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عن المركز

–1985كنههنرأتههعرمراههم ر-شهه مركز ههمرلومات كههم رتخاههارلراههملرلوعههزللرلولههماءروممتهه رلوهه  لل رلوم ههز ر

-1985)توه رفعهمرلتهلفرفهمركزهتلهمرلأ.ررح ُّال رامة،رويُ ل برلولغيهزل رلولهمركهزهرا همرلومملمهءرلوم هز 

ات كهم راهم رثار منرإأتم رت للةرلالر مال رتركن و جيمرلوم.رالط يزرلوبنيةرلومات كمريةرفمرك ز(ر1999

رهماارج ه خركُلاهنر  (Think Tank)أعطةررح ُّلرلئيسهةرفهمركسهيزرم،رويُهدخ رختلُر مُدفسهةرفكهز(ر1999)

.لوعزللرفمرشل ركممال رلولنمية

زللرفهمرتكننرلوه رلوحهي ،ريلبنهه رلومز همرلميهةرك مخ همرننريكه نرلومز همرلوملمياهمرفهمركمهملرخاهارلراهملرلوعه

 هز رقضميمرلولنميةرلوتهمكتة،رتإقمكهةرهه للركملماهمرانههم ،رتراميهمرقنه ل رلول للهوركهءرلومه ل  رلوم

وسيمفهةرلون ريُالبزرغميةرلولنميةرت مف مرلأفم ؛رلأكزرلوهن ريد تهمروطالهططدراهمتلرن بهزرفهمرلهنءرل

.لوامكةرتراميمر  م ةرتفامويةرج  خرلولنمية،رترزفيخركملمءرلومازفة

مرتفمرفبيوررحعيقرلو ،ريحموركز مرلومات كم رتخاارلراملرلوعهزللراته رامرعهمرك مهةرننريكه نرخلام ه

سدد  أأحد أأضلدمأس  تهله ريلسهن روهمرلوهه ،رفسأهمريسها رامفهلمزللرأنريكه نر.روكهوركلاهن رلوعهزلل

ختوي همرتقمرتل برلوه رلالزلف همرإقتيمي همرت.رات رلومسل ىرلومحتمرتلإلقتيممرتلومتوم(Think Tank)الفكر

 Think)ازأههمك ركزل ههمرلو كههزرتلومملماههم رلوممأيههةر"اههمتلُرلومهه  ز ر مدفسههةرفكههز،ر ههمنر تههزُرألههمئ ر

Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)لولهمررهارلإلاهطنران همرفهم"راممكاهةرانسهت مأيمرلأكزيكيهة

:؛رهيثررارلتليملركز مرلومات كم رتخاارلراملرلوعزللرويك ن2021فبزليزر

الري جمررزريهبر)2020وام ر"ر19-  فيم"كز مرفكزرات ركسل ىرلواموارلفلمماة روممئحةر20الم رنفضور▪

(.كُحمخروتعمئمة

كز مرفكزرات ركسهل ىرلواهموار  همهبرنفضهورفكهزةرنترأمه ل رجميهمرقهم ر64ك راي ر21فمرلومزربةر▪

ع همر،رنتهن لرااهي رلالالبهملرنأهمرالري جهمرن ركز همرفكهزرك هز ر تهزررهارر هني مرتف2020الط يزُرتهطلراهم ر

.و نلرلومايمل

.2020كز مرات ركسل ىرنفزيعيمرتلوتزقرلأتفطروام ر101ك رإجممومر14فمرلومزربةر▪
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عنأالنشرة

لوظهزت رغيهزررامرنفاملرلوستءرلالفلزلريميةركدشز لروتلغيزل رفمرلوازضرتلوطتب،رتامولمومريمك رننرركتفراه 

لأخوههةرلوطبيايهةرلولهمرينبغهمرلال لمهم را هم،رتيسهمامرللهمرنفههاملرلأفه لقرلومتويهةرفهمرخاهارلوعهزللل رلوعمئمهةراته 

