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عن المركز

عههد  –1985منههن أتههعتم عهها  -شهه د مركههز المعلومههات ودعههم اتخههاذ القههرار التههابع لمجلههس الههوزراء المصههري  

الت؛ لُيواكب التغيرات التي مرَّ ب ا المجتمع المصري، فقد اختص في مرحلتهم اووله   بتطهوير ( 1999–1985)تحوُّ

أقطهة تحهوُّ  ( 1999)البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إأتاء وزار  االتصاالت وتكنولوجيها المعلومهات عها  

تهدعم ج هود ُمتخهن القهرار فهي مجهاالت التنميهة  (Think Tank)رئيسة في مسيرتم؛ لُيؤدي دوره كُمؤسسة فكر 

.المختلفة

ا فهي مجها  دعهم ا تخهاذ القهرار ومنن ذلك الحين، أصبح المركز يتبنَّ  رؤية مفادها أن يكون المركز هو اوكثر تميهزا

ري الهني في قضايا التنمية التاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصل مهع المهوا ن المصه

عامهة، وتعزيهز يَُعدُّ غاية التنمية وهدف ا اوسم ، اومر الني يؤهلم لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسهة ال

اليت ا، وترسيخ مجتمع المعرفة .كفاء  ج ود التنمية وفعَّ

عن النتر 

ا للتغيههرات فههي العههرل والطلههب، وبالتههالي يمكههن أن تكتهه ف عههن تعههد أسههعار السههلع االسههتراتيجية مؤشههرا

رارات الظروف غيهر الطبيعيهة التهي ينبغهي االهتمها  ب ها، ويسهاعد رصهد أسهعار اوسهواف الدوليهة فهي دعهم القه

مهههة القائمهههة علههه  اودلهههة واالسهههتراتيجيات، وقهههد أثبتهههع أحهههداف تقلبهههات اوسهههعار فهههي الفتهههرات الماضهههية قي

فهههة المعلومههات والتحلههيالت السهههوقية فههي الوقهههع المناسههب؛ مهههن أجههل التخفيهههف مههن ا ثهههار السههلبية، ومعر

.  اتجاهات اوسعار في البورصات العالمية

غيرهها مهن ووالهنهبوالقمهحكهالنف ويقو  المركز بدور رئيس في رصد بياأات أسعار السلع االستراتيجية، 

ميههة السههلع االسههتراتيجية المحوريههة، وتحليل هها وأتههرها مههن خههال  االعتمههاد علهه  قاعههد  بياأههات رويتههرز العال

(Thomson Reuters) وإدار  معلومهههات الطاقهههة اومريكيهههة ،(US EnergyInformation Administration) ،

خبهاري باإلضافة إل  التقارير الصادر  عن المنظمات الدولية والمواقع اإلخباريهة الدوليهة، وأهم ها؛ الموقهع اإل

.(Bloomberg)، ووكالة بلومبرج اومريكية Oil price))أويل برايس 
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رئيس المركز

رئيس فريق اإلعداد

التصميم الجرافيكي
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الوزراءمجلسرئيسمساعد

القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرئيس

أحمهههههههد حبيههههههب. أ

فريق اإلعداد

أسمهاء دسههوقهي. أ

ليله  محيي الهدين. أ

عاد  سمير. أ

د ، إدار  الجهو: خالص التكر والتقدير إل  كل مهن
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أهم النقاط الرئيسة

2

ا 59.34، ليسهههههجل 2021فبرايهههههر 5سهههههعر خههههها  برأهههههع بن ايهههههة تعهههههامالت اوسهههههبوع المنت هههههي يهههههو  ارتفهههههع ▪ دوالرا

ا ا55.88مقابل برميل /أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، بنسهبة 2021ينهاير 29بن اية تعامالت اوسبوع المنت هي يهو  برميل /دوالرا

هاكما ش د سعر خها  غهرت تكسهال الوسهي  اومريكهي،%6.19ارتفاع أسبوعي بلغع  بن ايهة تعهامالتارتفاعا

