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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

ا وز  ضاز 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 زرل

  لملنعيزز  لمأزز مو   عإض مزز   ززملا مولعلزز  لنززز    عذل ازز  ضنززملو لململمززي مززس لمعززملين لمع ززر  لمزز   اُلززد   ازز

    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  عضد علكل قمك ل لرلف إضويع  عمعم  لدعا لمعرك  كعؤسة  وك. لمعةلمى لمعوو  علإلضويع  علمدعم 

 ,Think Tanks and Civil Societies Program)لرشزز م  مرلكزز  لمفكززر علمعولعلزز و لمعدشيزز  "ظهززر جوي زز  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 أواززي ▪

(.مو  يع 

ره مرك  وكر  و  مةلمى لمل مت ك   ل أوازي وكزر  أع شعزمقد جدازد ضز   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 ▪

لمل معيز   (STEVIE Awards)"أععامصسزليف  "ل إلض و  إم  وزمص لمعركز  للزد  جزملي  ضزعن مةز ل   مؤسةز  ▪

أكثزر جز ي   قهةيز   عأالزس جزملي  لرعش از   وز  من وةز  ضزعع :   عمن لين ذوك لموملي 2022لمعُلون  نه  و  ألراي

.معم  و  لمأرق ل عسط عشع   إورا ي 17وراق من 700من 

عمف م زر"ل مراكي  لمععنم   مإلمدلا  لمرضعي  موعرك    (SAG Award)لو ي  2022كع  و ص لمعرك  و  امشيم ▪

.أمف مؤسة  معمي   م  لمل مت100من لين شوم " ل معلومم و
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عن النشرة

ن ذكأزف  زن ذُلَد أسل ا لمةوس ل،سلرلذيوي  لمل معيز  مؤشزرًل مولايزرلو وز  لملزرط علمطوزل  عل ملز م  اعكزن أ

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  عضزززد أثةلززز  أ زززدل  ذ وةززز و ل سزززل ا وززز  لمفلزززرلو لمع ضزززي  ضيعززز  لمعلوممززز

سزل ا وز  علملوويالو لمةمضي  و  لممض  لمعن سل؛ مزن أجزي لمل فيزف 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  ض  د  لي ش و اعال

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

اا لمعمضزس لإل ةز ا  أعازي لززرل: إمز  لمل ز اار لم ز ما   زن لمعنظعز و لمدعميز  علمعملضزس 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 البياتننات، واةدارة العامننة للخنندمات 

منل االحترافية؛ لتعاوتها في سبيل إتجاز هناا الع

.على الوجه األكمل

رئيس المركز

التصميم الجرافيكي

الجوهريأسامة/السيد

الوزراءمجلسرئيسمساعد

القراراتخاذودعمالمعلوماتمركزرئيس

أحمنند حبيننب. أ

فريق اةعداد

أحمد الحداد. أ

حاتم عبد العظيم. أ

مصطفى بلتاجي. أ

اةشراف العام
بثينة فرج. أ

منننننندير اةدارة العامننننننة لتحليننننننل المعلومننننننات 

والبحوث 

رئيس التحرير

حلميأحمد.د

نننننة لمحننننور المعلومنننننات  رئننننيس اةدارة المركزيم

والبياتات

المراجعة والتدقيق

هبة أبو الوفا. أ

مدير اةدارة العامة للجودة

داليا محمد. أ

عبد الحميد حلمي. 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

دوالرًا83.00ميةوي.2023وةرلار17ام لمعنله ل سةمعذل مالولنه ا لرش    سلرملمسطانخفض•

لنةة  2023وةرلار10ام لمعنله ل سةمعذل مالولنه ا ب ميل/أم يكيًّادوالرًا86.39م  ليب ميل/أم يكيًّا

ذل مالولنه ا ل مراك لممسيطذكة س رب   سلرانخفضكع  %3.9لوا أسةم  لش ف ط

دوالرًا79.72م  لي ب ميل/أم يكيًّادوالرًا76.34إم مي ي 2023وةرلار17ام لمعنله ل سةمع

