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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 مرحلتم األولى  بتطهوير ( 1999–1985)تحوُّ

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

تدعم ج ود ُمتخن القهرار فهي مجهاالت التنميهة  (Think Tank)رئيسة في مسيرتم؛ لُيؤدي دوره كُمؤسسة فكر 

.المختلفة

تخهاذ القهرار ومنن ذلك الحين، أصبح المركز يتبنَّى رؤية مفادها أن يكون المركز هو األكثر تميًزا في مجا  دعهم ا

ري الهني في قضايا التنمية التاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطن المصه

عامة، وتعزيز يَُعدُّ غاية التنمية وهدف ا األسمى، األمر الني يؤهلم لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسة ال

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

عن النتر 

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

رارات الظروف غير الطبيعية التهي ينبغهي االهتمها  ب ها، ويسهاعد رصهد أسهعار األسهواة الدوليهة فهي دعهم القه

مهههة القائمهههة علهههى األدلهههة واالسهههتراتيجيات، وقهههد أثبتهههع أحهههداف تقلبهههات األسهههعار فهههي الفتهههرات الماضهههية قي

فههة المعلومههات والتحلههيالت السههوقية فههي الوقههع المناسههب؛ مههن أجههل التخفيههف مههن ا ثههار السههلبية، ومعر

. اتجاهات األسعار في البورصات العالمية

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

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

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

خبهاري باإلضافة إلى التقارير الصادر  عن المنظمات الدولية والمواقع اإلخبارية الدولية، وأهم ا؛ الموقهع اإل

.(Bloomberg)، ووكالة بلومبرج األمريكية Oil price))أويل برايس 
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د ، إدار  الجهو: خالص التكر والتقدير إلى كل من

واإلدار  العامههة للخههدمات وإدار  مههوارد البياأههات، 

لتعهههههاوأ م فهههههي سهههههبيل إأجهههههاز ههههههنا االحترافيهههههة؛ 

.العمل على الوجم األكمل

رئيس المركز

رئيس فريق اإلعداد

التصميم الجرافيكي

بثينة فرج. أ

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرئيسمساعد

القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرئيس

أحمهههههههد حبيههههههب. أ

فريق اإلعداد

أسمهاء دسههوقهي. أ

ليلهى محيي الهدين. أ

عاد  سمير. أ

اإلشراف العا 

أسماء أور الدين. أ

مههههههدير اإلدار  العامههههههة لتحليههههههل المعلومههههههات 

والبحوف

رئيس التحرير

حلميأحمد.د

رئيس اإلدار  المركزية لمحور المعلومات
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أهم النقاط الرئيسة

2

 دوالًرا 62.43، ليسهههههجل 2021فبرايهههههر 12سهههههعر خههههها  برأهههههع بن ايهههههة تعهههههامالت األسهههههبوع المنت هههههي يهههههو  ارتفهههههع

ا ا59.34مقابل برميل /أمريكيًّ ، بنسهبة 2021فبرايهر 5بن اية تعامالت األسبوع المنت ي يو  برميل /دوالًرا أمريكيًّ

ت بن ايهة تعهامالارتفاًعاخا  غرب تكساس الوسيط األمريكيسعر ش د ، بينما %5.21ارتفاع أسبوعي بلغع 

ا59.47، ليصل إلى2021فبراير 12األسبوع المنت ي يو   ها56.85مقابل برميل / دوالًرا أمريكيًّ برميهل /دوالًرا أمريكيًّ

.%4.61، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع2021فبراير 5بن اية تعامالت األسبوع المنت ي يو  

2021فبرايهر 12المحاصيل الزراعية العالمية بن اية تعهامالت األسهبوع المنت هي يهو  أسعار معظماأخفضع ،

.أفس اتر  خال  الفارتفاًعاوالتي ش دت األبيض، واألرز األسعار العالمية لفو  الصويا ذلك وتستثنى من 

 دوالًرا 530، لتسههجل2021فبرايههر 12خههال  األسههبوع المنت ههي يههو  اأخفاًضههاأسههعار البيليههع العالميههة شهه دت

هها هها537.5مقابههلطههن/أمريكيًّ ، بنسههبة 2021فبرايههر 5بن ايههة تعههامالت األسههبوع المنت ههي يههو  طههن /دوالًرا أمريكيًّ

