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عن المركز

اههمتررُّهه  ل ُروكب ل هه ر-1985كنههنرأتههعرمراههم ر-شهه مركز ههمرلومات كههم رتخاههارلراههملرلوعههزللرلولههماءروممتهه رلوهه  لل رلوم ههز ر

ثهار.رالطه رزرلوننكهارلومات كمركهارفهيرك هز(ر1999-1985)لولغكزل رلوليركزَّرا مرلومملمءرلوم ز ُرفعهمرلتهلفرفهيركزهتلهمرل توه ر

أعطههاررُّهه  يرل كيههارفههيركيههكزرمُروكبههؤخ رختل ر مبؤ يههار(ر1999) ههمإرشأتههم رت للترللر ههمل رترين و مكههمرلومات كههم راههم ر

.رماارم  خركبلانرلوعزللرفيرشل ركممل رلولنمكا  (Think Tank)فيز

ولنمكهارتكننرلوه رلوُّهك ُررلننَّه رلومز همرلمرهارك مخ همرنإرريه إرلومز همر ه رل  فهزررمكهملرفهيركمهميرخاهارلراهملرلوعهزللرفهير  همرمرل

  م ؛رلوتمكتاُرتش مكاره للركملمايرانهًّم ُرترامرمر ن ل رلول لصلركءرلوم لط رلوم ز رلون رربامرغمرارلولنمكارت مف مرل

كخركملمهءرل كزرلون ررؤ تمروالضطالعرامتلرن نزرفهيرصهنءرلويكم هارلوامكهارترامرهمر  هم ترم ه خرلولنمكهارتفاموكل همُرترز ه

.لومازفا

تهل ر.رتفير نكلررُّعكقرلو ُررُّملركز مرلومات كم رتخاارلراملرلوعزللرات رامرعمرك مارنإرري إرخلامًمرويلركلان رلوعزلل

اتهه رلوميههل مرلومُّتههير(Think Tank)أحددأفأل ددسفات اددكرف    دد رليههن روههمرلوهه ُرفعأههمرريهها رام ههلمزللرشوهه رنإرريهه إر

ازأهمك ر"ت مرتل  رلو رلالزلفرش تكميرتختوهيراهمتلرلومز همر مؤ يهارفيهزُرت ه ركهمرًّ هزرمتكًّهمرفهيرألهم  ر.رتلإل تكميرتلومتوي

لولهيررهار"راممكاارانيهت مأكمرل كزريكها"ر(Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)كزل مرلو يزرتلومملمام رلوممأكار

:؛رهكثررارلتلكملركز مرلومات كم رتخاارلراملرلوعزللروكي إ2021لإلاالإران مرفيرفنزلرزر

(.لرر ممررزرك ركبُّمخروتعم ما)2020وام ر"ر19-  فكم"كز مرفيزرات ركيل مرلواموارل لممااًرومم ُّار20ضم رنف لر

كز مرفيزرات ركيهل مرلواهموار  همه رنف هلرفيهزترنترأمه ل رممرهمر هم رالطه رز رتهاليراهم ر64ك راك ر21فيرلومزرنارلوهر

.ُرنتنًلرااك رللالنملرنأمرلرر ممرن ركز مرفيزرك ز رآتزررارر نك مرتفعًمرو نلرلوماكمل2020

2020كز مرفيزرات ركيل مرشفزرعكمرتلوتزقرل ت طروام ر101ك رشممموير14فيرلومزرنارلوهر.