.%4.24لوا أسةم  لش ف طلنةة  2023وةرلار10ام لمعنله ل سةمعذل مالولنه ا ب ميل/أم يكيًّا

ل سل اانخفضتلينع  2023وةرلار17ام لمعنله ل سةمعذل مالولنه ا مو ا لمل مع لمةلرارتفع•

.شفةه لمفلر  ال (علمةكرل ليض عل اصلم ما  عوم لم عح )منمكيلمل معي 

ذل مالولنه ا طن/أم يكيًّادوالرًا550.00شومميةوغاستق ارًاموةيوي لمل معي ل سل املمسطشهد•

.2023وةرلار17و لمعنله ل سةمع

ل سةمعذل مالولنه ا طن/أم يكيًّادوالرًا619.45شومملةوغارتفاًعامو وللمل معي ل سل اشهدو•

وةرلار10و لمعنله ل سةمعذل مالولنه ا طن/أم يكيةدوالرات608.49م  لي 2023وةرلار17و لمعنله 

.%1.8لوا أسةم  لاذف علنةة  2023

ذل مالولنه ا طن/أم يكيًّادوالرًا124.94شومميةوغانخفاضًالمودادم   لمل معي ل سل املمسطشهد•

10و لمعنله ل سةمعذل مالولنه ا طن/أم يكيًّادوالرًا125.14م  لي 2023وةرلار17و لمعنله ل سةمع

.%0.16لوا أسةم  لش ف طلنةة  2023وةرلار

1840.40شومملةوي 2023وةرلار17و لمعنله ل سةمع ال انخفاضًامو هللمل معي ل سل اشهدو•

 2023وةرلار10و لمعنله ل سةمعذل مالولنه ا أوقية/أم يكيًّادوالرًا1862.80م  ليطن/أم يكيًّادوالرًا

.%1.20لوا أسةم  لش ف طلنةة 

لنه ا طن/أم يكيًّادوالرًا350.85شومميةوغانخفاضًالميماا مةع ململ معي ل سل املمسطشهد•

ل سةمعذل مالولنه ا أوقية/أم يكيًّادوالرًا369.42م  لي2023وةرلار17ام لمعنله ل سةمعذل مالو

.%5.03لوا أسةم  لش ف طلنةة  2023وةرلار10و لمعنله 
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6

متوسنننع سنننعر خنننام برتنننم بنهاينننة تعنننام ت اتخفننن •

83.00، ليسننننجل 2023فبرايننننر 17األسننننبوم المنتهنننني يننننوم  

ادوالًرا نا86.39مقابل برميل/أمريكيًّ برمينل /دوالًرا أمريكيًّ

، 2023فبراينننر 10بنهاينننة تعنننام ت األسنننبوم المنتهننني ينننوم 

.%3.92بنسبة اتخفاض أسبوعي بلغم 

أرجنننع المحللنننوب السنننبب فننني اتخفننناض أسنننعار الننننفع •

العالميننة إلننى المخنناوف بشننمب قيننام مجلننس االحتيننا ي

دينننة الفيننندرالي األمريكننني بزينننادة تشنننديد السياسنننة النق

ى لمعالجة التضخم، وهي خطوة قد تؤثر علنى الطلنب علن

.الوقود

سننننعر خننننام سننننري تكسننننا  الوسننننيع اتخفنننن كمننننا•

17بنهايننننة تعننننام ت األسننننبوم المنتهنننني يننننوم األمريكنننني

ننننا76.34، ليصننننل إلننننى 2023فبرايننننر  برميننننل، /دوالًرا أمريكيًّ

ننننا79.72مقابننننل  بنهايننننة تعننننام ت برميننننل /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسنننبة اتخفننناض 2023فبراينننر 10األسنننبوم المنتهننني ينننوم 