.%1.4اأخفال أسبوعي بلغع 

ا654.11، لتسجل2021فبراير 12األسبوع المنت ي يو  خال  الصلب العالمية أسعار اأخفضع طن /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسبة اأخفال أسبوعي 2021فبراير 5بن اية تعامالت األسبوع المنت ي يو  طن /دوالًرا أمريكيًّا654.2مقابل 

.%0.01طفيف بلغع 

 لتسهجل 2021فبرايهر 12بن ايهة تعهامالت األسهبوع المنت هي يهو  ارتفاًعها أسهعار خها  الحديهد العالميهة ش دت ،

ا153.9مقابلطن / دوالًرا أمريكيًّا159.65 ، 2021فبراير 5بن اية تعامالت األسبوع المنت ي يو  طن /دوالًرا أمريكيًّ

.%3.74بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع 

ها1821.6، ليسهجل2021فبرايهر 12تعامالت األسبوع المنت هي يهو  بن اية النهب سعر ارتفع أوقيهة/دوالًرا أمريكيًّ

، بنسههبة ارتفههاع 2021فبرايههر 5بن ايههة تعههامالت األسههبوع المنت ههي يههو  أوقيههة / دوالرات أمريكيههة1810.9مقابههل

.%0.59أسبوعي بلغع

 2021فبرايههر 12بن ايههة تعههامالت األسههبوع المنت ههي يههو  اأخفاًضههااألسههعار العالميههة لسههماد اليوريهها شهه دت ،

ادوالًرا 366.98لتسجل ا368.97مقابلطن / أمريكيًّ   بن اية تعامالت األسبوع المنت هي يهوطن /دوالًرا أمريكيًّ

.%0.54، بنسبة اأخفال أسبوعي بلغع2021فبراير 5
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تطـــور أسعــار البترول

