
أسعـــارتطورات

نشرة أسبـــوعية
تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

السلع االستراتيجية 

2021مارس 16–( 53)العدد -( 2)السنة 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

2021مارس 16–( 53)العدد -( 2)السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

عن المركز

عرد  توروت ت –1985منر  شأرهتع عرا  -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القررا  الارا ل لمسلرل الرو  ام الم رر  

 اطرورر الننير  ( 1999-1985)فقرد اتراف فرم مرهلارع ا ولر  . عد ، ليُواكب الاغيررات الارم مرره  هرا المسامرل الم رر 

شقط  توروت   ييةر  فرم ( 1999)ثم كان إشأام و ا   ا ت ا ت وتكنولوجيا المعلومات عا  . المعلوماتي  فم م ر

.تدعم جهود مُاخ  القرا  فم شا  مسا ت الانمي   (Think Tank)مةيرتع، ليُؤد  دو ه كمُؤسة  فكر

قضرارا ومن  ذلر  الوري ، راننهر  المركرز  مرر  م اد را نن ركرون المركرز  رو الماميلرز فرم مسرا  دعرم اتخراذ القررا  فرم

اررر  الانميرر  الأررامل ، وإقامرر  هرروا  مسامعررم  نهررام، وتعزرررز قنرروات الاوامرري مررل المرروا   الم ررر  الرر   رُعررد  

ام  جهرود الانمي  و دفها ا سم ؛ ا مر ال   رؤ لع لالضطالع  دو  نكنر فم مرنل الةياسر  العامر  وتعزررز ك ر

.الانمي  وفعالياها، وترسيخ مسامل المعرف 

اخر   وفم سنيي توقيق ذل ، رومي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرا  عل  عاتقع مهم  نن ركون داعمًا لكي م

علر  (Think Tank)أحد أفضل مؤسسات الفكر وها  راةن  لع ذل ، فإشع رةع   اسامرا  إل  نن ركون . القرا 

كررر، وقرد واكررب ذلر  اعارراي إقليمررم ودولرم  ردو ه السررو ر  كمؤسةر  ف. المةراو  المولرم والقليمررم والردولم

(Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP) رشرام  مراكرز ال كرر والمسامعرات المدشير  "كران خترره شاراي  

؛ هير  ترم اتايرا  مركرز المعلومرات ودعرم اتخراذ 2021الارم ترم العرالن عنهرا فرم فنراررر "  سامع   نةل اشيا ا مرركير 

:القرا  ليكون

ةتدد )2020لعتا  " 19-كوفيتد"مركز فكر على مستوى العالم استتجابة  لجاحةتة 20ضمن أفضل ▪ ال يوجتد ترتيتم مد

(.للقاحمة

مركتتز فكتتر علتتى مستتتوى العتتالم كصتتا م أفضتتل فكتترق أو  متتوذ  جديتتد  تتا  64متتن بتتين 21فتتا المرت تتة التتت ▪

تتا ل تتا2020بتطتتويرخ لتتام عتتا   ا بعتتين االعت تتار أ تت  ال يوجتتد أي مركتتز فكتتر مصتتري قلتتر تتتم تصتتني   وفق  ا ، ألتتا 

.المعيار

.2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعا  101من إجمالا 14فا المرت ة الت ▪
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عن النش ة

  الظرروي تعد نسعا  الةلل ا ساراتيسي  مؤشررًا للاغيررات فرم العررل والطلرب، و الارالم رمكر  نن تكأر  عر

  علرر   يررر الطنيعيرر  الاررم رننغررم ا  امررا   هررا، ورةرراعد  مررد نسررعا  ا سرروار الدوليرر  فررم دعررم القرررا ات القايمرر

لاولرريالت ا دلرر  وا سرراراتيسيات، وقررد نثناررت نهررداأل تقلنررات ا سررعا  فررم ال ارررات الماضرري  قيمرر  المعلومررات وا

و مرات الةوقي  فم الوقرت المناسرب؛ مر  نجري الاخ ير  مر  الثرا  الةرلني ، ومعرفر  اتسا رات ا سرعا  فرم الن

