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عن المركز

عـدة تحـوُّالت، –١٩٨٥منـذ نشـأته عـام -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلـس الـوزراء المصـري 

بتطـــوير البنيـــة ) ١٩٩٩-١٩٨٥(فقـــد اخـــتص فـــي مرحلتـــه األولـــى . ليُواكـــب التغيـــرات التـــي مـــرَّ بهـــا المجتمـــع المصـــري

نقطة تحـوُّل رئيسـة فـي ) ١٩٩٩(ثم كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام . المعلوماتية في مصر

.تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية  (Think Tank)مسيرته، ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر

قضـايا ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز هـو المتميِّـز فـي مجـال دعـم اتخـاذ القـرار فـي

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع المــواطن المصــري الــذي يُعــد غ ايــة التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

اءة جهـود التنمية وهدفها األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في صـنع السياسـة العامـة وتعزيـز كفـ

.التنمية وفعاليتها، وترسيخ مجتمع المعرفة

تخـذي وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عاتقه مهمة أن يكون داعمًا لكل م

علـى (Think Tank)أحد أفضل مؤسسات الفكـروحتى يتسنى له ذلك، فإنه يسعى باستمرار إلى أن يكون . القرار

كــر، وقـد واكــب ذلـك اعتـراف إقليمــي ودولـي بـدوره الجــوهري كمؤسسـة ف. المسـتوى المحلـي واإلقليمــي والـدولي

(Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)برنـامج مراكـز الفكـر والمجتمعـات المدنيـة "كـان آخـره نتـائج 

؛ حيـث تـم اختيـار مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ ٢٠٢١التـي تـم اإلعـالن عنهـا فـي فبرايـر " بجامعة بنسلفانيا األمريكيـة

:القرار ليكون

 ال يوجـد ترتيـب ُمحـدد (٢٠٢٠لعـام " ١٩-كوفيـد"مركز فكر على مستوى العالم اسـتجابًة لجائحـة ٢٠ضمن أفضل

).للقائمة

 ــة الـــ ــد قــام ٦٤مــن بــين ٢١فــي المرتب ــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج جدي مركــز فكــر عل

ا ، أخــًذا بعــين االعتبــار أنــه ال يوجــد أي مركــز فكــر مصــري آخــر تــم تصــنيفه وفًقــا لهــذ٢٠٢٠بتطــويره خــالل عــام 

.المعيار

 ٢٠٢٠مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام ١٠١من إجمالي ١٤في المرتبة الـ.
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عن النشرة

ن الظـروف تعد أسعار السلع االستراتيجية مؤشـرًا للتغيـرات فـي العـرض والطلـب، وبالتـالي يمكـن أن تكشـف عـ

ة علــى غيــر الطبيعيــة التــي ينبغــي االهتمــام بهــا، ويســاعد رصــد أســعار األســواق الدوليــة فــي دعــم القــرارات القائمــ

لتحلــيالت األدلــة واالســتراتيجيات، وقــد أثبتــت أحــداث تقلبــات األســعار فــي الفتــرات الماضــية قيمــة المعلومــات وا

ورصـات السوقية في الوقـت المناسـب؛ مـن أجـل التخفيـف مـن اآلثـار السـلبية، ومعرفـة اتجاهـات األسـعار فـي الب

.  العالمية

رهــا مــن وغيوالــذهبوالقمــحكــالنفطويقــوم المركــز بــدور رئــيس فــي رصــد بيانــات أســعار الســلع االســتراتيجية، 

ة الســـلع االســـتراتيجية المحوريـــة، وتحليلهـــا ونشـــرها مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى قاعـــدة بيانـــات رويتـــرز العالميـــ

)Thomson Reuters( وإدارة معلومـات الطاقـة األمريكيـة ،)US EnergyInformation Administration( باإلضـافة ،

يس إلـى التقـارير الصـادرة عـن المنظمـات الدوليـة والمواقـع اإلخباريـة الدوليـة، وأهمهـا؛ الموقـع اإلخبـاري أويـل بــرا

)(Oil price ووكالة بلومبرج األمريكية ،(Bloomberg).