3

(برميل/دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

تطور أسعار خا  برأع 
2021فبراير 12خال  األسبوع المنت ي يو  

59.34 60.56 61.09 61.47 61.14 62.43

5-Feb-21 8-Feb-21 9-Feb-21 10-Feb-21 11-Feb-21 12-Feb-21

سهههههعر خههههها  برأهههههع بن ايهههههة تعهههههامالت األسهههههبوع ارتفههههع •

دوالًرا 62.43، ليسههههههههجل 2021فبرايههههههههر 12المنت ههههههههي يههههههههو  

ا59.34مقابل برميل /أمريكيًّا ية بن ابرميل /دوالًرا أمريكيًّ

بنسهههبة ، 2021فبرايهههر 5تعهههامالت األسهههبوع المنت هههي يهههو  

.%5.21أسبوعي بلغع ارتفاع 

رأهع سعر خا  بالرئيس الرتفاع أرجع المحللون السبب •

اج بإجراءات خفض اإلأت+( أوبك)التزا  دو  منظمة إلى 

النفطهي، واإلعههالن عههن أن المنظمهة لههن تغيههر سياسههات

خفههض اإلأتههاج فههي اجتماع هها فههي شهه ر مههارس المقبههل؛ 

ممههها ترتهههب عليهههم ارتفهههاع حجهههم السهههحب مهههن المخهههزون 

العربيههههة النفطههههي، هههههنا باإلضههههافة إلههههى قههههرار المملكههههة 

السهههعودية بخفهههض إأتاج ههها مهههن الهههنفط الخههها  بمقهههدار 

ا  ش ر إضافية خال  الت ر الجاري ومليون برميل يوميًّ

.مارس المقبل

، وقهههد شههه د سهههعر خههها  غهههرب تكسهههاس الوسهههيط ههههنا•

 ي يو  تعامالت األسبوع المنتبن اية ارتفاًعااألمريكي

ههههادوالًرا 59.47ليصههههل إلههههى، 2021فبرايههههر 12 برميههههل / أمريكيًّ

هههها56.85مقابههههل  بن ايههههة تعههههامالت برميههههل /دوالًرا أمريكيًّ

ارتفههههاع بنسههههبة ، 2021فبرايههههر 5األسههههبوع المنت ههههي يههههو  

.%4.61بلغعأسبوعي 

خهها  غههرب وكههنلك سههعر خهها  برأههع، سههعر ارتفههع 

بن ايهههة تعهههامالتتكسهههاس الوسهههيط األمريكهههي 

.2021فبراير 12األسبوع المنت ي يو  

، (IEA)وفًقا للتقرير الصادر عن الوكالهة الدوليهة للطاقهة•

يمكههن تقسههيم الههدو  إلههى أربههع مجموعههات رئيسههة عنههد

اتج النهههالفهههرد مهههن وفًقههها لنصهههيب أسهههعار البنهههزين توزيهههع 

: المحلي اإلجمالي كا تي

الدو  ذات . والتهيالمتوسهط، الدخل المهنخفض إلهى 1

تتمركهز البنزين وتنظم ا بتكل كبيهر وتثبع أسعار 

.في إفريقيا وآسيا وبعض دو  أمريكا الجنوبية

الدو  األوروبية، . ي ها والتي تخضهع أسهعار البنهزين ف2

ر  بتغُيهههيتهههعثر سهههعر البنهههزين السهههوة، وال لمحهههددات 

. ااإلجمالي لثرائالمحلي أصيب الفرد من الناتج 

أسههتراليا . هههي واألمريكيههة، وكنههدا والواليههات المتحههد  3

للهههنفط وتفهههرل ضهههرائب أقهههل مقارأهههة دو  منتجهههة 

ن لهههنلك تهههنخفض أسهههعار البنهههزيبالهههدو  األوروبيهههة، 

.بالبلدان األوروبيةفي ا مقارأة 

قطهههههر . والمملكهههههة العربيهههههة السهههههعودية واإلمهههههارات 4

ون وهههي اقتصههادات منتجههة للكربههالمتحههد ، العربيههة 

رغهم لنلك هي األقل في أسعار البنزينأكبر، بتكل 

.ارتفاع أصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

ن وفًقههها لنصهههيب الفهههرد مهههالبنهههزين أسهههعار توزيهههع 

الناتج المحلي اإلجمالي

يهات عدد منصات التنقيب عن النفط في الوالارتفع•

إلهى ليصهلسبع منصهات المتحد  األمريكية بواقع 

فبرايهههر 12فهههي األسهههبوع المنت هههي يهههو  منصهههات 306

وهو أقل من أظيره في العها  الماضهي بمقهدار، 2021

از منصات التنقيهب عهن الغه، وارتفع عدد منصة372

؛ منصهة90ليصل إلى عهدد منصتينبواقع الطبيعي 

فط مجمهوع منصهات التنقيهب عهن الهنوبنلك يصبح 

فهههههي أتهههههطة منصهههههة 396والغهههههاز الطبيعهههههي مًعههههها 

.الواليات المتحد  األمريكية

Source: International Energy Agency (IEA).

اإلجماليتوزيع أسعار البنزين وفًقا لنصيب الفرد من الناتج المحلي
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تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية

األسعار العالمية للقمح

أحههههههههو           الههههههههنر  بههههههههاألرجنتين لتبلهههههههه  أسههههههههعار اأخفضههههههههع•

هههها239.37 بن ايههههة تعههههامالت األسههههبوعطههههن/دوالًرا أمريكيًّ

دوالًرا 245.08مقابههههههههههل ، 2021فبرايههههههههههر 12المنت ههههههههههي يههههههههههو  

هها ، بنسههبة 2021فبرايههر 5بن ايههة تعههامالت يههو  طههن/أمريكيًّ

.%2.33بلغع أسبوعي اأخفال 

سههعر الههنر  األرجنتينههياأخفههال أرجههع المحللههون سههبب •

  إلأتههاج الههنرتقههديرات ا وزار  الزراعههة األمريكيههة رفههع إلههى 

لعها  متهري مليهار طهن 1.134بتهكل طفيهف عنهد العالمي 

أ هها تتوقههع اأخفههال االسههت الع وارتفههاعأ، كمهها 2021/2020

المخزوأهههات الن ائيهههة مهههن الهههنر  مقارأهههة بتقهههديرات ا فهههي 

.2021ش ر يناير 

01

أسعار النر  العالمية 02

، وتسهتثنى 2021فبرايهر 12يهو  الزراعيهة العالميهة بن ايهة تعهامالت األسهبوع المنت هي المحاصهيل معظمأسعار اأخفضع 

.أفس اخال  الفتر  ارتفاًعاش دت والتي األبيض، لفو  الصويا واألرز األسعار العالمية من ذلك 

