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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 ▪

لمل معيز   (STEVIE Awards)"أععامصسزليف  "ل إلض و  إم  وزمص لمعركز  للزد  جزملي  ضزعن مةز ل   مؤسةز  ▪

وراززق 700لرعش ازز  مززن لززين أكثززر مززن ( 4)جزز ي   قهةيزز   ع( 1: )  عمززن لززين ذوززك لموززملي 2022لمعُلوززن  نهزز  وزز  ألراززي

.معم  و  لمأرق ل عسط عشع   إورا ي 17ملن وةين من 

عمز  "ل مراكيز  لمععنم ز  مدمزدلا  لمرقعيز  موعركز    (SAG Award)لوز ي   2022كعز  وز ص لمعركز  وز  امشيزم ▪

.أم  مؤسة  معمي   م  لمل مت100من لين شوم " م ر ل معلومم و
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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

التصميم الجرافيكي

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرئيسمساعد

القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرئيس

أحمنند حايننب. أ

فريق اةعداد

أحمد الحداد. أ

حاتم عاد العظيم. أ

مصطفى بلتاجي. أ

اةشراف العام
بثينة فرج. أ

منننننندير اةدارة العامننننننة لتحليننننننل المعلومننننننات 

والاحوث 

رئيس التحرير

حلميأحمد.د

نننننة لمحننننور المعلومنننننات  رئننننيس اةدارة المركزيم

والاياتات

المراجعة والتدقيق

هاة أبو الوفا. أ

مدير اةدارة العامة للجودة

داليا محمد. 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
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أهم النقاط الرئيسة

5

دوالرًا 85.28ميةززوي .2023انزز ار 13ملمسززط سززلر  زز   لرشززا لنه ازز  ذلزز مالو ل سززةمع لمعنلهزز  اززم   ارتفرر •

  لنةزة  2023انز ار  6لنه ا  ذل مالو ل سزةمع لمعنلهز  ازم  ب ميل /دوالرًا أم يكيًّا78.57م  لي ب ميل /أم يكيًّا

مع سلر      زر  ذكةز ا لممسزيط ل مراكز  لنه از  ذلز مالو ل سزةارتف   كع  .%8.5لاذف ع أسةم   لواا 

لنه از  ب ميرل /دوالرًا أم يكيًّرا73.77  م  لزي ب ميرل/أم يكيًّرادوالرًا 79.86  مي زي إمز  2023ان ار 13لمعنله  ام  

.%8.2  لنةة  لاذف ع أسةم   لواا 2023ان ار 6ذل مالو ل سةمع لمعنله  ام  

ل سزل ا ارتفعت  لينع  2023ان ار 13ل سل ا لمل معي  مو عح لنه ا  ذل مالو ل سةمع لمعنله  ام  انخفضت•

. ال  لمفلر  شفةه ( لم ا   عوم  لم ما   عل اص ل ليض  علمةكر)لمل معي  مكي من 

دوالرًا 530.00لتسرر ل   2023انزز ار 13 ززال  ل سززةمع لمعنلهزز  اززم  ارتفاعًرراموةيويززاشززهدو ل سززل ا لمل معيزز  •

  لنةزة  2023انز ار 6لنه از  ذلز مالو ل سزةمع لمعنلهز  وز  طر  /دوالرات أم يكير 609.07  م  لزي طر  /أم يكيًّا

.%2.9لاذف ع أسةم   لواا 

دوالرًا 629.08  ملةززوي 2023انزز ار 13 ززال  ل سززةمع لمعنلهزز  اززم  ارتفاعًرراشززهدو ل سززل ا لمل معيزز  مو ززول •

  لنةزة  2023انز ار 6لنه از  ذلز مالو ل سزةمع لمعنلهز  وز  طر  /دوالرات أم يكير 609.07  م  لزي طر /أم يكيًّا

.%3.2لاذف ع أسةم   لواا 

لنه از  ذلز مالو طر  /أم يكيًّرادوالرًا 122.33شوزم ميةوز  ارتفاعًراشهد ملمسط ل سل ا لمل معيز  م ز   لمودازد •

6لنه ازز  ذلزز مالو ل سززةمع لمعنلهزز  وزز  طرر  /أم يكيًّررادوالرًا 116.57  م  لززي 2023انزز ار 13ل سززةمع لمعنلهزز  وزز  