ُرتكه ر2022لوامومكهارلومباته ران همرفهيرنازرهلر«رنتتلخ  هلك ي»امإلضمفارشو رف  رلومز مراامترم ل مرضم ركيهماعاركؤ يهار

ختوارفهيرلوتهزقرل ت هطرتشهممير17فزرقركلنمفيك رك ر700ك راك رن فزرك رازتأمراُر(ر4)مم مترل نكاُرت(ر1:ر)اك ررت رلوم ل م

.شفزرعكم
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يته راه ررامرن املرلويتءرلل لزلركمكارلوامومكهاركؤشهزًلروتلغكهزل رفهيرلواهزطرتلوطته ُرتامولهمويررميه رنإرر

لوعم مهارلوظزتفرغكزرلوطنكاكارلوليررننغيرلل لمم را مُرتريمامرلصمرن املرل   لقرلومتوكارفهيرخاهارلوعهزللل 

م راتههه رل خوهههارتلل هههلزلركمكم ُرت هههمرنثنلهههارنههههمل ررعتنهههم رل  هههاملرفهههيرلو لهههزل رلوممضهههكار كمهههارلومات كههه

 هاملرفهيرتلولُّتكال رلوي  كارفيرلو  ارلومنم  ؛ركه رنمهلرلولا كه ركه رل ثهملرلويهتنكاُرتكازفهارلرمم هم رل 

.رلون لصم رلوامومكا

 ددب  و و  قمدد كددك ط  ترعهه  رلومز ههمراههمتلرل ههك رفههيرلصههمراكمأههم رن ههاملرلويههتءرلل ههلزلركمكارلوامومكههاُر

ز رلوامومكهارتغكز مرك رلويتءرلل لزلركمكارلومُّ لراُرترُّتكت مرتأتز مرك رتاليرللالممخرات ر مامتراكمأم رلترل

(Thomson Reuters)ُرتشخللتركات كهم رلوطم هارل كزريكهار(US EnergyInformation Administration)ُرامإلضهمفار

ر رلوم  هءرلإلتنهمل رنترهلراههزل:رشوه رلولعهملرزرلو همخلتراه رلومنظمهم رلومتوكهارتلوم ل هءرلإلتنملرهارلومتوكهاُرتن م هم

((Oil priceُرتت موارات كنز رل كزريكار(Bloomberg).
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دة، إدارة الجنو: خالص الشكر والتقدير إلى كل من 

وإدارة مننوارد الايانننات، واةدارة العامننة للخنندمات 

منل االحترافية؛ لتعاونها في سايل إنجاز 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 نور 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

عيدحسام الدي  . أ

عاد هللا يوسف. 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

نا113.12سعر خام برنن  ليسنجل استقر• يونينو 24بنهاينة تعنام ت األسناول المنتهني ينوم برمينل/دوالًرا أمريكيًّ

24وم بنهايننة تعننام ت األسناول المنتهنني يننسنعر خننام  ننرا تكسناي الوسننيي األمريكنيانخفنن ، بينمنا 2022

بنهاينة تعننام ت برميننل /دوالرات أمريكينة109.56مقابنل ، برميننل/دوالرات أمريكينة107.62، ليصنل إلننى 2022يونينو 

.%1.77، بنساة انخفاض أساوعي بلغ  2022يونيو 17األساول المنتهي يوم 

ة بنهايننن( القمنن ، والننارة، وفننوي الصننويا، والسننكر )األسننعار العالميننة للسننلع الزراعيننة لكننل مننن  انخفضنن •

األسننعار العالميننة لننبرز األبنني  خنن ي الفتننرة ارتفعنن بينمننا ، 2022يونيننو 24تعننام ت األسنناول المنتهنني يننوم 

.نفسها

دوالًرا 545.00، لتسنجل 2022يونينو 24خن ي األسناول المنتهني ينوم انخفاًضنااألسعار العالمية للايلي  شهدت •

نا نا585.00، مقابنل طن /أمريكيًّ ، بنسناة 2022يونينو 17بنهاينة تعنام ت األسناول المنتهني ينوم طن  /دوالًرا أمريكيًّ

.%6.84انخفاض أساوعي بلغ  

دوالًرا 645.35، لتسنجل 2022يونينو 24خ ي األساول المنتهني ينوم انخفاًضااألسعار العالمية للصلب شهدت•

نا نا698.49، مقابنل طن /أمريكيًّ ، بنسنناة 2022يونينو 17بنهايننة تعنام ت األسناول المنتهني فني طن  /دوالًرا أمريكيًّ

