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عن المركز

عـدة تحـوُّالت، -١٩٨٥منـذ نشـأته عـام -شهد مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار التـابع لمجلـس الـوزراء المصـري 

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

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

ي قضـايا ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز هو األكثر تميزا في مجـال دعـم اتخـاذ القـرار فـ

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

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

(Think Tank)إحـدى أفضـل مؤسسـات الفكـروحتى يتسنى له ذلـك، فإنـه يسـعى باسـتمرار إلـى أن يكـون . القرار

فكـر، وقـد واكـب ذلـك اعتـراف إقليمـي ودولـي بـدور المركـز كمؤسسـة. على المستوى المحلي واإلقليمـي والـدولي

ــا فــي نتــائج  برنــامج مراكــز الفكــر والمجتمعــات المدنيــة "وهــو مــا ظهــر جلي(Think Tanks and Civil Societies 

Program, TTCSP) "؛ حيـــث تــم اختيـــار مركـــز ٢٠٢١التـــي تــم اإلعـــالن عنهــا فـــي فبرايــر " بجامعــة بنســـلفانيا األمريكيــة

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

 ال يوجــد ترتيــب مُحــدد (٢٠٢٠لعــام " ١٩-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اسـتجابةً لجائحــة ٢٠ضـمن أفضــل
).للقائمة

 مركـز فكـر علـى مسـتوى العـالم كصـاحب أفضـل فكـرة أو نمـوذج جديـد قـام بتطـويره٦٤من بـين ٢١في المرتبة
.، أخذًا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار٢٠٢٠خالل عام 

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

 سـتيفي أووردز"باإلضـافة إلـى فـوز المركـز بعـدة جـوائز ضـمن مسـابقة مؤسسـة"(STEVIE Awards)  العالميـة

فريــق ٧٠٠برونزيــة مــن بــين أكثــر مــن ) ٤(جــائزة ذهبيــة، و) ١: (، ومــن بــين تلــك الجــوائز٢٠٢٢المُعلــن عنهــا فــي أبريــل

.دولة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا١٧متنافس من 

 بجـائزة ٢٠٢٢كمـا فــاز المركـز فــي يونيــو(SAG Award)   وصــف "األمريكيـة الممنوحــة لإلصــدارة الرقميـة للمركــز

.ألف مؤسسة دولية حول العالم١٠٠من بين نحو " مصر بالمعلومات
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عن النشرة

كشـف عـن تعد أسعار السلع االستراتيجية العالميـة مؤشـرًا للتغيـرات فـي العـرض والطلـب، وبالتـالي يمكـن أن ت

القائمـة الظروف غير الطبيعية التي ينبغي االهتمام بها، ويساعد رصد أسعار األسواق الدولية فـي دعـم القـرارات

ات علـــى األدلـــة واالســـتراتيجيات، وقـــد أثبتـــت أحـــداث تقلبـــات األســـعار فـــي الفتـــرات الماضـــية قيمـــة المعلومـــ

سـعار فـي والتحليالت السوقية في الوقت المناسب؛ مـن أجـل التخفيـف مـن اآلثـار السـلبية، ومعرفـة اتجاهـات األ

. البورصات العالمية

ــة،  ــات أســعار الســلع االســتراتيجية العالمي ــدور رئــيس فــي رصــد بيان ــذهبواوالقمــحكــالنفطويقــوم المركــز ب ل

رز العالميـة وغيرها من السلع االستراتيجية المحورية، وتحليلها ونشرها من خالل االعتماد على قاعدة بيانات رويت

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

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

)(Oil price ووكالة بلومبرج األمريكية ،(Bloomberg).
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اإلدارة : خــــالص الشــــكر والتقــــدير إلــــى كــــل مــــن

ـــات، واإلدارة  العامـــة للجـــودة، وإدارة مـــوارد البيان

بيل العامة للخدمات االحترافية؛ لتعاونها فـي سـ

.إنجاز هذا العمل على الوجه األكمل

رئيس المركز

رئيس فريق اإلعداد

التصميم الجرافيكي

بثينة فرج. أ

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرئيسمساعد
القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرئيس

أحمــد حبيــب. أ

فريق اإلعداد

أحمد الحداد. أ

حاتم عبد العظيم. أ

اإلشراف العام
أسماء نور الدين. أ

ـــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــس اإلدارة المركزيَّ ـــــــــــــــــــب رئيــ نائ
لمحور المعلومات والبيانات

رئيس التحرير
حلميأحمد.د

ـــــة لمحــــور المعلومـــــات  رئــــيس اإلدارة المركزيَّ
والبيانات

المراجعة والتدقيق
هبة أبو الوفا. أ

مدير اإلدارة العامة للجودة

وليد رشاد. أ

عبد الحميد حلمي. أ

فريق العمل
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٢٠٢٢أكتوبر  ٢٥–)١٣٧(العدد -) ٣(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

قائمة المحتويات

5أهم النقاط الرئيسة

6لتطـــور أسعــار البترو:  أولًا

7ةتطـــور أسعــار المحاصيل الزراعي: ثانيًا

9نتطـــور أسعــار المعاد: ثالثًا

10تطـــور أسعــار األسمدة: رابعًا

11ملحق إحصائي
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أهم النقاط الرئيسة

5

دوالًرا٩٣.٥٠ليسجل؛٢٠٢٢أكتوبر٢١يومالمنتهياألسبوعتعامالتبنهايةبرنتخامسعرمتوسطارتفع•

بنسبة،٢٠٢٢أكتوبر١٤يومالمنتهياألسبوعتعامالتبنهايةبرميل/أمريكيادوالًرا٩١.٦٣مقابلبرميل/أمريكيا

تعامالتبنهايةاألمريكيالوسيطتكساسغربخامسعرانخفضكما،%٢.٠٤بلغتأسبوعيارتفاع

برميل/أمريكيادوالًرا٨٥.٦١مقابل،برميل/أمريكيادوالًرا٨٥.٠٥إلىليصل،٢٠٢٢أكتوبر٢١يومالمنتهياألسبوع

.%٠.٦٥بلغتأسبوعيانخفاضبنسبة٢٠٢٢أكتوبر١٤يومالمنتهياألسبوعتعامالتبنهاية

بنهاية)والذرةوالسكر،الصويا،وفولالقمح،(منلكلالزراعيةللسلعالعالميةاألسعارانخفضت•

.نفسهاالفترةخاللاألبيضاألرزاستقربينما،٢٠٢٢أكتوبر٢١يومالمنتهياألسبوعتعامالت

تعامالتبنهايةطن/أمريكيادوالًرا٥٢٥.٠٠نحوليبلغاستقراًراللبيليتالعالميةاألسعارمتوسطشهد•

.٢٠٢٢أكتوبر٢١يومالمنتهياألسبوع

دوالًرا٥٢١.٩٧لتسجل،٢٠٢٢أكتوبر٢١يومالمنتهياألسبوعخاللانخفاًضاللصلبالعالميةاألسعارشهدت•

بنسبة،٢٠٢٢أكتوبر١٤فيالمنتهياألسبوعتعامالتبنهايةطن/أمريكيادوالًرا٥٣٣.٧٠مقابل،طن/أمريكيا

.%٢.٢٠أسبوعيانخفاض

دوالًرا١٦٥١.٠٠نحولتسجل،٢٠٢٢أكتوبر٢١فيالمنتهياألسبوعخاللارتفاًعاللذهبالعالميةاألسعارشهدت•

بنسبة،٢٠٢٢أكتوبر١٤فيالمنتهياألسبوعتعامالتبنهايةأوقية/أمريكيادوالًرا١٦٤١.٧٠مقابل،أوقية/أمريكيا

.%٠.٥٧بلغتأسبوعيارتفاع

بنهايةطن/أمريكيادوالًرا٦٦٠.٧٩نحولتبلغانخفاًضااليوريالسمادالعالميةاألسعارمتوسطشهد•

األسبوعتعامالتبنهايةطن/أمريكيادوالًرا٦٨٥.٦٣مقابل،٢٠٢٢أكتوبر٢١يومالمنتهياألسبوعتعامالت