ها56.85، ليصهل إله 2021فبرايهر 5اوسبوع المنت ي يو   ا أمريكيًّ ها52.2مقابهل برميهل / دوالرا ا أمريكيًّ برميهل /دوالرا

.%8.91، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع2021يناير 29بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو  

، 2021فبرايهر 5المحاصهيل الزراعيهة العالميهة بن ايهة تعهامالت اوسهبوع المنت هي يهو  أسعار معظماأخفضع▪

اوتستثن  من ذلك، اوسعار العالمية لألرز اوبيض والسكر والتي ش دت  .فس اخال  الفتر  أارتفاعا

ا 537.5، لتسههههجل2021فبرايههههر 5أسههههعار البيليههههع العالميههههة خههههال  اوسههههبوع المنت ههههي يههههو  اأخفضههههع▪ دوالرا

هها هها555مقابههل ههن/أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، بنسههبة 2021ينههاير 29بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو   ههن /دوالرا

.%3.15اأخفال أسبوعي بلغع 

ههاشهه دت أسههعار الصههلب العالميههة ▪ ا 654.20، لتسههجل 2021فبرايههر 5خههال  اوسههبوع المنت ههي يههو  اأخفاضا دوالرا

هها هها674.15مقابههل  ههن /أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، بنسههبة 2021ينههاير 29بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو   ههن /دوالرا

.%2.96اأخفال أسبوعي بلغع 

153.9، لتسههجل 2021فبرايههر 5أسههعار خهها  الحديههد العالميههة بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو  اأخفضههع▪

هها ا أمريكيًّ هها168.13مقابههل ههن / دوالرا ا أمريكيًّ ، 2021ينههاير 29بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو   ههن /دوالرا

.%8.46بنسبة اأخفال أسبوعي  فيف بلغع 

هها شهه د سههعر الههنهب ▪ دوالرات 1810.9، ليسههجل2021فبرايههر 5بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو  اأخفاضا

ا 1847.3مقابلأوقية/أمريكية ا أمريكيًّ ، بنسبة 2021يناير 29بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو  أوقية / دوالرا

.%1.97اأخفال أسبوعي بلغع

هههاشههه دت اوسهههعار العالميهههة لسهههماد اليوريههها ▪ ، 2021فبرايهههر 5بن ايهههة تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  ارتفاعا

ا368.97لتسجل ا أمريكيًّ ا352.38مقابل ن /دوالرا ا أمريكيًّ   بن اية تعامالت اوسبوع المنت هي يهو ن /دوالرا

.%4.71، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع2021يناير 29
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تطـــور أسعــار البترول
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(برميل/دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

تطور أسعار خا  برأع 
2021فبراير 5خال  اوسبوع المنت ي يو  

55.88 56.35 57.46 58.46 58.84 59.34

29-Jan-21 1-Feb-21 2-Feb-21 3-Feb-21 4-Feb-21 5-Feb-21

سههههعر خهههها  برأههههع بن ايههههة تعههههامالت اوسههههبوع ارتفههههع •
ا 59.34، ليسههههههههجل 2021فبرايههههههههر 5المنت ههههههههي يههههههههو   دوالرا

ا55.88مقابل برميل /أمريكيًّا ا أمريكيًّ ية بن ابرميل /دوالرا
، بنسهههبة 2021ينهههاير 29تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  

.%6.19ارتفاع أسبوعي بلغع 

  أرجههع المحللههون السههبب الههرئيس الرتفههاع أسههعار الههنف•
+( أوبهك)إل  استمرار التزا  الدو  اوعضاء في منظمهة 

إله  الخها ، باإلضهافةمن الهنف  بإجراءات خفض اإلأتاج 
  فهي المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للهنفقرار 

ل مليههون برميههالعههالم، بخفههض إأتاج هها النفطههي بمقههدار 
ا لدعم أسعار النف  العالمية .إضافية يوميًّ

  كما يرجع ارتفاع أسعار النف  وعل  مسهتو  ل ها خهال•
د عهها  كامههل إلهه  ارتفههاع ا مهها  بتههعن اأتعهها  االقتصهها
إثهر العالمي مدعومهة باأتعها  البورصهة اومريكيهة عله 

