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عن المركز

عـدة تحـوُّالت، -1985منـذ نشـأته عـام -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القـرار التـابع لمجلـس الـوزراء المصـري 

ــى  ــه األول ــرات التــي مــرَّ بهــا المجتمــع المصــري، فقــد اخــتص فــي مرحلت ــة ) 1999-1985(ليُواكــب التغي بتطــوير البني

نقطـة تحـوُّل رئيسـة ) 1999(ثـم كـان إنشـاء وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات عـام . المعلوماتية في مصر

.تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية  (Think Tank)في مسيرته، ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر

ي قضـايا ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز هو األكثر تميزا في مجـال دعـم اتخـاذ القـرار فـ

ايــة التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنـــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع المــواطن المصــري الــذي يُعــد غ

اءة جهـود التنمية وهدفها األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في صـنع السياسـة العامـة وتعزيـز كفـ

.التنمية وفعاليتها، وترسيخ مجتمع المعرفة

تخـذي وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عاتقه مهمة أن يكون داعمًا لكل م

علـى (Think Tank)أحد أفضل مؤسسات الفكـروحتى يتسنى له ذلك، فإنه يسعى باستمرار إلى أن يكون . القرار

ر، وهـو مـا وقد واكب ذلك اعتراف إقليمي ودولي بدور المركز كمؤسسة فك. المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

 ,Think Tanks and Civil Societies Program)برنــامج مراكــز الفكــر والمجتمعــات المدنيــة "ظهــر جليــا فــي نتــائج 

TTCSP) "؛ حيــث تــم اختيــار مركــز المعلومــات 2021التــي تــم اإلعــالن عنهــا فــي فبرايــر " بجامعــة بنســلفانيا األمريكيــة

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 ال يوجد ترتيـب مُحـدد (2020لعام " 19-كوفيد"مركز فكر على مستوى العالم استجابةً لجائحة 20ضمن أفضل
).للقائمة

 يره مركز فكر على مستوى العالم كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد قام بتطـو64من بين 21في المرتبة الـ
.ر، أخذًا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيا2020خالل عام 

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة الـ.

العالميــة  (STEVIE Awards)"ســتيفي أووردز"باإلضــافة إلــى فــوز المركــز بعــدة جــوائز ضــمن مســابقة مؤسســة 

فريــق 700برونزيــة مــن بــين أكثــر مــن ) 4(جــائزة ذهبيــة، و) 1: (، ومــن بــين تلــك الجــوائز2022المُعلــن عنهــا فــي أبريــل

.دولة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا17متنافسين من 
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عن النشرة

كشـف عـن تعد أسعار السلع االستراتيجية العالميـة مؤشـرًا للتغيـرات فـي العـرض والطلـب، وبالتـالي يمكـن أن ت

القائمـة الظروف غير الطبيعية التي ينبغي االهتمام بها، ويساعد رصد أسعار األسواق الدولية فـي دعـم القـرارات

ات علـــى األدلـــة واالســـتراتيجيات، وقـــد أثبتـــت أحـــداث تقلبـــات األســـعار فـــي الفتـــرات الماضـــية قيمـــة المعلومـــ

سـعار فـي والتحليالت السوقية في الوقت المناسب؛ مـن أجـل التخفيـف مـن اآلثـار السـلبية، ومعرفـة اتجاهـات األ

. البورصات العالمية

ــة،  ــات أســعار الســلع االســتراتيجية العالمي ــدور رئــيس فــي رصــد بيان ــذهبواوالقمــحكــالنفطويقــوم المركــز ب ل

رز العالميـة وغيرها من السلع االستراتيجية المحورية، وتحليلها ونشرها من خالل االعتماد على قاعدة بيانات رويت

)Thomson Reuters( وإدارة معلومـات الطاقـة األمريكيـة ،)US EnergyInformation Administration( باإلضـافة ،

يس الموقـع اإلخبـاري أويـل بــرا: إلـى التقـارير الصـادرة عـن المنظمـات الدوليـة والمواقـع اإلخباريـة الدوليـة، وأهمهـا

)(Oil price ووكالة بلومبرج األمريكية ،(Bloomberg).
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دة، إدارة الجـو: خالص الشكر والتقدير إلى كل مـن

ــات، واإلدارة العامــة للخــدمات  وإدارة مــوارد البيان

مـل االحترافية؛ لتعاونها في سبيل إنجاز هـذا الع

.على الوجه األكمل

رئيس المركز

رئيس فريق اإلعداد

التصميم الجرافيكي

بثينة فرج. أ

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرئيسمساعد
القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرئيس

أحمــد حبيــب. أ

فريق اإلعداد

أسمـاء دســوقـي. أ

هللادينا عطا. أ

اإلشراف العام
أسماء نور الدين. أ

ـــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــس اإلدارة المركزيَّ ـــــــــــــــــــب رئيــ نائ
لمحور المعلومات والبيانات

رئيس التحرير
حلميأحمد.د

ـــــة لمحــــور المعلومـــــات  رئــــيس اإلدارة المركزيَّ
والبيانات

المراجعة والتدقيق
هبة أبو الوفا. أ

مدير اإلدارة العامة للجودة

داليا محمد . أ

أيمن سيد. أ

فريق العمل
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قائمة المحتويات

5أهم النقاط الرئيسة

6لتطـــور أسعــار البترو:  أولًا

7ةتطـــور أسعــار المحاصيل الزراعي: ثانيًا

9نتطـــور أسعــار المعاد: ثالثًا

10تطـــور أسعــار األسمدة: رابعًا

11ملحق إحصائي
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أهم النقاط الرئيسة

5

دوالًرا92.84ليســـجل .2022ســـبتمبر 9ســـعر خـــام برنـــت بنهايـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي يـــوم انخفـــض •

ا ـا93.02مقابـل برميل/أمريكي 2022سـبتمبر  2بنهايـة تعـامالت األسـبوع المنتهـي يـوم برميـل /دوالًرا أمريكي ،

بنهايــة ســعر خــام غــرب تكســاس الوســيط األمريكــيانخفــضكمــا ، %0.19بنســبة انخفــاض أســبوعي بلغــت 

ـا86.79، ليصل إلـى 2022سبتمبر 9تعامالت األسبوع المنتهي يوم  دوالًرا 86.87مقابـل برميـل، /دوالًرا أمريكي

ــا بنســبة انخفــاض أســبوعي بلغــت 2022ســبتمبر 2بنهايــة تعــامالت األســبوع المنتهــي يــوم برميــل /أمريكي

0.09%.

عـامالت بنهايـة ت) القمح، والذرة، واألرز األبيض، والسكر(األسعار العالمية للسلع الزراعية لكل من ارتفعت•

.أسعار فول الصويا خالل الفترة نفسهاانخفضت، بينما 2022سبتمبر 9األسبوع المنتهي يوم 

ــــت • ــــة للبيلي ــــاشــــهدت األســــعار العالمي ــــوم ارتفاًع ، لتســــجل         2022ســــبتمبر  9خــــالل األســــبوع المنتهــــي ي

ـــا535.00 ـــا525.00، مقابـــل طـــن/دوالًرا أمريكي ـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي فـــي             طـــن /دوالًرا أمريكي بنهاي

%.1.90، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت 2022سبتمبر 2

، لتســــجل             2022ســــبتمبر 9خــــالل األســــبوع المنتهــــي يــــوم ارتفاًعــــاشــــهدت األســــعار العالميــــة للصــــلب •

ـــا 567.59 ـــا 558.82، مقابـــلطـــن/دوالًرا أمريكي بنهايـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي فـــي             طـــن /دوالًرا أمريكي

%.1.57، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت 2022سبتمبر 2

ــغ نحــو ارتفعــت• ــد لتبل ــة لخــام الحدي ــة تعــامالت األســبوع طــن /دوالرا أمريكــي100.21األســعار العالمي بنهاي

ـــا95.55، مقابـــل 2022ســـبتمبر 9المنتهـــي فـــي  بنهايـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي فـــي              طـــن /دوالًرا أمريكي

.%4.88، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت 2022سبتمبر 2

، لتســـــجل           2022ســـــبتمبر 9خـــــالل األســـــبوع المنتهـــــي فـــــي ارتفاًعـــــاشـــــهدت األســـــعار العالميـــــة للـــــذهب •

ا1716.20 بنهاية تعامالت األسبوع المنتهي فـيأوقية /دوالرات أمريكية1709.80، مقابل أوقية/دوالًرا أمريكي

%.0.37، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت 2022سبتمبر 2

ــا767.75لتبلــغ نحــو انخفاًضــاشــهدت األســعار العالميــة لســماد اليوريــا • بنهايــة تعــامالت طــن /دوالًرا أمريكي

