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عن المركز

 زد  ذوزمت،و  -1985منز  شأزهذع  ز   -شهد مركز  لمعلوممز و عم زت لذ ز ق لم زرلا لملز لس معووزا لمزمصال  لمع زر  

للطزززمار لمةنيززز  ( 1999-1985)ميُملكزززل لملايزززرلو لملززز  مزززرع لهززز  لمعولعزززس لمع زززر   و زززد ل زززل  وززز  مر ولزززع ل عمززز  

ش ط  ذوزمت  اييةز  وز  ( 1999)ثت ك ن إشأ   عصلا  ل،ذ  ،و عذكنمممجي  لمعلومم و     . لمعلومم ذي  و  م ر

.ذد ت جهمم مُل   لم رلا و  شل  مو ،و لملنعي   (Think Tank)مةيرذع  ميُؤم  معاه كعُؤسة  وكر

  قضز ا  عمن  قمك لموين  الةنع  لمعرك  اؤا  مف مه  أن اكمن لمعرك  هم ل كثر ذعي ل و  موز   م زت لذ ز ق لم زرلا وز

 ازز  لملنعيزز  لمأزز مو   عإق مزز   ززملا مولعلزز  لنزززق    عذل ازز  قنززملو لململمززي مززس لمعززمل ن لمع ززر  لمزز   اُلززد  

    جهزمم لملنعي  عهدوه  ل سع ؛ ل مر لم   اؤهوع مالضطالع لدعا أكةر و  مزنس لمةي سز  لمل مز  عذل از  كفز

.لملنعي  عول ميله   عذرسيخ مولعس لمعلرو 

ل ز   عو  سةيي ذو يق قمك  اوعي مرك  لمعلومم و عم ت لذ  ق لم رلا  و    ذ ع مهع  أن اكمن مل عً  مكي م

 وز  (Think Tank)أحد أفضل مؤسسات الفكر ع ل  الةن  مع قمك  وإشع اةل  ل سلعرلا إم  أن اكمن . لم رلا

ر  عهزم مز  عقد علكل قمك ل لرلف إقويع  عمعم  لدعا لمعرك  كعؤسة  وك. لمعةلمى لمعوو  علإلقويع  علمدعم 

 ,Think Tanks and Civil Societies Program)لرشزز م  مرلكزز  لمفكززر علمعولعلزز و لمعدشيزز  "ظهززر جويقزز  وزز  شلزز ي  

TTCSP) " ؛  يث ذزت ل ليز ا مركز  لمعلوممز و عم زت 2021لمل  ذت لإل الن  نه  و  وةرلار " لو مل  لنةوف شي  ل مراكي

:لذ  ق لم رلا ميكمن

 امجززد ذرذيززل مُوززدم )2020ملزز   " 19-كمويززد"مركزز  وكززر  وزز  مةززلمى لملزز مت لسزلو ل ً مو يوزز  20ضزعن أوضززي ،

(.مو  يع 

 ره مرك  وكر  و  مةلمى لمل مت ك   ل أوضزي وكزر  أع شعزمقد جدازد قز   للطزما64من لين 21و  لمعرذة  لمز

.  أ  ًل للين ل، لة ا أشع ، امجد أ  مرك  وكر م ر  آ ر ذت ذ نيفع عو ً  مه ل لمعلي ا2020 ال      

 2020مرك  وكر  و  مةلمى إورا ي  علمأرق ل عسط مل   101من إجع م  14و  لمعرذة  لمز.

وز  ألرازي لمل معي  لمعُلون  نهز « أععامصسليف »ل إلض و  إم  ومص لمعرك  للد  جملي  ضعن مة ل   مؤسة  

معمزز  وزز  17وراززق ملن وةززين مززن 700لرعش ازز  مززن لززين أكثززر مززن ( 4)جزز ي   قهةيزز   ع( 1: )  عمززن لززين ذوززك لموززملي 2022

.لمأرق ل عسط عشع   إورا ي 
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عن النشرة

كأز   زن ذلد أسل ا لمةوس ل،سلرلذيوي  لمل معيز  مؤشزرًل مولايزرلو وز  لملزرط علمطوزل  عل ملز م  اعكزن أن ذ