تريليهون 1.9حزمة التحفيهز االقتصهادي اومريكيهة البالغهة 
والتهههي تخطههه  اإلدار  اومريكيهههة الجديهههد دوالر أمريكهههي 

.لطرح ا الت ر الجاري

ههههنا، وقهههد شههه د سهههعر خههها  غهههرت تكسهههال الوسهههي  •
ااومريكي  ي يهو  بن اية تعامالت اوسبوع المنتارتفاعا

هههها56.85، ليصههههل إلهههه 2021فبرايههههر 5 ا أمريكيًّ برميههههل / دوالرا
ههههها52.2مقابهههههل  ا أمريكيًّ بن ايهههههة تعهههههامالت برميهههههل /دوالرا

، بنسهههههبة ارتفهههههاع 2021ينهههههاير 29اوسهههههبوع المنت هههههي يهههههو  
.%8.91أسبوعي بلغع

خها  غهرت وكهنلك سهعر خها  برأهع، ارتفع سعر 

ت بن ايههة تعههامالتكسههال الوسههي  اومريكههي 

.2021فبراير 5اوسبوع المنت ي يو  

ههههها للتقريهههههر الصهههههادر عهههههن إدار  معلومهههههات الطاقهههههة • وفقا

، بلهههههههي إجمهههههههالي اسهههههههت ال  الوقهههههههود (EIA)اومريكيهههههههة 

92.2والسهههوائل النفطيهههة علههه  مسهههتو  العهههالم حهههوالي 

هها فههي عهها  مليههون برميههل  هها بنسههبة 2020يوميًّ %9منخفضا

.1980، وهو المستو  اوقل منن عا  2019مقارأة بعا  

  سههجلع الواليههات المتحههد  اومريكيههة والصههين والههدو•

يهة غير اوعضاء فهي منظمهة التعهاون االقتصهادي والتنم

(OECD ) معهههدالت شههه رية إيجابيهههة السهههت ال  الوقهههود

حته  شه ر ينهاير 2019والسوائل النفطية منهن شه ر ينهاير 

.وقبل اأتتار فيرول كوروأا المستجد2020

وبههدء تفتههي الفيههرول المسههتجد 2020وفههي بدايههة عهها  •

تراجعع معدالت التغير عله  أسهال سهنوي فهي جميهع

 ر الهههبالد محهههل الدراسهههة لتصهههبح سهههالبة مقارأهههة بالتههه

التهي أفسم من العها  الماضهي، ولكهن باسهتثناء الصهين

  بهدأت فهي رفهع واردات ها مههن الهنف  الهرخيص، وبنهاءا علهه

ذلههك بههدأت معههدالت التغيههر فههي اسههت ال  الوقههود فههي

ا  الصههين فههي االسههتقرار مقارأههة بالتهه ر أفسههم مههن عهه

.  2020منن ش ر أكتوبر 2019

تقهههههديرات إدار  معلومهههههات الطاقهههههة اومريكيهههههة 

(EIA )بتههههعن التغيههههر فههههي اسههههت ال  السههههوائل

النفطية

ت عههدد منصههات التنقيههب عههن الههنف  فههي الواليههاارتفههع•

299ليصههل إلهه  أربههع منصههات المتحههد  اومريكيههة بواقههع 

وههو أقهل 2021فبرايهر 5في اوسبوع المنت ي يهو  منصة 

؛ منصههههة377مههههن أظيههههره فههههي العهههها  الماضههههي بمقههههدار

قهدار عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمارتفعو

وبهنلك يصهبح مجمهوع ؛منصهة92ليصهبح أربع منصهات 

هها  391منصههات التنقيههب عههن الههنف  والغههاز الطبيعههي معا

.في الواليات المتحد  اومريكيةمنصة أتطة 

Source: The U.S. Energy Information Administration (EIA),
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=46596

 التغير الت ري في است ال  السوائل النفطية خال  الفتر

مقارأة بالت ر أفسم من العا  الماضي( 2020ديسمبر -2019يناير )
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باقي الدو  اوعضاء في منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