ا793.20، مقابل 2022سبتمبر 9األسبوع المنتهي يوم  بنهايـة تعـامالت األسـبوع المنتهـيطن /دوالًرا أمريكي

. %3.21، بنسبة انخفاض أسبوعي بلغت 2022سبتمبر 2في 
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ســـعر خـــام برنـــت بنهايـــة تعـــامالت األســـبوع انخفـــض •
ـــــوم  دوالًرا92.84ليســـــجل .2022ســـــبتمبر 9المنتهـــــي ي

ا93.02مقابل برميل/أمريكيا ية بنهابرميل /دوالًرا أمريكي
ـــــوم  ، 2022ســـــبتمبر  2تعـــــامالت األســـــبوع المنتهـــــي  ي

.%0.19بنسبة انخفاض أسبوعي بلغت 

ـــنفط • ـــون الســـبب فـــي انخفـــاض أســـعار ال أرجـــع المحلل
ود العالمية إلى مخاوف المستثمرين بشأن مخـاطر الركـ

.  االقتصادي، وذلك وفقا لبيانات التجارة الصينية

ســـــعر خـــــام غـــــرب تكســـــاس الوســـــيط انخفـــــضكمـــــا •
بنهايـــــــــة تعـــــــــامالت األســـــــــبوع المنتهـــــــــي               األمريكـــــــــي

دوالًرا 86.79، ليصــــــــــل إلــــــــــى 2022ســــــــــبتمبر 9يــــــــــوم 
ــــا ــــل، /أمريكي ــــل برمي ــــا86.87مقاب ــــل /دوالًرا أمريكي برمي

2022ســبتمبر 2بنهايـة تعــامالت األســبوع المنتهـي يــوم 
.%0.09بنسبة انخفاض أسبوعي بلغت 

خـام كما انخفـض سـعر خام برنت،انخفض سعر 
بنهايــــــة ، األمريكـــــيغـــــرب تكســـــاس الوســــــيط 

.2022سبتمبر 9تعامالت األسبوع المنتهي يوم 

مي بارتفــاع نمــو الطلــب العــال" كابســارك"توقعــات 
2023على النفط في عام 

بعنــوان (KAPSARC)وفًقــا للتقريــر الصــادر عــن كابســارك •
، حيــث 2022فــي الربــع الثالــث لعــام " آفــاق ســوق الــنفط"

ــنفط بمقــ ــى ال ــب العــالمي عل دار توقــع بارتفــاع نمــو الطل
ـــا2.15 ـــون 2.16، و2022فـــي عـــام مليـــون برميـــل يومًي ملي

.على أساس سنوي2023في عام برميل يومًيا

ـــــى مســـــتوى العـــــالم، • ونتيجـــــة للتضـــــخم المتصـــــاعد عل
وإجــراءات اإلغــالق التـــي اتخــذتها الصـــين مــؤخًرا الحتـــواء

، والحـرب 2022خالل الربع الثاني من عام 19-جائحة كوفيد
ط في أوروبا الشـرقية، انخفـض إجمـالي الطلـب علـى الـنف

ا / ألف برميل520بمقدار  خـالل الربـع األول مـن عـاميومي
ــا / ألــف برميـل290، ونحـو 2022 ن فــي الربـع الثــاني مــيومي
.2022عام 

ــرغم مــن هــذا االنخفــاض، مــن المتوقــع أن يعــاود • ــى ال عل
الطلــب علــى الــنفط ارتفاعــه خــالل الربــع الحــالي مــن عــام

ومن المتوقع أن. مليون برميل في اليوم1.87بنحو2022
ــــة الســــعودية هــــذا النمــــو بنحــــو        ــــة العربي تقــــود المملك

و  ، تليهـــا الواليـــات المتحـــدة بنحـــاليـــوم/ ألـــف برميـــل380
ــــوم؛ 320 ــــي الي ــــل ف ــــف برمي ــــادة أل بســــبب موســــم القي

يــث بــدأت الصــيفي، ثــم تــأتي الصــين فــي المرتبــة الثالثــة، ح
.في تخفيف إجراءات اإلغالق المرتبطة بالجائحة

كمـــــا مـــــن المتوقـــــع أن تســـــتأنف أنمـــــاط نمـــــو الطلـــــب •
، مــع قيــادة الــدول غيــر األعضــاء 2023المعتــادة فــي عــام 

حـــو فـــي منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة للنمـــو بن
بينمـــا تســـاهم منظمـــة مليـــون برميـــل فـــي اليـــوم 1.38

