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عن المركز

عـد  توـوت؛ت  -1985منـ  شأـهتع عـا  -شهد مركـز المعوومـات عمعـت ات ـاق ال ـرار اللـالس لمووـا الـوصرا  الم ـر  

للطـــوار الةنيـــ  ( 1999-1985)ف ـــد ا ـــلر فـــ  مرىولـــع ا علـــ  . ليُواكـــل اللايـــرات اللـــ  مـــرع لهـــا المولمـــس الم ـــر 

ش ط  توـوت  رييةـ  فـ  ( 1999)ثت كان إشأا  عصار  ا؛ت ا؛ت عتكنولوجيا المعوومات عا  . المعووماتي  ف  م ر

.تدعت جهوم مُل    ال رار ف  شل  موا؛ت اللنمي   (Think Tank)مةيرتع  ليُؤم  معره كمُؤسة  فكر

ااا اللنميـ  عمن  قلك الوين، الةنع  المركز رؤا  مفامها أن اكون هو ا كثر تميزًا ف  موا  معت ات اق ال رار فـ  ض ـ

يــ  الأــامو ، عإضامــ  ىــوار مولمعــ  لنـــعا ، عتعزاــز ضنــوات اللوااــص مــس المــواغن الم ــر  الــ   اُعــد  ااــ  اللنم

وم عهدفها ا سـم   عهـو ا مـر الـ   اؤهوـع ل بـط   لـدعر أكةـر فـ  اـنس الةياسـ  العامـ  عتعزاـز كفـا   جهـ

.اللنمي  عفعاليلها، عترسيخ مولمس المعرف 

ل ـ   عف  سةيص تو يق قلك، اومص مركز المعوومات عمعت ات اق ال رار عو  عات ع مهم  أن اكون ماعمًا لكص م

عوـ  (Think Tank)أحد أفضل مؤسسات الفكررعىل  الةن  لع قلك، فإشعع اةع  لاسلمرار إل  أن اكون . ال رار

ر، عهـو مـا عضد عاكل قلك اعلراف إضويم  عمعل  لدعر المركز كمؤسة  فك. المةلوى الموو  عاإلضويم  عالدعل 

 ,Think Tanks and Civil Societies Program)لرشــام  مراكــز الفكــر عالمولمعــات المدشيــ "ظهــر جوي ــا فــ  شلــاي  

TTCSP) " ىيث تـت ا ليـار مركـز المعوومـات عمعـت 2021الل  تت اإلع ن عنها ف  فةراار " لوامع  لنةوفاشيا ا مراكي  

:ات اق ال رار ليكون

؛ اوجــد ترتيــل مُوــدم )2020لعــا  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر عوــ  مةــلوى العــالت اسـلوال ً لوايوــ  20بـمن أف ــص ▪

(.لو ايم 

ره مركز فكر عو  مةلوى العـالت ك ـاىل أف ـص فكـر  أع شمـوقد جداـد ضـا  للطـوا64من لين 21ف  المرتة  الـ▪

.، أ  ًا لعين ا؛علةار أشعع لت ا نف أ  مركز فكر م ر  آ ر عف ًا له ا المعيار2020    عا  

.2020مركز فكر عو  مةلوى إفرا يا عالأرق ا عسط لعا  101من إجمال  14ف  المرتة  الـ▪

العالميـ   (STEVIE Awards)"أععرمصسـليف  "لاإلباف  إل  فـوص المركـز لعـد  جـوايز بـمن مةـال   مؤسةـ  ▪

فراــق 700لرعشزاــ ، مـن لـين أكثــر مـن ( 4)جـايز  قهةيـ ، ع( 1: )، عمـن لــين توـك الوــوايز2022المُعوـن عنهـا فــ  ألراـص 

.معل ً ف  الأرق ا عسط عشما  إفرا يا17ملنافةين من 

عاـف م ـر "ا مراكيـ  الممنوىـ  لداـدار الرضمـ  لومركـز   (SAG Award)لوايز 2022كما فاص المركز ف  اوشيو ▪

.ألف مؤسة  معلي  ىو  العالت100من لين شوو " لالمعوومات
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عن النشرة