الصين

الدو  ا سيوية غير اوعضاء في منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية

باقي الدو  غير اوعضاء في منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية
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تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية

اوسعار العالمية للقمح 01

أسعار النر  العالمية 02

، وتستثن  مهن 2021فبراير 5المحاصيل الزراعية العالمية بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو  أسعار معظماأخفضع 

اذلك، اوسعار العالمية لألرز اوبيض والسكر التي ش دت  .خال  الفتر  أفس اارتفاعا

4

فقهه ؛ أظههراا لعههد  إتاحههة سههعر الههنر  فههي كههل مههن السههعر العههالمي للههنر  فههي اورجنتههين)*( 
.الواليات المتحد  اومريكية والبرازيل بقاعد  بياأات رويترز

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور أسعار القمح عالميًّ

2021فبراير 5خال  اوسبوع المنت ي يو  

ا )*(تطور أسعار النر  عالميًّ

2021فبراير 5خال  اوسبوع المنت ي يو  

265.33

264.00

261.70 262.06

262.90 263.21

29-Jan-21 1-Feb-21 2-Feb-21 3-Feb-21 4-Feb-21 5-Feb-21

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

رسعإتاحةلعد أظراا؛فق واورجنتينفرأسافيللقمحالعالميالسعرمتوس )*(
.رويترزبياأاتبقاعد اومريكيةالمتحد الوالياتفيالقمح

252.36
251.67

246.95

249.61

247.64

245.08

29-Jan-21 1-Feb-21 2-Feb-21 3-Feb-21 4-Feb-21 5-Feb-21

02

أسهههههههعار الهههههههنر  بهههههههاورجنتين لتبلهههههههي أحهههههههو            اأخفضهههههههع•

هههها245.08 ا أمريكيًّ بن ايههههة تعههههامالت اوسههههبوع ههههن/دوالرا

ا 252.36، مقابهههههههههل 2021فبرايهههههههههر 5المنت هههههههههي يهههههههههو   دوالرا

هها ، بنسههبة 2021ينههاير 29بن ايههة تعههامالت يههو   ههن/أمريكيًّ

.%2.88اأخفال أسبوعي بلغع 

ي أرجههع المحللههون سههبب اأخفههال سههعر الههنر  اورجنتينهه•

إله  التوقههع بزيهاد  المعههرول منههم أتيجهة هطههو  أمطههار 

.غزير  في أجزاء من وس  اورجنتين

ها خهال  اوسهبوع المنتاأخفضع•  هي أسعار القمهح عالميًّ

هها263.21لتسههجل أحهو 2021فبرايهر 5يهو   ا أمريكيًّ  ههن /دوالرا

هها265.33مقابههل  ا أمريكيًّ بن ايههة تعههامالت يههو  ههن /دوالرا

.%0.8، بنسبة اأخفال أسبوعي بلغع 2021يناير 29

ها إ• له  أرجع المحللون سبب اأخفال سهعر القمهح عالميًّ

اأخفهههال صهههادرات االتحهههاد اووروبهههي مهههن القمهههح حيههه  

2021/ 2020خههههال  عهههها  ماليههههين  ههههن 10اأخفضههههع بمقههههدار

مهح وكنلك اأخفال شحنات الق. مقارأة بالعا  الماضي

خهال  شه ر ألهف  هن 68المتج ة إل  الصهين لتصهل إله  

.2021يناير 
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تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية : تابع

اوسعار العالمية لفو  الصويا 03

اوسعار العالمية لألرز اوبيض 04

05

5

Source: Thomson Reuters.

