم  أن اكمن . لم رلا

ر  عهزم مز  عقد علكل قمك ل لرلف إقويع  عمعم  لدعا لمعرك  كعؤسة  وك. لمعةلمى لمعوو  علإلقويع  علمدعم 

 ,Think Tanks and Civil Societies Program)لرشزز م  مرلكزز  لمفكززر علمعولعلزز و لمعدشيزز  "ظهززر جويقزز  وزز  شلزز ي  

TTCSP) " ؛  يث ذزت ل ليز ا مركز  لمعلوممز و عم زت 2021لمل  ذت لإل الن  نه  و  وةرلار " لو مل  لنةوف شي  ل مراكي

:لذ  ق لم رلا ميكمن

 امجززد ذرذيززل مُوززدم )2020ملزز   " 19-كمويززد"مركزز  وكززر  وزز  مةززلمى لملزز مت لسزلو ل ً مو يوزز  20ضزعن أوضززي ،

(.مو  يع 

 ره مرك  وكر  و  مةلمى لمل مت ك   ل أوضزي وكزر  أع شعزمقد جدازد قز   للطزما64من لين 21و  لمعرذة  لمز

.  أ  ًل للين ل، لة ا أشع ، امجد أ  مرك  وكر م ر  آ ر ذت ذ نيفع عو ً  مه ل لمعلي ا2020 ال      

 2020مرك  وكر  و  مةلمى إورا ي  علمأرق ل عسط مل   101من إجع م  14و  لمعرذة  لمز.

وز  ألرازي لمل معي  لمعُلون  نهز « أععامصسليف »ل إلض و  إم  ومص لمعرك  للد  جملي  ضعن مة ل   مؤسة  

معمزز  وزز  17وراززق ملن وةززين مززن 700لرعش ازز  مززن لززين أكثززر مززن ( 4)جزز ي   قهةيزز   ع( 1: )  عمززن لززين ذوززك لموززملي 2022

.لمأرق ل عسط عشع   إورا ي 
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عن النشرة

كأز   زن ذلد أسل ا لمةوس ل،سلرلذيوي  لمل معيز  مؤشزرًل مولايزرلو وز  لملزرط علمطوزل  عل ملز م  اعكزن أن ذ

لم  يعز  لمظرعف  ير لمطةيلي  لمل  انةا  ل،هلع   له   عاة  د امد أسل ا ل سملق لمدعمي  وز  م زت لم زرلالو

 و  وززز  ل ممززز  عل،سزززلرلذيوي و  عقزززد أثةلزززا أ زززدل  ذ وةززز و ل سزززل ا وززز  لمفلزززرلو لمع ضزززي  قيعززز  لمعلوممززز

سزل ا وز  علملوويالو لمةمقي  و  لممقا لمعن سل؛ مزن أجزي لمل فيز  مزن ل ثز ا لمةزوةي   عملروز  لذو هز و ل 

. لمةمام و لمل معي 

لررب  واوالقمرر كررالطف عا ززم  لمعركزز  لززدعا ايززيا وزز  امززد لي شزز و أسززل ا لمةززوس ل،سززلرلذيوي  لمل معيزز   

رص لمل معيز  ع يره  من لمةوس ل،سلرلذيوي  لمعوماا   عذوويوه  عشأره  من  ال  ل، لع م  و  ق  د  لي ش و اعال

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

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

((Oil price  ععك م  لوممةرد ل مراكي  (Bloomberg).
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دة، إدارة الجنو: خالص الشكر والتقدير إلى كل من 