.%7.61انخفاض أساوعي بلغ  

نننا129.71لتالنننح نانننو انخفاًضنننااألسنننعار العالمينننة لخنننام الاديننند شنننهدت • بنهاينننة تعنننام ت طننن  /دوالًرا أمريكيًّ

ا135.69، مقابل 2022يونيو24األساول المنتهي في  17بنهاية تعام ت األسناول المنتهني فنيط  /دوالًرا أمريكيًّ

.%4.41، بنساة انخفاض أساوعي بلغ  2022يونيو 

دوالًرا 1826.50، لتسنجل 2022يونينو 24خن ي األسناول المنتهني فني انخفاًضنا شهدت األسعار العالمية للناهب •

ا1835.60، مقابل أوقية/أمريكيًّا ، بنساة 2022يونيو 17بنهاية تعام ت األساول المنتهي في أوقية /دوالًرا أمريكيًّ

.%0.50انخفاض أساوعي بلغ  

ننا599.62لتالننح ناننو ارتفاًعننا األسننعار العالميننة لسننماد اليوريننا شننهدت • بنهايننة تعننام ت طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

ا552.51، مقابل 2022يونيو 24األساول المنتهي يوم  م بنهاينة تعنام ت األسناول المنتهني ينوطن  /دوالًرا أمريكيًّ

. %8.53، بنساة ارتفال أساوعي بلغ  2022يونيو 17
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دوالًرا 113.12سنننننننننعر خنننننننننام برنننننننننن  ليسنننننننننجل اسنننننننننتقر•