حهة سهعر السعر العالمي لفو  الصويا في الواليات المتحد  اومريكية فق ؛ أظراا لعد  إتا)*( 
.فو  الصويا في البرازيل بقاعد  بياأات رويترز

.تايالأد وفيتنا  وباكستانمتوس  السعر العالمي لألرز اوبيض في 

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

( ن/ دوالر أمريكي)

ا )*(تطور أسعار فو  الصويا عالميًّ

2021فبراير 5خال  اوسبوع المنت ي يو  

ا تطور أسعار اورز اوبيض عالميًّ
2021فبراير 5خال  اوسبوع المنت ي يو  

536.40 533.90 529.30 534.60 535.10 533.00

29-Jan-21 1-Feb-21 2-Feb-21 3-Feb-21 4-Feb-21 5-Feb-21

486.67
493.33 493.33 493.33 493.33 493.33

29-Jan-21 1-Feb-21 2-Feb-21 3-Feb-21 4-Feb-21 5-Feb-21

أسعار السكر العالمية

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوس 

ا تطور أسعار السكر عالميًّ
2021فبراير 5خال  اوسبوع المنت ي يو  

456.10 464.70 463.60 462.60 465.40 474.80

29-Jan-21 1-Feb-21 2-Feb-21 3-Feb-21 4-Feb-21 5-Feb-21

( ن/ دوالر أمريكي)

بالواليهههههات المتحهههههد  الصهههههوياأسهههههعار فهههههو اأخفضهههههع•

ههههها533اومريكيهههههة لتسهههههجل  ا أمريكيًّ بن ايهههههة  هههههن /دوالرا

536.4مقابهل 2021فبراير 5تعامالت اوسبوع المنت ي يو  

هها ا أمريكيًّ ت ههي بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المن ههن /دوالرا

.%0.63، بنسبة اأخفال أسبوعي بلغع 2021يناير 29يو  

كيهة يرجع السبب في اأخفال أسعار فو  الصهويا اومري•

بهههل التجهههار أتيجهههة
ة
إلههه  اأخفهههال عمليهههات التهههراء مهههن ق

توقعههات بتههعن ارتفههاع اإلأتههاج مههن محصههو  القمههح فههي

.البرازيل

ههههاشهههه دت أسههههعار اورز اوبههههيض• خههههال  اوسههههبوع ارتفاعا

ا 493.33، لتسههههههههجل 2021فبرايههههههههر 5المنت ههههههههي يههههههههو   دوالرا

ههها ههها486.67مقابهههل هههن /أمريكيًّ ا أمريكيًّ بن ايهههة  هههن /دوالرا

، بنسههههبة 2021ينههههاير 29تعههههامالت اوسههههبوع المنت ههههي يههههو  

.%1.37ارتفاع أسبوعي بلغع 

أرجهههع المحللهههون سهههبب ارتفهههاع أسهههعار اورز اوبهههيض إلههه  •

بههل الههدو  الرئيسههة الُمصههدر 
ة
اأخفههال اإلمههدادات مههن ق

بهههل
ة
لهههألرز فهههي تايالأهههد وفيتنههها  مهههع زيهههاد  الهههواردات مهههن ق

.الصين

ي يو  أسعار السكر عالميًّا خال  اوسبوع المنت ارتفعع •

هههها474.8لتسههههجل 2021فبرايههههر 5 ا أمريكيًّ مقابههههل   ههههن /دوالرا

ههههها456.1 ا أمريكيًّ بن ايههههههة تعههههههامالت اوسههههههبوع  ههههههن /دوالرا

، بنسههبة ارتفههاع أسههبوعي بلغههع2021ينههاير 29المنت ههي يههو  

4.1%.

أرجهههههع المحللهههههون سهههههبب ارتفهههههاع أسهههههعار السهههههكر وعلههههه  •

مسهههتوياتم منهههن أربهههع سهههنوات إلههه  ارتفهههاع الطلهههب عليهههم

واأخفههال المعههرول منههم أتيجههة أقههص حاويههات التههحن 

.في المواأئ
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العالميةالبيليعأسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الحديدأسعار خا   03

6

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار البيليع  عالميًّ
2021فبراير 5خال  اوسبوع المنت ي يو  