.%4.24أسبوعي بلغم 

خنام سنعر اتخف كما خام برتم،سعر اتخف 

بنهايننننننة ، األمريكنننننيسنننننري تكسنننننا  الوسننننننيع 

.2023فبراير 17تعام ت األسبوم المنتهي يوم 

تطـــور أسعــار البترول: أولًا

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

ة منصنننات التنقينننب عننن  الننننفع فننني الوالينننات المتحننند

فنني األسننبوم المنتهنني منصننات 609األمريكيننة لتسننجل 

ب عدد منصات التنقيناتخف ، بينما 2023فبراير 17يوم 

فننني األسنننبوم منصنننة 150عننن  الغننناز الطبيعننني ليسنننجل 

مجمننننوم ارتفننننع، وبننننال 2023فبرايننننر 17المنتهنننني يننننوم 

ي منصننات التنقيننب عنن  النننفع والغنناز الطبيعنني مًعننا فنن

759ليسننننجل 2023فبرايننننر  17األسننننبوم المنتهنننني يننننوم 

.تشطة في الواليات المتحدة األمريكيةمنصة 

(برميل/دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور متوسع أسعار خام برتم عالميًّ

2023فبراير 17خ ل األسبوم المنتهي يوم 

//

86.39 86.61 85.58 85.38 85.14 83.00

10-Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23 15-Feb-23 16-Feb-23 17-Feb-23

//

مننن  المتوقنننع أب تظنننل إمننندادات الغننناز الطبيعننني 

، ولنننن  تكننننوب 2023العالميننننة منخفضننننة فنننني عننننام 

ام إمدادات الغاز الطبيعي المسال اةضافية في ع

.كافية لتعوي  هاا االتخفاض2023

العننننرض"وفًقننننا لتقريننننر الوكالننننة الدوليننننة للطاقننننة •

، مننن  المتوقنننع أب ينننزداد "2023والطلنننب علنننى الغننناز 

المعننروض العننالمي منن  الغنناز الطبيعنني المسننال 

. 2023فني عنام ( مليار متر مكعب23أو )٪ 4.5بنسبة 

وستشننننكل الواليننننات المتحنننندة األمريكيننننة وحنننندها 

ي تصف العرض المتزايد، مندعوًما بزينادة اةتتناج فن

للغنناز الطبيعنني المسننال Calcasieu Passمحطننة 

للغنناز الطبيعنني Freeportوعننودة تشننغيل محطننة 

. المسال

كمننننا أتننننه منننن  المتوقننننع أب تننننزداد إمنننندادات الغنننناز •

مليننارات 10الطبيعنني المسننال منن  إفريقيننا بمقنندار 

متننر مكعننب، بسننبب تننوافر اةمنندادات منن  الجزائننر 

ومصنننننر، وزينننننادة إتتننننناج مصننننناتع كنننننورال سننننناوث 

.والكوتغو للغاز الطبيعي المسال

دات التغير السنوي في اةمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال وإمدا
(2023-2019)الغاز الرئيسة لخطوط األتابيب 

السعر العالمي لخام برتم )*( 

من عسط أسي  مو ين

لمل مت 

من اعسي  إم  أعاعل 

من اعسي  إم  لم ين

، الاير

من مع  أ رى  إم  أعاعل 
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اتخفاًضننناشننهد متوسنننع األسنننعار العالمينننة للقمننن •

نا358.38ليبلغ تحو  بنهاينة تعنام ت ن /دوالًرا أمريكيًّ

359.76، مقابنننل 2023فبراينننر 17األسنننبوم المنتهننني ينننوم 

ا نتهني بنهاية تعنام ت األسنبوم الم  /دوالرً ا أمريكيًّ

، بنسنننبة اتخفننناض أسنننبوعي بلغنننم 2023فبراينننر  10ينننوم 

0.38%.