.%٣.٦٢بلغتأسبوعيانخفاضبنسبة،٢٠٢٢أكتوبر١٤يومالمنتهي
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متوســـــط ســـــعر خـــــام برنـــــت بنهايـــــة تعـــــامالت ارتفـــــع•
؛ ليســــــــجل  ٢٠٢٢أكتــــــــوبر ٢١األســــــــبوع المنتهــــــــي يــــــــوم  

ـــــــــــادوالًرا٩٣,٥٠ دوالًرا ٩١,٦٣مقابــــــــــــل برميــــــــــــل/أمريكي
ــا ي يــوم بنهايــة تعــامالت األســبوع المنتهــبرميــل /أمريكي

%.٢,٠٤، بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت ٢٠٢٢أكتوبر  ١٤

أرجــــع المحللـــــون الســـــبب فـــــي ارتفـــــاع أســـــعار الـــــنفط •
د العالميـــة إلـــى الحظـــر الوشـــيك الـــذي سيفرضـــه االتحـــا

ضـًلا األوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية، ف
+).أوبك(عن خفض اإلنتاج من مجموعة 

ســــعر خــــام غــــرب تكســــاس الوســــيط انخفــــضبينمــــا •
ـــــوم األمريكـــــي ـــــة تعـــــامالت األســـــبوع المنتهـــــي ي بنهاي

ــــا٨٥,٠٥، ليصــــل إلــــى ٢٠٢٢أكتــــوبر ٢١ برميــــل، /دوالًرا أمريكي
ـــــا٨٥,٦١مقابـــــل  بنهايـــــة تعـــــامالت برميـــــل /دوالًرا أمريكي

بنســـبة انخفـــاض ٢٠٢٢أكتـــوبر ١٤األســـبوع المنتهـــي يـــوم 
%.٠,٦٥أسبوعي بلغت 

خـام فـي حـين تراجـع سـعر خام برنـت،ارتفع سعر 
بنهايــــــة ، األمريكـــــيغـــــرب تكســـــاس الوســــــيط 

.٢٠٢٢أكتوبر ٢١تعامالت األسبوع المنتهي يوم 

مـــن المتوقـــع أن ترتفـــع تجـــارة الـــنفط الخـــام 
كل والمكثفات العالميـة متوسـطة األجـل بشـ

.كبير ، يليه زيادة تدريجية بعد ذلك

ــــر منظمــــة أوبــــك، مــــن المتوقــــع أن يرتفــــع • وفًقــــا لتقري

مليــون ٣٣,٩إجمـالي تجــارة الـنفط الخــام والمكثفـات مــن 

ــا فــي عــام  ــى مــا يقــرب مــن ٢٠٢١برميــل يومي ــون ٤٠,٥إل ملي

ا بحلول عام  وسيظل الشـرق األوسـط . ٢٠٤٥برميل يومي

تـرة إلى حد بعيد أهم مصدر للنفط والمكثفات طـوال الف

ـــب المتزايـــد علـــى الســـوائل  القادمـــة تماشـــًيا مـــع الطل

ــــــد  النفطيــــــة لمنظمــــــة أوبــــــك، ومــــــن المتوقــــــع أن تزي

ــا فــي عــام ١٥,٧صــادراتها مــن  إلــى ٢٠٢١مليــون برميــل يومي

ا في عام ٢٢,٧ ٢٠٤٥مليون برميل يومي .

