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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 و م

ر .ثت ك ن إشأ

زززر

عصلا ل،ذ

و زززد ل زززل

زر -منز شأزهذع ز

وززز مر ولزززع ل عمززز ( )1999-1985للطزززمار لمةنيززز

،و عذكنمممجي لمعلومم و

مةيرذع ميُؤم معاه كعُؤسة وكر ) (Think Tankذد ت جهمم مُل

( )1999ش ط ذوزمت اييةز وز

لم رلا و شل مو ،و لملنعي .

عمن قمك لموين الةنع لمعرك اؤا مف مه أن اكمن لمعرك هم ل كثر ذعي ل و موز
لملنعي ز لمأ ز مو عإق م ز

ززملا مولعل ز لن ززق

لملنعي عهدوه ل سع ؛ ل مر لم

 -1985زد ذوزمت،و

م زت لذ ز ق لم زرلا وز قضز ا

عذل ا ز قنززملو لململمززي مززس لمعززمل ن لمع

ززر لم ز

اؤهوع مالضطالع لدعا أكةر و مزنس لمةي سز لمل مز عذل از كفز

اُلززد

از

جهزمم

لملنعي عول ميله عذرسيخ مولعس لمعلرو .
عو سةيي ذو يق قمك اوعي مرك لمعلومم و عم ت لذ ق لم رلا و

ذ ع مهع أن اكمن مل عً مكي مل ز

لم رلا .ع ل الةن مع قمك وإشع اةل ل سلعرلا إم أن اكمن أحد أفضل مؤسسات الفكر ) (Think Tankوز
لمعةلمى لمعوو علإلقويع علمدعم  .عقد علكل قمك ل لرلف إقويع عمعم لدعا لمعرك كعؤسة وكر عهزم مز
ظهززر جويقز وز شلز ي "لرشز م مرلكز لمفكززر علمعولعلز و لمعدشيز

(Think Tanks and Civil Societies Program,

) "TTCSPلو مل لنةوف شي ل مراكي " لمل ذت لإل الن نه و وةرلار 2021؛ يث ذزت ل ليز ا مركز لمعلوممز و عم زت
لذ ق لم رلا ميكمن:
 ضزعن أوضززي  20مركز وكززر وز مةززلمى لملز مت لسزلو ل ً مو يوز "كمويززد "19-ملز

 ،( 2020امجززد ذرذيززل مُوززدم

مو يع ).
 و لمعرذة لمز  21من لين  64مرك وكر و مةلمى لمل مت ك
ال

 2020أ

ًل للين ل ،لة ا أشع  ،امجد أ مرك وكر م

ل أوضزي وكزر أع شعزمقد جدازد قز
ر آ ر ذت ذ

نيفع عو ً مه ل لمعلي ا.

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

ل إلض و إم ومص لمعرك للد جملي ضعن مة ل
 2022عمززن لززين ذوززك لموززملي  )1( :جز ي
لمأرق ل عسط عشع

للطزماره

.2020

مؤسة «سليف أععامص» لمل معي لمعُلون نهز وز ألرازي

قهةيز ع( )4لرعش از مززن لززين أكثززر مززن  700وراززق ملن وةززين مززن  17معمز وز

إورا ي .
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عن النشرة
ذلد أسل ا لمةوس ل،سلرلذيوي لمل معيز مؤشزرًل مولايزرلو وز لملزرط علمطوزل عل ملز م اعكزن أن ذكأز
لمظرعف ير لمطةيلي لمل انةا ل،هلع

زن

له عاة د امد أسل ا ل سملق لمدعمي وز م زت لم زرلالو لم يعز

وززز ل ممززز عل،سزززلرلذيوي و عقزززد أثةلزززا أ زززدل

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

علملوويالو لمةمقي و لممقا لمعن سل؛ مزن أجزي لمل فيز

مزن ل ثز ا لمةزوةي عملروز لذو هز و ل سزل ا وز

لمةمام و لمل معي .
عا ززم لمعرك ز لززدعا ايززيا و ز امززد لي ش ز و أسززل ا لمةززوس ل،سززلرلذيوي لمل معي ز كررالطف

والقم ر والررب

ع يره من لمةوس ل،سلرلذيوي لمعوماا عذوويوه عشأره من ال ل ،لع م و ق د لي ش و اعالرص لمل معيز
( )Thomson Reutersعإملا ملوممز و لمط قز ل مراكيز ( )Information Administration US Energyل إلضز و
إمز لمل ز اار لم