555.00 555.00 555.00 555.00 555.00

537.50

29-Jan-21 1-Feb-21 2-Feb-21 3-Feb-21 4-Feb-21 5-Feb-21

اتطور أسعار الصلب  عالميًّ
2021فبراير 5خال  اوسبوع المنت ي يو  

168.13
154.74 148.42 150.81 155.33 153.90

29-Jan-21 1-Feb-21 2-Feb-21 3-Feb-21 4-Feb-21 5-Feb-21

اتطور أسعار خا  الحديد  عالميًّ
2021فبراير 5خال  اوسبوع المنت ي يو  

674.15
655.00 654.50 654.33 654.25 654.20

29-Jan-21 1-Feb-21 2-Feb-21 3-Feb-21 4-Feb-21 5-Feb-21

ههاشهه دت أسههعار خهها  الحديههد العالميههة • بن ايههةاأخفاضا

، لتسههجل 2021فبرايههر 5تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو  

هههههههههههها153.9 ا أمريكيًّ ا 168.13مقابههههههههههههل ههههههههههههن / دوالرا دوالرا

ههها و      بن ايهههة تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يههه هههن /أمريكيًّ

، بنسهههبة اأخفهههال أسهههبوعي  فيهههف بلغهههع2021ينهههاير 29

8.46%.

يرجههع االأخفههال فههي أسههعار خهها  الحديههد العالميههة إلهه  •

عليههههم، هههههنا باإلضههههافة إلهههه  أن التجههههار اأخفههههال الطلههههب 

.  يواج ون أقص في السيولة النقدية

هههههاشههههه دت أسهههههعار الصهههههلب العالميهههههة • خهههههال  اأخفاضا

ا 654.2، لتسهجل 2021فبرايهر 5اوسبوع المنت ي يو   دوالرا

هها هها674.15مقابههل  ههن /أمريكيًّ ا أمريكيًّ بن ايههة  ههن /دوالرا

، بنسهههبة 2021ينهههاير 29تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  

.%2.96اأخفال أسبوعي بلغع 

هها إلهه  توقهه• ف يرجههع االأخفههال فههي أسههعار الصههلب عالميًّ

ا فهههي أيههها  عطلهههة رأل السهههنة الصهههين ية الطلهههب تهههدريجيًّ

CNY))،  الرغم  من ارتفاع أسعار المواد الخها  وذلك عل

هههها لمهههها ذكرتههههم مؤسسههههة ميسههههتيل جلوبهههها   وذلههههك وفقا

(Mysteel Global.)

هههههاشههههه دت أسهههههعار البيليهههههع العالميهههههة • خهههههال  اأخفاضا

537.5، لتسهههههجل2021فبرايههههر 5اوسههههبوع المنت ههههي يهههههو  

ا أمريكيًّا ا555مقابل ن/دوالرا ا أمريكيًّ ة بن اي ن /دوالرا

، بنسهههبة 2021ينهههاير 29تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  

.%3.15اأخفال أسبوعي بلغع 

هها لمؤسسههة فاسههع مههاركتس • ، يرجههع Fastmarketsوفقا

ههها إلههه  اأخفهههال االأخفهههال فهههي أسهههعار البيليهههع عالميًّ

الطلههههب عليههههم؛ ممهههها أد  إلهههه  تراجههههع أسههههعار شههههحنات 

قضههبان الصههلب المصههدر  إلهه  جنههوت شههرف  سههيا مههر  

.أخر  خال  اوسبوع الماضي



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

2021فبراير 9–( 48)العدد -( 1)السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