ألف برميل في اليـوم 780التعاون االقتصادي والتنمية بـ 
.في هذا النمو

أشــار التقريــر إلــى أنـــه إذا تــم وضــع تعريفــات جمركيـــة أو•
ســــقوف أســــعار علــــى الــــنفط الروســــي، فقــــد تــــنخفض 

.  األسعار؛ مما يؤدي إلى زيادة االستهالك

تطـــور أسعــار البترول: أولًا

عـدد انخفض، )Baker Hughes(هيوز وفًقا لشركة بيكر•
ـــات المتحـــد ـــنفط فـــي الوالي ـــب عـــن ال ة منصـــات التنقي

فــي األســبوع المنتهــي منصــة 591األمريكيــة لتســجل 
ــة باألســبوع الســابق، وهــو 2022ســبتمبر 9يــوم  ، مقارن

أعلـــــــى مـــــــن نظيـــــــره فـــــــي العـــــــام الماضـــــــي بمقـــــــدار                
لغاز عدد منصات التنقيب عن اارتفعبينما . منصة190

فـــي األســـبوع المنتهـــي منصـــة 166الطبيعــي ليســـجل 
ك ، مقارنة باألسبوع السـابق، وبـذل2022سبتمبر 9يوم 

مجمــوع منصــات التنقيــب عــن الــنفط والغــاز انخفــض
ســبتمبر 9الطبيعــي مًعــا فــي األســبوع المنتهــي   يــوم 

ة نشطة في الواليات المتحـدمنصة 757ليسجل 2022
ســـبتمبر 2األمريكيــة، مقارنـــة باألســـبوع المنتهـــي يـــوم 

2022 .

Source: KAPSARC.

)2023-2021(تطور حجم الطلب العالمي على النفط خالل الفترة 

) اليوم/ مليون برميل(

)برميل/دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

ا  تطور أسعار خام برنت عالمي
2022سبتمبر 9خالل األسبوع المنتهي يوم 

//
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يبلـغ لارتفاًعاشهد متوسط األسعار العالمية للقمح •

ـــــا360.76نحـــــو  بنهايـــــة تعـــــامالت طـــــن/دوالًرا أمريكي

ــــــوم  ــــــل  2022ســــــبتمبر 9األســــــبوع المنتهــــــي ي ، مقاب

ا350.04 بوع بنهاية تعـامالت األسـطن/دوالرً ا أمريكي

، بنسـبة ارتفـاع أسـبوعي2022سـبتمبر  2المنتهي يوم 

Æ%3.06بلغت 

أرجـــع المحللــــون الســــبب فــــي ارتفــــاع أســــعار القمــــح •

ين فـي إلى ما سببه الصقيع األخير في األرجنتالعالمية

/ 2022إلحــاق الضــرر بمحصــول القمــح فــي الــبالد لعــام 

بـــــوينس "، وذلـــــك وفًقـــــا لبورصـــــة الحبـــــوب فـــــي 2023

حيــث انخفضــت مســاحات األفدنــة المزروعــة ". آيــرس

.مقارنة بالعام الماضي، %9من المحصول بنسبة

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية: ثانيًا

األسعار العالمية للقمح 01

أسعار الذرة العالمية 02

7

02

جل ليسـارتفاًعاشهد متوسط األسعار العالمية للذرة •
ــــــا282.41نحــــــو  بنهايــــــة تعــــــامالت طــــــن/دوالًرا أمريكي

ـــــــوم  ـــــــل      2022ســـــــبتمبر 9األســـــــبوع المنتهـــــــي ي ، مقاب
ـــا270.11 ع بنهايـــة تعـــامالت األســـبوطـــن/دوالًرا أمريكي

ــوم  ، بنســبة ارتفــاع أســبوعي 2022ســبتمبر 2المنتهــي ي
.%4.55بلغت 

أرجـــــع المحللـــــون الســـــبب فـــــي ارتفـــــاع أســـــعار الـــــذرة •
ها العالميــة إلــى خفــض وزارة الزراعــة األمريكيــة تقــديرات

العـرض والطلـب الزراعـي"في تقريرها الشهري بعنوان 
، كمـا أنهـا خفضـت فـدانلكل بوشل 2بمقدار " العالمي

2023/2022تقــــديراتها لمخزونـــــات الـــــذرة لنهايـــــة عـــــام 
مليـــار 1.388مقارنـــة بــــ مليـــار بوشـــل،1.217ليصـــل إلـــى 