وإدارة مننوارد الاياتننات، واةدارة العامننة للخنندمات 

منل االحترافية؛ لتعاوتها في سايل إتجاز هناا الع

.على الوجه األكمل

رئيس المركز

رئيس فريق اةعداد

التصميم الجرافيكي

بثينة فرج. أ

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرئيسمساعد

القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرئيس

أحمنند حايننب. أ

فريق اةعداد

أسمناء دسننوقني. أ

هللادينا عطا. أ

هاة يوسف. أ

اةشراف العام

أسماء تور الدي . أ

منننننندير اةدارة العامننننننة لتاليننننننل المعلومننننننات 

والااوث

رئيس التارير

عوضمصطفىرشا.د

رئيس اةدارة المركزية لماور المعلومات

المراجعة والتدقيق

هاة أبو الوفا. أ

مدير اةدارة العامة للجودة

شيماء العربي. أ

أيم  سيد. أ

فريق العمل
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قائمة المحتويات

5أهم النقاط الرئيسة

6لتطـــور أسعــار البترو:  أولًا

7ةتطـــور أسعــار المحاصيل الزراعي: ثانيًا

نتطـــور أسعــار المعاد: ثالثًا
9

تطـــور أسعــار األسمدة: رابعًا
10

ملحق إحصائي
11

4



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

2022يوليو 12–(122)العدد -( 3)السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

أهم النقاط الرئيسة

5

دوالرات107.02، ليسننننجل 2022يوليننننو8سننننعر خننننام برتننننم بنهايننننة تعنننناممت األسنننناو  المنتهنننني يننننوم اتخفنننن •

ا111.63مقابل برميل/أمريكية ، بنسناة 2022يولينو 1بنهاية تعاممت األسناو  المنتهني ينوم برميل /دوالًرا أمريكيًّ

بنهايننة تعنناممت سننعر خنام  ننرا تكسناي الوسننيي األمريكنياتخفن كمننا ، %4.13اتخفناض أسنناوعي بل نم 

دوالرات 108.43مقابننننل برميننننل، /دوالرات أمريكيننننة104.79، ليصننننل إلننننى 2022يوليننننو 8األسنننناو  المنتهنننني يننننوم 

.%3.36، بنساة اتخفاض أساوعي بل م 2022يوليو 1بنهاية تعاممت األساو  المنتهي يوم برميل /أمريكية

  بنهايننة تعنناممت األسننناو( الننارة، وفننوص الصننويا)األسننعار العالميننة للسننلع الزراعيننة لكننل منن  اتخفضننم•

لفتنرة األرز األبي  خنمص اواستقراألسعار العالمية للسكر والقمح، ارتفعمبينما . 2022يوليو 8المنتهي يوم 

.تفسها

دوالًرا 515.00، لتسننجل 2022يوليننو 8خننمص األسنناو  المنتهنني يننوم اتخفاًضننااألسننعار العالميننة للايليننم شنهدت •

ننا ننا525.00، مقابننل طنن /أمريكيًّ ، بنسنناة 2022يوليننو 1يننوم بنهايننة تعنناممت األسنناو  المنتهنني طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

.%1.90اتخفاض أساوعي بل م 

دوالًرا 631.86، لتسنجل 2022يولينو 8خنمص األسناو  المنتهني ينوم اتخفاًضنااألسعار العالمية للصنلب شهدت•

ننا ننا640.30، مقابننل طنن /أمريكيًّ ، بنسنناة 2022يوليننو 1فنني بنهايننة تعنناممت األسنناو  المنتهنني طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

.%1.32اتخفاض أساوعي بل م 

نننا113.74لتالنننح تانننو اتخفاًضنننااألسنننعار العالمينننة لخنننام الاديننند شنننهدت • بنهاينننة تعننناممت طننن  /دوالًرا أمريكيًّ

ننا114.45، مقابننل 2022يوليننو8األسنناو  المنتهنني فنني  فنني        بنهايننة تعنناممت األسنناو  المنتهنني طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

.%0.62، بنساة اتخفاض أساوعي بل م 2022يوليو 1

دوالًرا 1740.60، لتسننجل 2022يوليننو 8خننمص األسنناو  المنتهنني فنني اتخفاًضننا األسننعار العالميننة للنناهب شننهدت •

ا ا1798.90، مقابل أوقية/أمريكيًّ ، بنسناة 2022يولينو 1فني بنهاية تعاممت األساو  المنتهي أوقية /دوالًرا أمريكيًّ