ط رلوسه قيةرتلالفلزلريميم ،رتقمرنثبلترنهملثررعتبهم رلأفهاملرفهمرلو لهزل رلوممالهيةرقيمهةرلومات كهم رتلولحتهي

.ررميةفمرلو قترلومنمفب؛رك رنجورلولا يفرك رلآلثملرلوستبية،رتكازفةرلرمم م رلأفاملرفمرلوب للم رلوامو

 ههمركهه رتغيزوالددب  والقمدد كدد لنف تيعهه  رلومز ههمراههمتلرلئههي رفههمرللههمرايمأههم رنفههاملرلوسههتءرلالفههلزلريمية،ر

 Thomson)لوستءرلالفلزلريميةرلومح لية،رترحتيت مرتأتز مرك رتطلرلالالممخرات رقمامةرايمأهم رلتيلهز رلواموميهة

Reuters)رتإخللةركات كهم رلوطمقههةرلأكزيكيهةر،(US EnergyInformation Administration)رامإلالههمفةرإوه رلولعههمليزر،

،رOil price))اههزلي رنتيههولو ههمخلةراهه رلومنظمههم رلومتويههةرتلوم لقههءرلإلتبمليههةرلومتويههة،رتن م ههم؛رلوم قههءرلإلتبههمل ر

.(Bloomberg)لأكزيكيةرات كبز تت موةر
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دة، إدارة الجنو: خالص الشكر والتقدير إلى كل منن

واإلدارة العامننة للخنندمات وإدارة مننوارد البياتننات، 

منل في سبيل إتجاز هناا العاالحترافية؛ لتعاوتها 

.على الوجه األكمل

رئيس المركز

رئيس فريق اإلعداد

التصميم الجرافيكي

بثينة فرج. أ

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرئيسمساعد

القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرئيس

أحمننننننند حبيننننننب. أ

فريق اإلعداد

أسمناء دسننوقني. أ

ليلنى محيي الندين. أ

عادل سمير. أ

اإلشراف العام

أسماء تور الدين. أ

منننننندير اإلدارة العامننننننة لتحليننننننل المعلومننننننات 

والبحوث

رئيس التحرير

حلميأحمد.د

رئيس اإلدارة المركزية لمحور المعلومات
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أهم النقاط الرئيسة

2

ا62.91، ليسجل 2021فبراير 19سعر خام برتت بنهاية تعامالت األسبوع المنتهي يوم ارتفع ▪ برميل /دوالًرا أمريكيًّ

ا62.43مقابل  ، بنسبة ارتفاع أسبوعي 2021فبراير 12بنهاية تعامالت األسبوع المنتهي يوم برميل /دوالًرا أمريكيًّ

وع بنهايننة تعننامالت األسننباتخفاًضننا سننعر خننام تننرس تكسننا  الوسنني  األمريكنني، بينمننا شننهد %0.77بلغننت 

نا59.24إلنى، ليصنل 2021فبراينر 19المنتهي ينوم  نا59.47مقابنل برمينل / دوالًرا أمريكيًّ بنهاينة برمينل /دوالًرا أمريكيًّ

.%0.39، بنسبة اتخفاض أسبوعي بلغت2021فبراير 12تعامالت األسبوع المنتهي يوم 

، 2021فبرايننر 19المحاصننيل الزراعينة العالميننة بنهايننة تعننامالت األسنبوع المنتهنني يننوم أسننعار مع ننمارتفعنت▪

هدت الفتننرة تفسننها، بينمننا شننخننالل اتخفاًضنناوتسننتثنى مننن ذلننا األسننعار العالميننة للننارة، والتنني شننهدت 

.استقراًراأسعار األرز األبيض 

دوالًرا 550، لتسنننجل2021فبراينننر 19خنننالل األسنننبوع المنتهننني ينننوم ارتفاًعننناأسنننعار البيلينننت العالمينننة شنننهدت ▪

ننا ننا530، مقابننلطننن/أمريكيًّ ، بنسننبة 2021فبرايننر 12بنهايننة تعننامالت األسننبوع المنتهنني يننوم طننن /دوالًرا أمريكيًّ