ز ما

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

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

رئيس التارير
د .رشا مصطفى عوض
رئيس اةدارة المركزية لماور المعلومات

اةشراف العام
أ .أسماء تور الدي
منننننندير اةدارة العامننننننة لتاليننننننل المعلومننننننات
والااوث

رئيس فريق اةعداد
أ .بثينة فرج

فريق اةعداد
أ .أسمناء دسننوقني
أ .دينا عطا هللا
أ .هاة يوسف

التصميم الجرافيكي
أ .أحمنند حايننب
خالص الشكر والتقدير إلى كل من  :إدارة الجنودة،

المراجعة والتدقيق

وإدارة مننوارد الاياتننات ،واةدارة العامننة للخنندمات

أ .هاة أبو الوفا

االحترافية؛ لتعاوتها في سايل إتجاز هناا العمنل

مدير اةدارة العامة للجودة

على الوجه األكمل.

أ .شيماء العربي

أ .أيم سيد
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قائمة المحتويات

أهم النقاط الرئيسة

5

أولًا :تطـــور أسعــار البترول

6

ثانيًا :تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية

7

ثالثًا :تطـــور أسعــار المعادن

9

رابعًا :تطـــور أسعــار األسمدة

10

ملحق إحصائي

11
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أهم النقاط الرئيسة
•

ارتفننننع سننننعر خننننام برتننننم بنهايننننة تعنننناممت األسنننناو المنتهنننني يننننوم  22يوليننننو ،2022ليسننننجل  103.20دوالرات
أمريكية/برميل مقابل  101.16دوالر أمريكي/برميل بنهاية تعناممت األسناو المنتهني ينوم  15يولينو  ،2022بنسناة
ارتفننا أسنناوعي بل ننم  ،%2.02بينمننا اتخف ن

سننعر خننام تننرس تكسننا

الوسنني

األمريكنني بنهايننة تعنناممت

األساو المنتهي يوم  22يوليو  ،2022ليصل إلى  94.70دوالرًا أمريكيًّا/برميل ،مقابنل  97.59دوالرًا أمريكيًّنا/برمينل
بنهاية تعاممت األساو المنتهي يوم  15يوليو  ، 2022بنساة اتخفاض أساوعي بل م .%2.96
•

اتخفضم األسعار العالمية للسلع الزراعينة لكنل من (النارة ،وفنوا الصنويا ،واألرز األبني

 ،والسنكر) بنهاينة

تعاممت األساو المنتهي يوم  22يوليو  ،2022باستثناء األسعار العالمية للقمح ،والتي شهدت ارتفاعً نا خنما

الفترة تفسها.
•

شننهدت األسننعار العالميننة للايليننم ارتفاعً ننا خننما األسنناو المنتهنني يننوم  22يوليننو  ،2022لتسننجل  560.00دوالرًا
أمريكيًّنا/طن  ،مقابننل  540.00دوالرًا أمريك ًّيننا/طن

بنهايننة تعنناممت األسنناو المنتهني يننوم  15يوليننو  ،2022بنسنناة

ارتفا أساوعي بل م .%3.70
•

ً
اتخفاضا خما األساو المنتهي ينوم  22يولينو  ،2022لتسنجل  577.78دوالرًا
شهدت األسعار العالمية للصلب
أمريكيًّا/ط  ،مقابنل  584.29دوالرًا أمريكيًّنا/طن

بنهاينة تعناممت األسناو المنتهني ينوم  15يولينو  ،2022بنسناة

اتخفاض أساوعي بل م .%1.11
•

شننهدت األسننعار العالميننة لخننام الاديننند ارتفاعً ننا لتالننن تاننو  105.39دوالرات أمريكننني/طنن بنهايننة تعننناممت

األساو المنتهي يوم  22يوليو  ،2022مقابل  104.30دوالرا أمريكية/ط بنهاينة تعناممت األسناو المنتهني ينوم
 15يوليو  ،2022بنساة ارتفا أساوعي بل م .%1.05
•