لم  يعز  لمظرعف  ير لمطةيلي  لمل  انةا  ل،هلع   له   عاة  د امد أسل ا ل سملق لمدعمي  وز  م زت لم زرلالو

 و  وززز  ل ممززز  عل،سزززلرلذيوي و  عقزززد أثةلزززا أ زززدل  ذ وةززز و ل سزززل ا وززز  لمفلزززرلو لمع ضزززي  قيعززز  لمعلوممززز

سزل ا وز  علملوويالو لمةمقي  و  لممقا لمعن سل؛ مزن أجزي لمل فيز  مزن ل ثز ا لمةزوةي   عملروز  لذو هز و ل 

. لمةمام و لمل معي 

لررب  واوالقمرر كررالطف عا ززم  لمعركزز  لززدعا ايززيا وزز  امززد لي شزز و أسززل ا لمةززوس ل،سززلرلذيوي  لمل معيزز   

رص لمل معيز  ع يره  من لمةوس ل،سلرلذيوي  لمعوماا   عذوويوه  عشأره  من  ال  ل، لع م  و  ق  د  لي ش و اعال

(Thomson Reuters)  عإملا  ملوممز و لمط قز  ل مراكيز  (US EnergyInformation Administration)  ل إلضز و  

اا لمعمقزس لإل ةز ا  أعازي لززرل: إمز  لمل ز اار لم ز ما   زن لمعنظعز و لمدعميز  علمعملقزس لإل ة ااز  لمدعميز   عأهعهز 

((Oil price  ععك م  لوممةرد ل مراكي  (Bloomberg).
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دة، إدارة الجنو: خالص الشكر والتقدير إلى كل من 

وإدارة مننوارد الاياتننات، واةدارة العامننة للخنندمات 

منل االحترافية؛ لتعاوتها في سايل إتجاز هناا الع

.على الوجه األكمل

رئيس المركز

رئيس فريق اةعداد

التصميم الجرافيكي

بثينة فرج. أ

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرئيسمساعد

القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرئيس

أحمنند حايننب. أ

فريق اةعداد

أسمناء دسننوقني. أ

هللادينا عطا. أ

هاة يوسف. أ

اةشراف العام

أسماء تور الدي . أ

منننننندير اةدارة العامننننننة لتاليننننننل المعلومننننننات 

والااوث

رئيس التارير

عوضمصطفىرشا.د

رئيس اةدارة المركزية لماور المعلومات

المراجعة والتدقيق

هاة أبو الوفا. أ

مدير اةدارة العامة للجودة

شيماء العربي. أ

أيم  سيد. أ

فريق العمل
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قائمة المحتويات

5أهم النقاط الرئيسة

6لتطـــور أسعــار البترو:  أولًا

7ةتطـــور أسعــار المحاصيل الزراعي: ثانيًا

نتطـــور أسعــار المعاد: ثالثًا
9

تطـــور أسعــار األسمدة: رابعًا
10

ملحق إحصائي
11
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أهم النقاط الرئيسة

5

دوالر101.16، ليسنننننجل 2022يولينننننو15سنننننعر خنننننام برتننننن  بنهاينننننة تعنننننام ت األسننننناو  المنتهننننني ينننننوم اتخفننننن •

، 2022يوليننو 8بنهايننة تعننام ت األسنناو  المنتهنني يننوم برميننل /دوالرات أمريكيننة107.02مقابننل برميننل/أمريكنني

بنهايننة سننعر خننام تننرس تكسننا  الوسنني  األمريكننياتخفنن كمننا ،%5.48بنسنناة اتخفنناض أسنناوعي بل نن  

ننا97.59، ليصننل إلننى 2022يوليننو 15تعننام ت األسنناو  المنتهنني يننوم  دوالرات 104.79مقابننل برميننل، /دوالًرا أمريكيًّ

.%6.87، بنساة اتخفاض أساوعي بل   2022يوليو 8بنهاية تعام ت األساو  المنتهي يوم برميل /أمريكية

نهاينة ب( القمن،، واألرز األبني ، والنارة، وفنوص الصنويا)األسعار العالمية للسلع الزراعينة لكنل من  اتخفض •