.2022في أغسطس بوشل 

كمـــــــــــــا خفـــــــــــــض المكتـــــــــــــب الزراعـــــــــــــي الفرنســـــــــــــي •
FranceAgriMer” " تصــــنيفاته لجــــودة محصــــول الــــذرة

فقــط مــن المحصــول فــي ٪43، حيــث صــنف 2022لعــام 
، وهـــو مـــا انخفـــض بنقطتـــين )جيـــدة إلـــى ممتـــازة(حالـــة 

ـــــك نتيجـــــة  ـــــة باألســـــبوع الماضـــــي؛ وذل ـــــريين، مقارن أخ
.الطقس الحار والجاف المستمر

بنهايـــة) القمـــح، والـــذرة، واألرز األبـــيض، والســـكر(األســـعار العالميـــة للســـلع الزراعيـــة لكـــل مـــن ارتفعـــت

.أسعار فول الصويا خالل الفترة نفسهاانخفضت، بينما 2022سبتمبر 9تعامالت األسبوع المنتهي يوم 

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

متوســـط الســـعر العـــالمي للقمـــح فـــي فرنســـا واألرجنتـــين وروســـيا والواليـــات المتحـــدة(*) 
.األمريكية
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ا تطور متوسط أسعار القمح عالمي(*)

2022سبتمبر 9خالل األسبوع المنتهي يوم 

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.
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.زيلمتوسط السعر العالمي للذرة في األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية والبرا(*) 

ا تطور متوسط أسعار الذرة عالمي(*)

2022سبتمبر 9خالل األسبوع المنتهي يوم 
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ًعــاارتفاشــهد متوســط األســعار العالميــة لــألرز األبــيض •
ــا393.33نحــو ليبلــغ ــة تعــامالت طــن /دوالًرا أمريكي بنهاي

مقابــــــــل       . 2022ســــــــبتمبر 9األســـــــبوع المنتهــــــــي يـــــــوم 
ـــا391.67 ـــة تعـــامالت األســـبوطـــن /دوالر ًا أمريكي ع بنهاي

، بنســـبة ارتفـــاع أســـبوعي 2022ســـبتمبر 2المنتهـــي يـــوم 
.%0.43بلغت 

أرجــع المحللــون الســبب فــي ارتفــاع أســعار األرز األبــيض•
ا إلى ارتفاع الطلب العالمي على األرز، حيـث ت سـعى عالمي

رة الدول إلى ضمان األمن الغذائي واستبدال القمـح والـذ
ي فــي صــناعة األعــالف الحيوانيــة، كمــا أن زيــادة اإلنتــاج فــ

تايالنـــــد، وضـــــعف العملـــــة التايالنديـــــة أدى إلـــــى ارتفـــــاع 
، بــأن الطلــب، فضــًلا عــن  تصــريحات الحكومــة التايالنديــة

د ثالـــث أكبـــر مصـــدر لـــألرز فـــي العـــالم بعـــد الهنـــ-تايالنـــد 
مـن األرز خـالل الفتـرة ماليـين طـن 4.09صدرت-وفيتنام

مقارنــة بالعــام ٪، 54، بنســبة ارتفــاع )2022يوليــو -ينــاير (
.الماضي

ـــا بنهايـــالصـــوياأســـعار فـــولمتوســـطانخفـــض• ة عالمي
ــــــوم  ، 2022ســــــبتمبر 9تعــــــامالت األســــــبوع المنتهــــــي ي

ـــــــــــا526.03ليســـــــــــجل  مقابـــــــــــل            طـــــــــــن، /دوالًرا أمريكي
ـــا541.60 ـــة تعـــامالت األســـبوطـــن /دوالًرا أمريكي ع بنهاي

، بنسـبة انخفـاض أسـبوعي 2022سـبتمبر 2المنتهي يوم 
.%2.87بلغت

ويا أرجع المحللون السبب في انخفاض أسعار فول الص•
ا  حيـث ى تراجع الطلب العالمي على فول الصوياإلعالمي ،

مــن مليــون بوشــل 18.4تخطــط الصــين مــرة أخــرى لبيــع
ــــــــاطي فــــــــول الصــــــــويا المســــــــتورد فــــــــي المــــــــزاد                  احتي

في محاولة منهـا لتعزيـز اإلمـدادات 2022سبتمبر 16يوم 
ر المحليــة والحــد مــن األســعار المرتفعــة، ووفًقــا للتقريــ