شننهدت األسننعار العالميننة للنناهب ارتفاعً ننا خننما األسنناو المنتهنني يننوم  22يوليننو  ،2022لتسننجل  1727.10دوالرًا
أمريكيًّا/أوقية ،مقابل  1702.40دوالر أمريكي/أوقية بنهاية تعاممت األساو المنتهي يوم  15يوليو  ،2022بنسناة
ارتفا أساوعي بل م .%1.45

•

ًّ
اتخفاضننا لتالننن تاننو  589.81دوالرًا أمريك ًّيننا/ط ن بنهايننة تعنناممت
شننهدت األسننعار العالميننة لسننماد اليوريننا
األساو المنتهي يوم  22يوليو  ،2022مقابل  623.46دوالرًا أمريكيًّا/ط بنهاية تعناممت األسناو المنتهني ينوم
 15يوليو  ،2022بنساة اتخفاض أساوعي بل م .%5.40
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أولًا :تطـــور أسعــار البترول
سنعر خنام
ارتفع سنعر خنام برتنم ،بينمنا اتخفن
الوسننننني األمريكننننني ،بنهاينننننة
تنننننرس تكسنننننا
تعاممت األساو المنتهي يوم  22يوليو .2022
•

تطور أسعار خام برتم عالميًّا
خما األساو المنتهي يوم  22يوليو 2022
(دوالر أمريكي/برميل)

ارتفننننع سنننننعر خنننننام برتنننننم بنهاينننننة تعننننناممت األسننننناو
المنتهنننننني يننننننوم  22يوليننننننو ،2022ليسنننننننجل  103.20دوالرات
أمريكية/برميل مقابنل  101.16دوالر أمريكني/برمينل بنهاينة
تعننناممت األسننناو المنتهننني ينننوم  15يولينننو  ،2022بنسننناة
ارتفا أساوعي بل م .%2.02

103.20

• أرجننننع الماللننننوف السنننناب فنننني ارتفننننا أسننننعار النننننف
العالميننننة إلننننى ضننننعف قيمننننة النننندوالر والتوقعننننات بنننن ف
مجلننس االحتينناطي الفينندرالي األمريكنني لن يرفننع أسنعار
الفائنننندة بنقطننننة ملويننننة كاملننننة فنننني اجتماعننننه المقاننننل
لمكافاننة التضننخم ،باةضننافة إلننى قلننق التجننار م ن ش نح
اةمدادات.
•

22-Jul-22

الوسنننني
سننننعر خننننام تننننرس تكسننننا
بينمننننا اتخفنننن
األمريكننننني بنهاينننننة تعننننناممت األسننننناو المنتهننننني ينننننوم
 22يوليننننو  ،2022ليصننننل إلننننى  94.70دوالرًا أمريك ًّيننننا/برميننننل،
مقابننننل  97.59دوالرًا أمريك ًّيننننا/برميننننل بنهايننننة تعنننناممت
األسننناو المنتهننني ينننوم  15يولينننو  ،2022بنسننناة اتخفننناض
أساوعي بل م .%2.96

103.86

21-Jul-22

106.92

20-Jul-22

107.35

19-Jul-22

106.27

//18-Jul-22

101.16

//
15-Jul-22

Source: Thomson Reuters.

االستخدام اليومي لقدرة تصدير ال از الطايعي المساا في الواليات
المتادة األمريكية خما الفترة (يناير  - 2021يوتيو )2022

أصنننناام الوالينننننات المتانننندة أكانننننر مصنننندر لل ننننناز
الطايعنني المسننناا فنني العنننالم فنني النصنننف األوا
م عام 2022
•

أفننادت إدارة معلومننات الطاقننة األمريكيننة بن ف الواليننات
المتانندة األمريكيننة أصنناام أكاننر مصنندر لل نناز الطايعنني
المسنناا فنني العننالم خننما النصننف األوا منن عننام ،2022
ً
وفقننننا لاياتننننات منننن  ،CEDIGAZمقارتننننة بالنصننننف
وذلننننق
الثنناتي م ن عننام  ،2021حيننز زادت صننادرات ال نناز الطايعنني
المساا األمريكية بنساة  %12في النصف األوا من عنام
 ،2022أي بمتوس  11.2مليار قدم مكعب يوميًا.