أرجننع المحللنننوب السننبب فننني اتخفنناض أسنننعار القمننن  •

إلننننى زيننننادة اةمنننندادات منننن  القمنننن  الروسنننني العالميننننة

ا، بالرسم م  المخا ر الجيوسياس .يةواألوكراتي عالميًّ

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية: ثانيًا

األسعار العالمية للقم  01

أسعار الارة العالمية 02

7

02

ارتفاًعننننناشنننننهد متوسنننننع األسنننننعار العالمينننننة للنننننارة•

ا285.28ليسجل تحو  ت بنهاية تعام   /دوالًرا أمريكيًّ

284.79، مقابننننل 2023فبرايننننر 17األسننننبوم المنتهنننني يننننوم 

ننا تهنني بنهايننة تعننام ت األسننبوم المن نن /دوالًرا أمريكيًّ

.%0.17، بنسبة ارتفام أسبوعي بلغم 2023فبراير 10يوم 

أرجنننننع المحللنننننوب السنننننبب فننننني ارتفنننننام أسنننننعار النننننارة •

دير العالمينة إلننى عندم اليقنني  بشننمب مسنتقبل ممننر تصنن

.الحبوي عبر البحر األسود

اتخفن ، بينمنا 2023فبراينر 17السنعر العنالمي للنارة بنهاينة تعنام ت األسنبوم المنتهني ينوم متوسعارتفع 

.سهاخ ل الفترة تف( القم ، وفول الصويا، واألرز األبي ، والسكر)متوسع األسعار العالمية لكل م  

(  / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

متوسنننع السنننعر العنننالمي للقمننن  فننني فرتسنننا واألرجنتننني  وروسنننيا والوالينننات المتحننندة)*( 
.األمريكية

359.76

361.65
361.93

359.77

358.29 358.38

10-Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23 15-Feb-23 16-Feb-23 17-Feb-23

//

ا )*(تطور متوسع أسعار القم  عالميًّ

2023فبراير 17خ ل األسبوم المنتهي يوم 

(  / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

284.79

287.13

285.32

283.12
283.50

285.28

10-Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23 15-Feb-23 16-Feb-23 17-Feb-23

//

.زيلمتوسع السعر العالمي للارة في األرجنتي  والواليات المتحدة األمريكية والبرا)*( 

ا )*(تطور متوسع أسعار الارة عالميًّ

2023فبراير 17خ ل األسبوم المنتهي يوم 
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ننا بنهمتوسننعاتخفنن • ايننة أسننعار األرز األبنني  عالميًّ