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢١أبريل ٦–) ٥٦(العدد -) ٢(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

دة، إدارة الجـو: خالص الشكر والتقدير إلى كل مـن

ــات، واإلدارة العامــة للخــدمات  وإدارة مــوارد البيان

مـل االحترافية؛ لتعاونها في سبيل إنجاز هـذا الع

.على الوجه األكمل

رئيس المركز

رئيس فريق اإلعداد

التصميم الجرافيكي

بثينة فرج. أ

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرئيسمساعد
القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرئيس

أحمـــــــد حبيــــــب. أ

فريق اإلعداد

أسمـاء دســوقـي. أ

ليلـى محيي الـدين. أ

عادل سمير. أ

اإلشراف العام
أسماء نور الدين. أ

مــــــدير اإلدارة العامــــــة لتحليــــــل المعلومــــــات 
والبحوث

رئيس التحرير
حلميأحمد.د

رئيس اإلدارة المركزية لمحور المعلومات
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أهم النقاط الرئيسة
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 ـا٦٤,٨٦، ليسجل ٢٠٢١أبريل ٢سعر خام برنت بنهاية تعامالت األسبوع المنتهي يوم ارتفع برميـل /دوالًرا أمريكي

ـــا٦٤,٥٧مقابـــل  بنســـبة ارتفـــاع ٢٠٢١مـــارس ٢٦بنهايـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي يـــوم برميـــل /دوالًرا أمريكي ،

بنهايـــة تعـــامالت ارتفاًعـــا، كمـــا شـــهد ســـعر خـــام غـــرب تكســـاس الوســـيط األمريكـــي•٠,٤٥أســـبوعي بلغـــت 

ـا٦١,٤٥، ليصـل إلـى٢٠٢١أبريـل ٢األسبوع المنتهي يوم  ـا٦٠,٩٧مقابـل برميـل / دوالًرا أمريكي برميـل / دوالًرا أمريكي

.•٠,٧٩، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت٢٠٢١مارس ٢٦بنهاية تعامالت األسبوع المنتهي يوم 

٢٠٢١أبريــل ٢األســعار العالميــة لكــل مــن القمــح والســكر بنهايــة تعــامالت األســبوع المنتهــي يــوم انخفضــت ،

الفتـرة األسـعار العالميـة لـألرز خـاللاسـتقرت األسعار العالمية للذرة وفول الصويا، فـي حـين ارتفعتبينما 

.نفسها

ـا٥٧٢,٥، لتسـجل ٢٠٢١أبريـل ٢أسعار البيليت العالمية خالل األسبوع المنتهي يوم ارتفعت طـن، /دوالًرا أمريكي

ا٥٦٥مقابل بنسـبة ارتفـاع أسـبوعي ٢٠٢١مـارس ٢٦بنهاية تعـامالت األسـبوع المنتهـي يـوم طن /دوالًرا أمريكي ،

.•١,٣٣بلغت 

ـا٨٠٦، لتسـجل٢٠٢١أبريـل ٢أسـعار الصـلب العالميـة خـالل األسـبوع المنتهـي يـوم ارتفعـت طـن، /دوالًرا أمريكي

ـــا٧٦٠,٣٥مقابـــل  ـــوم طـــن /دوالًرا أمريكي ـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي ي ، بنســـبة ارتفـــاع ٢٠٢١مـــارس ٢٦بنهاي

.•٦أسبوعي بلغت 

ـــوم انخفضـــت ـــد العالميـــة خـــالل األســـبوع المنتهـــي ي ـــل ٢أســـعار خـــام الحدي دوالًرا ١٦٣,٦٨، لتســـجل ٢٠٢١أبري

ا ا١٦٦,٨٩مقابلطن، /أمريكي بنسـبة ٢٠٢١مـارس ٢٦بنهايـة تعـامالت األسـبوع المنتهـي يـوم طـن /دوالًرا أمريكي ،

.•١,٩٢انخفاض أسبوعي بلغت 

 دوالًرا ١٧٢٦,٥، ليســـجل٢٠٢١أبريـــل ٢بنهايـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي يـــوم انخفاًضـــاشـــهد ســـعر الـــذهب