•

ً
ووفقننننا لتقننننديرات اةدارة ،توسننننعم القنننندرة التصننننديرية
لل نناز الطايعنني المسنناا فنني الواليننات المتانندة بمق ندار
 1.90مليننننار قنننندم مكعننننب يوم ًيننننا منننننا تننننوفمار  ،2021وفنننني
يوليو  ،2022م المتوقنع أف يالنن متوسن سنعة تسنييل
ال نننننناز الطايعنننننني المسنننننناا فنننننني الواليننننننات المتانننننندة
 11.40ملينننار قننندم مكعنننب يوم ًينننا ،وقننند تنننزداد علنننى المننند
القصير لتالن  13.90مليار قدم مكعب يوميًا.

•

وأوضننننام اةدارة أف واردات ال نننناز الطايعنننني المسنننناا
زادت فننني االتاننناد األوروبننني والمملكنننة المتاننندة بنسننناة
 %63خننننننما النصننننننف األوا منننننن عننننننام  2022لتصننننننل إلننننننى
 14.80مليار قدم مكعنب يوميًنا فني المتوسن  ،وذلنق من
إجمالي صادرات ال از الطايعي المساا األمريكية.

•

وفي يوتيو ،2022صدّ رت الواليات المتاندة ال ناز الطايعني
المسنننناا بنسنننناة  %11أي أقننننل منننن متوسنننن الصننننادرات
الاننننالن  11.40مليننننار قنننندم مكعننننب يوم ًيننننا خننننما األشننننهر
الخمسنننة األولنننى مننن عنننام  ،2022و لكننن مننن المتوقنننع أف
تسنننت تف فريانننورت لل ننناز الطايعننني المسننناا عملينننات
التسييل الجزئي في أوائل أكتوبر .2022

Source: U.S. Energy Information Administration, today in energy, July 25, 2022.
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=53159

•

ً
وفقنا لشنركة بيكنر هينوز ( ،)Baker Hughesاسنتقر عندد
منصنننات التنقينننب عننن الننننف

فننني الوالينننات المتاننندة

األمريكيننة لتسنننجل  599منصنننة فنني األسننناو المنتهننني
يوم  22يوليو  ، 2022مقارتة باألساو السنابق ،وهنو أعلنى
م تظيره في العنام الماضني بمقندار  212منصنة .بينمنا
ارتفننننع عنننندد منصننننات التنقيننننب عنننن ال نننناز الطايعنننني
ليسننننننجل  155منصننننننة فنننننني األسنننننناو المنتهنننننني يننننننوم
 22يوليننو  ،2022مقارتننة باألسنناو السننابق ،وبننالق ارتف نع
مجمننو منصننات التنقيننب ع ن النننف

وال نناز الطايع ني

ً
معننا فنني األسنناو المنتهنني يننوم  22يوليننو  2022ليسننجل
 754منصة تشطة في الواليات المتادة األمريكية.
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ثانيًا :تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية
اتخفضم األسعار العالمية للسلع الزراعية لكل م (الارة ،وفوا الصويا ،واألرز األبي

 ،والسكر) بنهاينة

تعناممت األسنناو المنتهني يننوم  22يوليننو  ،2022باسنتثناء األسننعار العالميننة للقمنح ،والتنني شننهدت ارتفاعً ننا
خما الفترة تفسها.

 01األسعار العالمية للقمح
•

شننهد متوسن

األسننعار العالميننة للقمننح ارتفاعً ننا ليالننن

أسعار القمح عالميًّا(*)
تطور متوس
خما األساو المنتهي يوم  22يوليو 2022

تاو  366.51دوالرًا أمريكيًّا/ط بنهاينة تعناممت األسناو
المنتهننننننننننننننننننني ينننننننننننننننننننوم  22يولينننننننننننننننننننو  ،2022مقابنننننننننننننننننننل

(دوالر أمريكي /ط )

 365.06دوالر ًا أمريكيًّنننا/طننن بنهاينننة تعننناممت األسننناو
المنتهي يوم  15يوليو  ،2022بنساة ارتفنا أسناوعي بل نم

380.46

.%0.40
•

372.93

369.45

366.51

أرجننننع الماللنننننوف السننننناب فنننني ارتفنننننا أسنننننعار القمنننننح

369.41
365.06

العالمينننننة إلنننننى اتخفننننناض اةمننننندادات مننننن القمنننننح فننننني
األرجنتنني بسنناب الطقننس الجنناف والنناي م ن المتوقننع

//
22-Jul-22

21-Jul-22

20-Jul-22

19-Jul-22

15-Jul-22

18-Jul-22

ً
وفقنا لاورصنة الاانوس
استمراره خما األساو المقال،
Source: Thomson Reuters.