مــــن المتوقــــع أن تنمــــو صــــادرات أمريكــــا الالتينيــــة مــــن •

ـا فـي عـام٥,٧النفط بقوة، لتصل إلى  ماليـين برميـل يومي

ــا فــي عــام ٣,٤، مقارنــة بنحــو ٢٠٤٥ ٢٠٢١ماليــين برميــل يومي ،

ومـــــن المتوقـــــع أن تبلـــــغ صـــــادرات الواليـــــات المتحـــــدة 

لتسـجل ٢٠٢٥األمريكية وكندا من النفط ذروتهـا فـي عـام 

ــــا، يليــــه انخفــــاض تــــدريجي إلــــ٤,٧ ى ماليــــين برميــــل يومي

.٢٠٤٥مليون برميل يوميا في عام ٢,٣

تطـــور أسعــار البترول: أولًا

عــدد ارتفـع، )Baker Hughes(هيــوز وفًقـا لشـركة بيكــر•

ـــات المتحـــد ـــنفط فـــي الوالي ـــب عـــن ال ة منصـــات التنقي

م في األسبوع المنتهي يومنصة ٦١٢األمريكية لتسجل 

ــــــة باألســــــبوع الســــــابق بمقــــــدار٢٠٢٢أكتــــــوبر ٢١ ، مقارن

ن الغـاز عدد منصات التنقيب عاستقربينما . منصتين

م في األسبوع المنتهي يومنصة ١٥٧الطبيعي ليسجل 

فـعارت، مقارنـة باألسـبوع السـابق، وبـذلك ٢٠٢٢أكتـوبر ٢١

ي مجمــوع منصــات التنقيــب عــن الــنفط والغــاز الطبيعــ

ليسـجل ٢٠٢٢أكتـوبر  ٢١مًعا في األسـبوع المنتهـي يـوم  

ـــةمنصـــة ٧٦٩ ـــات المتحـــدة األمريكي نشـــطة فـــي الوالي

.  ٢٠٢٢أكتوبر ١٤مقارنة باألسبوع المنتهي يوم 

٢٠٤٥-٢٠٢١، *الصادرات العالمية من الخام والمكثفات حسب المنشأ 

)برميل/دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

ا  تطور متوسط أسعار خام برنت عالمي
٢٠٢٢أكتوبر ٢١خالل األسبوع المنتهي يوم 

//

91.63 91.62 90.03 92.41 92.38 93.50

14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22
//

Source: OPEC



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢٢أكتوبر  ٢٥–)١٣٧(العدد -) ٣(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

ـــة للقمـــح • ـــا شـــهد متوســـط األســـعار العالمي انخفاًض

ـا٣٨٣,٥٥ليبلغ نحـو  بنهايـة تعـامالتطـن/دوالًرا أمريكي

، مقابــــــــل ٢٠٢٢أكتــــــــوبر ٢١األســــــــبوع المنتهــــــــي يــــــــوم 

ــا٣٨٦,٥٨ وع بنهايــة تعــامالت األســبطــن/دوالر ًا أمريكي

، بنســبة انخفــاض أســبوعي ٢٠٢٢أكتــوبر  ١٤المنتهــي يــوم 

Æ%٠,٧٨بلغت 

أرجــع المحللـــون الســبب فـــي انخفــاض أســـعار القمـــح •

إلــــى الطقــــس المعتــــدل الــــذي ســــاعد علــــى العالميــــة

ر العمــل بموســم الحصــاد فــي الخريــف فــي فرنســا، أكبــ

.منتج للحبوب في االتحاد األوروبي

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية: ثانيًا

األسعار العالمية للقمح 01

أسعار الذرة العالمية 02

7

02

ــــذرة • ــــة لل انخفاًضــــاشــــهد متوســــط األســــعار العالمي

ا٢٧٦,٣٨ليسجل نحو  ت بنهاية تعامالطن/دوالًرا أمريكي

، مقابـــــــــل ٢٠٢٢أكتـــــــــوبر ٢١األســـــــــبوع المنتهـــــــــي يـــــــــوم 

ـــا٢٧٩,٩٥ ـــة تعـــامالت األســـبوطـــن/دوالًرا أمريكي ع بنهاي

، بنســـبة انخفـــاض أســـبوعي ٢٠٢٢أكتـــوبر١٤المنتهــي يـــوم 

%.١,٢٧بلغت 

أرجـــع المحللـــون الســـبب فـــي انخفـــاض أســـعار الــــذرة •

وكــــــذلك (العالميــــــة إلــــــى وصــــــول الــــــذرة األوكرانيــــــة 

ـــذرة األوروبيـــة، كمـــا زادت شـــركة)" البرازيليـــة لســـوق ال

Strategie Grains االستشـــــارية توقعاتهـــــا لـــــواردات

مليـون ٢٣,٠إلـى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢االتحاد األوروبي مـن الـذرة فـي 