.تفسهااألسعار العالمية للسكر خ ص الفترة ارتفع ، بينما 2022يوليو 15تعام ت األساو  المنتهي يوم 

دوالًرا 540.00، لتسننجل 2022يوليننو 15خنن ص األسنناو  المنتهنني يننوم ارتفاًعننا األسننعار العالميننة للايلينن  شننهدت •

ننا ننا515.00، مقابننل طنن /أمريكيًّ ، بنسنناة 2022يوليننو 8بنهايننة تعننام ت األسنناو  المنتهنني يننوم  طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

.%4.85ارتفا  أساوعي بل   

دوالًرا 584.29، لتسنجل 2022يولينو 15خن ص األسناو  المنتهني ينوم اتخفاًضااألسعار العالمية للصلب شهدت•

ا نا631.86، مقابنل ط /أمريكيًّ ، بنسناة 2022يولينو 8ينوم  بنهاينة تعنام ت األسناو  المنتهني طن  /دوالًرا أمريكيًّ

.%7.53اتخفاض أساوعي بل   

بنهايننة تعننام ت طنن  /دوالرات أمريكيننة104.30لتالننن تاننو اتخفاًضننااألسننعار العالميننة لخننام الادينند شننهدت •

نا113.74، مقابنل 2022يولينو15األساو  المنتهني فني  ينومبنهاينة تعنام ت األسناو  المنتهني طن  /دوالًرا أمريكيًّ

.%8.30، بنساة اتخفاض أساوعي بل   2022يوليو 8

دوالر 1702.40، لتسننجل 2022يوليننو 15خنن ص األسنناو  المنتهنني فنني اتخفاًضننا األسننعار العالميننة للنناهب شننهدت •

ا1740.60، مقابل أوقية/أمريكي ، بنساة 2022يوليو 8يوم  بنهاية تعام ت األساو  المنتهي أوقية /دوالًرا أمريكيًّ

.%2.19اتخفاض أساوعي بل   

ننااألسننعار العالميننة لسننماد اليوريننا شننهدت • ننا623.46لتالننن تاننو اتخفاضًّ بنهايننة تعننام ت طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

ا637.65، مقابل 2022يوليو 15األساو  المنتهي يوم  م بنهاية تعنام ت األسناو  المنتهني ينوط  /دوالًرا أمريكيًّ

. %2.23، بنساة اتخفاض أساوعي بل   2022يوليو 8
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سنننعر خنننام برتننن  بنهاينننة تعنننام ت األسننناو  اتخفننن •

دوالر101.16، ليسننننننننننجل 2022يوليننننننننننو15المنتهنننننننننني يننننننننننوم 

برمينننل /دوالرات أمريكينننة107.02مقابنننل برمينننل/أمريكننني

، 2022يولينننو 8بنهاينننة تعنننام ت األسننناو  المنتهننني ينننوم 

.%5.48بنساة اتخفاض أساوعي بل   

أرجنننع الماللنننوب السننناب فننني اتخفننناض أسنننعار الننننف  •

الطلننننب عليننننه، حينننن  يتوقننننع إلننننى اتخفنننناض العالميننننة 

ينننة المسنننتثمروب احتمالينننة رفنننع أسنننعار الفائننندة األمريك

  بشنكل كايننر فني وقنن  الحننق من  هنناا الشنهر، فضننًلا عنن

  أب السننعودية، أكاننر مصنندر للنننف  فنني العننالم، ضنناعف

ي م  الضنعف فنبأكثر الوقود الروسي واردات زي  كمية 

د فنني طلننب التاريننالجنناري؛ لتلايننة الربننع الثنناتي منن  العننام 

.للتصديرالسعودي الصيف وتارير النف  الخام 

سننننعر خننننام تننننرس تكسننننا  الوسنننني  اتخفنننن كمننننا  •

يوليو 15بنهاية تعام ت األساو  المنتهي يوم األمريكي

ننننا97.59، ليصننننل إلننننى 2022 مقابننننل   برميننننل، /دوالًرا أمريكيًّ

و  بنهاية تعنام ت األسنابرميل /دوالرات أمريكية104.79

، بنسننناة اتخفننناض أسننناوعي 2022يولينننو 8المنتهننني ينننوم 

.%6.87بل   

خنام كما اتخفن  سنعر خام برت ،اتخف  سعر 

بنهاينننننة تنننننرس تكسنننننا  الوسننننني  األمريكننننني، 

.2022يوليو 15تعام ت األساو  المنتهي يوم 

ينننة توقعنننات بارتفنننا  اسنننته ت المنتجنننات الاترول

2023و2022وأتوا  الوقود السائل األخرى خ ص عام 

تتوقننننع إدارة معلومننننات الطاقنننننة األمريكيننننة أب يرتفنننننع •
ئل اسنننته ت المنتجنننات الاترولينننة وأتنننوا  الوقنننود السنننا