.%3.24اتخفاض أساوعي بل م 

ننا637.65لتالننح تاننو اسننتقراراألسننعار العالميننة لسننماد اليوريننا شننهدت • بنهايننة تعنناممت طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

.2022يوليو 8األساو  المنتهي يوم 
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سنننعر خنننام برتنننم بنهاينننة تعننناممت األسننناو  اتخفننن •

دوالرات107.02، ليسنننننننجل 2022يولينننننننو8المنتهننننننني ينننننننوم 

اية بنهبرميل /دوالًرا أمريكيًّا111.63مقابل برميل،/أمريكية

، بنسنننناة 2022يولينننو 1تعننناممت األسننناو  المنتهننني ينننوم 

.%4.13اتخفاض أساوعي بل م 

أرجنننع الماللنننوب السننناب فننني اتخفننناض أسنننعار الننننفي •

زاينند اتخفنناض الطلننب علننى النننفي، حينن  يتإلننى العالميننة 

قلننننق المسننننتثمري  منننن  أب الطلننننب علننننى الطاقننننة قنننند 

عن  يتعرض لضربة في ظل ركود عنالمي ماتمنل، فضنًلا

هم الصنني  والتنني قنند تسنناحنناالت اة ننمم الماتملننة فنني 

.في  استمرار خف  الطلب

سننننعر خننننام  ننننرا تكسنننناي الوسننننيي اتخفنننن كمننننا  •

يولينو 8بنهاية تعاممت األساو  المنتهي ينوم األمريكي

مقابننل  ، برميننل/دوالرات أمريكيننة104.79، ليصننل إلننى 2022

و  بنهاية تعاممت األسابرميل /دوالرات أمريكية108.43

، بنسننناة اتخفننناض أسننناوعي 2022يولينننو 1المنتهننني ينننوم 

.%3.36بل م 

خنامبينمنا ارتفنع سنعر خنام برتنم،سنعر اتخف  

بنهاينننننة  نننننرا تكسننننناي الوسنننننيي األمريكننننني، 

.2022يوليو 1تعاممت األساو  المنتهي يوم 

منننو الوكالنننة الدولينننة للطاقنننة تخفننن  توقعاتهنننا لن

2022الطلب على النفي خمص عام 

ات وفًقننا للوكالننة الدوليننة للطاقننة، فقنند ارتفعننم إمننداد•

لتصنل ألف برمينل فني الينوم 690النفي العالمية بمقدار 

، حينن   2022فنني يوتيننو مليننوب برميننل فنني اليننوم 99.5إلننى 

عوضنننم الزيننننادة فنننني إتتننناج النننننفي بالواليننننات المتانننندة

واألداء القننننننوي لروسننننننيا وتاننننننديها وكننننننندا، األمريكيننننننة 

إتتناج االتخفناض الكاينر فنيعليها، للعقوبات المفروضة 

النننننفي فنننني كازاخسننننتاب والننننناجم عنننن  إجننننراء عمليننننات 

.  الصياتة

بمقنننندار         هنننناا، ومنننن  المتوقننننع أب يرتفننننع إتتنننناج النننننفي •

ننننا 1.8 إلننننى       ليصننننل 2022بنهايننننة عننننام مليننننوب برميننننل يوميًّ