كأـف عـن تعد أسعار الةوس ا؛سلراتيوي  العالميـ  مؤشـرًا لولايـرات فـ  العـرط عالطوـل، علاللـال  امكـن أن ت

ال ايمـ  عاةاعد راد أسعار ا سواق الدعلي  ف  معـت ال ـرارات. الظرعف الاير غةيعي  الل  انةا  ا؛هلما  لها

ات عوـــ  ا ملـــ  عا؛ســـلراتيويات، عضـــد أثةلـــا أىـــدا  ت وةـــات ا ســـعار فـــ  الفلـــرات المابـــي  ضيمـــ  المعوومـــ

سـعار فـ  عاللووي ت الةوضي  ف  الوضا المناسل  مـن أجـص الل فيـف مـن ا ثـار الةـوةي ، عمعرفـ  اتواهـات ا 

. الةوراات العالمي 

ــ ،  ــات أســعار الةــوس ا؛ســلراتيوي  العالمي ــدعر ريــيا فــ  راــد لياش لررب  واوالقمرر كررالطف عا ــو  المركــز ل

رص العالميـ  ع يرها من الةوس ا؛سلراتيوي  الموورا ، عتوويوها عشأرها من     ا؛علمام عو  ضاعد  لياشات رعال

(ThomsonReuters)  عإمار  معوومـات الطاضـ  ا مراكيـ ،(US EnergyInformation Administration)  لاإلبـاف ،

اا الموضـس اإل ةـار  أعاـص لــرا: إلـ  الل ـارار ال ـامر  عـن المنظمـات الدعليـ  عالمواضـس اإل ةاراـ  الدعليـ ، عأهمهـا

((Oil price  ععكال  لوومةرد ا مراكي ،(Bloomberg).
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إدارة الجااودة : خااالا الرااار والتقاادير لااا  ماا 

وإدارة مااوارد الاياتااات  واةدارة العامااة للخاادمات 

ما  االحترافية؛ لتعاوتها في ساي  إتجاز هااا الع

.على الوجه األكم 

رئيس المركز

رئيس فريق اةعداد

التصميم الجرافياي

بثينة فرج. أ

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرئيسمساعد

القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرئيس

أحمااد حايااب. أ

فريق اةعداد

أحمد الحداد. أ

حاتم عاد العظيم. أ

مصطفى بلتاجي. أ

اةشراف العام
أسماء تور الدي . أ

اااااااااااااااااااة تائاااااااااااااااااااب رئيااااااااااااااااااااااس اةدارة المركزي 

لمحور المعلومات والاياتات

رئيس التحرير

حلميأحمد.د

اااااة لمحااااور المعلوماااااات  رئاااايس اةدارة المركزي 

والاياتات

المراجعة والتدقيق

هاة أبو الوفا. أ

مدير اةدارة العامة للجودة

وليد رشاد. أ

أيم  سيد. أ

فريق العمل
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ضايم  المولواات

5أهت الن اط الريية 

6تطـــور أسعــار الةلرع :  أعلًا

7تطـــور أسعــار المواايص الزراعي : ثاشيًا

تطـــور أسعــار المعامن: ثالثًا
9

تطـــور أسعــار ا سمد : رالعًا
10

مووق إى اي 
11
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أ م الطقاط الرئيسة

5

دوالرًا 78.57ليةــوص .2023انــاار 6ملوســط ســعر  ــا  لرشــا لنهااــ  تعــام ت ا ســةو  المنلهــ  اــو   انخفرر •

ــص برميررل /أمريكيًّررا ــو  برميررل /دوالرًا أمريكيًّررا85.91م ال ــ  تعــام ت ا ســةو  المنلهــ  ا ، 2022ماةــمةر 30لنهاا

ســعر  ـــا   ــر  تكةـــاأل الوســيط ا مراكـــ  لنهااـــ  انخفررر كمــا . %8.5لنةــة  اش فـــاط أســةوع  لواـــا 

ـــو   ـــاار 6تعـــام ت ا ســـةو  المنلهـــ  ا ـــ  2023ان ـــص برميرررل/دوالرًا أمريكيًّرررا73.77، لي ـــص إل دوالرًا 80.26، م ال