.%3.77ارتفاع أسبوعي بلغت 

ا657.07، لتسجل2021فبراير 19األسبوع المنتهي يوم خالل الصلب العالمية أسعار ارتفعت▪ طن /دوالًرا أمريكيًّ

ا654.11مقابل  ، بنسنبة ارتفناع أسنبوعي 2021فبراينر 12بنهاية تعامالت األسبوع المنتهني ينوم طن /دوالًرا أمريكيًّ

.%0.45طفيف بلغت 

، لتسننجل 2021فبرايننر 19بنهاينة تعننامالت األسننبوع المنتهني يننوم ارتفاًعننا أسننعار خننام الحديند العالميننة شنهدت ▪

ا164.07 نا159.65مقابنلطنن / دوالًرا أمريكيًّ فبراينر 12بنهاينة تعنامالت األسنبوع المنتهني ينوم طنن /دوالًرا أمريكيًّ

.%2.77، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت 2021

دوالًرا 1775.8، ليسننجل2021فبرايننر 19بنهايننة تعننامالت األسننبوع المنتهنني يننوم اتخفاًضننا سننعر النناهب شننهد ▪

ننا ، 2021فبرايننر 12بنهايننة تعننامالت األسننبوع المنتهنني يننوم أوقيننة / دوالرات أمريكيننة1821.6مقابننلأوقيننة/أمريكيًّ

.%2.51بنسبة اتخفاض أسبوعي بلغت

، 2021فبراينننر 19بنهاينننة تعنننامالت األسنننبوع المنتهننني ينننوم ارتفاًعنننااألسنننعار العالمينننة لسنننماد اليورينننا شنننهدت ▪

ا371.47لتسجل ا366.98مقابلطن /دوالًرا أمريكيًّ بنهاينة تعنامالت األسنبوع المنتهني ينومطنن /دوالًرا أمريكيًّ

.%1.22، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت2021فبراير 12
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تطـــور أسعــار البترول

3

(برميل/دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

تطور أسعار خام برتت 
2021فبراير 19خالل األسبوع المنتهي يوم 

62.43 63.30 63.35 64.34 63.93 62.91

12-Feb-21 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21

تهني سعر خام برتت بنهاينة تعنامالت األسنبوع المنارتفع •

ننننا62.91، ليسننننجل 2021فبرايننننر 19يننننوم  برميننننل /دوالًرا أمريكيًّ

نننننا62.43مقابنننننل  بنهاينننننة تعنننننامالت برمينننننل /دوالًرا أمريكيًّ

ارتفننننناع بنسنننننبة ، 2021فبراينننننر 12األسنننننبوع المنتهننننني ينننننوم 

.%0.77أسبوعي بلغت 

  إلنى أسعار الننفالرئيس الرتفاع أرجع المحللون السبب •

ينة، إتتناج الننف  فني الوالينات المتحندة األمريكتراجع حجم 
فقند تتيجة تجمد اآلبار وإتالق مصافي التكرير،%40بنسبة 