نننا101.3 لنننح أيًضنننا مننن  المتوقنننع أب يا. ملينننوب برمينننل يوميًّ

ملينوب 100.1المعروض م  النفي العنالمي تانومتوسي 

ننا  تاننو    ثننم يرتفننع ليصننل إلننى 2022خننمص عننام برميننل يوميًّ

.2023خمص عام مليوب برميل في اليوم 101.1

الننفي في المقابل، تتوقع الوكالة أب يرتفع الطلنب علنى•

نننا 1.7بمقننندار  وتانننو        2022خنننمص عنننام ملينننوب برمينننل يوميًّ

ا 2.1 .2023خمص عام مليوب برميل في يوميًّ

ع ورجاننم الوكالننة أب تكننوب سننوم النننفي أكثننر ضننيًقا منن•

ي دخنوص الارننر النناي يفرضننه االتاناد األوروبنني علننى النننف

.  الروسي حيز التنفيا الكامل في تهاية العام الجاري

تطـــور أسعــار البترول: أولًا

عنندد ارتفنع، (Baker Hughes)هيننوز وفًقنا لشنركة بيكننر•

ة منصنننات التنقينننب عننن  الننننفي فننني الوالينننات المتاننند

فنني األسنناو  المنتهنني منصننة 597األمريكيننة لتسننجل 

، مقارتنة باألسناو  السنابق، وهنو أعلنى2022يولينو 8يوم 

بينمنا  . منصنة219م  تريره في العنام الماضني بمقندار 

عنننندد منصننننات التنقيننننب عنننن  ال نننناز الطايعنننني اسننننتقر

يولينو 8فني األسناو  المنتهني ينوم منصنة 153ليسجل 

و  مجمننارتفننع، مقارتننة باألسنناو  السننابق، وبننال  2022

ي منصننات التنقيننب عنن  النننفي وال نناز الطايعنني مًعننا فنن

منصنة 750ليسنجل 2022يولينو 8األساو  المنتهي ينوم 

.تشطة في الواليات المتادة األمريكية

2023و2022النمو المتوقع في الطلب على النفي خمص عامي 

Source: https://www.iea.org/reports/oil-market-report-july-202 

ا) (مليوب برميل يوميًّ

1.7
2.1

2022 2023

(برميل/دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا  تطور أسعار خام برتم عالميًّ
2022يوليو 8خمص األساو  المنتهي يوم 

//

111.63 113.50
102.77 100.69 104.65 107.02

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



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

2022يوليو 12–(122)العدد -( 3)السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

و لتالنننح تانننارتفاًعننناشنننهدت األسنننعار العالمينننة للقمنننح •

نننا390.35 بنهاينننة تعنننناممت األسنننناو طنننن /دوالًرا أمريكيًّ

دوالر ًا 385.58، مقابننننننننل 2022يوليننننننننو 8المنتهنننننننني يننننننننوم  

نننا وم        بنهاينننة تعننناممت األسننناو  المنتهننني ينننطننن /أمريكيًّ

%.6.48، بنساة اتخفاض أساوعي بل م 2022يوليو 1

أسنننننعار القمنننننح ارتفنننننا  الماللنننننوب السننننناب فنننني أرجننننع •

الطلننب عليننه، حينن  قلننم المخنناوفإلننى ارتفننا  العالميننة

تناج بشأب الركود العالمي والمخاوف بشأب اتخفاض اةت

.في األرجنتي ، مما أدى إلى دعم السوم

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية: ثانيًا

األسعار العالمية للقمح 01

أسعار الارة العالمية 02

7

02

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

متوسننني السنننعر العنننالمي للقمنننح فننني فرتسنننا واألرجنتننني  وروسنننيا والوالينننات المتاننندة)*( 
.األمريكية

385.58 387.06

380.71

372.97

381.94

390.35

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

//

ا )*(تطور متوسي أسعار القمح عالميًّ

2022يوليو 8يوم خمص األساو  المنتهي 

انو لتسنجل تاتخفاًضنا شهدت األسنعار العالمينة للنارة •

ننننا278.60 بنهايننننة تعنننناممت األسنننناو طنننن /دوالًرا أمريكيًّ

دوالًرا 280.59، مقابننننننننننل 2022يوليننننننننننو 8المنتهنننننننننني يننننننننننوم 