في بوينس آير
•

.
(*) متوسننن
األمريكية.

كما خفضم بورصنة روسناريو تقنديرها لماصنوا القمنح

السنننعر العنننالمي للقمنننح فننني فرتسنننا واألرجنتننني وروسنننيا والوالينننات المتاننندة

بنسنناة  %4.3بسنناب الجفنناف النناي يننالر علننى الماصننوا
في األرجنتي .

أسعار الارة عالميًّا(*)
تطور متوس
خما األساو المنتهي يوم  22يوليو 2022

 02أسعار الارة العالمية
•

شنننننهد متوسننننن

(دوالر أمريكي /ط )

ً
اتخفاضنننننا
األسنننننعار العالمينننننة للنننننارة

ليسجل تاو  243.22دوالرًا أمريكيًّنا/طن بنهاينة تعناممت
األساو المنتهني ينوم  22يولينو  ،2022مقابنل  255.13دوالرًا

259.23
251.81

أمريك ًّينننا/طننن بنهاينننة تعننناممت األسننناو المنتهننني ينننوم

255.13

246.24

 15يوليو  ،2022بنساة اتخفاض أساوعي بل م .%4.67
•

254.61

243.22

أرجننننع الماللننننوف السنننناب فنننني اتخفنننناض أسننننعار الننننارة
//
22-Jul-22

العالمية إلى قنرس حصناد ماصنوا النارة الارازيلني والتني
سننتكوف وفيننرة فنني األشننهر العدينندة المقالننة مننع تق ندم

21-Jul-22

20-Jul-22

19-Jul-22

18-Jul-22

15-Jul-22

Source: Thomson Reuters.
(*) متوس

الاصاد القياسي.
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تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية  -تابع
03
 03األسعار العالمية لفوا الصويا
•

اتخفننن

متوسننن

عالميًّا(*)

تطور متوس أسعار فوا الصويا
خما األساو المنتهي يوم  22يوليو 2022

أسنننعار فنننوا الصنننويا عالم ًّينننا خنننما

األسننننننننناو المنتهننننننننني ينننننننننوم  22يولينننننننننو  ،2022ليسنننننننننجل

(دوالر أمريكي /ط )

 511.20دوالرًا أمريكيًّنننننننننننننننننننننننننا/طننننننننننننننننننننننننن  ،مقابنننننننننننننننننننننننننل
 531.87دوالرًا أمريك ًّيننننا/طنننن

بنهايننننة تعنننناممت األسنننناو

المنتهننني ينننوم  15يولينننو  ، 2022بنسننناة اتخفننناض أسننناوعي

511.20

بل م .%3.89

•

509.43

526.77

531.87

535.03

531.87

أرجع الماللوف الساب في اتخفاض أسعار فوا الصويا
عالم ًّيننا إل نى اتخفنناض الطلننب علننى إمنندادات فننوا الصننويا
فننني الوالينننات المتاننندة األمريكينننة ،حينننز خفضننننم وزارة

//
22-Jul-22

الزراعنننة األمريكينننة فننني وقنننم سنننابق مننن هننناا األسننناو

21-Jul-22

20-Jul-22

19-Jul-22

(*) متوسننن
والارازيل.

بمقنندار  65مليننوف بوشننل ليصننل إلننى  2.135مليننار بوشننل،

السنننعر العنننالمي للفنننوا الصنننويا فننني الوالينننات المتاننندة األمريكينننة واألرجنتننني

وهو أدتى مستو في لمث سنوات.

 04األسعار العالمية لألرز األبي
•

شهد متوس

18-Jul-22

Source: Thomson Reuters.