ــا متوقعــة الشــهر الماضــي، وكــذلك ٢١,٤طــن مــن  مليونً

مليـون ١٢,٨زادت من توقعاتها للواردات من أوكرانيا إلى 

ماليــــين كانــــت متوقعــــة فــــي ســــبتمبر ١٠,٤طــــن مقابــــل 

.الماضي

بنهايـــة) القمـــح، والـــذرة، وفـــول الصـــويا، والســـكر(األســـعار العالميـــة للســـلع الزراعيـــة لكـــل مـــن انخفضـــت

.األرز األبيض خالل الفترة نفسهااستقر، بينما ٢٠٢٢أكتوبر ٢١تعامالت األسبوع المنتهي يوم 

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

متوســـط الســـعر العـــالمي للقمـــح فـــي فرنســـا واألرجنتـــين وروســـيا والواليـــات المتحـــدة(*) 
.األمريكية

386.58
388.26

382.31

380.79

382.94 383.55

14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22

//

ا تطور متوسط أسعار القمح عالمي(*)

٢٠٢٢أكتوبر ٢١خالل األسبوع المنتهي يوم 

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

279.95 280.19
280.67

275.72

278.31

276.38

14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22
//

.زيلمتوسط السعر العالمي للذرة في األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية والبرا(*) 

ا تطور متوسط أسعار الذرة عالمي(*)

٢٠٢٢أكتوبر ٢١خالل األسبوع المنتهي يوم 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢٢أكتوبر  ٢٥–)١٣٧(العدد -) ٣(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

شـــــهد متوســـــط األســـــعار العالميـــــة لـــــألرز األبـــــيض •

بنهايـة طن /دوالرات أمريكية٤٠٦,٦٧نحو ليبلغاستقراًرا

.  ٢٠٢٢أكتوبر ٢١تعامالت األسبوع المنتهي يوم 

أرجـــــع المحللـــــون الســـــبب فـــــي اســـــتقرار أســـــعار األرز •

ا إلى استقرار الطلب والمعروض من هاألبيض عالمي.

ـــا بنهايـــالصـــوياأســـعار فـــولمتوســـطانخفـــض• ة عالمي
، ليســجل ٢٠٢٢أكتــوبر ٢١تعــامالت األســبوع المنتهــي يــوم 

ـــــــــا٥٣٢,٩٣ دوالًرا ٥٣٣,٨٣مقابـــــــــل طـــــــــن، /دوالًرا أمريكي
ـــا وم        بنهايـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي يـــطـــن /أمريكي

.%٠,١٧، بنسبة انخفاض أسبوعي بلغت ٢٠٢٢أكتوبر ١٤

ويا أرجع المحللون السبب في انخفاض أسعار فول الص•
ــــا إلــــى تراجــــع العقــــود اآلجلــــة لفــــول الصــــويا فــــي  عالمي

أكتــوبر بســبب مخــاوف ١٨الواليــات المتحــدة يــوم الثالثــاء 
ـــى اإلمـــدادات  ـــب ســـيتجهون إل مـــن أن المشـــترين األجان

.البديلة لتلبية احتياجاتهم من الواردات

تابع -تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية 
األسعار العالمية لفول الصويا

األسعار العالمية لألرز األبيض

8

أسعار السكر العالمية

ـا خـالل األسـمتوسطانخفض• بوع أسعار السكر عالمي
ـــــــوم  ـــــــوبر ٢١المنتهـــــــي ي دوالًرا ٥٣٣,٠لتســـــــجل ٢٠٢٢أكت

ا ـا٥٥٩,٣٠مقابـل طـن، /أمريكي بنهايـةطـن /دوالًرا أمريكي
، بنســبة ٢٠٢٢أكتــوبر ١٤تعــامالت األســبوع المنتهــي يــوم 