نننا وم         ينننبنهاينننة تعننناممت األسننناو  المنتهننني طننن /أمريكيًّ

.%0.71بل م أساوعي اتخفاض ، بنساة 2022يوليو 1

أسننننعار الننننارة اتخفنننناض أرجننننع الماللننننوب السنننناب فنننني •

الطلنننب وسننني مخننناوف بشنننأب إلنننى اتخفننناض العالمينننة 

ر  النندوالحنندوث ركننود عننالمي، باةضننافة إلننى ارتفننا  قيمننة 

، الزمنابأعلى مسنتوى لنه خنمص عقندي  من  األمريكي عند 

مخناوف المسنتثمري  من  أبازدادت حين  اليورو، مقابل 

.القارة تقود العالم إلى الركود

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

280.59

278.49

273.02

275.42
275.93

278.60

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

.زيلمتوسي السعر العالمي للارة في األرجنتي  والواليات المتادة األمريكية والارا)*( 

ا )*(تطور متوسي أسعار الارة عالميًّ

2022يوليو 8خمص األساو  المنتهي يوم 

و  بنهايننة تعنناممت األسننا( الصننويا، وفننوص الننارة)األسننعار العالميننة للسننلع الزراعيننة لكننل منن  اتخفضننم

األبنني  خننمصاألرز واسننتقرالعالميننة للسننكر والقمننح، األسننعار ارتفعننمبينمننا . 2022يوليننو 8المنتهنني يننوم 

.الفترة تفسها



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  
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النحلتاسنتقراًراشهدت األسعار العالمينة لنزرز األبني  •

بنهاينننننة تعننننناممت طننننن  /دوالرات أمريكينننننة408.33تانننننو 

.  2022يوليو 8األساو  المنتهي يوم 

  أسنعار األرز األبنياستقرار الماللوب الساب في أرجع •

ا  .إلى استقرار الطلب العالمي والمعروض منهعالميًّ

نننا خنننمص األسننناوالصنننوياأسنننعار فنننوصاتخفضنننم•   عالميًّ

دوالًرا 557.40، لتسننننننننجل 2022يوليننننننننو 8المنتهنننننننني يننننننننوم 

ننا ننا563.23مقابننل طنن ، /أمريكيًّ بنهايننة طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسنننناة 2022يوليننننو 1تعنننناممت األسنننناو  المنتهنننني يننننوم 

.%1.04اتخفاض أساوعي بل م 

ويا أرجع الماللوب الساب في اتخفاض أسعار فوص الص•

ننا  ريننر تقاألمريكيننة فنني وزارة الزراعننة ى تصننرياات إلننعالميًّ

األمطار والعواصنف الرعدينة من  الطقس، بأب يومي ع  

األمريكينننننة تاراسنننننكا إلنننننى أوهنننننايو بالوالينننننات المتاننننندة 

األمننر الننايالصننويا؛ بالفائنندة علننى حقننوص فننوص سننتعود 

.يؤدي إلى زيادة اةتتاج

تابع -تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية 

األسعار العالمية للفوص الصويا

األسعار العالمية لزرز األبي 

8

أسعار السكر العالمية

ننا خننمص األسنناو  المنتارتفعننم• هنني أسننعار السننكر عالميًّ

ننننا568.90لتسننننجل 2022يوليننننو 8يننننوم  طنننن ، /دوالًرا أمريكيًّ

نننننا549.40مقابنننننل  تعننننناممت بنهاينننننةطننننن  /دوالًرا أمريكيًّ

ارتفنننننا  ، بنسننننناة 2022يولينننننو 1األسننننناو  المنتهننننني ينننننوم 

.%3.55أساوعي بل م 

إلننىأسننعار السننكر ارتفننا  أرجننع الماللننوب السنناب فنني •

ي؛ األمريكنننقيمنننة الريننناص الارازيلننني مقابنننل الننندوالر ارتفنننا  

.األمر الاي أدى إلى ارتفا  أسعار السكر

03

05

04

03

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

563.23 558.70 549.87 543.93 549.30 557.40

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

//

ا )*(تطور متوسي أسعار فوص الصويا عالميًّ

2022يوليو 8خمص األساو  المنتهي يوم 

  متوسننني السنننعر العنننالمي للفنننوص الصنننويا فننني الوالينننات المتاننندة األمريكينننة واألرجنتننني)*( 
.والارازيل