والـذي أفـاد بأنـه مـن ،الصادر عـن وزارة الزراعـة األمريكيـة
المتوقـــع أن تـــنخفض واردات الصـــين مـــن فـــول الصـــويا 

.والدواجنبسبب تراجع الطلب من قطاعي الخنازير

تابع -تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية 
األسعار العالمية لفول الصويا

األسعار العالمية لألرز األبيض

8

أسعار السكر العالمية
ـــا خـــالل األســـبوع المنتهـــارتفعـــت• ي   أســـعار الســـكر عالمي

ـا588.00لتسـجل 2022سـبتمبر 9يـوم  طــن، /دوالًرا أمريكي
ـــــا573.80مقابـــــل  تعــــــامالت بنهايـــــةطــــــن /دوالًرا أمريكي

، بنســــبة ارتفــــاع 2022ســــبتمبر 2األســــبوع المنتهــــي يــــوم 
.%2.47أسبوعي بلغت 

ــ• ا أرجــع المحللــون الســبب فــي ارتفــاع أســعار الســكر عالمي
ــــــــــــــــــال البرازيلــــــــــــــــــي                                       ــــــــــــــــــى ارتفــــــــــــــــــاع قيمــــــــــــــــــة الري إل

، مقابــــل الــــدوالر، كمــــا أن 2022ســــبتمبر 9يــــوم الجمعــــة 
قـديم اإلجراءات التي اتخذتها حكومة تايالند يوم الجمعة بت

دعـــــم حكـــــومي للوقـــــود الحيـــــوي لمـــــدة عـــــامين، أدت إلـــــى 
ديرها، حيـث تخفيض كمية السكر التي تمتلكها تايالند لتص

إنتـاج تشجع اإلعانات منتجي السـكر فـي تايالنـد علـى زيـادة
.اإليثانول بدًال من تصدير السكر

03

05

04

03

Source: Thomson Reuters.

)طن/ دوالر أمريكي(

541.60 534.93 512.73 527.40 522.80 526.03

2-Sep-22 5-Sep-22 6-Sep-22 7-Sep-22 8-Sep-22 9-Sep-22

//

ا تطور متوسط أسعار فول الصويا عالمي(*)

2022سبتمبر 9خالل األسبوع المنتهي يوم  

ـــة واألرجنتـــي(*)  ـــات المتحـــدة األمريكي ن متوســـط الســـعر العـــالمي للفـــول الصـــويا فـــي الوالي
.والبرازيل

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

391.67 393.33 393.33 393.33 393.33 393.33

2-Sep-22 5-Sep-22 6-Sep-22 7-Sep-22 8-Sep-22 9-Sep-22
//

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوسط(*)

573.80 581.50 573.20 571.20 580.20 588.00

2-Sep-22 5-Sep-22 6-Sep-22 7-Sep-22 8-Sep-22 9-Sep-22

)طن/ دوالر أمريكي(

//

ا تطور متوسط أسعار األرز األبيض عالمي(*)

2022سبتمبر 9خالل األسبوع المنتهي يوم 

ا تطور أسعار السكر عالمي(*)

2022سبتمبر 9خالل األسبوع المنتهي يوم 

.تايالند وفيتنام وباكستانمتوسط السعر العالمي لألرز األبيض في (*) 
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ـــــة للصـــــلب • ـــــاشـــــهدت األســـــعار العالمي خـــــالل ارتفاًع

ــــــوم  ، لتســــــجل     2022ســــــبتمبر 9األســــــبوع المنتهــــــي ي

ــــــــا567.59 ــــــــلطــــــــن/دوالًرا أمريكي دوالًرا 558.82، مقاب

ـــا ي        بنهايـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي فـــطـــن /أمريكي

.•1.57، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت 2022سبتمبر 2

أرجــــع المحللــــون الســــبب فــــي ارتفــــاع أســــعار  الصــــلب •

ـــــى الصـــــلب  ـــــي عل ـــــب األوروب ـــــاع الطل ـــــى ارتف ـــــا إل عالمي

بب المســتورد علــى خلفيــة ارتفــاع األســعار المحليــة بســ

.الزيادة في تكاليف الطاقة

تطـــور أسعــار المعادن: ثالثًا
العالميةالبيليتأسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الحديدأسعار خام  03