2.6والي تراجع إتتاج مصافي التكرير في والية تكسا  بحن

نا مليون برمينل  مالينين 5.9منن إجمنالي منا يقنرس منن يوميًّ

افة ، هناا باإلضنالوالينةاإلتتناج فني منن طاقنة برميل يومًيا 

إلى ارتفناع حجنم السنحب منن المخنزون النفطني األمريكني

12م في األسبوع المنتهني ينوبرميل ماليين 7.3والاي بلغ

.2021فبراير 

، وقننند شنننهد سنننعر خنننام تنننرس تكسنننا  الوسننني  هننناا•

هي يوم تعامالت األسبوع المنتبنهاية اتخفاًضا األمريكي

نننننادوالًرا 59.24ليصنننننل إلنننننى، 2021فبرايننننر 19 برمينننننل / أمريكيًّ

نننننا59.47مقابنننننل  بنهاينننننة تعنننننامالت برمينننننل /دوالًرا أمريكيًّ

اتخفنننناض بنسنننبة ، 2021فبرايننننر 12األسنننبوع المنتهنننني ينننوم 

.%0.39بلغتأسبوعي 

س خام تربينما تراجع سعر ،خام برتتسعر ارتفع 

بنهاينننة تعنننامالتتكسنننا  الوسننني  األمريكننني 

.2021فبراير 19األسبوع المنتهي يوم 

سوء األحوال الجوية وتعرض العديد منن المنناطق أدى •

د فني في الواليات المتحدة األمريكية إلى اتخفناض شندي

:، مما ترتب عليه2021فبراير درجات الحرارة خالل شهر 

ا ؛ ومننالتدفئننةالكهربنناء بغننرض الطلننب علننى ارتفنناع ✓

ارتفننناع شنننديد فننني أسنننعار الكهربننناء تنننتن عننننه منننن 

سنناعة مقارتننة /لكننل ميجننا واتآالف دوالر 9لتسننجل

قبننننل سنننناعة /لكننننل ميجننننا واتدوالًرا50بنننننمقل مننننن 

.القطبيةالموجة 

بجننننننوس الوالينننننات الطبيعننننني الغننننناز إتتننننناج تراجنننننع ✓

تتيجننننة %20المتحنننندة األمريكيننننة ووسننننطها بنسننننبة 

.الطبيعيالطقس البارد وتجمد آبار الغاز 

أدى والنناي:تجمنند البنيننة التحتيننة لشننبكة الكهربنناء✓

الغننناز الطبيعننني منننن الُمولننندة إلنننى تراجنننع الكهربننناء 

إتتننناج الكهربننناء منننن وتراجنننع ، جيجنننا وات31بحنننوالي

تشنناط هنناا باإلضننافة إلننى توقننف ، %40الفحننم بنسننبة

.والية تكسا في األربع المنشآت النووية إحدى 

مريكية والية تكسا  األالكهربائي في اتقطاع التيار 

يسل  الضوء على مخاطر أمن الطاقة

ينات منصات التنقيب عن النف  في الوالعدد اتخفض •

ليصننل إلننىمنصننة واحنندة المتحنندة األمريكيننة بواقننع 

، 2021فبراينر 19ينومفني األسنبوع المنتهني منصنات 305

وهننننو أقننننل مننننن ت يننننري فنننني العننننام الماضنننني بمقنننندار

منصننات التنقيننب عننن الغنناز عنندد وارتفننع ، منصننة374

ليصنننننل إلنننننى عننننندد             منصنننننة واحننننندة بواقنننننع الطبيعنننني 

عنن منصات التنقيبمجموع استقر وبالا منصة، 91

تشننطة منصننة 396عننند النننف  والغنناز الطبيعنني مًعننا 

.في الواليات المتحدة األمريكية

Source: International Energy Agency (IEA).

شبكة مجلس موثوقية الكهرباءالُمولدة في الطلب على الكهرباء 

(ERCOT ) 2021فبراير 15والية تكسا  يوم في

10
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تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية

األسعار العالمية للقمح 01

أسعار الارة العالمية 02

، وتسنتثنى منن 2021فبراينر 19الزراعية العالمية بنهاية تعامالت األسبوع المنتهني ينوم المحاصيل أسعار مع مارتفعت 

.ستقراًرااخالل الفترة تفسها، بينما شهدت أسعار األرز األبيض اتخفاًضا للارة، والتي شهدت األسعار العالمية ذلا 

4

فقنن ؛ ت ننًرا لعنندم إتاحننة سننعر الننارة فنني كننل مننن السننعر العننالمي للننارة فنني األرجنتننين)*( 
.الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل بقاعدة بياتات رويترز

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور أسعار القمح عالميًّ

2021فبراير 19خالل األسبوع المنتهي يوم 

ا )*(تطور أسعار الارة عالميًّ

2021فبراير 19خالل األسبوع المنتهي يوم 

262.55

264.32
266.33

264.94

269.77 271.02

12-Feb-21 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

رسعإتاحةلعدمت ًرا؛فق واألرجنتينفرتسافيللقمحالعالميالسعرمتوس )*(
.رويترزبياتاتبقاعدةاألمريكيةالمتحدةالوالياتفيالقمح