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

408.33 408.33 408.33 408.33 408.33 408.33

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

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوسي)*(

549.40 553.50 548.00 555.30 555.00 568.90

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

(ط / دوالر أمريكي)

//

ا )*(تطور متوسي أسعار األرز األبي  عالميًّ

2022يوليو 8خمص األساو  المنتهي يوم 

ا )*(تطور أسعار السكر عالميًّ

2022يوليو 8خمص األساو  المنتهي يوم 

.تايمتد وفيتنام وباكستابمتوسي السعر العالمي لزرز األبي  في )*( 
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خننننمص اتخفاًضننننااألسننننعار العالميننننة للصننننلب شننننهدت•

دوالًرا 631.86، لتسجل 2022يوليو 8األساو  المنتهي يوم 

ننا ننا640.30، مقابننل طنن /أمريكيًّ بنهايننة طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسنننناة 2022يوليننننو 1فنننني تعنننناممت األسنننناو  المنتهنننني 

.%1.32اتخفاض أساوعي بل م 

أرجننع الماللننوب السنناب فنني اتخفنناض أسننعار  الصننلب •

نننا إلننننى عملينننات اة ننننمم فننني الصنننني  والتوقعننننات عالميًّ

.  بتراجع األسعار العالمية

تطـــور أسعــار المعادن: ثالثًا
العالميةالايليمأسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الاديدأسعار خام  03

9

لنح لتااتخفاًضناشهدت األسنعار العالمينة لخنام الاديند •

ا113.74تاو  او  بنهاينة تعناممت األسنط  /دوالًرا أمريكيًّ

ا114.45، مقابل 2022يوليو8المنتهي في  ط  /دوالًرا أمريكيًّ

، 2022يوليننننو 1فنننني بنهايننننة تعنننناممت األسنننناو  المنتهنننني 

.%0.62بنساة اتخفاض أساوعي بل م 

د أرجع الماللوب الساب في اتخفاض أسنعار خنام الادين•

تنا إلى اتتشار موجنة جديندة من  اةصنابات بفينروي كورو

.في الصي 

خننننمصاتخفاًضنننناشننننهدت األسننننعار العالميننننة للايليننننم •

دوالًرا 515.00، لتسنجل 2022يولينو 8األساو  المنتهي ينوم 

ننا ننا525.00، مقابننل طنن /أمريكيًّ بنهايننة طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسنننناة 2022يوليننننو 1ينننوم المنتهنننني تعننناممت األسنننناو  

.%1.90اتخفاض أساوعي بل م 

م أرجننع الماللننوب السنناب فنني اتخفنناض  أسننعار الايلينن•

ا إلى اسنتهم  الخنردة من  قانل مصناتع اتخفناض عالميًّ

وياته الصننلب الماليننة فنني الصنني  ليصننل إلننى أدتننى مسننت

.  منا سنوات

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار الايليم  عالميًّ
2022يوليو 8خمص األساو  المنتهي يوم 

525.00 525.00 525.00 525.00 525.00

515.00

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

اتطور أسعار الصلب  عالميًّ
2022يوليو 8خمص األساو  المنتهي يوم 

اتطور أسعار خام الاديد  عالميًّ
2022يوليو 8خمص األساو  المنتهي يوم 

640.30
619.90 635.27 635.27 632.64 631.86

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

114.45 114.45

113.61

112.38

115.14

113.74

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

//

//

//
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تابع-تطـــور أسعــار المعادن 

تطـــور أسعــار األسمدة: رابعًا

أسعار سماد اليوريا

10

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور متوسي أسعار اليوريا عالميًّ

2022يوليو 8خمص األساو  المنتهي يوم 

637.65 637.65 637.65 637.65 637.65 637.65

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

ر، تينننو أورليننننز بالوالينننات المتاننندة األمريكينننة، ومصننن)متوسننني السنننعر العنننالمي لليورينننا )*(
(.والخليج العربي

اسنننتقراًراشنننهدت األسنننعار العالمينننة لسنننماد اليورينننا •

ننا637.65لتالننح تاننو  بنهايننة تعنناممت طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