ا 2.2األخرى بناو  . 2022خ ص عام مليوب برميل يوميًّ

وتجدر اةشارة إلنى أب إدارة معلومنات الطاقنة األمريكينة•
السننننته ت 2022قنننند خفضنننن  توقعاتهننننا لشننننهر يوليننننو 

 ص المنتجات الاترولية وأتنوا  الوقنود السنائل األخنرى خن
تانننننو      والاال نننننة 2022مقارتنننننة بتوقعنننننات ينننننناير ، 2022عنننننام 
نننابرميننننل م يننني  3.6 ويرجننننع ذلنننن إلننننى اتخفنننناض ؛يوميًّ

توقعنننات النننناتل المالننني اةجمنننالي العنننالمي وعملينننات 
فنني الصنني  خننن ص 19-اةتنن ا المرتاطننة بجائاننة كوفيننند 

.  2022النصف األوص م  عام 

تتوقنننننع إدارة معلومنننننات الطاقنننننة األمريكينننننة أب يرتفنننننع •
وقنود االسنته ت العنالمي للمنتجنات الاترولينة وأتنوا  ال

فنني مليننوب برميننل فنني اليننوم 2.0السننائل األخننرى بمقنندار
.2023عام 

أتنننوا  كمننا تتوقنننع أب يرتفنننع إتتننناج المنتجنننات الاترولينننة و•
ة الوقود السائل األخرى في الندوص تينر األعضناء بمن من

نا 2.2أوبن بناو  وتانو ، 2022خن ص عنام مليوب برمينل يوميًّ
ا 0.6 تنأتي هناا الزينادة . 2023خ ص عنام مليوب برميل يوميًّ

المتوقعننننة فنننني اةتتنننناج مدفوعننننة بشننننكل رئننننيس بنمننننو 
إلننى باةضننافةاألمريكيننة، اةتتنناج فنني الواليننات المتانندة 

.  الارازيل وكندا والنرويل

تطـــور أسعــار البترول: أولًا

عنندد ارتفنع، (Baker Hughes)هيننوز وفًقنا لشنركة بيكننر•

ة منصنننات التنقينننب عننن  الننننف  فننني الوالينننات المتاننند

فنني األسننناو  المنتهننني منصنننة 599األمريكيننة لتسنننجل 

، مقارتة باألسناو  السنابق، وهنو أعلنى2022يوليو 15يوم 

بينمنا  . منصنة219م  ت يرا في العنام الماضني بمقندار 

عنننندد منصننننات التنقيننننب عنننن  ال نننناز الطايعنننني اسننننتقر

يولينو 15في األسناو  المنتهني ينوم منصة 153ليسجل 

و  مجمننارتفننع، مقارتننة باألسنناو  السننابق، وبننالن 2022

ي منصننات التنقيننب عنن  النننف  وال نناز الطايعنني مًعننا فنن

منصنة 752ليسنجل 2022يوليو 15األساو  المنتهي يوم 

.تشطة في الواليات المتادة األمريكية

Source: EIA, “Short-Term Energy Outlook”, July 2022.