ــا ــة/أمريكي ــا١٧٣٢,٢مقابــلأوقي ــة / دوالًرا أمريكي ــوم أوقي ــة تعــامالت األســبوع المنتهــي ي ، ٢٠٢١مــارس ٢٦بنهاي

Æ•٠,٣٣بنسبة انخفاض أسبوعي بلغت

 ٢٠٢١أبريــل ٢بنهايــة تعــامالت األســبوع المنتهــي يــوم اســتقراًراشــهدت األســعار العالميــة لســماد اليوريــا ،

ا٣٧٨,٣٥لتسجل طن/دوالًرا أمريكي.
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تطـــور أسعــار البترول
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)برميل/دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

تطور أسعار خام برنت 
٢٠٢١أبريل ٢خالل األسبوع المنتهي يوم 

64.57 64.98 64.14 63.54 64.86 64.86

26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 31-Mar-21 1-Apr-21 2-Apr-21

تهـي سعر خام برنـت بنهايـة تعـامالت األسـبوع المنارتفع •
ــــا٦٤,٨٦، ليســــجل ٢٠٢١أبريــــل ٢يــــوم  برميــــل /دوالًرا أمريكي

ـــــل  ـــــا٦٤,٥٧مقاب ـــــة تعـــــامالت برميـــــل /دوالًرا أمريكي بنهاي
، بنســـــبة ارتفـــــاع ٢٠٢١مـــــارس ٢٦األســـــبوع المنتهـــــي يـــــوم 

.•٠,٤٥أسبوعي بلغت 

ــا إ• لــى أرجــع المحللــون أســباب ارتفــاع أســعار الــنفط عالمي
ط بعـد تفاؤل المستثمرين بشأن تعافي الطلب على الـنف

ا بدايـ+" أوبك "قرارات مجموعة  ة مـن بزيادة اإلنتاج تدريجي
زيـع شهر مايو الُمقبل، وكان ذلـك نتيجـة زيـادة عمليـات تو

ــد مــن الــدول منهــا الواليــات المتحــدة  اللقاحــات فــي العدي
تكريـر األمريكية، والتي شهدت ارتفاع استهالك مصافي ال

ى من النفط الخام األسبوع الماضي مقارنة بأي وقت مضـ
.منذ بدء الجائحة

وقــد شــهد ســعر خــام غــرب تكســاس الوســيط األمريكــي•
أبريــل ٢بنهايــة تعــامالت األســبوع المنتهــي يــوم ارتفاًعــا

ـــا٦١,٤٥، ليصـــل إلـــى٢٠٢١ ٦٠,٩٧مقابـــل برميـــل / دوالًرا أمريكي
ا منتهـي بنهايـة تعـامالت األسـبوع البرميـل / دوالًرا أمريكي

.•٠,٧٩، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت٢٠٢١مارس ٢٦يوم 

خــام غــرب وســعر ،خــام برنــتارتفــع كــل مــن ســعر 
بنهايــــة تعــــامالتتكســــاس الوســــيط األمريكــــي 

.٢٠٢١أبريل ٢األسبوع المنتهي يوم 

ــــــة • ــــــن إدارة معلومــــــات الطاق ــــــر الصــــــادر ع ــــــا للتقري وفًق
عـام فإنه منذ خمسـينيات القـرن الماضـي وحتـى،األمريكية

د كــان الفحــم هــو المصــدر الــرئيس والســائد فــي توليــ٢٠١٥
هالك الكهرباء في الواليـات المتحـدة األمريكيـة، وبلـغ اسـت

، ثـم ٢٠٠٧فـي عـام مليـاري كيلـووات الفحم ذروته ليصل إلـى 
ـــك ليصـــل إلـــى ـــدأ فـــي االنخفـــاض بعـــد ذل مليـــون ٧٧٣,٨ب

.٢٠٢٠حتى عام كيلووات
اء فـي بدأ استهالك الغـاز الطبيعـي كمصـدر لتوليـد الكهربـ•

ام الواليات المتحـدة األمريكيـة فـي االرتفـاع المطـرد منـذ عـ
، وقد تخطى مليار كيلووات١,٦ليصل إلى ٢٠٢٠وحتى عام ٢٠٠٠

حجـــم اســـتهالك الغـــاز الطبيعــــي نظيـــره مـــن اســــتهالك 
؛ بهـدف خفـض مليار كيلووات١,٤ليصل إلى ٢٠١٦الفحم عام 

.االنبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة
ومــن المالحــظ، أن الــنفط هــو األقــل اســتخداًما فــي توليــد•

ـــــدأ حجـــــم  ـــــث ب ـــــة بالمصـــــادر األخـــــرى، حي ـــــاء مقارن الكهرب
حتــى وصــل ٢٠٠٦اســتهالك الــنفط فــي االنخفــاض منــذ عــام 

.٢٠٢٠عام مليون كيلووات١٧,٥إلى 

ة حجم االستهالك لقطاع الكهرباء من مصادر الطاق
وفًقـــــــا إلدارة معلومـــــــات ) ٢٠٢٠-١٩٥٠(خـــــــالل الفتـــــــرة 

)EIA(الطاقة األمريكية 

ــارتفــع• ات عــدد منصــات التنقيــب عــن الــنفط فــي الوالي
٣٣٧ليصـــل إلـــى منصـــة ١٣المتحـــدة األمريكيـــة بواقـــع 

، وهو أقـل ٢٠٢١أبريل ٢في األسبوع المنتهي يوم منصة 
، منصـــة٢٢٥مـــن نظيـــره فـــي العـــام الماضـــي بمقـــدار  

عــدد منصــات التنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي وانخفــض 
علـى منصـة٩٢بعـدما اسـتقر عنـد منصة واحـدة بواقع 

ــى التــوالي ليســجل  منصــة، ٩١مــدار خمســة أســابيع عل
ـــذلك  ـــنفط ارتفـــعوب ـــب عـــن ال مجمـــوع منصـــات التنقي

أبريـل ٢والغاز الطبيعي مًعا في األسبوع المنتهي يوم 
فــي الواليــات المتحــدة منصــة نشــطة ٤٢٨ليصــبح ٢٠٢١

.األمريكية

Source: U.S. Energy Information Administration (EIA),    
https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/mer.pdf

حجم االستهالك لقطاع الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة 
)٢٠٢٠-١٩٥٠(بالواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة 

١٩٥٠ ١٩٦٠ ٢٠٢٠٢٠١٠

)كيلوواتمليار (

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠

الفحم

الطاقة النووية
الغاز الطبيعي

الطاقة المتجددة

النفط
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٢٠٢١أبريل ٦–) ٥٦(العدد -) ٢(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية

األسعار العالمية للقمح 01

أسعار الذرة العالمية
02

ارتفعـت، بينمـا ٢٠٢١أبريـل ٢األسعار العالمية لكل من القمح والسكر بنهايـة تعـامالت األسـبوع المنتهـي يـوم انخفضت

.األسعار العالمية لألرز خالل الفترة نفسهااستقرتاألسعار العالمية للذرة وفول الصويا، في حين 

4

فقــط؛ نظــًرا لعــدم إتاحــة ســعر الــذرة فــي كــل مــن الســعر العــالمي للــذرة فــي األرجنتــين(*) 
.الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل بقاعدة بيانات رويترز

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

ا تطور أسعار القمح عالمي(*)

٢٠٢١أبريل ٢خالل األسبوع المنتهي يوم 

ا تطور أسعار الذرة عالمي(*)

٢٠٢١أبريل ٢خالل األسبوع المنتهي يوم 

252.76

249.46
248.96

252.48

248.71 248.71

26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 31-Mar-21 1-Apr-21 2-Apr-21

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

رسعإتاحةلعدمنظًرا؛فقطواألرجنتينفرنسافيللقمحالعالميالسعرمتوسط(*)
.رويترزبياناتبقاعدةاألمريكيةالمتحدةالوالياتفيالقمح

237.99
235.73

233.96

241.83 241.83 241.83

26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 31-Mar-21 1-Apr-21 2-Apr-21

02
تبلـغ لارتفاًعـاشهدت األسعار العالمية للذرة األرجنتينـي •

ا٢٤١,٨٣نحو  وع بنهايـة تعـامالت األسـبطـن/دوالًرا أمريكي

دوالًرا ٢٣٧,٩٩، مقابــــــــــل ٢٠٢١أبريــــــــــل ٢المنتهــــــــــي يــــــــــوم 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــوم طـــــــــــــــن/أمريكي ـــــــــــــــة تعـــــــــــــــامالت ي بنهاي