239.37 239.37

239.37

244.78

242.13

238.29

12-Feb-21 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21

02

تحننننننو           الننننننارة بنننننناألرجنتين لتبلننننننغ أسننننننعار اتخفضننننننت•

ننا238.29 وع بنهايننة تعننامالت األسننبطننن/دوالًرا أمريكيًّ

دوالًرا 239.37مقابننننننل ، 2021فبرايننننننر 19المنتهنننننني يننننننوم 

ا ، بنسبة 2021فبراير  12بنهاية تعامالت يوم طن/أمريكيًّ

.%0.45بلغت أسبوعي اتخفاض 

ي األمريكنسنعر النارة أسباس اتخفاض أرجع المحللون •

ألنف 937تراجع حجنم إتتناج اإليثناتول منن النارة منن إلى 

ننا إلننى برميننل  ننا 911يوميًّ خننالل األسننبوعألننف برميننل يوميًّ

إلننى اسننتمرار ضننعف الطلننبهنناا باإلضننافة الماضنني، 

ار ظل القيود المفروضنة للحند منن اتتشنعلى الارة في 

فيننننرو  كوروتننننا المسننننتجد فنننني الواليننننات المتحنننندة 

.األمريكية

ا خنالل األسنبوع المنأسعار ارتفعت• تهني القمح عالميًّ

طن /أمريكيًّادوالًرا 271.02تحو لتسجل 2021فبراير 19يوم 

ا262.55مقابل  وم بنهاينة تعنامالت ينطن /دوالًرا أمريكيًّ

.%3.23بلغت  أسبوعي ، بنسبة ارتفاع2021فبراير 12

نا أرجع المحللون سنبب ارتفناع• لنى إسنعر القمنح عالميًّ

ل منن قبنارتفاع الطلب علنى القمنح الفرتسني، وخاصنة 

مناقصننات الشننراءواسننتكمال طننر  والصننين، الجزائننر 

خنننالل شنننهري منننار  وأبرينننل القنننادمين، وذلنننا وفًقنننا 

.Agritelلتقرير وكالة السوق 
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بالواليننننننات المتحنننننندة الصننننننويافننننننولأسننننننعار ارتفعننننننت •

ننننادوالًرا 536.5األمريكيننننة لتسننننجل  بنهايننننة طننننن /أمريكيًّ

مقابننننل 2021فبرايننننر 19تعننننامالت األسننننبوع المنتهنننني يننننوم 

ننننا534.5 بنهايننننة تعننننامالت األسننننبوع طننننن /دوالًرا أمريكيًّ

بلغنتأسنبوعي ، بنسنبة ارتفناع2021فبراير 12المنتهي يوم 

0.37%.

أرجننننع المحللننننون أسننننباس ارتفنننناع أسننننعار فننننول الصننننويا •

ننل األمريكنني إلننى ارتفنناع الطلننب عليننه مننن 
ِ
مننا مالصننين؛ قب

هننننناا يزيننننند منننننن فنننننرا مبيعنننننات الصنننننادرات الجديننننندة، 

ا الصننويباإلضننافة إلننى توقننع تقننص اإلمنندادات مننن فننول 

العالميننننة، وذلننننا وفًقننننا لتقريننننر وزارة الزراعننننة األمريكيننننة 

.2021لشهر فبراير 

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية : تابع

األسعار العالمية لفول الصويا 03

خنننالل األسنننبوعاسنننتقراًراشنننهدت أسنننعار األرز األبنننيض•

دوالًرا 498.33، لتسنننننننجل 2021فبراينننننننر 19المنتهننننننني ينننننننوم 

ا .طن/أمريكيًّ

ى أرجننع المحللننون سننبب اسننتقرار أسننعار األرز األبننيض إلنن•

.استقرار الطلب العالمي عليه

2021جاءت توقعات وزارة الزراعنة األمريكينة لشنهر فبراينر •

رفننننع بارتفنننناع اإلمنننندادات واالسننننتهالت مًعننننا، حينننن  تننننم 

ليصننننننل إلننننننى         مليننننننون طننننننن 0.8إمنننننندادات األرز بمقنننننندار 