، ليسنجل 2023فبراينر 17تعام ت األسبوم المنتهني ينوم 

ننا463.33 دوالًرا 473.33مقابننل تحننو نن ، /دوالًرا أمريكيًّ

ا 10وم  بنهاينة تعنام ت األسنبوم المنتهني ين   /أمريكيًّ

.%2.11، بنسبة اتخفاض أسبوعي بلغم 2023فبراير 

أرجننننع المحللننننوب السننننبب فنننني اتخفنننناض أسننننعار األرز •

ننننننا إلننننننى اتخفنننننناض الطلننننننب علننننننى األرز  األبنننننني  عالميًّ

.التاي تدي

ننا بنهايننالصننوياأسننعار فننولمتوسننعاتخفنن • ة عالميًّ

، ليسننجل 2023فبرايننر 17تعننام ت األسننبوم المنتهنني يننوم 

نننننا545.73 دوالًرا 547.90مقابنننننل تحنننننو ننننن ، /دوالًرا أمريكيًّ

ننا 10وم بنهايننة تعننام ت األسننبوم المنتهنني ينن نن  /أمريكيًّ

.%0.40، بنسبة اتخفاض أسبوعي بلغم 2023فبراير 

ويا أرجع المحللوب السبب في اتخفاض أسعار فول الص•

ننا إلننى زيننادة اةمنندادات منن  البرازيننل؛ حينن  إتننه منن   عالميًّ

اا المتوقننع أب يسننجل إتتنناج فننول الصننويا فنني البرازيننل هنن

ا بمكثر م   .مليوب   150العام رقًما قياسيًّ

تابع -تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية 

األسعار العالمية لفول الصويا

األسعار العالمية لألرز األبي 

8

أسعار السكر العالمية

بوم أسعار السكر عالميًّا خ ل األسمتوسعاتخف •

دوالًرا 568.00ليسنننننننجل 2023فبراينننننننر 17المنتهننننننني ينننننننوم 

ننا ننا570.80مقابننل  نن ، /أمريكيًّ بنهايننة نن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسننبة 2023فبرايننر 10تعننام ت األسننبوم المنتهنني يننوم 

.%0.49اتخفاض أسبوعي بلغم 

أرجننع المحللننوب السننبب فننني اتخفنناض أسننعار السنننكر •

ننا إلننى تراجننع أسننعار العقننود ا جلننة للنننفع الخنن ام عالميًّ

؛ حينننننننننن  إب األسننننننننننعار ((2023CLJ23لشننننننننننهر أبريننننننننننل 

تول المنخفضننة للنننفع الخننام تنقننوض منن  أسننعار اةيثننا

ر فني ، األمر الاي يدفع مصاتع السنكاةيثيليأو الكحول 

البرازيننل إلننى تحويننل المزينند منن  سننحق قصننب السننكر

عزينننز تحنننو إتتننناج السنننكر بننندلًا مننن  اةيثننناتول، وبالتنننالي ت

.إمدادات السكر

03

05

04

03

Source: Thomson Reuters.

(  / دوالر أمريكي)

547.90 550.30 549.70 545.73 545.27 545.73

10-Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23 15-Feb-23 16-Feb-23 17-Feb-23
//

ا )*(تطور متوسع أسعار فول الصويا عالميًّ

2023فبراير 17خ ل األسبوم المنتهي يوم 

متوسنننع السنننعر العنننالمي لفنننول الصنننويا فننني الوالينننات المتحننندة األمريكينننة واألرجنتنننني )*( 
.والبرازيل

(  / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

473.33 473.33 473.33 473.33 473.33 463.33

10-Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23 15-Feb-23 16-Feb-23 17-Feb-23

//

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوسع)*(

570.80 563.00 569.70 566.00 567.60 568.00

10-Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23 15-Feb-23 16-Feb-23 17-Feb-23

(  / دوالر أمريكي)

//

ا )*(تطور متوسع أسعار األرز األبي  عالميًّ

2023فبراير 17خ ل األسبوم المنتهي يوم 

ا )*(تطور متوسع أسعار السكر عالميًّ

2023فبراير 17خ ل األسبوم المنتهي يوم 

.تاي تد وفيتنام وباكستابمتوسع السعر العالمي لألرز األبي  في )*( 
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حننو ليبلننغ تارتفاًعنناشننهدت األسننعار العالميننة للصننلب •

ننننا619.45 بنهايننننة تعننننام ت األسننننبوم نننن  /دوالًرا أمريكيًّ

دوالرات 608.49، مقابننننننل2023فبرايننننننر 17المنتهنننننني فنننننني 

10ي بنهايننة تعننام ت األسننبوم المنتهنني فنن نن  /أمريكيننة

%.1.80، بنسبة ارتفام أسبوعي بلغم 2023فبراير 

نا أرجع المحللوب السبب في ارتفام أسعار الصلب عال• ميًّ

م إلنننى ارتفنننام الطلنننب الصنننيني؛ إذ تنظهنننر التوقعنننات لعنننا

كبنننر ، اتجاًهننا تصنناعديًّا لسنننور العقننارات الصننينية، أ2023

.مستهل  للصلب،  وسع الدعم الحكومي هاا العام

تطـــور أسعــار المعادن: ثالثًا

العالميةالبيليمأسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الحديدأسعار خام  03