.•١,٦١، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت ٢٠٢١مارس ٢٦

لــى أرجــع المحللــون ســبب ارتفــاع ســعر الــذرة األرجنتينــي إ•

ــث بــدأ موعــد حصــاده مــع بدايــة  ارتفــاع الطلــب عليــه، حي

؛ ممــــا أدى إلــــى ارتفــــاع حجــــم صــــادرات ٢٠٢١شــــهر أبريــــل 

.الحبوب باألرجنتين

وقــد أدت األســعار المرتفعــة إلــى رفــع عائــدات صــادرات •

الحبــــوب فــــي األرجنتــــين؛ حيــــث ارتفعــــت عائــــدات قطــــاع 

٢٠٢١فــي شــهر مــارس %٥٣,٢٢الصــادرات الزراعيــة بنســبة 

٦,٧٢، وقـــد ســـجلت العائـــدات ٢٠٢١مقارنـــة بشـــهر فبرايـــر 

.٢٠٢١خالل الربع األول من عام دوالرمليارات

ـا خـالل األسـبوع المنتانخفضت• هـي أسعار القمـح عالمي

ـا٢٤٨,٧١لتسـجل نحـو ٢٠٢١أبريـل ٢يوم  طـن، /دوالًرا أمريكي

ا٢٥٢,٧٦مقابل  ٢٦بنهاية تعامالت يـومطن /دوالًرا أمريكي

.•١,٦، بنسبة انخفاض أسبوعي بلغت ٢٠٢١مارس 

ا إ• لـى أرجع المحللون أسباب انخفاض سعر القمح عالمي

اســــــتمرار انخفــــــاض الطلــــــب علــــــى القمــــــح األوروبــــــي، 

ــباإلضــافة إلــى  ا عــدم اإلعــالن عــن مناقصــات عالميــة حالي

.األوروبييمكن أن تحفز الطلب على القمح 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢١أبريل ٦–) ٥٦(العدد -) ٢(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

كيـة بالواليات المتحـدة األمريالصوياأسعار فولارتفعت•

٥٤٠,٨٠، لتســجل ٢٠٢١أبريــل ٢خــالل األســبوع المنتهــي يــوم 

ــــا ــــل طــــن، /دوالًرا أمريكي ــــا٥٣٩,٥مقاب طــــن /دوالًرا أمريكي

ـــوم  ـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي ي ، ٢٠٢١مـــارس ٢٦بنهاي

.•٠,٢٤بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت 

كـي أرجع المحللون سبب ارتفاع أسعار فول الصويا األمري•

إلــى ارتفــاع المخــاوف بشــأن انخفــاض اإلمــدادات منــه فــي 

الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة، وذلــــك بعــــد إعــــالن وزارة 

الزراعــــة األمريكيــــة توقعاتهــــا بشــــأن خفــــض المــــزارعين 

.مساحات زراعة المحاصيل النقدية الرئيسة هذا العام

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية : تابع
األسعار العالمية لفول الصويا 03

خـــالل األســـبوع اســـتقراًرا شـــهدت أســـعار األرز األبـــيض•

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المنتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ي

ا٤٨٣,٣٣، لتسجل ٢٠٢١أبريل ٢ طن/دوالًرا أمريكي.

ى أرجــع المحللــون ســبب اســتقرار أســعار األرز األبــيض إلــ•

اســـتقرار الطلـــب العـــالمي علـــى األرز؛ ممـــا دفـــع كـــل مـــن 

ة فيتنــام وتايالنــد لخفــض أســعار صــادرات األرز؛ لمحاولــ

ن استعادة قدرتهم التنافسـية أمـام الهنـد، علـى الـرغم مـ

ــــزال منافًســــا  ــــدي، والــــذي ال ي اســــتقرار ســــعر األرز الهن

.ألسعار األرز في فيتنام وتايالند

األسعار العالمية لألرز األبيض 04

05

5

Source: Thomson Reuters.