اواسته ت الوقود السائل تطور إتتاج  عالميًّ
(2023-2017)الفترة خ ص 

ا) (مليوب برميل يوميًّ

اةتتاج العالمي 

االسته ت العالمي 

توقعات

(برميل/دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا  تطور أسعار خام برت  عالميًّ
2022يوليو 15خ ص األساو  المنتهي يوم 

//

107.02 107.10
99.49 99.57 99.10 101.16

8-Jul-22 11-Jul-22 12-Jul-22 13-Jul-22 14-Jul-22 15-Jul-22
//
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اننو لتالننن تاتخفاًضننا شننهدت األسننعار العالميننة للقمنن، •

ننننا365.06 بنهايننننة تعننننام ت األسنننناو طنننن /دوالًرا أمريكيًّ

دوالر ًا 390.35، مقابننننننننل 2022يوليننننننننو 15المنتهنننننننني يننننننننوم 

نننا وم        بنهاينننة تعنننام ت األسننناو  المنتهننني ينننطننن /أمريكيًّ

%.6.48، بنساة اتخفاض أساوعي بل   2022يوليو 8

أرجنننع الماللنننوب السننناب فننني اتخفننناض أسنننعار القمننن، •

د إلى رفنع جنودة ماصنوص القمن، الفرتسني، فقنالعالمية

حالننة حينن  تننم تقييمننه فننياللنني ، تاسننن  تسنناة القمنن، 

كمنا ، %64ليصنل إلنى 2022يولينو 11حتنى ( ممتنازةإلى جيدة )

أي متقننننندًما علنننننى ، %50أب الاصننننناد قننننند اكتمنننننل بنسننننناة 

.مستوى العام الماضي

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية: ثانيًا

األسعار العالمية للقم، 01

أسعار الارة العالمية 02

7

02

انو لتسنجل تاتخفاًضنا شهدت األسنعار العالمينة للنارة •

ننننا255.13 بنهايننننة تعننننام ت األسنننناو طنننن /دوالًرا أمريكيًّ

دوالًرا 278.60، مقابنننننننننل 2022يولينننننننننو 15المنتهننننننننني ينننننننننوم 

نننا وم       ينننبنهاينننة تعنننام ت األسننناو  المنتهننني طننن /أمريكيًّ

.%8.42، بنساة اتخفاض أساوعي بل   2022يوليو 8

أرجننننع الماللننننوب السنننناب فنننني اتخفنننناض أسننننعار الننننارة •

فنني حننزام الننارة العالميننة إلننى توقعننات بهطننوص األمطننار 

أوائنننننل الشنننننرقي بالوالينننننات المتاننننندة األمريكينننننة حتنننننى 

ت األمنر الناي ين دي إلنى ارتفنا  اةمنداداالمقانل؛ األساو  

.إلى اتخفاض األسعاري دي مما 

بنهاينة (الصوياوالارة، وفوص األبي ، القم،، واألرز )األسعار العالمية للسلع الزراعية لكل م  اتخفض 

.هااألسعار العالمية للسكر خ ص الفترة تفسارتفع بينما ، 2022يوليو 15تعام ت األساو  المنتهي يوم 

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

متوسننن  السنننعر العنننالمي للقمننن، فننني فرتسنننا واألرجنتننني  وروسنننيا والوالينننات المتاننندة)*( 
.األمريكية

390.35
384.10

372.30 371.54 370.30
365.06

8-Jul-22 11-Jul-22 12-Jul-22 13-Jul-22 14-Jul-22 15-Jul-22

//

ا )*(تطور متوس  أسعار القم، عالميًّ

2022يوليو 15يوم خ ص األساو  المنتهي 

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

278.60

284.59
278.06 275.29

267.00

255.13

8-Jul-22 11-Jul-22 12-Jul-22 13-Jul-22 14-Jul-22 15-Jul-22
//

.زيلمتوس  السعر العالمي للارة في األرجنتي  والواليات المتادة األمريكية والارا)*( 

ا )*(تطور متوس  أسعار الارة عالميًّ

2022يوليو 15خ ص األساو  المنتهي يوم 
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الننلتاتخفاًضنا شهدت األسنعار العالمينة لن رز األبني  •

بنهايننننننة تعننننننام ت طنننننن  /دوالرات أمريكيننننننة405.00تاننننننو 

مقابننننننننننل             . 2022يوليننننننننننو 15األسنننننننننناو  المنتهنننننننننني يننننننننننوم 