.%8.08، لنةة  اش فاط أسةوع  لواا 2022ماةمةر 30لنهاا  تعام ت ا سةو  المنله  او  برميل /أمريكيًّا

انـاار 6لنهااـ  تعـام ت ا سـةو  المنلهـ  اـو ( ال مـ،، عالـ ر ، عالةـكر)ا سعار العالمي  لكـص مـن انخفضت•

.ةهاا سعار العالمي  لفو  ال واا     الفلر  شفارتفعتلينما ،استقرارًا، عشهد ا رص ا ليض 2023

لنهااـــ  تعـــام ت طررر  /دوالرًا أمريكيًّرررا515.00للةـــوص اسرررتقرارًاشـــهد ملوســـط ا ســـعار العالميـــ  لوةيويـــا •

.2023اناار 6ا سةو  المنله  او  

دوالرات 609.07لتسررجل ، 2023انــاار 6 ــ   ا ســةو  المنلهــ  اــو  ارتفاعًرراشــهدت ا ســعار العالميــ  لو ــول •

ــص طرر /أمريكيَّررة ، 2022ماةــمةر 30لنهااــ  تعــام ت ا ســةو  المنلهــ  فــ  طرر  /دوالرات أمريكيَّررة603.91، م ال

%.0.85لنةة  ارتفا  أسةوع  لواا 

تعام تلنهاا ط /أمريكيًّادوالرًا116.57شووللةوغارتفاعًاالودادل ا العالمي ا سعارملوسطشهد•

30ف المنله ا سةو تعام تلنهاا ط /أمريكيًّادوالرًا111.28م الص،2023اناار6ف المنله ا سةو 

.%4.7لوااأسةوع ارتفا لنةة ،2022ماةمةر

دوالًرا 1864.20  لتساج  تحاو 2023ينااير 6خالل األساوع المنتهاي فاي ارتفاًعاشهدت األسعار العالمية للاهب •

ااا ااا1819.70  مقاباا  أوقيااة/أمريايًّ   2022ديساامار 30بنهايااة تعااامالت األساااوع المنتهااي فااي أوقيااة /دوالًرا أمريايًّ

%.2.44بنساة ارتفاع أساوعي بلغت 

ااا513.37لتالاان تحااو اسررتقرارًاشااهد متوسااس األسااعار العالميااة لسااماد اليوريااا • بنهايااة طاا  /دوالًرا أمريايًّ

.2023يناير 6تعامالت األساوع المنتهي يوم 
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ـــ  تعـــام ت انخفررر • ملوســـط ســـعر  ـــا  لرشـــا لنهاا