حـة سـعر السعر العالمي لفول الصويا في الواليات المتحدة األمريكية فقط؛ نظًرا لعدم إتا(*) 
.فول الصويا في البرازيل بقاعدة بيانات رويترز

.تايالند وفيتنام وباكستانمتوسط السعر العالمي لألرز األبيض في 

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

)طن/ دوالر أمريكي(

ا تطور أسعار فول الصويا عالمي(*)

٢٠٢١أبريل ٢خالل األسبوع المنتهي يوم 

ا تطور أسعار األرز األبيض عالمي
٢٠٢١أبريل ٢خالل األسبوع المنتهي يوم 

539.50 537.50 527.80
553.50 540.80 540.80

26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 31-Mar-21 1-Apr-21 2-Apr-21

483.33 483.33 483.33 483.33 483.33 483.33

26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 31-Mar-21 1-Apr-21 2-Apr-21

أسعار السكر العالمية

ـا خـالل األسـبوع المنانخفضت• تهـي أسـعار السـكر عالمي
ا٤٢٣,٤لتسجل ٢٠٢١أبريل ٢يوم  مقابلطن، /دوالًرا أمريكي

ـــــا٤٣٧,١ بنهايـــــة تعـــــامالت األســـــبوع طـــــن /دوالًرا أمريكي
، بنســـبة انخفـــاض أســـبوعي ٢٠٢١مـــارس ٢٦المنتهـــي يـــوم 

.•٣,١٣بلغت 

أرجـــع المحللـــون أســـباب انخفـــاض أســـعار الســـكر إلـــى •
ارتفـــــاع حجـــــم اإلنتـــــاج مـــــن الســـــكر بالهنـــــد، واســـــتمرار

عليـــه، حيـــث دفعـــت الطلـــبانخفـــاضبشـــأنالمخـــاوف
فـــي أوروبـــا وفرنســـا ) ١٩-كوفيـــد(الموجـــة الثالثـــة لجائحـــة 

وألمانيـــا وإيطاليـــا إلـــى توســـيع إجـــراءات اإلغـــالق؛ ممــــا 
ـــى الســـلع  ـــب عل ســـيقلل مـــن النمـــو االقتصـــادي، والطل

.األساسية

ــل • ــال البرازيلــي مقاب ر الــدوالكمــا أدى انخفــاض قيمــة الري
ســـكر تشـــجيع المنتجـــين البـــرازيليين علـــى تصـــدير الإلـــى 

.بالدوالر

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوسط

ا تطور أسعار السكر عالمي
٢٠٢١أبريل ٢خالل األسبوع المنتهي يوم 

437.10 431.10 429.80 420.00 423.40 423.40

26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 31-Mar-21 1-Apr-21 2-Apr-21

)طن/ دوالر أمريكي(
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٢٠٢١أبريل ٦–) ٥٦(العدد -) ٢(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

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  عالمي
٢٠٢١أبريل ٢خالل األسبوع المنتهي يوم 

565.00 565.00 565.00 565.00

565.00

572.50

26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 31-Mar-21 1-Apr-21 2-Apr-21

اتطور أسعار الصلب  عالمي
٢٠٢١أبريل ٢خالل األسبوع المنتهي يوم 

اتطور أسعار خام الحديد  عالمي
٢٠٢١أبريل ٢خالل األسبوع المنتهي يوم 

760.35 761.95 763.59 765.30 806.00 806.00

26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 31-Mar-21 1-Apr-21 2-Apr-21

وع األسعار العالمية لخام الحديـد خـالل األسـبانخفضت•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ي

ــا١٦٣,٦٨، لتســجل ٢٠٢١أبريــل ٢ مقابــلطــن، /دوالًرا أمريكي
ــــا١٦٦,٨٩ بنهايــــة تعــــامالت األســــبوعطــــن /دوالًرا أمريكي

، بنســبة انخفــاض أســبوعي ٢٠٢١مــارس ٢٦المنتهــي يــوم 
Æ•١,٩٢بلغت 

يـة أرجع المحللون أسباب االنخفاض في األسعار العالم•
ئ لخام الحديد إلـى انخفـاض النشـاط التجـاري فـي المـوان

.الصينية، وانخفاض أسعار حديد التسليح

ــض مصــانع الصــلب الصــينية إ• نتــاج مــن المتوقــع أن تخفِّ
الصــلب؛ لمواجهــة المخــاطر الخاصــة بهــوامش الربحيــة 