9

ــد • ــة لخــام الحدي غ لتبلــارتفاًعــاشــهدت األســعار العالمي

ع بنهاية تعامالت األسـبوطن /دوالر أمريكي100.21نحو 

دوالًرا 95.55، مقابــــــل 2022ســــــبتمبر 9المنتهــــــي فــــــي 

ــا ــة تعــامالت األســبوع المنتهــي فــطــن /أمريكي 2ي بنهاي

.•4.88، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت 2022سبتمبر 

أرجــع المحللــون الســبب فــي ارتفــاع أســعار خــام الحديــد •

ــى تصــريح الصــين  ــتج للصــلب–إل ــر من ــ-أكب ــد م ن عــن مزي

مـره الخطوات لتحفيز االستثمار لـدعم اقتصـادها الـذي د

هرية باإلضافة إلى بيانات التضـخم الشـ. فيروس كورونا

ــي جــاءت أقــل مــن المتوقــع؛ ممــا أثــارت اآلمــال فــي  والت

.المزيد من التيسير في سياسة البنك المركزي

ـــــت • ـــــة للبيلي ـــــاشـــــهدت األســـــعار العالمي خـــــالل ارتفاًع

، لتســــــجل    2022ســــــبتمبر  9األســــــبوع المنتهــــــي يــــــوم 

ـــــــا535.00 دوالًرا 525.00، مقابـــــــل طـــــــن/دوالًرا أمريكي

ـــا ي        بنهايـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي فـــطـــن /أمريكي

%.1.90، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت 2022سبتمبر 2

أرجــــع المحللــــون الســــبب فــــي ارتفــــاع  أســــعار البيليــــت•

ــا إلــى ارتفــاع الطلــب األوروبــي علــى البيليــت ا لتركــي، عالمي

عنهــا باإلضــافة إلــى ارتفــاع تكــاليف الطاقــة التــي أعلنــت

عـزز الحكومة التركية في األول من سـبتمبر الجـاري؛ ممـا

.توقعات األسعار المرتفعة في قطاع الصلب

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

االبيليتتطور أسعار  عالمي
2022سبتمبر 9خالل األسبوع المنتهي يوم 

525.00 525.00 525.00 525.00 525.00

535.00

2-Sep-22 5-Sep-22 6-Sep-22 7-Sep-22 8-Sep-22 9-Sep-22

ا تطور أسعار الصلب عالمي
2022سبتمبر 9خالل األسبوع المنتهي يوم 

ا تطور أسعار خام الحديد عالمي
2022سبتمبر 9خالل األسبوع المنتهي يوم 

558.82 559.08 560.75 559.66 562.95 567.59

2-Sep-22 5-Sep-22 6-Sep-22 7-Sep-22 8-Sep-22 9-Sep-22

95.55 95.55

97.44 97.19
98.37

100.21

2-Sep-22 5-Sep-22 6-Sep-22 7-Sep-22 8-Sep-22 9-Sep-22

//

//

//
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تابع-تطـــور أسعــار المعادن 

تطـــور أسعــار األسمدة: رابعًا
أسعار سماد اليوريا

10

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

ا تطور متوسط أسعار اليوريا عالمي(*)

2022سبتمبر 9خالل األسبوع المنتهي يوم 

793.20 793.20 793.20 793.20 793.20

767.75

2-Sep-22 5-Sep-22 6-Sep-22 7-Sep-22 8-Sep-22 9-Sep-22

ـــا (*) ـــز بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، ومصـــ(متوســـط الســـعر العـــالمي لليوري ر، نيـــو أورلين
).والخليج العربي

انخفاًضــــاشـــهدت األســـعار العالميـــة لســــماد اليوريـــا •

ــا767.75لتبلــغ نحــو  ــة تعــامالتطــن /دوالًرا أمريكي بنهاي

ـــــــوم  ـــــــل      2022ســـــــبتمبر 9األســـــــبوع المنتهـــــــي ي ، مقاب

ـــا793.20 ع بنهايـــة تعـــامالت األســـبوطـــن /دوالًرا أمريكي

، بنسبة انخفـاض أسـبوعي2022سبتمبر 2المنتهي يوم 

. %3.21بلغت 

ة أرجع المحللون السبب فـي انخفـاض األسـعار العالميـ•

ازيـل لسماد اليوريا إلى تراجـع الطلـب عليـه مـن قبـل البر 

ومــــن المتوقــــع أن . أكبــــر مســــتورد لليوريــــا فــــي العــــالم

ولـى الطلب على األسمدة في البرازيل للمرة األينخفض 

ـــــذ ثمـــــاني ســـــنوات ومـــــن المحتمـــــل أن يســـــتهلك . من

ـــون أســـمدة أقـــل بنســـبة  فـــي  ٪ 7.2المزارعـــون البرازيلي

وقــع ؛ بســبب ارتفــاع التكــاليف، وفًقــا لتقــدير م2022عــام 

StoneX.