9

ننا لخننام الحدينند • ا اتخفاًضننشننهد متوسننع األسننعار عالميًّ

ننا124.94ليبلننغ تحننو  بنهايننة تعنننام ت  نن  /دوالًرا أمريكيًّ

دوالًرا 125.14، مقابنل 2023فبراينر 17األسبوم المنتهي في 

ننا 10ي بنهايننة تعننام ت األسننبوم المنتهنني فنن نن  /أمريكيًّ

.%0.16، بنسبة اتخفاض أسبوعي بلغم 2023فبراير 

د أرجع المحللوب السبب في اتخفاض أسعار خام الحدي•

  إلننى تننوافر مخننزوب كبيننر بالصنني ، وذلنن  علننى الننرسم منن

م التوقنع بزيننادة الطلننب علننى خننام الحدينند حتننى تهايننة عننا

.19-، مع تخفيف قيود كوفيد2023

اًرااسنننتقر شنننهد متوسنننع األسنننعار العالمينننة للبيلينننم •

نننا550.00ليبلنننغ تحنننو  بنهاينننة تعنننام ت  ننن  /دوالًرا أمريكيًّ

.2023فبراير 17األسبوم المنتهي في 

البيلينننمأرجنننع المحللنننوب السنننبب فننني اسنننتقرار أسنننعار •

ننا إلنننى اسنننتقرار الطلننب علنننى  ض والمعنننروالبيلينننمعالميًّ

.منه

(  / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(  / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(  / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

االبيليمتطور متوسع أسعار  )*(  عالميًّ

2023فبراير 17خ ل األسبوم المنتهي يوم 

550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

10-Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23 15-Feb-23 16-Feb-23 17-Feb-23

ا )*(تطور أسعار الصلب عالميًّ

2023فبراير 17خ ل األسبوم المنتهي يوم 

ا  )*(  تطور متوسع أسعار خام الحديد عالميًّ

2023فبراير 17خ ل األسبوم المنتهي يوم 

608.49 608.10 606.75 610.95 617.15 619.45

10-Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23 15-Feb-23 16-Feb-23 17-Feb-23

125.14

123.76
124.20

124.34
124.69

124.94

10-Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23 15-Feb-23 16-Feb-23 17-Feb-23

//

//

//

.HRC Shanghaiسعر بورصة شنغهاي )*( 

.للبيليمالعالميالسعر)*(

.الحديدلخامالعالميالسعر)*(

Source: Thomson Reuters.
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تابع-تطـــور أسعــار المعادن 

تطـــور أسعــار األسمدة: رابعًا

أسعار سماد اليوريا

10

(  / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا )*(تطور متوسع أسعار اليوريا عالميًّ

2023فبراير 17خ ل األسبوم المنتهي يوم 

369.42 369.42 369.42 369.42 369.42

350.85

10-Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23 15-Feb-23 16-Feb-23 17-Feb-23

ر، تينننو أورليننننز بالوالينننات المتحننندة األمريكينننة، ومصننن)متوسنننع السنننعر العنننالمي لليورينننا )*(
(.والخليج العربي

شنننننهد متوسنننننع األسنننننعار العالمينننننة لسنننننماد اليورينننننا •

ننا350.85ليبلننغ تحننو اتخفاًضننا بنهايننة  نن  /دوالًرا أمريكيًّ

مقابنننل 2023فبراينننر 17تعنننام ت األسنننبوم المنتهننني ينننوم 

ننا369.42 وم بنهايننة تعننام ت األسننبأوقيننة /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسنننبة اتخفننناض أسنننبوعي 2023فبراينننر 10المنتهننني فننني 