دة التوقنع بزيناويرجع ذلا أساًسا إلنى مليون طن، 682.3

رتفنناع والفلبننين، مننع اإتدوتيسننيا وسننريالتكا اإلتتنناج فنني 

ملينننون 2.2بمقننندار 2021/ 2020لعنننام  االسنننتهالت العنننالمي 

.ماليين طن504.2بلغ قياسي ليصل إلى رقم طن 

األسعار العالمية لألرز األبيض 04

05

5

Source: Thomson Reuters.

حنة سنعر السعر العالمي لفول الصويا في الواليات المتحدة األمريكية فق ؛ ت ًرا لعدم إتا)*( 
.فول الصويا في البرازيل بقاعدة بياتات رويترز

.تايالتد وفيتنام وباكستانمتوس  السعر العالمي لألرز األبيض في 

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكي)

ا )*(تطور أسعار فول الصويا عالميًّ

2021فبراير 19خالل األسبوع المنتهي يوم 

ا تطور أسعار األرز األبيض عالميًّ
2021فبراير 19خالل األسبوع المنتهي يوم 

534.50 534.50 539.20 538.90 535.60 536.50

12-Feb-21 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21

498.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33

12-Feb-21 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21

أسعار السكر العالمية

ننا خننالل األسننبوع المنتارتفعننت• هنني أسننعار السننكر عالميًّ

مقابلطن /دوالًرا أمريكيًّا481.4لتسجل 2021فبراير 19يوم 

ننننا469.6 بنهايننننة تعننننامالت األسننننبوع طننننن /دوالًرا أمريكيًّ

ت أسنبوعي بلغن، بنسبة ارتفاع2021فبراير 12المنتهي يوم 

2.51%.

أعلننى أرجننع المحللننون سننبب ارتفنناع أسننعار السننكر إلننى •

ه مسننتوى لننه فنني أربننع سنننوات إلننى ارتفنناع الطلننب علينن

ف  فني للننكبديل بغرض إتتاج اإليثاتول والاي يستخدم 

ر، مثننل البرازيننل، أكبننر دولننة مصنندرة للسننكبعننض النندول 

ا .          وذلا الرتفاع أسعار النف  عالميًّ

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوس 

ا تطور أسعار السكر عالميًّ
2021فبراير 19خالل األسبوع المنتهي يوم 

469.60
456.40 456.50 463.50 473.20 481.40

12-Feb-21 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21

(طن/ دوالر أمريكي)
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تطـــور أسعــار المعادن

العالميةالبيليتأسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الحديدأسعار خام  03

6

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار البيليت  عالميًّ
2021فبراير 19خالل األسبوع المنتهي يوم 

530.00 530.00 530.00 530.00

530.00

550.00

12-Feb-21 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21

اتطور أسعار الصلب  عالميًّ
2021فبراير 19خالل األسبوع المنتهي يوم 

159.65 159.65 161.00 161.99 164.59 164.07

12-Feb-21 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21

اتطور أسعار خام الحديد  عالميًّ
2021فبراير 19خالل األسبوع المنتهي يوم 

654.11 654.10 654.09 654.08 654.08 657.07

12-Feb-21 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21

بنهاينننة ارتفاًعنننا شنننهدت أسنننعار خنننام الحديننند العالمينننة •

لتسننجل ، 2021فبرايننر 19تعننامالت األسننبوع المنتهنني يننوم 

ننننننننننننا164.07 دوالًرا 159.65مقابننننننننننننلطننننننننننننن / دوالًرا أمريكيًّ