.  العالمي 

ر ررا مرر  و يوالررب  والقمرر كررالنف ورقررو  المركررز  رردو   يرريل فررم  مررد  ياشررات نسررعا  الةررلل ا سرراراتيسي ، 

  الةرررلل ا سررراراتيسي  الموو رررر ، وتوليلهرررا وشأرررر ا مررر  ترررال  ا عامررراد علررر  قاعرررد   ياشرررات  ورارررر  العالميررر

(Thomson Reuters)  وإدا   معلومرات الطاقر  ا مرركير ،(US EnergyInformation Administration)  الضراف  ،

رل إلر  الاقرا رر ال راد   عر  المنظمرات الدولير  والمواقرل التنا رر  الدولير ، ون مهرا؛ الموقرل التنرا   نورري  رررا

((Oil price  ووكال   لومنرج ا مرركي ،(Bloomberg).
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دق، إدارق الجتو: لالص الشكر والتقدير إلى كل متن

وإدارق متتوارد ال يا تتات، واةدارق العامتتة للختتدمات 

متل اال ترافية؛ لتعاو  ا فا س يل إ جاز هتاا الع

.على الوج  األكمل

رحيس المركز

رحيس فريق اةعداد

التصميم الجرافيكا

بثينة فر . أ

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرحيسمساعد

القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرحيس

أ متتتتتتتد   يتتتتتتم. أ

فريق اةعداد

أسمتاء دستتو تا. أ

ليلتى مةيا التدين. أ

عادم سمير. أ

اةشراف العا 

أسماء  ور الدين. أ

متتتتتتدير اةدارق العامتتتتتتة لتةليتتتتتتل المعلومتتتتتتات 

وال ةوث

رحيس التةرير

 لماأ مد.د

رحيس اةدارق المركزية لمةور المعلومات
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أهم النقاط الرحيسة

2

ا 69.22، ليستتتتجل 2021متتتتارس 12ستتتتعر لتتتتا  بر تتتتم بن ايتتتتة تعتتتتامات األستتتت و  المنت تتتتا يتتتتو  ا خ تتتت ▪ دوالر 

ا ا69.36مقابل برميل /أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، بنست ة 2021مارس 5بن اية تعامات األس و  المنت ا يو  برميل /دوالر 

تتتا ، كمتتتا شتتت د ستتتعر لتتتا  وتتترا تكستتتاس الوستتتيط األمريكتتتا%0.2ا خ تتاأ أستتت وعا بل تتتم  بن ايتتتة ا خ اض 

تتتا65.61، ليصتتتل إلتتتى2021متتتارس 12تعتتتامات األستتت و  المنت تتتا يتتتو   ا أمريكيًّ ا 66.09مقابتتتل برميتتتل /دوالر  دوالر 

ا .%0.73، بنس ة ارت ا  أس وعا بل م2021مارس 5بن اية تعامات األس و  المنت ا يو  برميل /أمريكيًّ

.  2021مارس 12أسعار المةاصيل الزراعية العالمية بن اية تعامات األس و  المنت ا يو  ا خ ضم▪

ا شتت دت أستتعار ال يليتتم العالميتتة ▪ ا 575، لتستتجل2021متتارس 12لتتام األستت و  المنت تتا يتتو  استتتقرار  دوالر 

ا .طن/أمريكيًّ

ا743.4، لتسجل2021مارس 12أسعار الصلم العالمية لام األس و  المنت ا يو  ارت عم▪ ا أمريكيًّ طن /دوالر 

ا739.8مقابل  ا أمريكيًّ ، بنست ة ارت تا  أست وعا 2021مارس 5بن اية تعامات األس و  المنت ا يو  طن /دوالر 

.%0.49بل م 

ا 168.26، لتستتتجل 2021متتتارس 12أستتتعار لتتتا  الةديتتتد العالميتتتة لتتتام األستتت و  المنت تتتا يتتتو  ا خ ضتتتم▪ دوالر 

تتا تتا173.12مقابتتلطتتن /أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، بنستت ة 2021متتارس 5بن ايتتة تعتتامات األستت و  المنت تتا يتتو  طتتن /دوالر 