%.4.9  لنةة  لاذف ع أسةم   لواا 2023ان ار 

دوالًرا 1918.40، لتسنجل تحنو 2023ينناير 13خالل األساوع المنتهي في ارتفاًعاشهدت األسعار العالمية للاهب •

ا ا1864.20، مقابل أوقية/أمريكيًّ ، بنسناة 2023ينناير 6بنهاية تعامالت األسناوع المنتهني فني أوقية /دوالًرا أمريكيًّ

%.2.9ارتفاع أساوعي بلغت 

ننا513.37تحننو ليالنن  اسررتق ارًاشننهد متوسننس األسننعار العالميننة لسننماد اليوريننا • بنهايننة طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

.2023يناير 13تعامالت األساوع المنتهي يوم 
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متوسننننس سننننعر خننننام برتننننت بنهايننننة تعننننامالت ارتفننننع•

دوالًرا85.28ليسنجل .2023يناير 13األساوع المنتهي يوم  

ا ا78.57مقابل برميل/أمريكيًّ ة بنهايبرميل /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسننناة 2023ينننناير  6تعنننامالت األسننناوع المنتهننني ينننوم 

.%8.5ارتفاع أساوعي بلغت 

أرجننننع المحللنننننوي السننننناب فننننني ارتفننننناع أسنننننعار الننننننفس •

ورد أكانننر مسنننت)العالمينننة إلنننى الطلنننب الصنننيني المتزايننند 

، واتخفننناي قيمنننة الننندوالر األمريكننني إلنننى أدتنننى (للننننفس

.مستوى له في ساعة أشهر

يسعر خنام رنرت تكسنال الوسنيس األمريكنارتفعكما•

، 2023ينننناير 13بنهاينننة تعنننامالت األسننناوع المنتهننني ينننوم 

نننا79.86ليصنننل إلنننى  73.77مقابنننل برمينننل، /دوالًرا أمريكيًّ

ا منتهني بنهاية تعامالت األسناوع البرميل /دوالًرا أمريكيًّ

.%8.2، بنساة ارتفاع أساوعي بلغت 2023يناير 6يوم 

خنام رنرتكما ارتفع سنعر خام برتت،ارتفع سعر 

بنهاينننة تعنننامالت، األمريكنننيتكسنننال الوسنننيس 

.2023يناير 13األساوع المنتهي يوم 

تطـــور أسعــار البترول: أولًا

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

ة منصنننات التنقينننب عننن  الننننفس فننني الوالينننات المتحننند

فنني األسنناوع المنتهنني منصننة 623األمريكيننة لتسننجل 

عنندد منصننات التنقيننب اتخفنن ، كمننا 2023يننناير 13يننوم 

فننني األسننناوع منصنننة 150عننن  الغننناز الطايعننني ليسنننجل 

مجمننننوع ارتفننننع، وبننننال 2023يننننناير 13المنتهنننني يننننوم 

ي منصننات التنقيننب عنن  النننفس والغنناز الطايعنني مًعننا فنن

773ليسنننننجل 2023ينننننناير  13األسننننناوع المنتهننننني ينننننوم 

.تشطة في الواليات المتحدة األمريكيةمنصة 

(برميل/دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور متوسس أسعار خام برتت عالميًّ