4

فقههط؛ أظههًرا لعههد  إتاحههة سههعر الههنر  فههي كههل مههن السههعر العههالمي للههنر  فههي األرجنتههين)*( 
.الواليات المتحد  األمريكية والبرازيل بقاعد  بياأات رويترز

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور أسعار القمح عالميًّ

2021فبراير 12خال  األسبوع المنت ي يو  

ا )*(تطور أسعار النر  عالميًّ

2021فبراير 12خال  األسبوع المنت ي يو  

263.21

264.63
265.11

262.23 262.21 262.55

5-Feb-21 8-Feb-21 9-Feb-21 10-Feb-21 11-Feb-21 12-Feb-21

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

رسعإتاحةلعد أظًرا؛فقطواألرجنتينفرأسافيللقمحالعالميالسعرمتوسط)*(
.رويترزبياأاتبقاعد األمريكيةالمتحد الوالياتفيالقمح

245.08

250.79 249.70

239.76

244.00

239.37

5-Feb-21 8-Feb-21 9-Feb-21 10-Feb-21 11-Feb-21 12-Feb-21

02

ا خهال  األسهبوع المنأسعار اأخفضع• ت هي القمح عالميًّ

هادوالًرا 262.55أحو لتسجل 2021فبراير 12يو   طهن /أمريكيًّ

هها263.21مقابههل  يههو بن ايههة تعههامالت طههن /دوالًرا أمريكيًّ

.%0.25بلغع  أسبوعي ، بنسبة اأخفال 2021فبراير 5

ها • لهى إأرجع المحللون سبب اأخفال سعر القمح عالميًّ

مي رفههع وزار  الزراعههة األمريكيههة تقههديرات ا لعأتههاج العههال

ألهف 800، بمقدار 2021من القمح في تقريرها لت ر فبراير 

خال  عا  مليون طن متري773.44لتصل إلى طن متري

2021/2020.

ههههنا، وقهههد رفعهههع وزار  الزراعهههة الفرأسهههية يهههو  الثالثهههاء           •

تقهههديرات ا للمسهههاحة المحصهههولية للقمهههح 2021فبرايهههر 9

، 2021لعها  ماليهين هكتهار 4.86اللين الفرأسي، لتصهل إلهى 

ي، مقارأههة بتوقعات هها األوليههة فههي شهه ر ديسههمبر الماضهه

.هكتارماليين 4.73والتي بلغع 
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كيهة بالواليهات المتحهد  األمريالصهويافو أسعار ارتفعع •

بوع بن اية تعامالت األسطن /أمريكيًّادوالًرا 534.5لتسجل 

هها533مقابههل 2021فبرايههر 12المنت ههي يههو   طههن /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسبة 2021فبراير 5بن اية تعامالت األسبوع المنت ي يو  

.%0.28بلغع أسبوعي ارتفاع

إلهى ة فهو  الصهويا األمريكيهأسعار يرجع السبب في ارتفاع•

التوقعههههههات بارتفههههههاع الصههههههادرات واأخفههههههال المخزوأههههههات 

الزراعهة الن ائية لفو  الصويا األمريكية وفًقها لتقريهر وزار 

، حيث إأم من المتوقع أن ترتفع 2021األمريكية لت ر فبراير 

مقارأهههة بتههه ر ينهههاير مليهههون بوشهههل 20صهههادرات ا بمقهههدار 

إلههههى باإلضههههافة ،مليههههار بوشههههل2.25الماضههههي لتصههههل إلههههى 

ليصهل ، بوشهلمليون20بمقدارالن ائيمخزونالخفيضت

2020/ 2019مقارأهة بعها  %77، أي بنسبة بوشلمليون120إلى 

.2014/2013أدأى مستوى منن وهو

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية : تابع

األسعار العالمية لفو  الصويا 03

خهههههال  األسهههههبوع ارتفاًعهههههاشههههه دت أسهههههعار األرز األبهههههيض•

دوالًرا 498.33، لتسهههههههههجل 2021فبرايهههههههههر 12المنت هههههههههي يهههههههههو  

ههها ههها493.33مقابهههلطهههن /أمريكيًّ بن ايهههة طهههن /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسبة ارتفهاع 2021فبراير 5تعامالت األسبوع المنت ي يو  