.%2.81ا خ اأ أس وعا بل م 

تتتاشتتت د ستتتعر التتتاهم ▪ ا 1719.5، ليستتتجل2021متتتارس 12بن ايتتتة تعتتتامات األستتت و  المنت تتتا يتتتو  ارت اع  دوالر 

ا ا1698مقابلأو ية/أمريكيًّ ا أمريكيًّ ، بنست ة 2021متارس 5بن اية تعامات األست و  المنت تا يتو  أو ية / دوالر 

.%1.27ارت ا  أس وعا بل م

تتتاشتت دت األستتعار العالميتتة لستتتماد اليوريتتا ▪ ، 2021متتتارس 12بن ايتتة تعتتامات األستتت و  المنت تتا يتتو  ارت اع 

ا390.47لتسجل ا أمريكيًّ تا381.76مقابلطن /دوالر  ا أمريكيًّ بن ايتة تعتامات األست و  المنت تا يتو طتن /دوالر 

.%2.28، بنس ة ارت ا  أس وعا بل م2021مارس 5
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تطـــور أسعــار البترول

3

(برميل/دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

تطور أسعار لا  بر م 
2021مارس 12لام األس و  المنت ا يو  

69.36 68.24 67.52 67.90 69.63 69.22

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

سررررعر تررررا   رشررررت  نهاررررر  تعررررامالت ا سررررنوع انخفرررر •

دوالرًا 69.22، ليةررررررررررسي 2021مررررررررررا   12المناهررررررررررم رررررررررررو  

رر   نهاب ميرل /دوالرًا أم يكيًّرا69.36مقا ي ب ميل /أم يكيًّا

،  نةررررن  2021مررررا   5تعررررامالت ا سررررنوع المناهررررم رررررو  

.%0.2اشخ ال نسنوعم  لغت 

ن ط ن جل الموللون الةنب الرييل فم اشخ ال نسعا  الر•

مليررر   13.8إلررر  ا ت ررراع هسرررم المخرررزون الن طرررم  مقررردا   

.2021ما   5تال  ا سنوع المناهم رو  ب ميل 

وقررد شررهد سررعر تررا   رررو تكةررا  الوسرريط ا مرركررم•

مرا   12 نهار  تعامالت ا سنوع المناهرم ررو  انخفاضًا 

مقا رررررري         ب ميررررررل / دوالرًا أم يكيًّررررررا65.61، لي رررررري إلرررررر 2021

وع  نهاررررر  تعررررامالت ا سررررنب ميررررل / دوالرًا أم يكيًّررررا66.09

ت،  نةن  اشخ ال نسنوعم  لغر2021ما   5المناهم رو  

0.73%.