قلـل للمصانع الصـينية خـالل األشـهر المقبلـة، وهـو مـا ي
ل من ضرورة الشراء السريع لخام الحديـد للوفـاء بجـداو

إنتـــاج الصـــلب، والســـماح بفـــائض مـــن خـــام الحديـــد فـــي 
.الموانئ الصينية

تهـي أسعار الصلب العالمية خالل األسبوع المنارتفعت•
ــــة٨٠٦، لتســــجل٢٠٢١أبريــــل ٢يــــوم  طــــن، /دوالرات أمريكي

ـــــل  ـــــا٧٦٠,٣٥مقاب ـــــة تعـــــامالت طـــــن /دوالًرا أمريكي بنهاي
ــــوم  ، بنســــبة ارتفــــاع ٢٠٢١مــــارس ٢٦األســــبوع المنتهــــي ي

.•٦أسبوعي بلغت 

ـا• إلـى أرجع المحللون سـبب ارتفـاع أسـعار  الصـلب عالمي
لب ارتفاع تكاليف المواد الخام، وارتفاع الطلـب علـى الصـ

بـــل الصـــين والهنـــد والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــ
ِ
ة مـــن ق

وأوروبا واألسـواق الناشـئة األخـرى، مـع تعـافي األسـواق
.العالمية، وإعادة فتح األنشطة التجارية

ى ومــن المتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع تكــاليف المــواد الخــام إلــ•
.األشهر المقبلةخالل أسعار الصلب استمرار ارتفاع 

منتهي أسعار البيليت العالمية خالل األسبوع الارتفعت•
ــــوم  ــــا٥٧٢,٥، لتســــجل ٢٠٢١أبريــــل ٢ي طــــن، /دوالًرا أمريكي

ا٥٦٥مقابل بوع بنهاية تعـامالت األسـطن /دوالًرا أمريكي
، بنســــبة ارتفــــاع أســــبوعي ٢٠٢١مــــارس ٢٦المنتهــــي يــــوم 

Æ•١,٣٣بلغت 

ــا لمؤسســة فاســت مــاركتس • يرجــع ،Fastmarketsوفًق
ــا إلــى ارتفــاع ال طلــب ســبب ارتفــاع أســعار البيليــت عالمي

ــي فــي آســ ــه، حيــث ارتفعــت أســعار البيليــت اإليران يا؛ علي
.  نتيجة الطلب اآلسيوي القوي عليه

166.89 166.97 166.99
166.90

163.68 163.68

26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 31-Mar-21 1-Apr-21 2-Apr-21



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢١أبريل ٦–) ٥٦(العدد -) ٢(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

تطـــور أسعــار المعادن: تابع

أسعار الذهب العالمية 04

تطـــور أسعــار األسمدة

أسعار سماد اليوريا

7

)أوقية/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

.للذهبالعالميالسعر

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

ا تطور أسعار الذهب عالمي
٢٠٢١أبريل ٢خالل األسبوع المنتهي يوم 

ا تطور أسعار سماد اليوريا عالمي
٢٠٢١أبريل ٢خالل األسبوع المنتهي يوم 

378.35 378.35 378.35 378.35 378.35 378.35

26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 31-Mar-21 1-Apr-21 2-Apr-21

1732.20

1712.10

1683.90

1713.80
1726.50 1726.50

26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 31-Mar-21 1-Apr-21 2-Apr-21

ـــا (*) ـــز بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، ومصـــ(متوســـط الســـعر العـــالمي لليوري ر، نيـــو أورلين
).والخليج العربي، وأوكرانيا

ـــا • اســـتقراًراشـــهدت األســـعار العالميـــة لســـماد اليوري

، ٢٠٢١أبريـــل ٢بنهايـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي يـــوم 

ا٣٧٨,٣٥لتسجل طن/دوالًرا أمريكي.