2023يناير 13خالل األساوع المنتهي يوم 

//

78.57 79.65 80.10 82.67 84.03 85.28

6-Jan-23 9-Jan-23 10-Jan-23 11-Jan-23 12-Jan-23 13-Jan-23

//

هننري)م  المتوقع ارتفاع أسنعار الغناز الطايعني 

.2023خالل الربع األول م  عام ( هات

در وفًقننا لتقريننر إدارة معلومننات الطاقننة األمريكيننة الصننا•

، مننن  المتوقنننع  أي ترتفنننع أسنننعار  الغننناز 2023فننني ينننناير 

مليننننوي وحنننندة / دوالرات 5.00الطايعننني فننننو  مسننننتوى  

، وقند تسنتمر 2023في أواخر  شنهر ينناير حرارية بريطاتية 

، مننع 2023فنني الزيننادة ألكثننر منن  ذلنن  خننالل شننهر فارايننر 

ز توقع اتخفاي درجات الحرارة واسنتنناف انادرات الغنا

ي للغناز الطايعنفريانورتالطايعي المسنال من  محطنة 

ارتفنننناع الطلننننب علننننى الغنننناز ممننننا ينننن دي إلنننى المسنننال؛ 

.الطايعي

عني كما أته م  المتوقع أي ت دي زيادة إتتاج الغناز الطاي•

ز فنني الواليننات المتحنندة األمريكيننة، وزيننادة اننادرات الغننا

غيل الطايعنننني المسننننال تسنننناًيا تتيجننننة اسننننتنناف تشنننن

للغننناز الطايعننني المسنننال، واتخفننناي فريانننورتمحطنننة 

االسننننتهالم المحلنننني فنننني قطنننناعي الطاقننننة الكهربائيننننة 

والصننننناعية، إلننننى الحنننند منننن  ال ننننغس التصنننناعدي علننننى 

.2023األسعار في عام 

"  هنري هات"السعر الفوري للغاز  الشهري 

(مليوي وحدة حرارية بريطاتية/ دوالر)

السعر العالمي لخام برتت )*( 
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اتخفاًضننناشننهد متوسنننس األسنننعار العالمينننة للقمننن •

ننا359.09ليالنن  تحننو  بنهايننة تعننامالتطنن /دوالًرا أمريكيًّ

360.63، مقابننننل 2023يننننناير 13األسنننناوع المنتهنننني يننننوم 

ا نتهني بنهاية تعنامالت األسناوع المط /دوالرً ا أمريكيًّ

.%0.4، بنساة اتخفاي أساوعي بلغت 2023يناير  6يوم 

أرجننع المحللنننوي السنناب فننني اتخفنناي أسنننعار القمننن  •

إلننى ارتفنناع توقعننات وزارة الزراعننة األمريكيننةالعالميننة

ام بشنن ي إتتنناج القمنن  الشننتوي النناي سننيتم حصنناد  عنن

.ع  العام السابق% 11بنساة زيادة 2023

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية: ثانيًا

األسعار العالمية للقم  01

أسعار الارة العالمية 02

7

02

ارتفاًعننننناشنننننهد متوسنننننس األسنننننعار العالمينننننة للنننننارة•

ا285.22ليسجل تحو  ت بنهاية تعنامالط /دوالًرا أمريكيًّ

دوالًرا 279.75، مقابل 2023يناير 13األساوع المنتهي يوم 

ننا 6وم بنهايننة تعننامالت األسنناوع المنتهنني يننطنن /أمريكيًّ

.%1.9، بنساة ارتفاع أساوعي بلغت 2023يناير 

أرجنننننع المحللنننننوي السننننناب فننننني ارتفننننناع أسنننننعار النننننارة •

العالمينننننة إلنننننى المخننننناوف بشننننن ي تشنننننديد اةمننننندادات 

العالمينننة مننن  الحانننوت ومنننا يننننتف عننن  ذلننن  مننن  ارتفننناع 

أسننننعار المننننواد الغاائيننننة، كمننننا أدت  ننننروف الطقننننس 

خفننن  وزارة الزراعنننة األمريكينننة توقعاتهنننا إلنننى الجافنننة 

تتيجنة المورد النرئيس عالمًينا)ةتتاج الارة في األرجنتي  

(.ت ثر المحاايل بالجفاف

ارتفعننت، بينمننا 2023يننناير 13األسننعار العالميننة للقمنن  بنهايننة تعننامالت األسنناوع المنتهنني يننوم اتخف ننت

.خالل الفترة تفسها( الارة، وفول الصويا، واألرز األبي ، والسكر)األسعار العالمية لكل م  

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

متوسنننس السنننعر العنننالمي للقمننن  فننني فرتسنننا واألرجنتننني  وروسنننيا والوالينننات المتحننندة)*( 
.األمريكية

360.63

361.82

358.70
359.43

359.98

359.09

6-Jan-23 9-Jan-23 10-Jan-23 11-Jan-23 12-Jan-23 13-Jan-23

//

ا )*(تطور متوسس أسعار القم  عالميًّ

2023يناير 13خالل األساوع المنتهي يوم 

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

279.75 279.15
280.38 280.37

283.89

285.22

6-Jan-23 9-Jan-23 10-Jan-23 11-Jan-23 12-Jan-23 13-Jan-23

//

.زيلمتوسس السعر العالمي للارة في األرجنتي  والواليات المتحدة األمريكية والارا)*( 

ا )*(تطور متوسس أسعار الارة عالميًّ

2023يناير 13خالل األساوع المنتهي يوم 
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نننا بنهاينننمتوسنننسارتفنننع• ة أسنننعار األرز األبننني  عالميًّ