لتا  وترا وكالك ستعر ،لا  بر ما خ   سعر 

بن ايتتتة تعتتتاماتتكستتتاس الوستتتيط األمريكتتتا 

.2021مارس 12األس و  المنت ا يو  

 تتتا  الكتتتو جرس األمريكتتتا بتمريتتتر وا تتتدق متتتن أك تتتر  تتتز  •

تريليتو  1.9التة يز اال تصادي فتا التتاري ، والتتا تقتدر بتت

 تة ، وسيتم توزيع ا على القطاعات المختلدوالر أمريكا

.فا الواليات المتةدق األمريكية

م وتتضتتتمن الةزمتتتة تقتتتديم مستتتاعدات لل طالتتتة، وتقتتتدي•

متتتتتدفوعات م اشتتتتترق لقطتتتتتا  العتتتتتاحلا، والتوستتتتتع فتتتتتا 

ا  االحتمتا  الضتتري ا، ودعتتم صتناديق توزيتتع لقا تتات العتت

، وتقتديم التدعم "19-كوفيد"ضد فيروس كورو ا المستجد 

.للةكومة، ومجموعة من القطاعات األلرى

ومتتتن الم كتتتد أ  تتتتنعكس قلتتتار هتتتاخ الةزمتتتة التة يزيتتتة •

جيع باةيجتتاا علتتى صتتناعة التتن ط العالميتتة؛  تيجتتة تشتت

ضتد االست اك، والتوسع فتا تصتنيع وتوزيتع اللقا تات

، ال يتروس؛ ممتتا يعمتل علتتى ا تعتاا اال تصتتاد العتتالما

وزيتتتتتادق االستتتتتتثمارات فتتتتتا صتتتتتناعة التتتتتن ط العالميتتتتتة، 

ل وتشتتتجيع استتتت اك الو تتتود لمواك تتتة أ شتتتطة التنقتتت

.والس ر وويرها

ال تتة    توزيتتع  زمتتة التة يتتز اال تصتتادية األمريكيتتة ال 

تريليو  دوالر على القطاعات المختل ة1.9

يتات عدد منصات التنقيم عن الن ط فا الوالا خ   •

ليصتتل إلتتىمنصتتة وا تتدق المتةتتدق األمريكيتتة بوا تتع 

2021متتارس 12فتتا األستت و  المنت تتا يتتو  منصتتات 309

، وهتتو أ تتل 2020وذلتتك للمتترق األولتتى منتتا شتت ر  تتوفم ر 

، منصتتتة374متتتن  هيتتترخ فتتتا العتتتا  الماضتتتا بمقتتتدار  

نتد عدد منصات التنقيم عن ال از الط يعتا عواستقر 

مجمتتتتو  منصتتتتات ا خ تتتت وبتتتتالك منصتتتتة، 92عتتتتدد 

تتتا ليصتتت  ح       التنقيتتتم عتتتن التتتن ط وال تتتاز الط يعتتتا مع 

.فا الواليات المتةدق األمريكيةمنصة  شطة 401

Source: www.statista.com

توزيع  زمة التة يز اال تصادية األمريكية على القطاعات المختل ة

مليار 56: وسائل الم اصالت
دوالر

مليار دوالر16: الزراعة

مليار 59: األعمال الصغي ة
دوالر

مليار 123: 19-مجابهة ك فيد
دوالر

مليار دوالر105: الصحة

مليار 143: االئتما  الض يبي
دوالر

مليار 194: قطاعات أخ ى
دوالر

مليار 360: القطاع الحك مي
دوالر

مليار دوالر176: التعليم

مليار 246: ب امج البطالة
دوالر

مليار 410: فح صات التحفيز
دوالر 
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تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية

األسعار العالمية للقمح 01

أسعار الارق العالمية

02

، ويرجتتع أستت اا 2021متتارس 12أستتعار المةاصتتيل الزراعيتتة العالميتتة بن ايتتة تعتتامات األستت و  المنت تتا يتتو  ا خ ضتتم 

:ا خ اض ا لما يلا

4

فقتتط؛  هتتر ا لعتتد  إتا تتة ستتعر التتارق فتتا كتتل متتن الستتعر العتتالما للتتارق فتتا األرجنتتتين)*( 
.الواليات المتةدق األمريكية وال رازيل بقاعدق بيا ات رويترز

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور أسعار القمح عالميًّ

2021مارس 12لام األس و  المنت ا يو  

ا )*(تطور أسعار الارق عالميًّ

2021مارس 12لام األس و  المنت ا يو  

265.37 265.40 265.40 265.31

262.40

261.29

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

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

رسعإتا ةلعد  هر ا؛فقطواألرجنتينفر سافاللقمحالعالماالسعرمتوسط)*(
.رويترزبيا اتبقاعدقاألمريكيةالمتةدقالوالياتفاالقمح