نننا وم بنهاينننة تعنننامالت األسنننبوع المنتهننني ينننطنننن /أمريكيًّ

.%2.77بلغت أسبوعي ارتفاع بنسبة ، 2021فبراير 12

فناع إلنى ارتفي أسعار خام الحديد العالمينة يرجع االرتفاع •

بننل الصننين بعنند االتتهنناء مننن عطلننة
ِ
الطلننب عليننه مننن ق

ام حي  ارتفعنت أسنعار خنرأ  السنة الصينية الجديدة، 

، 2011إلننى أعلننى مسننتوى لهننا منننا سننبتمبر لتصننل الحدينند 

فنني عليننهالصننيني اسننتمرار ارتفنناع الطلننب ومنن المتوقننع 

العننالمي، وذلننا واتتعنناإ إتتنناج الصننلب الخننام ، 2021عننام 

.BHP Groupوفًقا لن 

وع خنالل األسنبارتفاًعنا شهدت أسعار الصنلب العالمينة •

دوالًرا 657.07لتسننننننننجل، 2021فبرايننننننننر 19المنتهنننننننني يننننننننوم 

نننا نننا654.11مقابنننل طنننن /أمريكيًّ بنهاينننة طنننن /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسنننبة 2021فبراينننر 12تعنننامالت األسنننبوع المنتهننني ينننوم 

.%0.45بلغت أسبوعي طفيف ارتفاع

، يرجننعFastmarketsوفًقننا لمسسسننة فاسننت منناركتس •

ننا االرتفنناع فنني  لنننب ارتفنناع الطإلننى أسننعار الصننلب عالميًّ

عليننننه بعنننند االتتهنننناء مننننن عطلننننة رأ  السنننننة الصننننينية 

.الجديدة، وعودة التجار إلى السوق

بوع خنالل األسنارتفاًعناشهدت أسعار البيلينت العالمينة •

دوالًرا 550، لتسننننننننننجل2021فبرايننننننننننر 19المنتهنننننننننني يننننننننننوم 

ننننا ننننادوالًرا 530مقابننننل، طننننن/أمريكيًّ بنهايننننة طننننن /أمريكيًّ

، بنسنننبة 2021فبراينننر 12تعنننامالت األسنننبوع المنتهننني ينننوم 

.%3.77ارتفاع أسبوعي بلغت 

ننأسننعار ارتفنناع أرجنع المحللننون سننبب • إلننى ا البيليننت عالميًّ

اعة عليننه فنني الهننند لمواكبننة اتتعنناإ صنننارتفنناع الطلننب

.الصلب لديها
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تطـــور أسعــار المعادن: تابع

أسعار الاهب العالمية 04

تطـــور أسعــار األسمدة

أسعار سماد اليوريا

7

(أوقية/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

.للاهبالعالميالسعر

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا تطور أسعار الاهب عالميًّ
2021فبراير 19خالل األسبوع المنتهي يوم 

ا تطور أسعار سماد اليوريا عالميًّ
2021فبراير 19خالل األسبوع المنتهي يوم 

366.98 366.98 366.98 366.98

366.98

371.47

12-Feb-21 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21

1821.60 1821.60

1797.20

1771.10 1773.40 1775.80

12-Feb-21 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21

ر، تينننو أورليننننز بالوالينننات المتحننندة األمريكينننة، ومصننن)متوسننن  السنننعر العنننالمي لليورينننا )*(
(.والخلين العربي، وأوكراتيا