دوالرًا78.57ليةــوص .2023انــاار 6ا ســةو  المنلهــ  اــو   

ااـ  لنهبرميل /دوالرًا أمريكيًّا85.91م الص برميل/أمريكيًّا

، لنةــة  2022ماةــمةر 30تعــام ت ا ســةو  المنلهــ  اــو  

.%8.5اش فاط أسةوع  لواا 

أرجــــس الموووــــون الةــــةل فــــ  اش فــــاط أســــعار الــــنفط •

ف  العالميــ  إلــ  الم ــاعف لأــهن الركــوم العــالم ، لاإلبــا

فــا  إلــ  اش فــاط الطوــل المووــ  فــ  ال ــين  لةــةل ارت

ط   عال   أثر لأكص كةيـر عوـ  أسـعار الـنف19-ىا؛ت كوفيد

.  ال ا 

ســــعر  ــــا   ــــر  تكةــــاأل الوســــيط انخفرررر كمــــا•

ــو  ا مراكــ  ــ  تعــام ت ا ســةو  المنلهــ  ا ــاار 6لنهاا ان

م الــــص برميررررل، /دوالرًا أمريكيًّررررا73.77، لي ــــص إلــــ  2023

ةو  لنهااـــ  تعـــام ت ا ســـبرميرررل /دوالرًا أمريكيًّرررا80.26

، لنةــة  اش فــاط أســةوع  2022ماةــمةر 30المنلهــ  اــو  

.%8.08لواا 

خرام كما اش فـض سـعر خام برنت،اش فض سعر 

لنهااــــــ  ، ا مراكــــــ غرررررررس تكسررررررا  ال سرررررري  

.2023اناار 6تعام ت ا سةو  المنله  او  

تطـــور أسعــار البترول: أولًا

عـدم انخفر ، (Baker Hughes)هيـوص عف ًا لأرك  ليكر•

من ــــات اللن يــــل عــــن الــــنفط فــــ  الو؛اــــات الملوــــد 

و  ف  ا سـةو  المنلهـ  اـمطصةً 618ا مراكي  للةوص 

عـــدم من ـــات اللن يـــل عـــن انخفررر ، كمـــا 2023انـــاار 6

فـــــ  ا ســـــةو  مطصرررررةً 152الاـــــاص الطةيعـــــ  ليةـــــوص 

ــــو   ــــاار 6المنلهــــ  ا ــــ لك2023ان مومــــو  انخفرررر ، عل

ــا فــ   من ــات اللن يــل عــن الــنفط عالاــاص الطةيعــ  معً

مطصررةً 770ليةــوص 2023انــاار  6ا ســةو  المنلهــ  اــو  

.شأط  ف  الو؛اات الملود  ا مراكي 

(برمي /دوالر أمرياي)

Source: Thomson Reuters.

ا  تطور متوسس أسعار خام برتت عالميًّ
2023يناير 6خالل األساوع المنتهي يوم 

//

85.91 85.91 82.10
77.84 78.69 78.57

30-Dec-22 2-Jan-23 3-Jan-23 4-Jan-23 5-Jan-23 6-Jan-23

//

وا عأشــلوــنفطاإلشلــاد العــالم  مــن الملوضــس ارتفــا  

.2024، ععا  2023الوضوم الةايص ا  رى ف  عا  

ر فـ  عف ًا لل رار إمار  معوومات الطاض  ا مراكيـ  ال ـام•

أن يبلر  مت سر  أسرعار خرام ، فمـن الملوضـس2023اناار 

دوالرًا 78، و2023دوالرًا للبرميرررررل فررررر  عرررررام 83برنرررررت 

.2024للبرميل ف  عام 

ـــاد العـــالم  ارتفـــسن مـــن الملوضـــس أ• ـــنفطاإلشل ـــوالو  عأش

فـ  امويـون لرميـص اومي ـ1.1لم ـدار ا  ـرى الوضوم الةـايص

عتعكـا . 2024فـ  عـا  الرميـص اومي ـويـونم1.7ع،2023عا  

ــرًاهــ ه الزاــام  شمــو  يــر العداــد مــن الــدع   إشلــاد فــ  اكةي

لـ  الأعلـكمنظمـ  عف  إشلاد ،أعلكمنظم  ا ع ا  ف  

1.5هكثر مـــن لـــعوبـــا ا؛ش فابـــات فـــ  اإلشلـــاد الرعســـ 

.لرميص ف  اليو      فلر  اللوضعاتويونم

ـــات الملوـــد  ا مراكيـــ عمـــن الملوضـــس أن • تةـــاهت الو؛ا

ـــك عرعســـيا لنوـــو  2.4عالمنلوـــون ا  ـــرعن مـــن  ـــارد أعل

ــنفط فــ  عــا   ــو  مــن إشلــاد ال ــون لرميــص فــ  الي ،     2023موي

.2024مويون لرميص اومي ا ف  عا  1.1ع

ط كما أشع من الملوضـس أن اـن فض إشلـاد رعسـيا مـن الـنف•

م اــين لرميــص 9.5عأشــوا  الوضــوم الةــايص ا  ــرى إلــ  شوــو 

م اـين لرميـص فـ  10.9، م ارش  لنوـو 2023ف  اليو  ف  عا  

.2022اليو  ف  عا  

الميزان العالمي ةتتاج واستهالك الوقود السائ 

(يوم/ مليون برمي )

Source: EIA, Jan, 2023.
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اتخفاًضااااشااهد متوساااس األساااعار العالمياااة للقمااا •