233.86
234.65

233.76

227.95 228.54
227.17

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

02

ا 227.17أسعار الارق األرجنتينا لت لغ  ةتو ا خ ضم• دوالر 

تتتا و        بن ايتتتة تعتتتامات األستتت و  المنت تتتا يتتتطتتتن/أمريكيًّ

تتا233.86، مقابتتل 2021متتارس 12 ا أمريكيًّ بن ايتتة طتتن/دوالر 

، بنستتت ة ا خ تتتاأ أستتت وعا 2021متتتارس 5تعتتتامات يتتتو  

.%2.86بل م 

أرجتتع المةللتتو  ستت م ا خ تتاأ ستتعر التتارق األرجنتينتتا•

إلتتتتى التو تتتتع بارت تتتتا   جتتتتم المخزو تتتتات الن احيتتتتة للتتتتارق 

مليتو  طتن 287.7ليصل إلتىمليو  طن متري 1.1بمقدار

تتتتاوذلتتتتكمتتتتتري،  للتقريتتتتر الشتتتت ري لتتتتوزارق الزراعتتتتة وفق 

األمريكيتتتتتة عتتتتتن تقتتتتتديرات العتتتتترأ والطلتتتتتم الزراعيتتتتتة 

.2021بالعالم، الصادر فا مارس 

تا لتام األست و  المنتا خ ضم•  تا أسعار القمتح عالميًّ

تا261.29لتسجل  ةتو 2021مارس 12يو   ا أمريكيًّ طتن /دوالر 

تتا265.37مقابتتل  ا أمريكيًّ بن ايتتة تعتتامات يتتو طتتن /دوالر 

.%1.54، بنس ة ا خ اأ أس وعا بل م 2021مارس 5

تا إ• لتى أرجع المةللو  س م ا خ اأ ستعر القمتح عالميًّ

زيتتادق اة تتتا  متتن القمتتح  تيجتتة هطتتوم أمطتتار وزيتترق فتتا 

الواليتتتتات المتةتتتتدق األمريكيتتتتة، والتتتتتا متتتتن المتو تتتتع أ  

 و  تستمر لتام عطلتة   ايتة األست و   تتى أواحتل األست

تتتتتا لتتتتتادارق الوطنيتتتتتة للمةيطتتتتتات  المق تتتتتل، وذلتتتتتك وفق 

(.NOAA)وال اف الجوي األمريكية 
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بالواليتتتتتات المتةتتتتتدق الصتتتتتوياأستتتتتعار فتتتتتوما خ ضتتتتتم•

تتتتتا548.6األمريكيتتتتتة لتستتتتتجل  ا أمريكيًّ بن ايتتتتتة طتتتتتن /دوالر 

مقابتتتل 2021متتتارس 12تعتتتامات األستتت و  المنت تتتا يتتتو  

تتتتتا556.6 ا أمريكيًّ بن ايتتتتتة تعتتتتتامات األستتتتت و  طتتتتتن /دوالر 

، بنستتت ة ا خ تتتاأ أستتت وعا 2021متتتارس 5المنت تتتا يتتتو  

.%1.44بل م 

ى يرجتتع ستت م ا خ تتاأ أستتعار فتتوم الصتتويا األمريكتتا إلتت•

ارت تتتتا   جتتتتم اة تتتتتا  العتتتتالما ل تتتتوم الصتتتتويا، وارت تتتتا  

يت  المخزو ات الن احيتة مقار تة بشت ر ف رايتر الماضتا،  

361.8ليصتل إلتى ألف طن متتري، 740ارت ع اة تا  بمقدار 

تتا للتقريتتر الشتت ري لتتوزارقمليتتو  طتتن متتتري،  وذلتتك وفق 

ة الزراعة األمريكية عن تقتديرات العترأ والطلتم الزراعيت

.2021بالعالم، الصادر فا مارس 

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية : تابع

األسعار العالمية ل وم الصويا 03

تتتاشتتت دت أستتتعار األرز األبتتتي • لتتتام األستتت و  ا خ اض 

ا 483.33، لتستتتتتتتجل 2021متتتتتتتارس 12المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو   دوالر 