//

أسعار الذهب العالمية 04

وع خالل األسـبارتفاًعاشهدت األسعار العالمية للذهب •

دوالًرا 1716.20، لتســــجل 2022ســــبتمبر 9المنتهــــي فــــي 

ا أوقيـة /دوالرات أمريكيـة1709.80، مقابـل أوقيـة/أمريكي

، 2022ســبتمبر 2بنهايــة تعــامالت األســبوع المنتهــي فــي 

.•0.37بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت 

أرجـــع المحللـــون الســـبب فـــي ارتفـــاع األســـعار العالميـــة•

إلـى للذهب إلى ضعف قيمـة الـدوالر األمريكـي، باإلضـافة

سـنوات؛ 10تراجع عوائد سندات الخزانة األمريكيـة ألجـل 

.  مما عزز الطلب على الذهب

)أوقية/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

.للذهبالعالميالسعر(*)

ا تطور أسعار الذهب عالمي(*)

2022سبتمبر 9خالل األسبوع المنتهي يوم 

1709.80 1709.80

1700.40

1715.30

1708.00

1716.20

2-Sep-22 5-Sep-22 6-Sep-22 7-Sep-22 8-Sep-22 9-Sep-22
//
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ملحق إحصائي
يتضمن أسعار البترول، والمحاصيل الزراعية والمعادن، 

.واألسمدة، ونسب التغير الشهري والسنوي لها
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ملحق إحصائي

أســـعار محصول الذرة
التغير السنوي

)%(
التغير الشهري

)%(
السعر في

2022سبتمبر  9
الدولة

21.37 2.83 279.53 األرجنتين

40.83 13.48 275.00 الواليات المتحدة 
األمريكية

12.92 2.06 292.70 البرازيل

)طن/ دوالر أمريكي(

أســـعار محصول فول الصويا

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022سبتمبر  9

الدولة

1.92 12.23 344.50 األرجنتين

12.09 4.47 601.50 الواليات المتحدة 
األمريكية

13.89 9.42 632.10 (*)البرازيل

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

12

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

)طن/ دوالر أمريكي(أســـعار محصول القمح

أسعار البترول العالمية

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022سبتمبر  9

السلعة

29.94 3.60 92.84 خام برنت 

27.37 4.10 86.79 خام غرب تكساس 

)برميل/ دوالر أمريكي(

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

فيالعدد 
2022سبتمبر  9

الحفارات

47.40 1.70 591 )حفار(حفارات البترول 

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022سبتمبر  9

الدولة

61.89 10.85 411.61 األرجنتين

17.27 7.47 337.31 فرنسا

27.42 14.14 380.10 المتحدة الواليات
األمريكية

4.67 9.51 314.00 روسيا

.2022سبتمبر8يوممتاحبيانأحدث(*)
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التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022سبتمبر  9

السلعة

24.76 8.59 100.21 خام الحديد

10.83 0.00 535.00 البيليت

37.41 3.26 567.59 (*)الصلب

4.52 4.34 1716.20 )أوقية/دوالر(الذهب

)طن/ دوالر أمريكي(

13
Source: Thomson Reuters.

أســـعار محصول األرز األبيض 
التغير السنوي

)%(
التغير الشهري

)%(
السعر في

2022سبتمبر  9
الدولة

6.49 3.80 410.00 (*)تايالند

0.00 2.50 390.00 فيتنام

5.56 1.30 380.00 باكستان

)طن/ دوالر أمريكي(

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022سبتمبر  9

الدولة/ المنطقة

42.46 7.08 708.24 الواليات –نيو أورلينز 
المتحدة األمريكية

97.32 15.69 885.00 مصر

67.06 11.37 710.00 الخليج العربي

)طن/ دوالر أمريكي(

Æ•10الطويلالتايالندياألرز(*)

تابع-ملحق إحصائي 

أسعار المعادن

أسعار سماد اليوريا

أسعار  السكر العالمية

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022سبتمبر  9

السلعة

23.76 8.37 588.00 السكر األبيض 

)طن/ دوالر أمريكي(

.شنغهايبورصة(*)
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