.%1.01أسبوعي بلغع 

أرجههههع المحللههههون سههههبب ارتفههههاع أسههههعار األرز األبههههيض إلههههى •

ايهر في تقريرها لته ر فبر األمريكية، وزار  الزراعة توقعات 

، 2021/ 2020بارتفهههههاع الطلهههههب العهههههالمي علهههههى األرز لعههههها  ، 2021

ومهههن المتوقهههع أن يرتفهههعواأخفهههال المخزوأهههات الن ائيهههة، 

طهنمليهون2.2بمقهدار2021/ 2020لعها العالمياالست الع

وتهم خفهض التوقعهات بتهعن ، ماليهين طهن504.2ليصل إلى 

إلهىلتصهلطنمليون1.4بمقدار2021/ 2020لعا لمخزوأاتا

زيهههاد إلهههىبتهههكل رئهههيسذلهههكويرجهههع،طهههنمليهههون178.1

.الصادرات ال نديةوزياد  للصينالمحلياالستخدا 

األسعار العالمية لألرز األبيض 04

05

5

Source: Thomson Reuters.

حهة سهعر السعر العالمي لفو  الصويا في الواليات المتحد  األمريكية فقط؛ أظًرا لعهد  إتا)*( 
.فو  الصويا في البرازيل بقاعد  بياأات رويترز

.تايالأد وفيتنا  وباكستانمتوسط السعر العالمي لألرز األبيض في 

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكي)

ا )*(تطور أسعار فو  الصويا عالميًّ

2021فبراير 12خال  األسبوع المنت ي يو  

ا تطور أسعار األرز األبيض عالميًّ
2021فبراير 12خال  األسبوع المنت ي يو  

533.00 540.30 545.50
527.90 532.90 534.50

5-Feb-21 8-Feb-21 9-Feb-21 10-Feb-21 11-Feb-21 12-Feb-21

493.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33

5-Feb-21 8-Feb-21 9-Feb-21 10-Feb-21 11-Feb-21 12-Feb-21

أسعار السكر العالمية

ها خهال  األسهبوع المناأخفضع• ت هي أسهعار السهكر عالميًّ

ا469.6لتسجل 2021فبراير 12يو   مقابهل طن /دوالًرا أمريكيًّ

ههههها474.8 بن ايهههههة تعهههههامالت األسهههههبوع طهههههن /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسههههبة اأخفههههال أسههههبوعي 2021فبرايههههر 5المنت ههههي يههههو  

.%1.1بلغع 

أرجههههع المحللههههون سههههبب اأخفههههال أسههههعار السههههكر إلههههى •

فههههي تقريرههههها لتهههه ر األمريكيههههة، توقعههههات وزار  الزراعههههة 

بارتفاع حجم المعرول مهن السهكر بالواليهات، 2021فبراير 

، 2021/ 2020لعهها  ألههف طههن 215.6بمقهدار األمريكيههة المتحهد  

الماضهههي، مقارأهههة بتوقعهههات شههه ر ينهههاير ،%1.5أي بنسهههبة 

.طنمليون 14.3ليصل إلى 

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوسط

ا تطور أسعار السكر عالميًّ
2021فبراير 12خال  األسبوع المنت ي يو  

474.80 472.00 475.20 479.50 470.00 469.60

5-Feb-21 8-Feb-21 9-Feb-21 10-Feb-21 11-Feb-21 12-Feb-21

(طن/ دوالر أمريكي)
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تطـــور أسعــار المعادن

العالميةالبيليعأسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الحديدأسعار خا   03

6

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

عالميًّاتطور أسعار البيليع 
2021فبراير 12خال  األسبوع المنت ي يو  

537.50 537.50 537.50 537.50 537.50

530.00

5-Feb-21 8-Feb-21 9-Feb-21 10-Feb-21 11-Feb-21 12-Feb-21

عالميًّاتطور أسعار الصلب 
2021فبراير 12خال  األسبوع المنت ي يو  

153.90 156.10 158.15 159.74 160.08 159.65

5-Feb-21 8-Feb-21 9-Feb-21 10-Feb-21 11-Feb-21 12-Feb-21

عالميًّاتطور أسعار خا  الحديد 
2021فبراير 12خال  األسبوع المنت ي يو  

654.20 654.17 654.14 654.13 654.11 654.11

5-Feb-21 8-Feb-21 9-Feb-21 10-Feb-21 11-Feb-21 12-Feb-21

بن ايههة ارتفاًعهها شهه دت أسههعار خهها  الحديههد العالميههة •

لتسهجل ، 2021فبرايهر 12تعامالت األسهبوع المنت هي يهو  

هههههههههههها159.65 دوالًرا 153.9مقابههههههههههههلطههههههههههههن / دوالًرا أمريكيًّ