ا 24ي يوم تعام ت األساول المنتهبنهاية برميل/أمريكيًّ

.  2022يونيو 

ى إلننأسننعار النننفياسننتقرارالماللننوا السنناب فنني أرجننع •

وذلننو وسننني اسننتقرار الطلننب علينننه والمعننروض مننننه، 

االقتصننادتنندفع أسننعار الفائنندة قنند ارتفننال مخنناوف منن  

.الركودالعالمي إلى 

سننننعر خننننام  ننننرا تكسنننناي الوسننننيي انخفنننن بينمننننا •

24بنهايننننة تعننننام ت األسنننناول المنتهنننني يننننوم األمريكنننني

، برمينننل/دوالرات أمريكينننة107.62، ليصنننل إلنننى 2022يونينننو 

بنهايننة تعننام ت برميننل /دوالرات أمريكيننة109.56مقابننل 

، بنسننناة انخفننناض 2022يونينننو 17األسننناول المنتهننني ينننوم 

.%1.77بلغ  أساوعي 

ام خنبينمنا انخفن  سنعر خام برن ،سعر استقر 

بنهاينننننة  نننننرا تكسننننناي الوسنننننيي األمريكننننني، 

.2022يونيو 24تعام ت األساول المنتهي يوم 

ة الطاقنننة اةنتاجينننة العالمينننانخفننناض فنننائ  

2022للنفي الخام في عام 

عننننن  إدارة معلومنننننات الطاقنننننة الصنننننادر وفًقنننننا للتقرينننننر •

جيننة الفننائ  العننالمي للطاقننة اةنتا)األمريكيننة بعنننواا 

انخفنن  ، 2022منن  مننايو ، فإنننه اعتانناًرا (منن  النننفي الخننام

ر  ينننالخنننام فننني الننندوي فنننائ  الطاقنننة اةنتاجينننة للننننفي 

(أوبننو)المصنندرة للاتننروي النندوي األعضنناء فنني من مننة 

القضناء علنى كنل أنه تم ، كما 2021مقارنة بعام %80بنساة 

وبننات الطاقننة اةنتاجيننة الفائضننة فنني روسننيا بسنناب العق

الهجننننوم العسننننكري الروسنننني التنننني تننننم تنفينننناها بعنننند 

.الشامل على أوكرانيا

، كنننناا لنننند  2022مننننايو منننن  وأضنننناف  اةدارة أنننننه اعتانننناًرا •

المنتجنني  فنني النندوي  يننر األعضنناء فنني من مننة الالننداا

م  يوميا ألف برميل 280حوالي ( أوبو)المصدرة للاتروي 

.الطاقة اةنتاجية الفائضة

ة الطاقنتوقعنات "بننتقريرها الخنا  في وأوضا  اةدارة •

، أنننه قنند تراجعنن  2022لشننهر يونيننو " القصننيرعلننى المنند  

2022و إنتاج النفي الخام الفائضة العالمينة فني منايطاقة 

؛ وذلننو 2021منن  نصننف متوسننطها فنني عننام لتصننا  أقننل 

ة فني الطاقة اةنتاجينة الفائضنة الموجنودنتيجة انخفاض 

، (أوبننو)األعضنناء فنني والنندوي  يننر ( أوبننو)كننل منن  دوي 

بن ، مقارنة 2022مايو فييوميا برميل م يي  3.0لتصل إلى 

. 2021في عام يوميا برميل م يي  5.4

تطـــور أسعــار البترول: أولًا

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

ة منصنننات التنقينننب عننن  الننننفي فننني الوالينننات المتاننند

فنني األسنناول المنتهنني منصننة 594األمريكيننة، ليسننجل 

، مقارنة باألساول السنابق، وهنو أعلنى2022يونيو 24يوم 

كمننا  ، منصننة222منن  ن يننر  فنني العننام الماضنني بمقنندار 

الطايعنننني، عنننندد منصننننات التنقيننننب عنننن  الغنننناز ارتفننننع

يونينو 24في األسناول المنتهني ينوم منصة 157ليسجل 

ول مجمننارتفننع، مقارنننة باألسنناول السننابق، وبننالو 2022

ي منصننات التنقيننب عنن  النننفي والغنناز الطايعنني مًعننا فنن

منصة 751ليسجل ، 2022يونيو 24األساول المنتهي يوم 

.نشطة في الواليات المتادة األمريكية

Source: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=52879 

الخامالفائ  السنوي للطاقة اةنتاجية العالمية م  النفي 
(2022مايو -1970)خ ي الفترة 

(امليوا برميل يوميًّ )

(برميل/دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

ا  تطور أسعار خام برن  عالميًّ
2022يونيو 24خ ي األساول المنتهي يوم 

//

113.12 114.13 114.65 111.74 110.05 113.12

17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22 23-Jun-22 24-Jun-22
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اننو لتالننح نانخفاًضننا شننهدت األسننعار العالميننة للقمنن  •

ننننا384.61 بنهايننننة تعننننام ت األسنننناولطنننن /دوالًرا أمريكيًّ

دوالر ًا 418.82، مقابننننننننل 2022يونيننننننننو 24المنتهنننننننني يننننننننوم  

نننا وم        بنهاينننة تعنننام ت األسننناول المنتهننني ينننطننن /أمريكيًّ

.%8.17أساوعي بلغ  انخفاض ، بنساة 2022يونيو 17

أسنننعار القمننن  انخفننناض أرجنننع الماللنننوا السننناب فننني •

ي من  الاصاد في نصف الكرة الشمالإلى تقدم العالمية

الوالينننات المتاننندة األمريكينننة، كمنننا أننننه مننن  المتوقنننع أا 

يسننناعد الطقنننس الجننناف فننني السنننهوي الجنوبينننة علنننى 

إنهننناء حصننناد القمننن  الشنننتوي بشنننكل سنننريع  فننني تلنننو

.المقالي المنطقة خ ي األساول أو األساوعي  

تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية: ثانيًا

األسعار العالمية للقم  01

أسعار الارة العالمية 02

7

02

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

متوسننني السنننعر العنننالمي للقمننن  فننني فرنسنننا واألرجنتننني  وروسنننيا والوالينننات المتاننندة)*( 
.األمريكية