%.٤,٧٠انخفاض أسبوعي بلغت 

أرجــع المحللــون الســبب فـــي انخفــاض أســعار الســـكر •
ــا إلــى التوقعــات بزيــادة إنتــاج الهنــد  مــن الســ كر عالمي

مليون طن من السـكر فـي الموسـم الجديـد٣٦,٥ليصل 
٪ عــن الموســم ٢الــذي بــدأ أوائــل شــهر أكتــوبر، بزيــادة 

ـــتج للســـكر فـــ-الســـابق؛ حيـــث أنتجـــت الهنـــد  ـــر من ي أكب
مليـون ٣٥,٨نحـو -العالم وثاني أكبر مصدر بعد البرازيـل

، وذلــك وفًقــا ٢٢-٢٠٢١طــن مــن ســكر التحليــة فــي موســم 
).(ISMAلجمعية مطاحن السكر الهندية 

03

05

04

03

Source: Thomson Reuters.

)طن/ دوالر أمريكي(

533.83 535.40 529.27 528.07 532.67 532.93

14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22
//

ا تطور متوسط أسعار فول الصويا عالمي(*)

٢٠٢٢أكتوبر ٢١خالل األسبوع المنتهي يوم 

متوســـط الســـعر العـــالمي لفـــول الصـــويا فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة واألرجنتــــين(*) 
.والبرازيل

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67

14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22
//

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوسط(*)

559.30 557.00 547.30 538.80 527.90 533.00

14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22

)طن/ دوالر أمريكي(

//

ا تطور متوسط أسعار األرز األبيض عالمي(*)

٢٠٢٢أكتوبر ٢١خالل األسبوع المنتهي يوم 

ا تطور متوسط أسعار السكر عالمي(*)

٢٠٢٢أكتوبر ٢١خالل األسبوع المنتهي يوم 

.تايالند وفيتنام وباكستانمتوسط السعر العالمي لألرز األبيض في (*) 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢٢أكتوبر ٢٥–)١٣٧(العدد -) ٣(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

خــــالل انخفاًضــــاشــــهدت األســــعار العالميــــة للصــــلب •

ــــــــوم  ــــــــوبر ٢١األســــــــبوع المنتهــــــــي ي ، لتســــــــجل ٢٠٢٢أكت

ـــــــــا٥٢١,٩٧ ـــــــــلطـــــــــن، /دوالًرا أمريكي دوالًرا ٥٣٣,٧٠مقاب

ـــا ي بنهايـــة تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي فـــطـــن /أمريكي

%.٢,٢٠بنسبة انخفاض أسبوعي ، ٢٠٢٢أكتوبر ١٤

ــون الســبب فــي انخفــاض أســعار  الصــلب• أرجــع المحلل

ـــا إلـــى أن توقعـــات الطلـــب العـــالمي علـــى الصـــلب عالمي

٪ نتيجــة ارتفــاع التضــخم ٢,٣تتراجــع هــذا العــام بنســبة 

ـــه  ـــا لمـــا صـــرحت ب ـــك وفًق ـــدة، وذل وارتفـــاع أســـعار الفائ

).WSA(الرابطة العالمية للصلب 

تطـــور أسعــار المعادن: ثالثًا

العالميةالبيليتأسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الحديدأسعار خام  03

9

شــــــهد متوســــــط األســــــعار العالميــــــة لخــــــام الحديــــــد •
ـــا٩٤,٨٦ليبلـــغ نحــو انخفاًضـــا بنهايـــة طـــن /دوالًرا أمريكي

، مقابـــل ٢٠٢٢أكتـــوبر ٢١تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي فـــي 
ـــا٩٥,٩٣ بنهايـــة تعــــامالت األســــبوعطــــن /دوالًرا أمريكي

، بنســبة انخفــاض أســبوعي ٢٠٢٢أكتــوبر ١٤المنتهــي فــي 
.•١,١٢بلغت 

د أرجع المحللون السبب في انخفاض أسعار خام الحدي•
إلــى تراجــع أســعار الصــلب فــي الصــين، المســؤولة عــن