وع بنهاينة تعنامالت األسننباتخفاًضنا شنهد سنعر الناهب •

دوالًرا 1775.8ليسنننننننجل، 2021فبراينننننننر 19المنتهننننننني ينننننننوم 

ا ا1821.6مقابنلأوقية/أمريكيًّ ة بنهاينأوقية / دوالًرا أمريكيًّ

بنسنننبة ، 2021فبراينننر 12تعنننامالت األسنننبوع المنتهننني ينننوم 

.%2.51بلغتاتخفاض أسبوعي 

أسنننننعار النننننناهب أسننننننباس اتخفننننناض أرجنننننع المحللنننننون •

2020ووصوله إلنى أدتنى مسنتوياته مننا أوائنل شنهر يولينو 

األمريكينننة، وارتفننناعسنننندات الخزاتنننة إلنننى ارتفننناع عوائننند 

قيمننننة مسشننننر النننندوالر بعنننند تننننداُفع المسننننتثمرين علننننى 

دى اآلمنن لنسلًبا على جاذبية المالذ اتعكس مما شرائه؛ 

.المستثمرين

هاينة بنارتفاًعاشهدت األسعار العالمية لسماد اليوريا •

، لتسننجل2021فبرايننر 19تعننامالت األسننبوع المنتهنني يننوم 

ننننننننننادوالًرا 371.47 دوالًرا 366.98مقابننننننننننلطننننننننننن /أمريكيًّ

ننا وم     ينننتعنننامالت األسننبوع المنتهننني يننة بنهاطنننن /أمريكيًّ

.%1.22أسبوعي بلغت، بنسبة ارتفاع2021فبراير 12

اد األسنعار العالمينة لسنمأرجع المحللون سنبب ارتفناع•

دة ارتفنناع الطلننب عليننه فنني الواليننات المتحنناليوريننا إلننى 

ي األمريكيننة؛ وذلننا تتيجننة تراُجننع إتتنناج سننماد اليوريننا فنن

د الغننرس األوسنن  األمريكنني، بسننبب االتخفنناض الشنندي

.  الغازفي أسعار في درجات الحرارة واالرتفاع الكبير 
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ملحق إحصائي

يتضمن تطور أسعار المحاصيل الزراعية 
والمعادن والبترول، وتسب التغير الشهري 

والسنوي لها
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ملحق إحصائي

أسنننعار محصول الارة

التغير السنوي
(%)

التغير الشهري
(%)

السعر في

2021فبراير 19
الدولة

34.43 8.50 238.29 األرجنتين

(طن/ دوالر أمريكي)

أسنننعار محصول فول الصويا

التغير السنوي
(%)

التغير الشهري
(%)

السعر في

2021فبراير 19
الدولة

51.13 1.85 536.50
الواليات المتحدة 

األمريكية

(طن/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

9

أسعار البترول العالمية

التغير السنوي
(%)

التغير الشهري
(%)

السعر في

2021فبراير 19
السلعة

6.41 12.54 62.91 خام برتت 

11.17 11.82 59.24 تكسا  خام ترس 

55.10 5.50 305 (حفار)حفارات البترول

(برميل/ دوالر أمريكي)

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

أسنننعار محصول القمح

التغير السنوي
(%)

التغير الشهري
(%)

السعر في

2021فبراير 19
الدولة

2.09 - 254.26 األرجنتين

38.19 1.44 287.78 فرتسا

(طن/ دوالر أمريكي)

أسعار  السكر العالمية

التغير السنوي
(%)

التغير الشهري
(%)

السعر في

2021فبراير 19
السلعة

14.08 6.69 481.40 السكر األبيض 

(طن/ دوالر أمريكي)



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

2021فبراير 23–( 50)العدد -( 1)السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

ملحق إحصائي

أسنننعار المعادن 

التغير السنوي
(%)

التغير الشهري
(%)

السعر في

2021فبراير 19
السلعة

91.45 3.51 164.07 خام الحديد

42.86 7.56 550.00 البيليت

37.62 3.49 657.07 الصلب

10.47 3.46 1775.80 (أوقية/دوالر)الاهب

(طن/ دوالر أمريكي)

10

Source: Thomson Reuters.

أسنننعار محصول األرز األبيض 

التغير السنوي
(%)

التغير الشهري
(%)

فيالسعر 

2021فبراير 19
الدولة

27.06 9.09 540 تايالتد

48.53 2.02 505 فيتنام

23.29 5.88 450 باكستان

(طن/ دوالر أمريكي)

أسنننعار سماد اليوريا

التغير السنوي
(%)

التغير الشهري
(%)

السعر في

2021فبراير 19
الدولة/ المنطقة

49.56 13.86 375.89
الواليات –تيو أورلينز 

المتحدة األمريكية

56.82 22.22 385.00 مصر

57.67 23.73 365.00 الخلين العربي

69.41 25.22 360.00 أوكراتيا

(طن/ دوالر أمريكي)
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