تتتتا تتتتا490مقابتتتتل طتتتتن، /أمريكيًّ ا أمريكيًّ بن ايتتتتة طتتتتن /دوالر 

، بنستتتت ة 2021متتتتارس 5تعتتتتامات األستتتت و  المنت تتتتا يتتتتو  

%.1.36ا خ اأ أس وعا بل م 

أرجتتع المةللتتو  ستت م ا خ تتاأ أستتعار األرز األبتتي  إلتتى•

متتن تايا تتد لتتام %(7-6)تراجتتع  جتتم صتتادرات األرز بنستت ة 

األرز الش ر السابق  تيجة ا خ اأ الطلتم العتالما علتى

وارت تتتا  المعتتتروأ منتتت  فتتتا تايا تتتد، هتتتاا باةضتتتافة إلتتتى

رز تراجع أسعار األرز فا فيتنا  بست م وصتوم إمتدادات األ

تتتا لتتتوزارق الزراعتتتة  ضتتتمن  صتتتاد فصتتتل الربيتتتع، وذلتتتك وفق 

.األمريكية

األسعار العالمية لألرز األبي  04

05

5

Source: Thomson Reuters.

 تة ستعر السعر العالما ل وم الصويا فا الواليات المتةدق األمريكية فقط؛  هر ا لعد  إتا)*( 
.فوم الصويا فا ال رازيل بقاعدق بيا ات رويترز

.تايا د وفيتنا  وباكستا متوسط السعر العالما لألرز األبي  فا 

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكا)

ا )*(تطور أسعار فوم الصويا عالميًّ

2021مارس 12لام األس و  المنت ا يو  

ا تطور أسعار األرز األبي  عالميًّ
2021مارس 12لام األس و  المنت ا يو  

556.60 557.20 559.50 548.40 547.30 548.60

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

490.00
483.33 483.33 483.33 483.33 483.33

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

أسعار السكر العالمية
تتا لتام األست و  المنا خ ضتم• ت تتا أستعار الستكر عالميًّ

تتتتا459.5لتستتتتجل 2021متتتتارس  12يتتتتو   ا أمريكيًّ طتتتتن /دوالر 

ا463.5مقابل  ا أمريكيًّ  و  بن اية تعامات األسطن /دوالر 

، بنستتت ة ا خ تتتاأ أستتت وعا 2021متتتارس 5المنت تتتا يتتتو  

.%0.86بل م 

ا  أرجع المةللو  س م ا خ اأ أستعار الستكر إلتى ارت ت•

تتا،  يتت  صتتر م رابطتتة صتتناعة  صتت م إ تتتا  الستتكر عالمي 

متتتن 9يتتتو  الثالتتتاء، الموافتتتق ( UNICA)الستتتكر ال رازيليتتتة 

، أ  إ تتتتا  الستتتكر فتتتا وستتتط وجنتتتوا 2021شتتت ر متتتارس 

( 2021 تتتى ف رايتتر 2020أكتتتوبر )ال رازيتتل ارت تتع لتتام ال تتترق 

مليتتو  38.2علتتى أستتاس ستتنوي ليصتتل إلتتى ٪44بنستت ة 

.طن متري

تتتا، أ  ستتتوق الستتتكر العتتتالما فتتتا• وتو تتتع المةللتتتو  أيض 
مليتو  طتن 1.1سيةقق فاح   درخ 2022/2021العا  المالا 

.2021/2020فا مليو  طن متري 2.6بعد عجز  درخ متري 
Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالماالسعرمتوسط

ا تطور أسعار السكر عالميًّ
2021مارس 12لام األس و  المنت ا يو  

463.50 460.00 452.70 452.60 463.10 459.50

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

(طن/ دوالر أمريكا)
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تطـــور أسعــار المعادن

العالميةال يليمأسعار  01

العالميةالصلمأسعار  02

الةديدأسعار لا   03

6

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار ال يليم  عالميًّ
2021مارس 12لام األس و  المنت ا يو  