418.82 417.06

398.64 396.25
388.30

384.61

17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22 23-Jun-22 24-Jun-22

//

ا )*(تطور متوسي أسعار القم  عالميًّ

2022يونيو 24خ ي األساول المنتهي يوم 

انو لتسنجل نانخفاًضنا شهدت األسنعار العالمينة للنارة •

ننننا296.68 بنهايننننة تعننننام ت األسنننناولطنننن /دوالًرا أمريكيًّ

دوالر 302.11، مقابننننننننننل 2022يونيننننننننننو 24المنتهنننننننننني يننننننننننوم 

17بنهايننة تعننام ت األسنناول المنتهنني يننومطنن /أمريكنني

.%1.80أساوعي بلغ  انخفاض ، بنساة 2022يونيو  

أسننننعار الننننارة انخفنننناض أرجننننع الماللننننوا السنننناب فنننني •

اةمدادات، حيث رفنع مجلنس الاانواإلى زيادة العالمية 

الي لمساحة الارة األوكرانينة، وبالتنتوقعاته ( (IGCالدولي 

رفننع توقعننات إمنندادات الننارة العالميننة بعنند موسننم ذرة 

فنني  ننل حتننى الربيننع، أوكراننني أفضننل منن  المتوقننع هنناا 

.الارا المستمرة

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

302.11

313.87

305.21 305.65

295.64 296.68

17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22 23-Jun-22 24-Jun-22
//

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

ا )*(تطور متوسي أسعار الارة عالميًّ

2022يونيو 24خ ي األساول المنتهي يوم 

يننة بنها( والسننكر الصننويا، القمنن ، والننارة، وفننوي )األسننعار العالميننة للسننلع الزراعيننة لكننل منن  انخفضنن  

الفتنرة لنبرز األبني  خن ي األسنعار العالمينة ارتفعن بينمنا ، 2022يونينو 24تعام ت األساول المنتهني ينوم 

.نفسها
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لننحلتاارتفاًعنناشننهدت األسننعار العالميننة لننبرز األبنني  •

ننا411.67نانو  ول بنهايننة تعنام ت األسنناطن  /دوالًرا أمريكيًّ

دوالرات 407.67مقابنننننننل . 2022يونينننننننو 24المنتهننننننني ينننننننوم 

17بنهايننة تعننام ت األسنناول المنتهنني يننومطنن /أمريكيننة

.%0.98أساوعي بلغ  ارتفال ، بنساة 2022يونيو 

أسننعار األرز األبنني ارتفننال أرجننع الماللننوا السنناب فنني •

ا  أد  منا مالااكسنتاني؛ الطلنب علنى األرز إلى ارتفنال عالميًّ

رقًمنا إلى ارتفال صادرات األرز الااكسنتانية، حينث سنجل 

ا جديننًدا    إلننى فنني هننا  السنننة الماليننة، فقنند وصننلقياسننيًّ

، ووفًقننا 2022خنن ي السنننة الماليننة طنن  متننري م ينني  4.5

ارتفعننن  صنننادرات ،(PBS)اةحصننناء الااكسنننتاني لمكتنننب 

مقارننة بننفس %33األرز للسنة المالية حتنى انا بنسناة 

.الفترة م  العام الماضي

نننا خننن ي األسننناوالصنننوياأسنننعار فنننويانخفضننن • ل عالميًّ

دوالرا 557.80، لتسنننننننجل 2022يونينننننننو 24المنتهننننننني ينننننننوم 

ننا579.43مقابننل طنن ، /أمريكيننا بنهايننة طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسننناة 2022يونينننو 17تعنننام ت األسننناول المنتهننني ينننوم 

.%3.73انخفاض أساوعي بلغ  

ويا أرجع الماللوا الساب في انخفاض أسعار فوي الص•

نننننا  نتيجنننننة مخننننناوف ى انخفننننناض الطلنننننب علينننننه؛ إلنننننعالميًّ

حننندوث تاننناطا اقتصنننادي، إلنننى جاننننب مننن  المسنننتثمري  

المخنناوف منن  الاننرا المتفاقمننة بنني  روسننيا وأوكرانيننا 

.ودمنطقة الاار األسفي التي قد تاثر على الصادرات 

تابع -تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية 
الصويالفوي األسعار العالمية 