هها و  بن ايههة تعههامالت األسههبوع المنت ههي يههطههن /أمريكيًّ

.%3.74بلغع أسبوعي ارتفاع بنسبة ، 2021فبراير 5

إلهههى فهههي أسهههعار خههها  الحديهههد العالميهههة يرجهههع االرتفهههاع •

ارتفههههاع الطلههههب عليههههم خههههال  األسههههبوع المنت ههههي يههههو  

، مع تراجع المخاوف بتعن أقص السيولة2021فبراير 12

ارتفهاع في األسواة الصينية، باإلضافة إلهى التوقعهات ب

بههر الطلههب علههى مكوأههات صههناعة الصههلب فههي الصههين، أك

.منتج للصلب في العالم

خههههال  اأخفاًضههههاشهههه دت أسههههعار الصههههلب العالميههههة •

654.11لتسههههجل، 2021فبرايههههر 12األسههههبوع المنت ههههي يههههو  

ههها ههها654.2مقابهههل طهههن /دوالًرا أمريكيًّ طهههن /دوالًرا أمريكيًّ

، 2021فبرايههر 5بن ايههة تعههامالت األسههبوع المنت ههي يههو  

.%0.01بلغع أسبوعي طفيف بنسبة اأخفال 

ههالطفيههف فههي يرجههع االأخفههال • ا أسههعار الصههلب عالميًّ

إلههى اسههتقرار السههوة، حيههث أوقههف العديههد مههن التجههار 

العمههل فههي األيهها  القليلههة الماضههية قبههل عطلههة رأس

، باإلضهههافة (2021فبرايهههر 17-11)الصهههينية الجديهههد  السهههنة 

حجهههههم المبيعهههههات الفوريهههههة مهههههن الصهههههلب تراجهههههع إلهههههى 

ح بمههها فهههي ذلهههك حديهههد التسهههليالصهههين، اإلأتهههائي فهههي 

.وقضبان األسالع وقضبان التسليح

خهههههال  اأخفاًضهههههاشههههه دت أسهههههعار البيليهههههع العالميهههههة •

دوالًرا 530، لتسهجل2021فبرايهر 12األسبوع المنت ي يو  

هها ههادوالًرا 537.5مقابههل، طههن/أمريكيًّ بن ايههة طههن /أمريكيًّ

، بنسههبة 2021فبرايههر 5تعههامالت األسههبوع المنت ههي يههو  

.%1.4أسبوعي بلغع اأخفال

ها البيليهع عالأرجع المحللون سهبب اأخفهال أسهعار • ميًّ

ي إلههى امتنههاع التجههار عههن التههراء خههال  األسههبوع المنت هه

، ويرجههع ذلههك إلههى عههد  اليقههين بتههعن 2021فبرايههر 12يههو  

الصههينيةالسههنة اتجاهههات األسههعار أثنههاء عطلههة رأس 

ههههنا، باإلضهههافة إلهههى ارتفهههاع (. 2021فبرايهههر 17-11)الجديهههد 

.مستويات المخزون
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تطـــور أسعــار المعادن: تابع

أسعار النهب العالمية 04

تطـــور أسعــار األسمدة

أسعار سماد اليوريا

7

(أوقية/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

.للنهبالعالميالسعر

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا تطور أسعار النهب عالميًّ
2021فبراير 12خال  األسبوع المنت ي يو  