575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00

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

اتطور أسعار الصلم  عالميًّ
2021مارس 12لام األس و  المنت ا يو  

173.12 173.56 168.43 168.44 171.28 168.26

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

اتطور أسعار لا  الةديد  عالميًّ
2021مارس 12لام األس و  المنت ا يو  

739.80 740.83 741.43 741.63 742.33 743.40

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

أستتعار لتتا  الةديتتد العالميتتة لتتام األستت و  ا خ ضتتم•

ا 168.26، لتستتتتتتتجل 2021متتتتتتتارس 12المنت تتتتتتتا يتتتتتتتو   دوالر 

تتتا تتتا173.12مقابتتتلطتتتن /أمريكيًّ ا أمريكيًّ بن ايتتتة طتتتن /دوالر 

، بنستتت ة 2021متتتارس 5تعتتتامات األستتت و  المنت تتتا يتتتو  

.%2.81ا خ اأ أس وعا بل م 

يرجتتع اال خ تتاأ فتتا أستتعار لتتا  الةديتتد العالميتتة إلتتى •

ات تراجتتع الطلتتم فتتا الصتتين عليتت   تيجتتة تط يتتق إجتتراء

فم مكافةتتة التلتتوث الصتتارمة فتتا الصتتين والتتتا استتت د

.مصا ع الةديد والصلم

ت ا أسعار الصلم العالمية لام األس و  المنارت عم•

تتتا743.4، لتستتتجل2021متتتارس 12يتتتو   ا أمريكيًّ طتتتن /دوالر 

تتتتتا739.8مقابتتتتتل  ا أمريكيًّ بن ايتتتتتة تعتتتتتامات طتتتتتن /دوالر 

، بنستتتت ة ارت تتتتا  2021متتتتارس 5األستتتت و  المنت تتتتا يتتتتو  

.%0.49أس وعا بل م 

ا إلتى أرجع المةللو  أس اا ارت ا  أسعار  الصلم عالميًّ •

 قتتتص اةمتتتدادات متتتن الصتتتلم؛  تيجتتتة اضتتتطرار بعتتت  

اا بيئيتة، منتجا الصلم الصينيين إلى و ف اة تا  ألس 

م اجئتة  ي  أجرت وزارق ال يئة الصينية عمليات ت تيش

لشتتتركات صتتتناعة الصتتتلم فتتتا مدينتتتة تا  شتتتا  لتتتام 

وث األس و  الماضا، وذلك فا إطتار  ملتة مكافةتة التلت

.  فا الصين

ا شتتتتت دت أستتتتتعار ال يليتتتتتم العالميتتتتتة • لتتتتتام استتتتتتقرار 

ا 575، لتستتجل2021متتارس 12األستت و  المنت تتا يتتو   دوالر 

ا .طن/أمريكيًّ

تتا لم سستتة فاستتم متتاركتس • ، يرجتتع Fastmarketsوفق 

ا إلى تو تف عمليتات س م استقرار أسعار ال يليم عالميًّ

تقلة فتا التدوم المستال يليتمالتداوم م  ت ا فتا أستواق 

لةتتتتتين وضتتتتتوا اتجاهتتتتتات الستتتتتوق ( CIS" )الكومنولتتتتت "

.مستق ل ا
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تطـــور أسعــار المعادن: تابع

أسعار الاهم العالمية 04

تطـــور أسعــار األسمدة

أسعار سماد اليوريا

7

(أو ية/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

.للاهمالعالماالسعر

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

ا تطور أسعار الاهم عالميًّ
2021مارس 12لام األس و  المنت ا يو  

ا تطور أسعار سماد اليوريا عالميًّ
2021مارس 12لام األس و  المنت ا يو  

381.76 381.76 381.76 381.76

381.76

390.47

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

1698.00

1677.70

1716.60
1721.50 1722.30 1719.50

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

ر،  يتتتو أورلينتتتز بالواليتتتات المتةتتتدق األمريكيتتتة، ومصتتت)متوستتتط الستتتعر العتتتالما لليوريتتتا )*(
(.والخليج العربا، وأوكرا يا