ااا360.24ليالاان تحااو  بنهايااة تعااامالتطاا /دوالًرا أمريايًّ

دوالًرا 364.12  مقابا  2023ينااير 6األساوع المنتهاي ياوم 

ا 30وم بنهاية تعامالت األسااوع المنتهاي ياط /أمريايًّ

.%1.06  بنساة اتخفاض أساوعي بلغت 2022ديسمار  

أرجااع المحللاااون الساااب فاااي اتخفاااض أساااعار القمااا  •

ى إلى زياادة اةمادادات ما  القما  الفرتساي إلاالعالمية

.االتحاد األوروبي

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية: ثانيًا

األسعار العالمية للقم  01

أسعار الارة العالمية 02

7

02

اتخفاًضاااااشااااهد متوسااااس األسااااعار العالميااااة للااااارة•

ا279.75ليسج  تحو  ت بنهاية تعامالط /دوالًرا أمريايًّ

دوالًرا 287.56  مقابا  2023ينااير 6األساوع المنتهاي ياوم 

ا 30وم بنهاياة تعاامالت األسااوع المنتهاي ياط /أمريايًّ

.%2.71  بنساة اتخفاض أساوعي بلغت 2022ديسمار 

أرجاااع المحللاااون السااااب فاااي اتخفااااض أساااعار الااااارة •

العالميااة إلااى زيااادة إماادادات الااارة ماا  الارازياا ؛ حياا  

أظهاااارت بياتااااات الصااااادرات الساااانوية فااااي الارازياااا  أن  

مليااون طاا  43.17بلاان 2022إجمااالي شااحنات الااارة لعااام 

.2021مليون ط  متري م  عام 20.6متري  مقارتة با 

ينااير 6م بنهاية تعامالت األساوع المنتهاي ياو( القم   والارة  والسار)األسعار العالمية لا  م  اتخفضت

.سهااألسعار العالمية لفول الصويا خالل الفترة تفارتفعتبينما استقراًرا    وشهد األرز األبيض 2023

(ط / دوالر أمرياي)

Source: Thomson Reuters.

متوساااس الساااعر العاااالمي للقمااا  فاااي فرتساااا واألرجنتاااي  وروسااايا والوالياااات المتحااادة)*( 
.األمرياية

364.12 364.12

362.59

359.84
360.07

360.24

30-Dec-23 2-Jan-23 3-Jan-23 4-Jan-23 5-Jan-23 6-Jan-23
//

ا )*(تطور متوسس أسعار القم  عالميًّ

2023يناير 6خالل األساوع المنتهي يوم 

(ط / دوالر أمرياي)

Source: Thomson Reuters.

287.56

285.26

280.54

276.49
276.77

279.75

30-Dec-23 2-Jan-23 3-Jan-23 4-Jan-23 5-Jan-23 6-Jan-23
//

.زي متوسس السعر العالمي للارة في األرجنتي  والواليات المتحدة األمرياية والارا)*( 

ا )*(تطور متوسس أسعار الارة عالميًّ

2023يناير 6خالل األساوع المنتهي يوم 
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ـــا ملوســـطشـــهد• ا اسرررتقرارًأســـعار ا رص ا لـــيض عالمي 