بنهايننة تعننام ت األسنناو طنن /دوالرات أمريكيننة408.33

، بنسننناة اتخفننناض أسننناوعي 2022يولينننو 8المنتهننني ينننوم 

.%0.82بل  

أرجنننننع الماللنننننوب السننننناب فننننني اتخفننننناض أسنننننعار األرز •

ننا إلننى زيننادة إ تيجننة منندادات األرز الفيتنننامي تاألبنني  عالميًّ

.استمرار موسم الاصاد

نننا خننن ص األسننناوالصنننوياأسنننعار فنننوصاتخفضننن •   عالميًّ

دوالًرا 531.87، لتسننننننننجل 2022يوليننننننننو 15المنتهننننننني يننننننننوم 

ننا ننا557.40مقابننل ، طنن /أمريكيًّ بنهايننة طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسننناة 2022يولينننو 8تعنننام ت األسننناو  المنتهننني ينننوم 

.%4.58اتخفاض أساوعي بل   

ويا أرجع الماللوب الساب في اتخفاض أسعار فوص الص•

ا  ، ممنا ى تراجع الطلب العالمي على فنوص الصنوياإلعالميًّ

.إلى اتخفاض األسعارأدى 

تابع -تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية 
الصويالفوص األسعار العالمية 

األسعار العالمية ل رز األبي 

8

أسعار السكر العالمية

ننا خنن ص األسنناو  المنتارتفعنن • هنني أسننعار السننكر عالميًّ

ننننا598.60لتسننننجل 2022يوليننننو 15يننننوم  طنننن ، /دوالًرا أمريكيًّ

نننننا568.90مقابنننننل  تعنننننام ت بنهاينننننةطننننن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسننننناة ارتفنننننا  2022يولينننننو 8األسننننناو  المنتهننننني ينننننوم 

.%5.22أساوعي بل   

إلننىأرجننع الماللننوب السنناب فنني ارتفننا  أسننعار السننكر •

، األمنر 2022يولينو 15ضعف الندوالر ينوم الجمعنة الموافنق 

الطلننب علننى السننكر، وعقنند العدينندأدى إلننى ارتفننا  النناي 

.م  صفقات الايع

03

05

04

03

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

557.40 563.63 549.03 548.47 533.53 531.87

8-Jul-22 11-Jul-22 12-Jul-22 13-Jul-22 14-Jul-22 15-Jul-22

//

ا )*(تطور متوس  أسعار فوص الصويا عالميًّ

2022يوليو 15خ ص األساو  المنتهي يوم 

  متوسننن  السنننعر العنننالمي للفنننوص الصنننويا فننني الوالينننات المتاننندة األمريكينننة واألرجنتننني)*( 
.والارازيل

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

408.33 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00

8-Jul-22 11-Jul-22 12-Jul-22 13-Jul-22 14-Jul-22 15-Jul-22
//

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوس )*(

568.90 571.30 578.90 588.20 595.60 598.60

8-Jul-22 11-Jul-22 12-Jul-22 13-Jul-22 14-Jul-22 15-Jul-22

(ط / دوالر أمريكي)

//

ا )*(تطور متوس  أسعار األرز األبي  عالميًّ

2022يوليو 15خ ص األساو  المنتهي يوم 

ا )*(تطور أسعار السكر عالميًّ

2022يوليو 15خ ص األساو  المنتهي يوم 

.تاي تد وفيتنام وباكستابمتوس  السعر العالمي ل رز األبي  في )*( 
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خنننن ص اتخفاًضننننااألسننننعار العالميننننة للصننننلب شننننهدت•

لتسنننننننننجل           ، 2022يولينننننننننو 15األسننننننننناو  المنتهننننننننني ينننننننننوم 

ننننننننننا584.29 دوالًرا 631.86، مقابننننننننننل طنننننننننن /دوالًرا أمريكيًّ

ننا 8وم  يننبنهايننة تعننام ت األسنناو  المنتهنني طنن  /أمريكيًّ

.%7.53، بنساة اتخفاض أساوعي بل   2022يوليو 

أرجننع الماللننوب السنناب فنني اتخفنناض أسننعار  الصننلب •

ننا إلننى تزاينند المخنناوف بشننأب ضننعف الطلننب علننى عالميًّ

.  الصلب في الصي 

تطـــور أسعــار المعادن: ثالثًا
العالميةالايلي أسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الاديدأسعار خام  03