اش دت األسعار العالمية لسماد اليوريا •  ايتة بنارت اع 

، لتستتجل2021متتارس 12تعتتامات األستت و  المنت تتا يتتو  

تتتتتتتتتتا390.47 ا أمريكيًّ ا 381.76مقابتتتتتتتتتتلطتتتتتتتتتتن /دوالر  دوالر 

تتا و       بن ايتتتة تعتتتامات األستتت و  المنت تتتا يتتتطتتتن /أمريكيًّ

.%2.28، بنس ة ارت ا  أس وعا بل م2021مارس 5

اد أرجع المةللو  ست م ارت تا  األستعار العالميتة لستم•

ا، اليوريتتتا إلتتتى ارت تتتا  الطلتتتم بمنطقتتتة الخلتتتيج األمريكتتت

 يتتت  ارت عتتتم أستتتعار الشتتتةنات لتتتام شتتت ر متتتارس 

، وهتتا أعلتتى دوالر أمريكتتال للطتتن400إلتتى الجتتاري لتصتتل 

.2014مستويات شوهدت منا أبريل 

تتا شتت د ستتعر التتاهم • بن ايتتة تعتتامات األستت و ارت اع 

ا 1719.5، ليستتتتتتتتجل2021متتتتتتتتارس 12المنت تتتتتتتا يتتتتتتتتو   دوالر 

ا تا1698مقابتلأو يتة/أمريكيًّ ا أمريكيًّ بن ايتةأو يتة / دوالر 

، بنستتت ة 2021متتتارس 5تعتتتامات األستتت و  المنت تتتا يتتتو  

.%1.27ارت ا  أس وعا بل م

أرجتتتع المةللتتتو  أستتت اا ارت تتتا  أستتتعار التتتاهم ألعلتتتى •

مرين مستتتويات  فتتا ستت عة أستتابيع إلتتى تتتدافع المستتتث

علتتتتتى شتتتتتراح  بعتتتتتدما تراجعتتتتتم  يمتتتتتة م شتتتتتر التتتتتدوالر 

األمريكتتتا أمتتتتا  العمتتتتات األجن يتتتة األلتتتترى، ومتتتتن أجتتتتل 

ث التةوط ضد موجة التضتخم التتا متن المتو تع أ  تةتد

.بعد طرا الةزمة التة يزية األمريكية الضخمة
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ملحق إحصائي

يتضمن تطور أسعار المةاصيل الزراعية 
والمعاد  وال تروم، و سم الت ير الش ري 

والسنوي ل ا
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ملحق إحصائي

أستتتعار مةصوم الارق

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021مارس 12
الدولة

38.79 5.10 227.17 األرجنتين

(طن/ دوالر أمريكا)

أستتتعار مةصوم فوم الصويا

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021مارس 12
الدولة

62.21 2.64 548.60
الواليات المتةدق 

األمريكية

(طن/ دوالر أمريكا)

Source: Thomson Reuters.

9

أسعار ال تروم العالمية

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021مارس 12
السلعة

108.37 10.88 69.22 لا  بر م 

108.29 10.32 65.61 لا  ورا تكساس 

54.80 1.00 309 (  ار)  ارات ال تروم

(برميل/ دوالر أمريكا)

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

أستتتعار مةصوم القمح

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021مارس 12
الدولة

2.09 - 254.26 األرجنتين

37.50 0.93 268.32 فر سا

(طن/ دوالر أمريكا)

أسعار  السكر العالمية

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021مارس 12
السلعة

29.77 2.15 459.50 السكر األبي  

(طن/ دوالر أمريكا)
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ملحق إحصائي

أستتتعار المعاد  

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021مارس 12
السلعة

88.04 5.39 168.26 لا  الةديد

47.44 8.49 575.00 ال يليم

60.45 13.65 743.40 الصلم

8.19 5.60 1719.50 (أو ية/دوالر)الاهم

(طن/ دوالر أمريكا)

10

Source: Thomson Reuters.

أستتتعار مةصوم األرز األبي  

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021مارس 12
الدولة

18.60 5.56 510.00 تايا د

38.36 - 505.00 فيتنا 

16.00 3.33 435.00 باكستا 

(طن/ دوالر أمريكا)

أستتتعار سماد اليوريا

الت ير السنوي
(%)

الت ير الش ري
(%)

السعر فا

2021مارس 12
الدولة/ المنطقة

77.83 16.14 424.39
الواليات – يو أورلينز 

المتةدق األمريكية

66.67 5.26 400.00 مصر

49.28 - 365.00 الخليج العربا

70.09 4.20 372.50 أوكرا يا

(طن/ دوالر أمريكا)
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