، ليسننجل 2023يننناير 13تعننامالت األسنناوع المنتهنني يننوم 

ننننننا460.00 دوالًرا 455.00مقابننننننل تحننننننوطنننننن ، /دوالًرا أمريكيًّ

ا 6وم  بنهاينة تعنامالت األسناوع المنتهني ينطن  /أمريكيًّ

. %1.09، بنساة ارتفاع أساوعي بلغت 2023يناير 

  أرجع المحللنوي السناب فني ارتفناع أسنعار األرز األبني•

نننا إلنننى ارتفننناع الطلنننب اةتدوتيسننني   ، كمنننا أتنننه مننن"عالميًّ

.للط / دوالر500المتوقع أي تصل أسعار األرز  إلى 

ننننا بنهايننننةالصننننوياأسننننعار فننننولمتوسنننسارتفننننع• عالميًّ

، ليسنننجل 2023يننناير 13تعننامالت األسنناوع المنتهنني يننوم 

ننننا565.03 دوالًرا 553.13مقابنننننل تحنننننوطننننن ، /دوالًرا أمريكيًّ

ننا 6وم  بنهايننة تعننامالت األسنناوع المنتهنني يننطنن  /أمريكيًّ

.%2.1، بنساة ارتفاع أساوعي بلغت 2023يناير 

ا أرجننع المحللننوي السنناب فنني ارتفنناع أسننعار فننول الصننوي•

ننا إلننى المخنناوف بشنن ي تشننديد اةمنندادات العالم يننة عالميًّ

م  الحاوت وما يننتف عن  ذلن  من  ارتفناع أسنعار المنواد 

الغاائيننننة، كمننننا تسنننناات  ننننروف الطقننننس الجافننننة فنننني 

خفننن  وزارة الزراعنننة األمريكينننة توقعاتهنننا بشننن ي إتتننناج 

.فول الصويا في األرجنتي 

تابع -تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية 

األسعار العالمية لفول الصويا

األسعار العالمية لألرز األبي 

8

أسعار السكر العالمية

ننا خننالل األسننامتوسننسارتفننع• وع أسننعار السننكر عالميًّ

دوالًرا 547.30ليسنننننننجل 2023ينننننننناير 13المنتهننننننني ينننننننوم 

ننا ننا527.20مقابننل طنن ، /أمريكيًّ بنهايننةطنن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسننناة 2023ينننناير 6تعنننامالت األسننناوع المنتهننني ينننوم 

.%3.8ارتفاع أساوعي بلغت 

أرجننننع المحللننننوي السنننناب فنننني ارتفنننناع أسننننعار السننننكر •

ننننا إلننننى ارتفنننناع تكننننالي  الطاقننننة والمننننواد الخننننام،  عالميًّ

باةضننننافة إلننننى تقننننص اةمنننندادات فنننني أوروبننننا تتيجنننننة 

٪، األمنننر الننناي 4اتخفننناي زراعنننة بنجنننر السنننكر بنسننناة 

محصننول الانجننر هنناا الشننتاءإتتنناج سننيجعل توقعننات 

.  أقل م  العام الماضي

03

05

04

03

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

553.13 554.67 558.43 559.63 564.63 565.03

6-Jan-23 9-Jan-23 10-Jan-23 11-Jan-23 12-Jan-23 13-Jan-23
//

ا )*(تطور متوسس أسعار فول الصويا عالميًّ

2023يناير 13خالل األساوع المنتهي يوم 

  متوسنننس السنننعر العنننالمي للفنننول الصنننويا فننني الوالينننات المتحننندة األمريكينننة واألرجنتننني)*( 
.والارازيل

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

455.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00

6-Jan-23 9-Jan-23 10-Jan-23 11-Jan-23 12-Jan-23 13-Jan-23

//

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوسس)*(

527.20 535.50 546.10 544.00 539.30 547.30

6-Jan-23 9-Jan-23 10-Jan-23 11-Jan-23 12-Jan-23 13-Jan-23

(ط / دوالر أمريكي)

//

ا )*(تطور متوسس أسعار األرز األبي  عالميًّ

2023يناير 13خالل األساوع المنتهي يوم 

ا )*(تطور متوسس أسعار السكر عالميًّ

2023يناير 13خالل األساوع المنتهي يوم 

.تايالتد وفيتنام وباكستايمتوسس السعر العالمي لألرز األبي  في )*( 
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خنننننالل ارتفاًعننننناشنننننهدت األسنننننعار العالمينننننة للصنننننلب •