ــــو   ــــ  تعــــام ت ا ســــةو  المنلهــــ  ا ــــاار 6لنهاا ، 2023ان

.ط /دوالرًا أمريكيًّا455.00ليةوص 

ض أرجس الموووون الةةل فـ  اسـل رار أسـعار ا رص ا لـي•

.ععالمي ا إل  اسل رار الطول عو  ا رص، عالمعرعط من

ــــ ال ــــوااأســــعار فــــو ملوســــطارتفررررع• ــــا لنهاا عالمي 

، ليةــــوص 2023انــــاار 6تعــــام ت ا ســــةو  المنلهــــ  اــــو  

ــــص شوــــوطرررر ، /دوالرًا أمريكيًّررررا553.13 دوالرًا 547.70م ال

ــطرر  /أمريكيًّررا ــ  تعــام ت ا ســةو  المنلهــ  ا 30و  لنهاا

.%0.99، لنةة  ارتفا  أسةوع  لواا 2022ماةمةر 

ــون الةــةل فــ  ارتفــا  أســعار فــو  ال ــوا• ا أرجــس المووو

ـــ  الم ـــاعف لأـــهن ش ـــر اإلمـــدامات  لةـــةل  عالمي ـــا إل

الط ـــا الوـــاف فـــ  ا رجنلـــين  المـــورم الـــرييا لفـــو  

.ال واا

تالس -تطـــور أسعــار المواايص الزراعي  

ا سعار العالمي  لفو  ال واا

األسعار العالمية لألرز األبيض

8

أسعار الةكر العالمي 

ةو  أسـعار الةـكر عالمي ـا  ـ   ا سـملوسـطانخف •

دوالرًا 527.20للةـــــــــوص 2023انـــــــــاار 6المنلهـــــــــ  اـــــــــو  

لنهااــ طرر  /دوالرًا أمريكيًّررا554.40م الــص طرر ، /أمريكيًّررا

، لنةـة  2022ماةـمةر 30تعام ت ا سةو  المنلهـ  اـو  

.%4.9اش فاط أسةوع  لواا 

أرجـــس الموووـــون الةـــةل فـــ  اش فـــاط أســـعار الةـــكر •

ـــام  اإلشلـــاد فـــ  الةراصاـــص عال ـــا إلـــ  اللوضـــس لزا هنـــد عالمي 

كر، عاأــير هطــو  ا مطــار فــ  أكةــر منــل  لوةــ. عتاا شــد

.إل  لداا  مةكر  جيد  لوو ام" الةراصاص"

03

05

04

03

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمرياي)

547.70 559.03 556.60 555.73 543.73 553.13

30-Dec-23 2-Jan-23 3-Jan-23 4-Jan-23 5-Jan-23 6-Jan-23
//

ا )*(تطور متوسس أسعار فول الصويا عالميًّ

2023يناير 6خالل األساوع المنتهي يوم 

متوساااس الساااعر العاااالمي لفاااول الصاااويا فاااي الوالياااات المتحااادة األمرياياااة واألرجنتااااي )*( 
.والارازي 

(ط / دوالر أمرياي)

Source: Thomson Reuters.

455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00

30-Dec-23 2-Jan-23 3-Jan-23 4-Jan-23 5-Jan-23 6-Jan-23

//

Source: Thomson Reuters.

.للسارالعالميالسعرمتوسس)*(

554.40 554.40 547.50 543.10 534.70 527.20

30-Dec-23 2-Jan-23 3-Jan-23 4-Jan-23 5-Jan-23 6-Jan-23

(ط / دوالر أمرياي)

//

ا )*(تطور متوسس أسعار األرز األبيض عالميًّ

2023يناير 6خالل األساوع المنتهي يوم 

ا )*(تطور متوسس أسعار السار عالميًّ

2023يناير 6خالل األساوع المنتهي يوم 

.تايالتد وفيتنام وباكستانمتوسس السعر العالمي لألرز األبيض في )*( 
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خاااااالل ارتفاًعااااااشاااااهدت األساااااعار العالمياااااة للصااااالب •

609.07  لتساااااج  2023ينااااااير 6األسااااااوع المنتهاااااي ياااااوم 

اااااااااااة دوالرات 603.91مقاباااااااااااا طااااااااااا    /دوالرات أمرياي 

30ي بنهاياة تعاامالت األسااوع المنتهاي فاطا  /أمرياًية

%.0.85  بنساة ارتفاع أساوعي بلغت 2022ديسمار 

اا أرجع المحللون الساب فاي ارتفااع ساعر الصالب عال• ميًّ

إلااااي  خفااااض اةتتاااااج؛ بساااااب ارتفاااااع أسااااعار الطاقااااة 

.الاهربائية

تطـــور أسعــار المعادن: ثالثًا

العالميةالايليتأسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الحديدأسعار خام  03