توقعات صادرات فوا الصنويا األمريكينة لعنام 2023 /2022

األسعار العالمية لألرز األبني

15-Jul-22

عالميًّا(*)

تطور متوس أسعار األرز األبي
خما األساو المنتهي يوم  22يوليو 2022

اتخف ً
اضنا

ليالننن تاننو  398.33دوالرًا أمريك ًّيننا/ط ن بنهايننة تعنناممت

(دوالر أمريكي /ط )

األساو المنتهي يوم  22يوليو  .2022مقابل  405.00دوالرات
أمريكينننة/طننن بنهاينننة تعننناممت األسننناو المنتهننني ينننوم

 15يوليو  ،2022بنساة اتخفاض أساوعي بل م .%1.65
•

398.33 398.33

398.33

398.33

405.00

405.00

أرجنننننع الماللنننننوف السننننناب فننننني اتخفننننناض أسنننننعار األرز
األبننني

عالم ًّينننا إلنننى تنننوافر اةمننندادات بشنننكل كاينننر فننني

تايمتننند ،حينننز تتصننندر تايمتننند قائمنننة الننندوا التننني تواجنننه
ماصولًا تير متوقع من النوفرة المفرطنة؛ وذلنق بفضنل

//
22-Jul-22

21-Jul-22

20-Jul-22

19-Jul-22

15-Jul-22

18-Jul-22

Source: Thomson Reuters.

الطقس الممئم في مناطق زراعة األرز في آسيا.
(*) متوس

السعر العالمي لألرز األبي

في تايمتد وفيتنام وباكستاف.

 05أسعار السكر العالمية
•

عالميًّا(*)

اتخفن

متوسن

تطور أسعار السكر
خما األساو المنتهي يوم  22يوليو 2022

أسننعار السننكر عالم ًّيننا خننما األسنناو

المنتهنننننننننننننننننني يننننننننننننننننننوم  22يوليننننننننننننننننننو  ،2022ليسننننننننننننننننننجل

(دوالر أمريكي /ط )

 523.40دوالرًا أمريك ًّيننننننننننننننننننننننننا/طنننننننننننننننننننننننن  ،مقابننننننننننننننننننننننننل
 598.60دوالرًا أمريك ًّيننننا/طنننن بنهايننننة تعنننناممت األسنننناو
المنتهننني ينننوم  15يولينننو  ،2022بنسننناة اتخفننناض أسننناوعي
بل م .%12.56
•

523.40

532.60

535.90

539.60

598.60

554.10

أرجنننع الماللنننوف السننناب فننني اتخفننناض أسنننعار السنننكر
عالميًّننننا إلننننى وجننننود ماشننننرات علننننى أف الهننننند سنننننترفع
إمنندادات السننكر المصنندرة؛ ممننا ألننر علننى خف ن

//
22-Jul-22

أسننعار

21-Jul-22

20-Jul-22

19-Jul-22

18-Jul-22

15-Jul-22

Source: Thomson Reuters.

السكر.
(*) متوس
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ثالثًا :تطـــور أسعــار المعادن
 01أسعار الايليم العالمية
•

تطور أسعار الايليم عالميًّا
خما األساو المنتهي يوم  22يوليو 2022

شنننننهدت األسنننننعار العالمينننننة للايلينننننم ارتفاعً نننننا خنننننما
(دوالر أمريكي /ط )

األسنننننننناو المنتهنننننننني يننننننننوم  22يوليننننننننو  ،2022لتسننننننننجل
 560.00دوالرًا أمريكيًّا/ط  ،مقابل  540.00دوالرًا أمريكيًّا/ط
بنهاينننة تعننناممت األسننناو المنتهننني ينننوم  15يولينننو ،2022

560.00

بنساة ارتفا أساوعي بل م .%3.70
•

أرجننننع الماللننننوف السنننناب فنننني ارتفننننا

أسننننعار الايليننننم

540.00 540.00

540.00

540.00 540.00

عالميًّنننننا إلنننننى تاسننننن الطلنننننب علنننننى الايلينننننم بمديننننننة
//

"تاتجشاف" أكار مركز ةتتاج الصلب في الصي .

22-Jul-22

21-Jul-22

20-Jul-22

19-Jul-22

18-Jul-22

15-Jul-22

Source: Thomson Reuters.

 02أسعار الصلب العالمية
•

تطور أسعار الصلب عالميًّا
خما األساو المنتهي يوم  22يوليو 2022

ً
اتخفاضننننا خننننما
شننننهدت األسننننعار العالميننننة للصننننلب
األسنننننننناو المنتهنننننننني يننننننننوم  22يوليننننننننو  ،2022لتسننننننننجل

(دوالر أمريكي /ط )

 577.78دوالرًا أمريك ًّينننننننننننننننننننننننا/طننننننننننننننننننننننن  ،مقابنننننننننننننننننننننننل
 584.29دوالرًا أمريكيًّنننا/طنننن

بنهاينننة تعنننناممت األسنننناو
577.78

المنتهننني ينننوم  15يولينننو  ،2022بنسننناة اتخفننناض أسننناوعي

568.32

570.03

569.92

بل م .%1.11
•

584.29
556.36

أرجننع الماللننوف السنناب فنني اتخفنناض أسننعار الصننلب
عالم ًّينننننا إلنننننى ضنننننعف الطلنننننب علنننننى منتجنننننات الصنننننلب
المسطاة في الصي .