9

لنن لتااتخفاًضناشهدت األسنعار العالمينة لخنام الاديند •

بنهاينننننة تعنننننام ت طننننن  /دوالرات أمريكينننننة104.30تانننننو 

دوالًرا 113.74، مقابننل 2022يوليننو15األسنناو  المنتهنني فنني 

نننا وم       ينننبنهاينننة تعنننام ت األسننناو  المنتهننني طننن  /أمريكيًّ

.%8.30، بنساة اتخفاض أساوعي بل   2022يوليو 8

د أرجع الماللوب الساب في اتخفاض أسنعار خنام الادين•

ي إلى مادودية الطلب على الاديد الخنام عنالي الجنودة فن

.الصي 

خننننن ص ارتفاًعنننننا شنننننهدت األسنننننعار العالمينننننة للايليننننن  •

دوالًرا 540.00، لتسنجل 2022يولينو 15األساو  المنتهي يوم 

نننا نننا515.00، مقابنننل طننن /أمريكيًّ بنهاينننة طننن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسننناة 2022يولينننو 8تعنننام ت األسننناو  المنتهننني ينننوم  

.%4.85ارتفا  أساوعي بل   

أرجننننع الماللننننوب السنننناب فنننني ارتفننننا   أسننننعار الايلينننن •

ننا  الطلننب، حينن شنن، اةمنندادات وإعننادة تخننزي  إلننىعالميًّ

تتيجننة عطلننة ارتفعنن  أسننعار واردات تركيننا منن  الخننردة 

قات إبرام العديد من  الصنفالعيد األساو  الماضي، وتم 

انندة لصننال، الواليننات المتانندة األمريكيننة والمملكننة المت

.2022يوليو 15األساو  في تهاية 

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار الايلي   عالميًّ
2022يوليو 15خ ص األساو  المنتهي يوم 

515.00 515.00 515.00 515.00 515.00

540.00

8-Jul-22 11-Jul-22 12-Jul-22 13-Jul-22 14-Jul-22 15-Jul-22

اتطور أسعار الصلب  عالميًّ
2022يوليو 15خ ص األساو  المنتهي يوم 

اتطور أسعار خام الاديد  عالميًّ
2022يوليو 15خ ص األساو  المنتهي يوم 

631.86
611.69

583.78 584.29 584.29 584.29

8-Jul-22 11-Jul-22 12-Jul-22 13-Jul-22 14-Jul-22 15-Jul-22

113.74 109.97
126.80 111.05 106.01

104.30

8-Jul-22 11-Jul-22 12-Jul-22 13-Jul-22 14-Jul-22 15-Jul-22

//

//

//
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تابع-تطـــور أسعــار المعادن 

تطـــور أسعــار األسمدة: رابعًا

أسعار سماد اليوريا

10

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور متوس  أسعار اليوريا عالميًّ

2022يوليو 15خ ص األساو  المنتهي يوم 

637.65

626.48 626.48 626.48 626.48

623.46

8-Jul-22 11-Jul-22 12-Jul-22 13-Jul-22 14-Jul-22 15-Jul-22

ر، تينننو أورليننننز بالوالينننات المتاننندة األمريكينننة، ومصننن)متوسننن  السنننعر العنننالمي لليورينننا )*(
(.والخليل العربي

نننناشنننهدت األسنننعار العالمينننة لسننننماد اليورينننا • اتخفاضًّ

ننا623.46لتالننن تاننو  بنهايننة تعننام ت طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

دوالًرا 637.65، مقابنل 2022يوليو 15األساو  المنتهي يوم 

نننا وم      ينننبنهاينننة تعنننام ت األسننناو  المنتهننني طننن  /أمريكيًّ

. %2.23أساوعي بل   اتخفاض ، بنساة 2022يوليو 8

ة أرجع الماللوب الساب فني اتخفناض األسنعار العالمين•

ى أدلسماد اليوريا إلى اتخفاض أسعار المااصيل؛ ممنا 

وهناا بنندورا . إلنى خفن  أسننعار األسنمدة ومنهنا اليوريننا

أدى إلى اتخفناض أسنعار أسنهم شنركات األسنمدة بعند 

.ما يقرس م  عامي  كاملي  م  ارتفا  األسعار

//

أسعار الاهب العالمية 04

خننننن ص اتخفاًضننننا شننننهدت األسننننعار العالميننننة للننننناهب •

دوالر 1702.40، لتسنجل 2022يولينو 15األساو  المنتهي فني 

ا1740.60، مقابل أوقية/أمريكي ة بنهايأوقية /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسننناة 2022يولينننو 8ينننوم  تعنننام ت األسننناو  المنتهننني 