%.5.03بلغم 

أرجنننع المحللنننوب السنننبب فننني اتخفننناض أسنننعار سنننماد •

ننا، باةضننا ننا إلننى ضننعف الطلننب عالميًّ فة إلننى اليوريننا عالميًّ

مزينننند منننن  االتخفاضننننات فنننني أسننننعار الغنننناز الطبيعنننني 

.األوروبية الشهر الماضي

//

أسعار الاهب العالمية 04

خننننن ل اتخفاًضننننناشننننهدت األسننننعار العالمينننننة للنننناهب •

1840.40، لتسنجل تحنو 2023فبراينر 17األسبوم المنتهي في 

ا ا1862.80، مقابل أوقية/دوالًرا أمريكيًّ أوقية /دوالًرا أمريكيًّ

، 2023فبراينننر 10بنهاينننة تعنننام ت األسنننبوم المنتهننني فننني 

%.1.20بنسبة اتخفاض أسبوعي بلغم 

ة أرجع المحللنوب السنبب فني اتخفناض األسنعار العالمين•

للننناهب إلنننى ارتفنننام المخننناوف بشنننمب قينننام االحتينننا ي 

عند أب الفيدرالي األمريكي برفنع سنعر الفائندة، ال سنيما ب

أظهنننننرت بياتنننننات أسنننننعار المسنننننتهلكي  فننننني الوالينننننات 

.2023المتحدة األمريكية تسارم التضخم في يناير 

(أوقية/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

.للاهبالعالميالسعر)*(

ا )*(تطور أسعار الاهب عالميًّ

2023فبراير 17خ ل األسبوم المنتهي يوم 

1862.80

1851.90
1854.00

1834.20

1842.00 1840.40

10-Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23 15-Feb-23 16-Feb-23 17-Feb-23

//
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ملحق إحصائي

يتضم  األسعار العالمية للبترول، والمحاصيل الزراعية
.والمعادب، واألسمدة، وتسب التغير الشهري والسنوي لها
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ملحق إحصائي

أسنننعار محصول الارة

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023فبراير 17
الدولة

6.08 1.00 302.17 األرجنتي 

4.27 1.09 266.82
الواليات المتحدة 

األمريكية

8.05 4.47 286.87 البرازيل

(  / دوالر أمريكي)

أسنننعار محصول فول الصويا

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023فبراير 17
الدولة

11.09 4.80 476.00 األرجنتي 

6.32 2.54 597.80
الواليات المتحدة 

األمريكية

12.50 5.00 563.40 البرازيل

(  / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

12

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

(  / دوالر أمريكي)أسنننعار محصول القم 

أسعار البترول العالمية

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023فبراير 17
السلعة

10.72 3.40 83.00 خام برتم 

16.80 4.79 76.34 خام سري تكسا  

(برميل/ دوالر أمريكي)

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

فيالعدد 

2023فبراير 17
الحفارات

18.02 2.25 609 (حفار)حفارات البترول 

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023فبراير 17
الدولة

18.80 0.0 487.49 األرجنتي 

7.57 0.65 318.95 فرتسا

6.08 0.40 327.10
المتحدة الواليات

األمريكية

3.23 2.76 300.00 روسيا

ر
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التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023فبراير 17
السلعة

13.16 3.30 124.94 خام الحديد

17.91 3.77 550.00 البيليم

20.11 0.55 619.45 الصلب

3.17 3.50 1840.40 (أوقية/دوالر)الاهب

(  / دوالر أمريكي)

13

Source: Thomson Reuters.

أسنننعار محصول األرز األبي  

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023فبراير 17
الدولة

13.58 5.15 460.00 )*(تاي تد

16.67 0.00 455.0 فيتنام

35.71 3.26 475.00 باكستاب

(  / دوالر أمريكي)

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023فبراير 17
الدولة/ المنطقة

43.91 22.00 340.06
الواليات –تيو أورلينز 

المتحدة األمريكية

42.86 21.24 380.00 مصر

41.87 22.67 332.50 الخليج العربي

(  / دوالر أمريكي)

.%10الطويلالتاي تدياألرز)*(

تابع-ملحق إحصائي 

أسعار المعادن

أسعار سماد اليوريا

أسعار  السكر العالمية

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2023فبراير 17
السلعة

16.68 1.27 568.00 السكر األبي  

(  / دوالر أمريكي)
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