سـط نصف اإلنتاج العالمي من مواد البناء والتصـنيع، و
.في بكين COVID-19تدهور حالة 

يبلــغلاسـتقراًراشـهد متوسـط األسـعار العالميـة للبيليـت  

ـــا٥٢٥,٠٠نحـــو  ـــة تعـــامالت األســـبوعطـــن /دوالًرا أمريكي بنهاي

.  ٢٠٢٢أكتوبر ٢١المنتهي يوم 

أرجـــع المحللـــون الســـبب فـــي اســـتقرار أســـعار البيليـــت•

ا إلى استقرار الطلب والمعروض منه عالمي.

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

ا تطور متوسط أسعار البيليت عالمي
٢٠٢٢أكتوبر ٢١خالل األسبوع المنتهي يوم 

525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00

14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22

ا تطور أسعار الصلب عالمي(*)

٢٠٢٢أكتوبر ٢١خالل األسبوع المنتهي يوم 

ا تطور متوسط أسعار خام الحديد عالمي
٢٠٢٢أكتوبر ٢١خالل األسبوع المنتهي يوم 

533.70 529.56 521.10 523.93 520.18 521.97

14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22

95.93

94.93

95.21
94.86 94.76 94.86

14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22

//

//

//

.HRC Shanghaiسعر بورصة شنغهاي (*) 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢٢أكتوبر  ٢٥–)١٣٧(العدد -) ٣(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

تابع-تطـــور أسعــار المعادن 

تطـــور أسعــار األسمدة: رابعًا
أسعار سماد اليوريا

10

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.

ا تطور متوسط أسعار اليوريا عالمي(*)

٢٠٢٢أكتوبر ٢١خالل األسبوع المنتهي يوم 

685.63 685.63 685.63 685.63 685.63

660.79

14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22

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

ـــــا • شـــــهد متوســـــط األســـــعار العالميـــــة لســـــماد اليوري

ـــا٦٦٠,٧٩لتبلـــغ نحــو انخفاًضــا بنهايـــة طـــن /دوالًرا أمريكي

، مقابـــل ٢٠٢٢أكتـــوبر ٢١تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي يـــوم 

ـــا٦٨٥,٦٣ ـــة تعـــامالت األســـبوطـــن /دوالًرا أمريكي ع بنهاي

، بنســبة انخفــاض أســـبوعي ٢٠٢٢أكتــوبر ١٤المنتهــي يــوم 

. %٣,٦٢بلغت 

ة أرجع المحللون السبب فـي انخفـاض األسـعار العالميـ•

ــردد المــزارعين فــي الشــراء بســب ــا إلــى ت ب لســماد اليوري

ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة؛ ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض 

.الطلب وحدوث وفرة في اإلمدادات

//

أسعار الذهب العالمية 04

وع خالل األسـبارتفاًعاشهدت األسعار العالمية للذهب•

دوالًرا ١٦٥١,٠٠، لتســــجل نحــــو ٢٠٢٢أكتــــوبر ٢١المنتهــــي فــــي 

ا ا١٦٤١,٧٠، مقابل أوقية/أمريكي ة بنهايأوقية /دوالًرا أمريكي

، بنســـبة ٢٠٢٢أكتـــوبر ١٤تعـــامالت األســـبوع المنتهـــي فـــي 

%.٠,٥٧ارتفاع أسبوعي بلغت 

أرجـــع المحللـــون الســـبب فـــي ارتفـــاع األســـعار العالميـــة•

للــــذهب إلــــى انخفــــاض قيمــــة الــــدوالر ، وزيــــادة العقــــود 

%.٠,٢األمريكية اآلجلة للذهب بنحو 

)أوقية/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.
.للذهبالعالميالسعر(*)

ا تطور أسعار الذهب عالمي(*)

٢٠٢٢أكتوبر ٢١خالل األسبوع المنتهي يوم 

1641.70

1657.00
1649.00

1627.50
1630.80

1651.00

14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22
//



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢٢أكتوبر  ٢٥–)١٣٧(العدد -) ٣(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