تطـــور أسعــار المعادن: تابع

أسعار النهب العالمية 04

تطـــور أسعــار األسمدة

أسعار سماد اليوريا

7

(أوقية/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

.للنهبالعالميالسعر

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

هاش دت اوسعار العالمية لسماد اليوريا •  ايهة بنارتفاعا

، لتسههجل2021فبرايههر 5تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو  

ههههههههها368.97 ا أمريكيًّ ا 352.38مقابهههههههههل هههههههههن /دوالرا دوالرا

ها 29و  بن ايههة تعهامالت اوسههبوع المنت ههي يهه ههن /أمريكيًّ

.%4.71، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع2021يناير 

اد أرجهع المحللهون سهبب ارتفهاع اوسهعار العالميهة لسههم•

اليوريهها إلهه  ارتفههاع الطلههب عليههم مههع أقههص المعههرول، 

وذلههك أتيجهههة لهههنقص إمهههدادات الغهههاز فهههي الصهههين والهههني 

.يدخل في صناعة بعض اوسمد 

ا تطور أسعار النهب عالميًّ
2021فبراير 5خال  اوسبوع المنت ي يو  

ا تطور أسعار سماد اليوريا عالميًّ
2021فبراير 5خال  اوسبوع المنت ي يو  

352.38 352.38 352.38 352.38 352.38

368.97

29-Jan-21 1-Feb-21 2-Feb-21 3-Feb-21 4-Feb-21 5-Feb-21

1847.30
1860.80

1830.50 1832.20

1788.90

1810.90

29-Jan-21 1-Feb-21 2-Feb-21 3-Feb-21 4-Feb-21 5-Feb-21

ر، أيهههو أورلينهههز بالواليهههات المتحهههد  اومريكيهههة، ومصههه)متوسههه  السهههعر العهههالمي لليوريههها )*(
(.والخليج العربي، وأوكراأيا

ا ش د سعر النهب • وع بن اية تعهامالت اوسهباأخفاضا

دوالرات 1810.9، ليسههههههجل2021فبرايههههههر 5المنت ههههههي يههههههو  

ههها 1847.3مقابهههلأوقيهههة/أمريكيهههة ا أمريكيًّ أوقيهههة / دوالرا

، 2021ينهههاير 29بن ايهههة تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  

.%1.97بنسبة اأخفال أسبوعي بلغع

أرجههع المحللههون أسههبات اأخفههال أسههعار الههنهب إلهه  •

بههل المسههتثم
ة
رين تراجههع مسههتويات الطلههب عليههم مههن ق

أتيجههههة ارتفههههاع قيمههههة مؤشههههر الههههدوالر أمهههها  العمههههالت 

ات اوجنبيههة اوخههر ، باإلضههافة إلهه  ارتفههاع عوائههد سههند

الخزاأهههة اومريكيهههة؛ ممههها اأعكهههس سهههلباا علههه  جاذبيهههة

.المالذ ا من
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والسنوي ل ا
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ملحق إحصائي

أسهههعار محصو  النر 

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 5
الدولة

39.19 2.89 245.08 اورجنتين

( ن/ دوالر أمريكي)

أسهههعار محصو  فو  الصويا

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 5
الدولة

53.87 0.63 533.00
الواليات المتحد  

اومريكية

( ن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

9

أسعار البترو  العالمية

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 5
السلعة

7.34 10.71 59.34 خا  برأع 

12.02 13.86 56.85 غرت تكسال 

55.80 8.70 299 (حفار)حفارات البترو 

(برميل/ دوالر أمريكي)

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

أسهههعار محصو  القمح

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 5
الدولة

2.09 0.00 254.26 اورجنتين

29.74 0.51 272.15 فرأسا

( ن/ دوالر أمريكي)

أسعار  السكر العالمية

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 5
السلعة

14.80 8.58 474.80 السكر اوبيض 

( ن/ دوالر أمريكي)
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ملحق إحصائي

أسهههعار المعادن 

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 5
السلعة

92.69 7.33 153.90 خا  الحديد

37.82 6.93 537.50 البيليع

32.70 3.08 654.20 الصلب

16.25 7.26 1810.90 (أوقية/دوالر)النهب

( ن/ دوالر أمريكي)

10

Source: Thomson Reuters.

أسهههعار محصو  اورز اوبيض 

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 5
الدولة

22.09 5.00 525.00 تايالأد

48.53 3.06 505.00 فيتنا 

23.29 8.43 450.00 باكستان

( ن/ دوالر أمريكي)

أسهههعار سماد اليوريا

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 5
الدولة/ المنطقة

60.85 38.62 375.89
الواليات –أيو أورلينز 

المتحد  اومريكية

61.02 34.99 380.00 مصر

59.39 35.69 365.00 الخليج العربي

71.50 42.00 355.00 أوكراأيا

( ن/ دوالر أمريكي)
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