629.08، لتسننننجل 2023يننننناير 13األسنننناوع المنتهنننني يننننوم 

ا طن  /دوالرات أمريكية609.07مقابلط  ، /دوالًرا أمريكيًّ

، 2023يننننناير 6بنهايننننة تعننننامالت األسنننناوع المنتهنننني فنننني 

%.3.2بنساة ارتفاع أساوعي بلغت 

مًينا أرجع المحللوي الساب فني ارتفناع سنعر الصنلب عال•

زيننادة واردات تركيننا والصنني  واالتحنناد األوروبنني منن إلننى 

ات الحديد الخام والصلب م  روسيا بساب دخول عقوبن

.االتحاد األوروبي على روسيا حيز التنفيا

تطـــور أسعــار المعادن: ثالثًا

العالميةالايليتأسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الحديدأسعار خام  03

9

اارتفاًعنشهد متوسنس األسنعار العالمينة لخنام الحديند •

بنهايننة تعننامالتطنن  /أم يكيًّررادوالرًا 122.33تحننو ليالنن  

دوالرًا 116.57، مقابننل 2023يننناير 13األسناوع المنتهنني فني 

6ي بنهايننة تعننامالت األسنناوع المنتهنني فننطنن  /أم يكيًّررا

.%4.9، بنساة ارتفاع أساوعي بلغت 2023يناير 

أرجننع المحللننوي السنناب فنني ارتفنناع أسننعار خننام الحدينند•

إلنننى التقنننارير عننن  ذروة اةانننابات بفينننرول كوروتنننا فننني

العديننند مننن  المنننناطق فننني الصننني ، والمخننناوف بشننن ي 

محدوديننننة المعننننروي منننن  خننننام الحدينننند علننننى المنننندى 

القصننير بسنناب اتخفنناي حجننم المعننروي، خااننة منن  

.الارازيل

خنننننالل ارتفاًعننننناللايلينننننتشنننننهدت األسنننننعار العالمينننننة •

دوالًرا 530.00، لتسنجل 2023يناير 13األساوع المنتهي يوم 

ننا ننا515.00مقابننلطنن  ، /أمريكيًّ بنهايننة طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسنننناة 2023يننننناير 6تعننننامالت األسنننناوع المنتهنننني فنننني 

%.2.9ارتفاع أساوعي بلغت 

نا عالايلينتأرجع المحللوي الساب في ارتفاع أسعار • الميًّ

إلنننى ارتفننناع الطلنننب علنننى حديننند التسنننلي ، والتننني دفعنننت

.ااتعي الصلب إلى تجديد مخزوي المواد الخام

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

االايليتتطور متوسس أسعار  )*(  عالميًّ

2023يناير 13خالل األساوع المنتهي يوم 

515.00
515.00 515.00 515.00 515.00

530.00

6-Jan-23 9-Jan-23 10-Jan-23 11-Jan-23 12-Jan-23 13-Jan-23

ا )*(تطور أسعار الصلب عالميًّ

2023يناير 13خالل األساوع المنتهي يوم 

ا  )*(  تطور متوسس أسعار خام الحديد عالميًّ

2023يناير 13خالل األساوع المنتهي يوم 

609.07 618.15 618.44 624.43 625.72 629.08

6-Jan-23 9-Jan-23 10-Jan-23 11-Jan-23 12-Jan-23 13-Jan-23

116.57
117.41

119.66
121.02 121.26

122.33

6-Jan-23 9-Jan-23 10-Jan-23 11-Jan-23 12-Jan-23 13-Jan-23

//

//

//

.HRC Shanghaiسعر بوراة شنغهاي )*( 

.للايليتالعالميالسعر)*(

.الحديدلخامالعالميالسعر)*(

Source: Thomson Reuters.
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تابع-تطـــور أسعــار المعادن 

تطـــور أسعــار األسمدة: رابعًا

أسعار سماد اليوريا

10

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور متوسس أسعار اليوريا عالميًّ

2023يناير 13خالل األساوع المنتهي يوم 

513.37 513.37 513.37 513.37 513.37 513.37

6-Jan-23 9-Jan-23 10-Jan-23 11-Jan-23 12-Jan-23 13-Jan-23

ر، تينننو أورليننننز بالوالينننات المتحننندة األمريكينننة، ومصننن)متوسنننس السنننعر العنننالمي لليورينننا )*(
(.والخليف العربي