ملحق إحصائي
يتضمن األسعار العالمية للبترول، والمحاصيل الزراعية

.والمعادن، واألسمدة، ونسب التغير الشهري والسنوي لها



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢٢أكتوبر  ٢٥–)١٣٧(العدد -) ٣(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

ملحق إحصائي

أســـعار محصول الذرة
التغير السنوي

)%(
التغير الشهري

)%(
السعر في

2022أكتوبر ٢١
الدولة

١٧,٦ ٢,٠ ٢٨١,٢ األرجنتين

٢٨,٦ ٠,٢ ٢٦٩,٤
الواليات المتحدة 

األمريكية

٦,٨ ٣,٤ ٢٧٨,٦ البرازيل

)طن/ دوالر أمريكي(

أســـعار محصول فول الصويا

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022أكتوبر ٢١

الدولة

٩,٨ ١٢,٠ ٣٩٢,٠ (*)األرجنتين

٢١,٤ ١,٢ ٦٠٢,٣
الواليات المتحدة 

األمريكية
١٤,٣٣ ٢,٨٠ ٦٠٣,٠ (*)البرازيل

)طن/ دوالر أمريكي(

Source: Thomson Reuters.
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أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

)طن/ دوالر أمريكي(أســـعار محصول القمح

أسعار البترول العالمية

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022أكتوبر ٢١

السلعة

١٠,٥ ٤,١ ٩٣,٥٠ خام برنت 

٣,١ ٢,٥ ٨٥,٠٥ خام غرب تكساس 

)برميل/ دوالر أمريكي(

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

فيالعدد 
2022أكتوبر ٢١

الحفارات

٣٨,١ ١,٧ ٦١٢ )حفار(حفارات البترول 

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022أكتوبر 21

الدولة

٢٧,٨ ٠,٣ ٤٨٧,٥ األرجنتين

٥,١ ٣,١ ٣٣٨,٧ فرنسا

١٩,٩ ٢,٢ ٣٨٦,٠ المتحدة الواليات
األمريكية

٢,٧ ٢,٢ ٣٢٢,٠ روسيا

.٢٠٢٢أكتوبر٢١يوممتاحبيانأحدث(*)
.٢٠٢٢أكتوبر٢٠يوممتاحبيانأحدث(*)



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

٢٠٢٢أكتوبر  ٢٥–)١٣٧(العدد -) ٣(السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022أكتوبر ٢١

السلعة

٢٢,٨ ٣,٨ ٩٤,٨٦ خام الحديد

١٥,٣ ١,٩ ٥٢٥,٠٠ البيليت

٤٠,٨ ٤,٦ ٥٢٢,٠ (*)الصلب

٧,٣ ٠,٨ ١٦٥١,٠٠ )أوقية/دوالر(الذهب

)طن/ دوالر أمريكي(

13
Source: Thomson Reuters.

أســـعار محصول األرز األبيض 
التغير السنوي

)%(
التغير الشهري

)%(
السعر في

2022أكتوبر ٢١
الدولة

٦,٥ ٣,٥ ٤١٠,٠ (*)تايالند

١,٢ ٦,٣ ٤٢٥,٠ فيتنام

٦,٩ ٧,٢ ٣٨٥,٠ باكستان

)طن/ دوالر أمريكي(

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022أكتوبر ٢١

الدولة/ المنطقة

١٥,٤ ١١,٤ ٦٥٠,٤ الواليات –نيو أورلينز 
المتحدة األمريكية

١٥,٤ ١٨,٨ ٧٠٢,٥ مصر

١٤,٩ ٢,٨ ٦٢٩,٥ الخليج العربي

)طن/ دوالر أمريكي(

Æ•١٠الطويلالتايالندياألرز(*)

تابع-ملحق إحصائي 

أسعار المعادن

أسعار سماد اليوريا

أسعار  السكر العالمية

التغير السنوي
)%(

التغير الشهري
)%(

السعر في
2022أكتوبر ٢١

السلعة

٦,٤ ٢,٢ ٥٣٣,٠٠ السكر األبيض 

)طن/ دوالر أمريكي(
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