//
22-Jul-22

21-Jul-22

20-Jul-22

19-Jul-22

15-Jul-22

18-Jul-22

Source: Thomson Reuters.

 03أسعار خام الاديد
•

شننهدت األسننعار العالميننة لخننام الادينند ارتفاعً ننا لتالننن

تطور أسعار خام الاديد عالميًّا
خما األساو المنتهي يوم  22يوليو 2022

تانننننو  105.39دوالرات أمريكينننننة/طننننن بنهاينننننة تعننننناممت
األسنننننننننناو المنتهنننننننننني يننننننننننوم  22يوليننننننننننو ،2022مقابننننننننننل

(دوالر أمريكي /ط )

 104.30دوالرات أمريكيننة/طنن بنهايننة تعنناممت األسنناو
المنتهي يوم  15يوليو  ، 2022بنساة ارتفا أسناوعي بل نم

106.69

.%1.05

•

105.39

105.27
104.51

أرجننع الماللننوف السنناب فنني ارتفننا أسننعار خننام الادينند

104.76

104.30

إلننى التوقعننات باتتعنناا اقتصنناد الصنني  ،واةعننمف ع ن
تقديم دعم لقطا العقارات بها.

//
22-Jul-22

21-Jul-22

20-Jul-22

19-Jul-22

18-Jul-22

15-Jul-22

Source: Thomson Reuters.

9
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تطـــور أسعــار المعادن  -تابع
 04أسعار الاهب العالمية
•

شهدت األسعار العالمية للاهب ارتفاعً ا خما األسناو

عالميًّا(*)

تطور أسعار الاهب
خما األساو المنتهي يوم  22يوليو 2022

المنتهنننننننننننننننننني يننننننننننننننننننوم  22يوليننننننننننننننننننو  ،2022لتسننننننننننننننننننجل

(دوالر أمريكي /أوقية)

 1727.10دوالرًا أمريك ًّيننننننننننننننننننننننا/أوقيننننننننننننننننننننننة ،مقابننننننننننننننننننننننل
 1702.40دوالر أمريكننني/أوقينننة بنهاينننة تعننناممت األسننناو
1727.10

المنتهي يوم  15يوليو  ،2022بنساة ارتفا أساوعي بل نم
.%1.45
•

1712.70

1710.00

1709.20

1699.50

1702.40

أرجنننع الماللنننوف السننناب فننني ارتفنننا األسنننعار العالمينننة
للنناهب إلننى ارتفننا الطلننب عليننه؛ بسنناب تراجننع النندوالر،
//

باةضننافة إلننى أف المخننناوف االقتصننادية المسننتمرة قننند

22-Jul-22

21-Jul-22

20-Jul-22

19-Jul-22

عززت جاذبية الاهب كممذ آم .

15-Jul-22

18-Jul-22

Source: Thomson Reuters.
(*) السعر العالمي للاهب.

رابعًا :تطـــور أسعــار األسمدة
أسعار سماد اليوريا
•

أسعار اليوريا عالميًّا(*)
تطور متوس
خما األساو المنتهي يوم  22يوليو 2022

ًّ
اتخفاضننننا
شنننهدت األسنننعار العالمينننة لسننننماد اليورينننا

(دوالر أمريكي /ط )

لتالننن تاننو  589.81دوالرًا أمريك ًّينننا/طنن بنهايننة تعننناممت
األسننننننننناو المنتهننننننننني ينننننننننوم  22يولينننننننننو  ،2022مقابنننننننننل
 623.46دوالرًا أمريكيًّنننا/طننن

623.46

623.46

623.46

623.46 623.46

بنهاينننة تعننناممت األسننناو

المنتهننني ينننوم  15يولينننو  ،2022بنسننناة اتخفننناض أسننناوعي
589.81

بل م .%5.40
•

أرجع الماللوف الساب فني اتخفناض األسنعار العالمينة

//
22-Jul-22

لسنننماد اليورينننا إلنننى إصننندار قنننرار لجننننة التجنننارة الدولينننة

21-Jul-22

20-Jul-22

19-Jul-22

18-Jul-22

15-Jul-22

Source: Thomson Reuters.
(*) متوسننن السنننعر العنننالمي لليورينننا ( تينننو أورليننننز بالوالينننات المتاننندة األمريكينننة ،ومصنننر،
والخليج العربي).