9

اارتفاًعاشهد متوساس األساعار العالمياة لخاام الحدياد •

اااا116.57لتالاان تحاااو  بنهاياااة تعاااامالت طااا  /دوالًرا أمريايًّ

دوالًرا 111.28  مقابااا  2023ينااااير 6األسااااوع المنتهاااي فاااي 

ا 30ي بنهاياة تعاامالت األسااوع المنتهاي فاطا  /أمريايًّ

.%4.7  بنساة ارتفاع أساوعي بلغت 2022ديسمار 

أرجااع المحللااون الساااب فااي ارتفاااع أسااعار خااام الحديااد•

ي إلى تحس  الطلب على الصلب في قطاع العقارات فا

اد األساااوع الماضااي  باةضاااافة إلااى ارتفااااع سااعر الماااو

٪ مقارتااة بالسااعر 43بنساااة 2022الخااام فااي تهايااة عااام 

.2021في عام 

ًرااساااتقراشاااهد متوساااس األساااعار العالمياااة للايليااات •

اااااا515.00لتساااااج   بنهاياااااة تعاااااامالت طااااا  /دوالًرا أمريايًّ

.2023يناير 6األساوع المنتهي يوم 

أرجاااع المحللاااون السااااب فاااي اساااتقرار أساااعار الايليااات•

ااا إلااى اسااتقرار الطلااب علااى الايلياات  والمعاارو ض عالميًّ

.منه

(ط / دوالر أمرياي)

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمرياي)

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمرياي)

Source: Thomson Reuters.

ا تطور متوسس أسعار الايليت عالميًّ
2023يناير 6خالل األساوع المنتهي يوم 

515.00 515.00 515.00 515.00 515.00 515.00

30-Dec-23 2-Jan-23 3-Jan-23 4-Jan-23 5-Jan-23 6-Jan-23

ا )*(تطور أسعار الصلب عالميًّ

2023يناير 6خالل األساوع المنتهي يوم 

ا تطور متوسس أسعار خام الحديد عالميًّ
2023يناير 6خالل األساوع المنتهي يوم 

603.91 603.91 594.23 597.68 594.86 609.07

30-Dec-23 2-Jan-23 3-Jan-23 4-Jan-23 5-Jan-23 6-Jan-23

111.28

111.28

117.79

115.35 114.97
116.57

30-Dec-23 2-Jan-23 3-Jan-23 4-Jan-23 5-Jan-23 6-Jan-23

//

//

//

.HRC Shanghaiسعر بورصة شنغهاي )*( 
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تابع-تطـــور أسعــار المعادن 

تطـــور أسعــار ا سمد : رالعًا

أسعار سماد اليوريا

10

(ط / دوالر أمرياي)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور متوسس أسعار اليوريا عالميًّ

2023يناير 6خالل األساوع المنتهي يوم 

513.37 513.37 513.37 513.37 513.37 513.37

30-Dec-23 2-Jan-23 3-Jan-23 4-Jan-23 5-Jan-23 6-Jan-23

ر  تياااو أورليناااز بالوالياااات المتحااادة األمرياياااة  ومصااا)متوساااس الساااعر العاااالمي لليورياااا )*(
(.والخليج العربي

شاااااهد متوساااااس األساااااعار العالمياااااة لساااااماد اليورياااااا •

ااا513.37لتالاان تحااو اسااتقراًرا بنهايااة طاا  /دوالًرا أمريايًّ

.2023يناير 6تعامالت األساوع المنتهي يوم 

أرجاااع المحللاااون السااااب فاااي اساااتقرار أساااعار ساااماد •

ااا إلااى اسااتقرار الطلااب علااى سااماد اليو ريااا  اليوريااا عالميًّ

.وتوافر المعروض منه

//

أسعار الاهب العالمية 04

وع خالل األسااارتفاًعاشهدت األسعار العالمية للاهب •

دوالًرا 1864.20  لتسااااج  تحااااو 2023يناااااير 6المنتهااااي فااااي 

ا1819.70  مقاب  أوقية/أمريايًّا ة بنهايأوقية /دوالًرا أمريايًّ

  بنساااة 2022ديسامار 30تعاامالت األساااوع المنتهاي فااي 

%.2.44ارتفاع أساوعي بلغت 

أرجاااع المحللاااون السااااب فاااي ارتفااااع األساااعار العالمياااة•

للاااهب إلااى اتخفاااض عوائااد سااندات الخزاتااة األمريايااة

ة والاادوالر؛ بعااد أن عاااززت الاياتااات االقتصااادية األمريايااا

.دًداالتوقعات م  بنك االحتياطي الفيدرالي األق  تر

(أوقية/ دوالر أمرياي)

Source: Thomson Reuters.