.2022يوليو 8األساو  المنتهي يوم 

ة األسنعار العالمينناسنتقرار الماللنوب السناب فنني أرجنع •

ض إلى استقرار الطلب العالمي والمعنرولسماد اليوريا 

.منه

//

أسعار الاهب العالمية 04

خنننننمص اتخفاًضننننا شننننهدت األسننننعار العالميننننة للننننناهب •

دوالًرا 1740.60، لتسنجل 2022يوليو 8يوم األساو  المنتهي 

ة بنهايأوقية /دوالًرا أمريكيًّا1798.90، مقابل أوقية/أمريكيًّا

، بنسنننناة 2022يوليننننو 1تعنننناممت األسنننناو  المنتهنننني فنننني  

.%3.24اتخفاض أساوعي بل م 

ة أرجع الماللنوب السناب فني اتخفناض األسنعار العالمين•

قيمننة النندوالر األمريكنني؛ ممننا شننجع للنناهب إلننى ارتفننا  

.اهبالمستثمري  إلى االستثمار في الدوالر بدال م  ال

(أوقية/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

.للاهبالعالميالسعر)*(

ا )*(تطور أسعار الاهب عالميًّ

2022يوليو 8خمص األساو  المنتهي يوم 

1798.90
1798.90

1761.80

1734.90 1737.90
1740.60

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

//
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ملحق إحصائي

يتضم  أسعار الاتروص، والمااصيل الزراعية والمعادب، 
.لهاواألسمدة، وتسب الت ير الشهري والسنوي 
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ملحق إحصائي

أسنننعار ماصوص الارة

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 8
الدولة

4.67 12.43 267.03 األرجنتي 

21.98 1.80 306.40
الواليات المتادة 

األمريكية

13.10 12.79 262.36 الارازيل

(ط / دوالر أمريكي)

أسنننعار ماصوص فوص الصويا

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

فيالسعر 

2022يوليو 8
الدولة

22.29 6.51 395.00 األرجنتي 

15.84 8.74 632.00
الواليات المتادة 

األمريكية

19.35 5.89 645.20 )*(الارازيل

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

12

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

(ط / دوالر أمريكي)أسنننعار ماصوص القمح

أسعار البترول العالمية

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 8
السلعة

44.39 13.40 107.02 خام برتم 

43.67 14.18 104.79 خام  را تكساي 

(برميل/ دوالر أمريكي)

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

فيالعدد

2022يوليو 8
الافارات

57.90 2.90 597 (حفار)حفارات الاتروص

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 8
الدولة

89.09 15.76 480.78 )*(األرجنتي 

55.02 8.44 369.90 فرتسا

42.27 16.36 348.70
المتادة الواليات

األمريكية

53.39 14.82 362.00 روسيا

.2022يوليو7يوممتاحبيابأحدث)*(
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الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 8
السلعة

47.42 21.74 113.74 خام الاديد

18.90 15.57 515.00 الايليم

28.36 14.47 631.86 )*(الصلب

3.28 6.01 1 740.60 (أوقية/دوالر)الاهب

(ط / دوالر أمريكي)

13

Source: Thomson Reuters.

أسنننعار ماصوص األرز األبي  

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 8
الدولة

9.09 8.68 400.00 )*( )**(تايمتد

8.79 0.00 415.00 )***(فيتنام

6.82 13.89 410.00
)****(باكستاب

(ط / دوالر أمريكي)

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 8
الدولة/ المنطقة

19.38 11.16 570.45
الواليات –تيو أورلينز 

المتادة األمريكية

73.51 2.78 740.00 مصر

30.27 12.24 602.50 الخليج العربي

(ط / دوالر أمريكي)

.،%10الطويلالتايمتدياألرز)*(

تابع-ملحق إحصائي 

أسعار المعادن

أسعار سماد اليوريا

.شن هايبورصة)*(

أسعار  السكر العالمية

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 8
السلعة

31.33 0.96 568.90 السكر األبي  

(ط / دوالر أمريكي)
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