.%2.19اتخفاض أساوعي بل   

ة أرجع الماللنوب السناب فني اتخفناض األسنعار العالمين•

للنننناهب إلننننى ارتفننننا  عوائنننند سننننندات الخزاتننننة والنننندوالر 

والتوقعنننات بشنننأب رفنننع مجلنننس االحتيننناطي الفيننندرالي

هر األمريكنني أسننعار الفائنندة بشننكل أكثننر قننوة خنن ص الشنن

.  الجاري الحتواء التضخم المتزايد

(أوقية/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

.للاهبالعالميالسعر)*(

ا )*(تطور أسعار الاهب عالميًّ

2022يوليو 15خ ص األساو  المنتهي يوم 

1740.60
1730.00

1723.30

1734.20

1704.50 1702.40

8-Jul-22 11-Jul-22 12-Jul-22 13-Jul-22 14-Jul-22 15-Jul-22

//
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ملحق إحصائي

يتضم  أسعار الاتروص، والمااصيل الزراعية والمعادب، 
.لهاواألسمدة، وتسب الت ير الشهري والسنوي 
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ملحق إحصائي

أسنننعار ماصوص الارة

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 15
الدولة

12.69 14.45 256.99 األرجنتي 

7.09 21.93 237.89
الواليات المتادة 

األمريكية

0.56 17.05 270.50 الارازيل

(ط / أمريكيدوالر )

أسنننعار ماصوص فوص الصويا

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 15
الدولة

14.75 5.41 385.00 األرجنتي 

11.54 9.15 616.60
الواليات المتادة 

)*(األمريكية

5.47 9.85 594.00 )**(الارازيل

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

12

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

(ط / دوالر أمريكي)أسنننعار ماصوص القم،

أسعار البترول العالمية

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 15
السلعة

37.69 14.64 101.16 خام برت  

36.20 15.37 97.59 خام ترس تكسا  

(برميل/ دوالر أمريكي)

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

فيالعدد

2022يوليو 15
الافارات

57.60 2.60 599 (حفار)حفارات الاتروص

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 15
الدولة

73.45 4.17 441.01 األرجنتي 

38.03 17.37 343.21 فرتسا

26.99 23.10 319.00
المتادة الواليات

األمريكية

50.63 15.50 357.00 روسيا

.2022يوليو14يوممتاحبيابأحدث)**(.2022يوليو13يوممتاحبيابأحدث)*(



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  

2022يوليو 19–(123)العدد -( 3)السنة  تطورات أسعار السلع االستراتيجية العالمية 

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 15
السلعة

52.30 23.96 104.30 خام الاديد

15.29 8.47 540.00 الايلي 

36.01 17.80 584.29 )*(الصلب

6.89 6.22 1702.40 (أوقية/دوالر)الاهب

(ط / دوالر أمريكي)

13

Source: Thomson Reuters.

أسنننعار ماصوص األرز األبي  

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 15
الدولة

1.22 10.00 405.00 )*(تاي تد

2.38 1.20 410.00 فيتنام

3.61 8.11 400.00
باكستاب

(ط / دوالر أمريكي)

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 15
الدولة/ المنطقة

21.59 6.90 580.37
الواليات –تيو أورلينز 

المتادة األمريكية

53.68 8.15 730.00 مصر

14.29 14.50 560.00 الخليل العربي

(ط / دوالر أمريكي)

.%10الطويلالتاي تدياألرز)*(

تابع-ملحق إحصائي 

أسعار المعادن

أسعار سماد اليوريا

.2022يوليو14يوممتاحبيابأحدث،شن هايبورصة)*(

أسعار  السكر العالمية

الت ير السنوي

(%)

الت ير الشهري

(%)

السعر في

2022يوليو 15
السلعة

37.29 6.74 598.60 السكر األبي  

(ط / دوالر أمريكي)
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