.للاهبالعالميالسعر)*(

ا )*(تطور أسعار الاهب عالميًّ

2023يناير 6خالل األساوع المنتهي يوم 

1819.70
1819.70

1839.70

1852.80

1834.80

1864.20

30-Dec-23 2-Jan-23 3-Jan-23 4-Jan-23 5-Jan-23 6-Jan-23

//
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ملحق إحصائي

يتضم  األسعار العالمية للاترول  والمحاصي  الزراعية
.والمعادن  واألسمدة  وتسب التغير الرهري والسنوي لها
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ملحق إحصائي

أساااعار محصول الارة

التغير السنوي

(%)

التغير الرهري

(%)

السعر في

2023يناير 6
الدولة

26.9 7.5 300.79 األرجنتي 

32.1 4.5 257.4
الواليات المتحدة 

األمرياية

8.2 0.91 280.9 الارازي 

(ط / دوالر أمرياي)

أساااعار محصول فول الصويا

التغير السنوي

(%)

التغير الرهري

(%)

السعر في

2023يناير 6
الدولة

38.3 20.2 475 األرجنتي 

11.6 2.5 603.4
الواليات المتحدة 

األمرياية

10.2 4.4 581 الارازي 

(ط / دوالر أمرياي)

Source: Thomson Reuters.

12

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

(ط / دوالر أمرياي)أساااعار محصول القم 

أسعار الةلرع  العالمي 

التغير السنوي

(%)

التغير الرهري

(%)

السعر في

2023يناير 6
السلعة

44.6 0.9 78.57 خام برتت 

45.7 0.6 73.77 خام غرب تاساس 

(برمي / دوالر أمرياي)

التغير السنوي

(%)

التغير الرهري

(%)

فيالسعر 

2023يناير 6
الحفارات

28.5 1.1 618 (حفار)حفارات الاترول 

التغير السنوي

(%)

التغير الرهري

(%)

السعر في

2023يناير  6
الدولة

91.7 0.0 487.49 األرجنتي 

18.5 1.3 323.88 فرتسا

13.6 0.06 324.6
المتحدة الواليات

األمرياية

10.9 3.17 305 روسيا

ر



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

2023يناير  6–(148)العدد -( 3)السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

التغير السنوي

(%)

التغير الرهري

(%)

السعر في

2023يناير 6
السلعة

30.09 7.4 116.57 خام الحديد

10.8 5.1 515.00 الايليت

30.09 7.7 609.09 الصلب

2.2 5.3 1864.2 (أوقية/دوالر)الاهب

(ط / دوالر أمرياي)
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Source: Thomson Reuters.

أساااعار محصول األرز األبيض 

التغير السنوي

(%)

التغير الرهري

(%)

السعر في

2023يناير 6
الدولة

8.08 5.8 455.0 )*(تايالتد

9.09 3.4 450.0 فيتنام

8.2 5.7 460.0 باكستان

(ط / دوالر أمرياي)

التغير السنوي

(%)

التغير الرهري

(%)

السعر في

2023يناير 6
الدولة/ المنطقة

11.6 2.6 502.1
الواليات –تيو أورلينز 

المتحدة األمرياية

94.6 2.5 548.0 مصر

82.1 4.8 490.0 الخليج العربي

(ط / دوالر أمرياي)

.%10الطوي التايالتدياألرز)*(

تابع-ملحق إحصائي 

أسعار المعادن

أسعار سماد اليوريا

أسعار  السار العالمية

التغير السنوي

(%)

التغير الرهري

(%)

السعر في

2023يناير 6
السلعة

18.8 1.4 527.2 السار األبيض 

(ط / دوالر أمرياي)
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