بالواليننننات المتانننندة األمريكيننننة )(USITCبعنننندم إصنننندار
رسننوم «تعويضننية ومكافاننة إتننرا » علننى واردات حلننوا
تترات أموتيوم اليوريا م روسيا وترينيداد وتوباتو.
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تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ملحق إحصائي
يتضم أسعار الاتروا ،والمااصيل الزراعية والمعادف،
واألسمدة ،وتسب الت ير الشهري والسنوي لها.

السنة ( - )3العدد ( 26 –)124يوليو 2022

تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية

السنة ( - )3العدد ( 26 –)124يوليو 2022

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ملحق إحصائي
أسعار البترول العالمية
العدد في
 22يوليو 2022
599

الت ير الشهري
()%
0.80

السلعة

السعر في
 22يوليو 2022

الت ير الشهري
()%

الت ير السنوي
()%

خام برتم

103.20

7.64

39.86

94.70

10.82

31.69

الافارات
حفارات الاتروا (حفار)

الت ير السنوي
()%
54.80
(دوالر أمريكي /برميل)

خام ترس تكسا

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية
أسنننعار ماصوا القمح

(دوالر أمريكي /ط )

السعر في
 22يوليو 2022

الت ير الشهري
()%

الت ير السنوي
()%

األرجنتي

436.32

11.77

71.60

فرتسا

342.80

14.84

37.54

الواليات المتادة
األمريكية

322.90

14.37

18.41

روسيا

364.00

12.29

48.57

الدولة

أسنننعار ماصوا الارة

(دوالر أمريكي /ط )

السعر في
 22يوليو 2022

الت ير الشهري
()%

الت ير السنوي
()%

242.62

19.23

2.80

الواليات المتادة
األمريكية

222.15

26.53

0.04

الارازيل

264.90

16.49

0.56

الدولة
األرجنتي

أسنننعار ماصوا فوا الصويا
الدولة
األرجنتي
الواليات المتادة
األمريكية
الارازيل(*)

(دوالر أمريكي /ط )

السعر في
 22يوليو 2022

الت ير الشهري
()%

الت ير السنوي
()%

379.00

4.05

11.80

583.90

10.60

5.17

570.70

12.04

1.71

(*) أحدث بياف متاح يوم  21يوليو .2022
Source: Thomson Reuters.
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تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية

السنة ( - )3العدد ( 26 –)124يوليو 2022

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ملحق إحصائي  -تابع
(دوالر أمريكي /ط )

أسعار السكر العالمية
السلعة
السكر األبي

السعر في
 22يوليو 2022

الت ير الشهري
()%

الت ير السنوي
()%

523.40

5.35

17.09

أسنننعار ماصوا األرز األبي

(دوالر أمريكي /ط )

الدولة

السعر في
 22يوليو 2022

الت ير الشهري
()%

الت ير السنوي
()%

تايمتد(*)

400.00

6.98

0.00

فيتنام

405.00

2.41

0.00

390.00

0.00

0.00

باكستاف
(*) األرز التايمتدي الطويل .%10

(دوالر أمريكي /ط )

أسعار المعادن
السلعة

السعر في
 22يوليو 2022

الت ير الشهري
()%

الت ير السنوي
()%

خام الاديد

105.39

17.61

50.71

الايليم

560.00

4.27

12.50

الصلب(*)

577.78

10.33

36.99

الاهب (دوالر/أوقية)

1727.10

5.84

4.32

(*)بورصة شن هاي.

أسعار سماد اليوريا

(دوالر أمريكي /ط )

المنطقة /الدولة

السعر في
 22يوليو 2022

الت ير الشهري
()%

الت ير السنوي
()%

تيو أورلينز – الواليات
المتادة األمريكية

559.43

15.34

16.53

مصر

670.00

5.51

41.05

الخليج العربي

540.00

0.47

10.77

Source: Thomson Reuters.
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