أرجــــع المحللــــون ســــبب اســــتقرار األســــعار العالميــــة •

لســـماد اليوريـــا إلـــى جمـــود النشـــاط فـــي ســـوق اليوريـــا 

ــا؛ حيــث انتظــر التجــار وضــوح اتجــاه أســعار اليور  يــا عالمي

عـد بعد إتمام مناقصة شراء اليوريا التـي أجرتهـا الهنـد ب

.غيابها لمدة ثالثة أشهر عن سوق اليوريا

ــا • بنهايــة تعـــامالتانخفاًضــاشــهد ســعر الــذهب عالمي

دوالًرا ١٧٢٦,٥، ليسـجل٢٠٢١أبريـل ٢األسبوع المنتهي يـوم 

ا١٧٣٢,٢مقابلأوقية/أمريكيا ة بنهايأوقية / دوالًرا أمريكي

ــوم  ، بنســبة ٢٠٢١مــارس ٢٦تعــامالت األســبوع المنتهــي ي

Æ•٠,٣٣انخفاض أسبوعي بلغت

أرجـــع المحللــــون أســـباب انخفــــاض األســـعار العالميــــة •

، للـــذهب إلـــى ارتفـــاع قيمـــة عائـــدات الســـندات األمريكيـــة

ـــة  ـــدوالر أمـــام العمـــالت األجنبي وارتفـــاع قيمـــة مؤشـــر ال

األخــرى؛ ممـــا انعكــس ســـلًبا علـــى جاذبيــة المـــالذ اآلمـــن 

).الذهب(



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢١أبريل ٦–) ٥٦(العدد -) ٢(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

ملحق إحصائي
يتضمن تطور أسعار المحاصيل الزراعية 

والمعادن والبترول، ونسب التغير الشهري 
والسنوي لها



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢١أبريل ٦–) ٥٦(العدد -) ٢(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

ملحق إحصائي

أســـعار محصول الذرة

التغير السنوي
)•(

التغير الشهري
)•(

السعر في
2021أبريل 2

الدولة

37.65 1.11 241.83 األرجنتين

)طن/ دوالر أمريكي(

أســـعار محصول فول الصويا

التغير السنوي
)•(

التغير الشهري
)•(

السعر في
2021أبريل 2

الدولة

55.81 0.37 540.80
الواليات المتحدة 

األمريكية

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

9

أسعار البترول العالمية

التغير السنوي
)•(

التغير الشهري
)•(

السعر في
2021أبريل 2

السلعة

162.17 1.84 64.86 خام برنت 

142.69 2.85 61.45 خام غرب تكساس 

40.00 8.70 337 )حفار(حفارات البترول

)برميل/ دوالر أمريكي(

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

أســـعار محصول القمح

التغير السنوي
)•(

التغير الشهري
)•(

السعر في
2021أبريل 2

الدولة

2.09 - 254.26 األرجنتين

14.49 15.81 243.15 فرنسا

)طن/ دوالر أمريكي(

أسعار  السكر العالمية

التغير السنوي
)•(

التغير الشهري
)•(

السعر في
2021أبريل 2

السلعة

23.80 7.57 423.40 السكر األبيض 

)طن/ دوالر أمريكي(



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢١أبريل ٦–) ٥٦(العدد -) ٢(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية 

ملحق إحصائي

أســـعار المعادن 

التغير السنوي
)•(

التغير الشهري
)•(

السعر في
2021أبريل 2

السلعة

103.73 4.69 163.68 خام الحديد

67.15 0.44 572.50 البيليت

104.57 10.11 806.00 الصلب

9.40 0.23 1726.50 )أوقية/دوالر(الذهب

)طن/ دوالر أمريكي(

10
Source: Thomson Reuters.

أســـعار محصول األرز األبيض 

التغير السنوي
)•(

التغير الشهري
)•(

السعر في
2021أبريل 2

الدولة

5.26 5.66 500.00 تايالند

24.39 0.99 510.00 فيتنام

15.79 2.22 440.00 باكستان

)طن/ دوالر أمريكي(

أســـعار سماد اليوريا

التغير السنوي
)•(

التغير الشهري
)•(

السعر في
2021أبريل 2

الدولة/ المنطقة

77.83 9.22 424.39
الواليات –نيو أورلينز 

المتحدة األمريكية

65.63 1.27 397.50 مصر

45.81 1.66 356.50 الخليج العربي

52.97 8.84 335.00 أوكرانيا

)طن/ دوالر أمريكي(
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