شنننننهد متوسنننننس األسنننننعار العالمينننننة لسنننننماد اليورينننننا •

ننا513.37تحننو ليالنن  اسننتقراًرا بنهايننة طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

.2023يناير 13تعامالت األساوع المنتهي يوم 

أرجنننع المحللنننوي السننناب فننني اسنننتقرار أسنننعار سنننماد •

ننا إلننى اسننتقرار الطلننب علننى سننماد اليو ريننا اليوريننا عالميًّ

.والمعروي منه

//

أسعار الاهب العالمية 04

وع خالل األسناارتفاًعاشهدت األسعار العالمية للاهب •

دوالًرا 1918.40، لتسننننجل تحننننو 2023يننننناير 13المنتهنننني فنننني 

ا1864.20، مقابل أوقية/أمريكيًّا ة بنهايأوقية /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسنننناة 2023يننننناير 6تعننننامالت األسنننناوع المنتهنننني فنننني 

%.2.9ارتفاع أساوعي بلغت 

أرجنننع المحللنننوي السننناب فننني ارتفننناع األسنننعار العالمينننة•

بشننننن ي قينننننام بنننننن  المتزاينننندة للنننناهب إلنننننى التوقعنننننات 

دة االحتينننناطي الفينننندرالي بتخفينننن  ارتفنننناع أسننننعار الفائنننن

مننا األمريكيننة مننع تانناط  ارتفنناع أسننعار المسننتهلكي ، م

.يعزز الطلب على الاهب

(أوقية/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

.للاهبالعالميالسعر)*(

ا )*(تطور أسعار الاهب عالميًّ

2023يناير 13خالل األساوع المنتهي يوم 

1864.20

1872.70 1871.60 1874.60

1895.50

1918.40

6-Jan-23 9-Jan-23 10-Jan-23 11-Jan-23 12-Jan-23 13-Jan-23

//
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ملحق إحصائي

يت م  األسعار العالمية للاترول، والمحاايل الزراعية
.والمعادي، واألسمدة، وتسب التغير الشهري والسنوي لها
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ملحق إحصائي

أسنننعار محصول الارة

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023يناير 13
الدولة

15.4 2.9 305.4 األرجنتي 

14.9 4.8 265.7
الواليات المتحدة 

األمريكية

1.5 3.0 284.5 الارازيل

(ط / دوالر أمريكي)

أسنننعار محصول فول الصويا

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023يناير 13
الدولة

29.2 19.9 500.0 األرجنتي 

10.7 0.5 609.0
الواليات المتحدة 

األمريكية

9.6 1.5 586.1 الارازيل

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

12

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

(ط / دوالر أمريكي)أسنننعار محصول القم 

أسعار البترول العالمية

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023يناير 13
السلعة

0.9 5.7 85.3 خام برتت 

2.7 5.9 79.9 خام ررت تكسال 

(برميل/ دوالر أمريكي)

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

فيالسعر 

2023يناير 13
الحفارات

26.6 0.5 623 (حفار)حفارات الاترول 

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023يناير  13
الدولة

16.6 0.0 487.5 األرجنتي 

3.1 3.2 318.1 فرتسا

0.2 3.0 322.8
المتحدة الواليات

األمريكية

7.2 1.3 308.0 روسيا

ر
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التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023يناير 13
السلعة

4.3 12.0 122.3 خام الحديد

10.9 6.0 530.0 الايليت

18.1 8.1 629.1 الصلب

5.3 5.7 1918.4 (أوقية/دوالر)الاهب

(ط / دوالر أمريكي)

13

Source: Thomson Reuters.

أسنننعار محصول األرز األبي  

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023يناير 13
الدولة

18.6 6.9 465.0 )*(تايالتد

16.6 2.2 455.0 فيتنام

29.5 2.2 460.0 باكستاي

(ط / دوالر أمريكي)

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023يناير 13
الدولة/ المنطقة

32.5 2.6 502.1
الواليات –تيو أورلينز 

المتحدة األمريكية

36.5 2.6 548.0 مصر

43.3 4.9 490.0 الخليف العربي

(ط / دوالر أمريكي)

.%10الطويلالتايالتدياألرز)*(

تابع-ملحق إحصائي 

أسعار المعادن

أسعار سماد اليوريا

أسعار  السكر العالمية

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023يناير 13
السلعة

10.0 1.3 547.3 السكر األبي  

(ط / دوالر أمريكي)
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