ا تطور أسعار سماد اليوريا عالميًّ
2021فبراير 12خال  األسبوع المنت ي يو  

368.97 368.97 368.97 368.97 368.97

366.98

5-Feb-21 8-Feb-21 9-Feb-21 10-Feb-21 11-Feb-21 12-Feb-21

1810.90

1831.90 1835.30
1840.60

1824.90
1821.60

5-Feb-21 8-Feb-21 9-Feb-21 10-Feb-21 11-Feb-21 12-Feb-21

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

ع بن ايههة تعههامالت األسههبوارتفاًعههاشهه د سههعر الههنهب •

دوالًرا 1821.6، ليسهههههههجل2021فبرايهههههههر 12المنت هههههههي يهههههههو  

ههها أوقيهههة / دوالرات أمريكيهههة1810.9مقابهههلأوقيهههة/أمريكيًّ

، 2021فبرايههر 5بن ايههة تعههامالت األسههبوع المنت ههي يههو  

.%0.59أسبوعي بلغعارتفاع بنسبة 

ع ارتفاع أسعار النهب إلى تراجأسباب أرجع المحللون •

اسههتمر فههيبعههد أن قيمههة مؤشههر الههدوالر للمههر  األولههى 

جة ضعف االرتفاع لمد  ثالثة أسابيع متتالية وذلك أتي

أداء سههههوة التوايههههف األمريكههههي؛ ممهههها أثههههر سههههلًبا علههههى 

ائحهة توقعات المستثمرين بتعن وتير  التعافي من ج

.النهبواللجوء إلى شراء المستجد فيروس كوروأا 

اأخفاًضهههاشههه دت األسهههعار العالميهههة لسهههماد اليوريههها •

، 2021فبرايههر 12بن ايههة تعههامالت األسههبوع المنت ههي يههو  

هههههادوالًرا 366.98لتسهههههجل 368.97مقابهههههلطهههههن /أمريكيًّ

ادوالًرا  نت هي تعامالت األسهبوع المية بن اطن /أمريكيًّ

أسهههبوعي بلغهههعاأخفهههال ، بنسهههبة 2021فبرايهههر 5يهههو  

0.54%.

األسهههعار العالميهههة اأخفهههال أرجهههع المحللهههون سهههبب •

إلههى اأخفههال الطلههب عليههم خههال  هههنا لسههماد اليوريهها 

ريههها فهههي سهههوة اليوبسهههبب تبهههاطؤ النتهههاط األسهههبوع؛ 

إتمهها  عمليهههات بعههد بتههكل ملحههوذ، وذلههك العههالمي 

.2021شراء كبير  بداية العا  الجديد 

درجههات الحههرار  المتجمههد  األعمهها  هههنا، وقههد أعاقههع •

فههي النتههاطالتجاريههة فههي أوروبهها، باإلضههافة إلههى تبههاطؤ 

الجديههههد عطلههههة رأس السههههنة الصههههينية الصههههين قبههههل 

CNY).)
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ملحق إحصائي

يتضمن تطور أسعار المحاصيل الزراعية 
والمعادن والبترو ، وأسب التغير الت ري 

والسنوي ل ا
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ملحق إحصائي

أسهههعار محصو  النر 

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 12
الدولة

27.20 0.16 239.37 األرجنتين

(طن/ دوالر أمريكي)

أسهههعار محصو  فو  الصويا

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 12
الدولة

51.93 4.93 534.50
الواليات المتحد  

األمريكية

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

9

أسعار البترو  العالمية

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 12
السلعة

11.90 10.43 62.43 خا  برأع 

16.22 11.76 59.47 تكساس خا  غرب 

54.90 6.60 306 (حفار)حفارات البترو 

(برميل/ دوالر أمريكي)

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

أسهههعار محصو  القمح

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 12
الدولة

2.09 - 254.26 األرجنتين

29.76 1.39 270.84 فرأسا

(طن/ دوالر أمريكي)

أسعار  السكر العالمية

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 12
السلعة

4.12 7.71 469.60 السكر األبيض 

(طن/ دوالر أمريكي)
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ملحق إحصائي

أسهههعار المعادن 

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 12
السلعة

89.00 5.72 159.65 خا  الحديد

39.47 8.23 530.00 البيليع

35.32 3.97 654.11 الصلب

16.22 1.16 1821.60 (أوقية/دوالر)النهب

(طن/ دوالر أمريكي)
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Source: Thomson Reuters.

أسهههعار محصو  األرز األبيض 

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

فيالسعر 

2021فبراير 12
الدولة

27.06 9.09 540 تايالأد

48.53 2.02 505 فيتنا 

23.29 5.88 450 باكستان

(طن/ دوالر أمريكي)

أسهههعار سماد اليوريا

التغير السنوي
(%)

التغير الت ري
(%)

السعر في

2021فبراير 12
الدولة/ المنطقة

50.68 23.47 365.42
الواليات –أيو أورلينز 

المتحد  األمريكية

61.70 28.16 380.00 مصر

59.39 29.20 365.00 الخليج العربي

70.24 37.50 357.50 أوكراأيا

(طن/ دوالر أمريكي)
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