األسعار العالمية لبرز األبي 

8

أسعار السكر العالمية

نا خن ي األسناول المنانخفض  • تهني أسعار السكر عالميًّ

نننا543.60لتسنننجل 2022يونينننو 24ينننوم  طننن ، /دوالًرا أمريكيًّ

ننننننا561.40مقابننننننل  تعننننننام ت بنهايننننننةطنننننن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسننناة انخفننناض 2022يونينننو 17األسننناول المنتهننني ينننوم 

.%3.17أساوعي بلغ  

ى إلنأرجع الماللوا السناب فني انخفناض أسنعار السنكر •

قيمنننة الريننناي الارازيلننني إلنننى أدننننى مسنننتو  لنننهانخفننناض 

مقابننل النندوالر، كمننا شننجع ضننعف الرينناي الارازيلنني علننى

.التصدير م  قال منتجي السكر الارازيليي 

03

05

04

03

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

579.43 581.07 571.77 560.83 543.47 557.80

17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22 23-Jun-22 24-Jun-22

//

ا )*(تطور متوسي أسعار فوي الصويا عالميًّ

2022يونيو 24خ ي األساول المنتهي يوم 

الصنننويا فننني الوالينننات المتاننندة األمريكينننة واألرجنتنننني لفنننوي متوسننني السنننعر العنننالمي )*( 
.والارازيل

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

407.67 411.67 411.67 411.67 411.67 411.67

17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22 23-Jun-22 24-Jun-22
//

Source: Thomson Reuters.

.للسكرالعالميالسعرمتوسي)*(

561.40 565.40 559.60 553.00 551.00 543.60

17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22 23-Jun-22 24-Jun-22

(ط / دوالر أمريكي)

//

ا )*(تطور متوسي أسعار األرز األبي  عالميًّ

2022يونيو 24خ ي األساول المنتهي يوم 

ا )*(تطور أسعار السكر عالميًّ

2022يونيو 24خ ي األساول المنتهي يوم 

.تاي ند وفيتنام وباكستاامتوسي السعر العالمي لبرز األبي  في )*( 
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خنننن ي انخفاًضننننااألسننننعار العالميننننة للصننننلب شننننهدت•

645.35، لتسننننجل 2022يونيننننو 24األسنننناول المنتهنننني يننننوم 

نننا نننا698.49، مقابنننل طننن /دوالًرا أمريكيًّ طننن  /دوالًرا أمريكيًّ

، 2022يونينننو 17بنهاينننة تعنننام ت األسننناول المنتهننني فننني 

.%7.61بنساة انخفاض أساوعي بلغ  

أرجننع الماللننوا السنناب فنني انخفنناض أسننعار  الصننلب •

نننا إلنننى انخفننناض الطلنننب وضنننعف نشنننا   الشنننراء،عالميًّ

وق هيمنن  علنى سنالتني باةضافة إلنى حالنة عندم اليقني  

.  الصلب في تركيا

تطـــور أسعــار المعادن: ثالثًا
العالميةالايلي أسعار  01

العالميةالصلبأسعار  02

الاديدأسعار خام  03

9

لنح لتاانخفاًضناشهدت األسنعار العالمينة لخنام الاديند •

ا129.71ناو  ول بنهاينة تعنام ت األسناطن  /دوالًرا أمريكيًّ

دوالًرا 135.69، مقابننننننننننل 2022يونيننننننننننو24المنتهننننننننني فنننننننننني 

ننا 17ي بنهايننة تعننام ت األسنناول المنتهنني فننطنن  /أمريكيًّ

.%4.41، بنساة انخفاض أساوعي بلغ  2022يونيو 

د أرجع الماللوا الساب في انخفاض أسنعار خنام الادين•

خنام إلى انخفاض الطلب الصيني على شنانات الاديند ال

.المنقولة باًرا

خنننن يانخفاًضنننناشننننهدت األسننننعار العالميننننة للايلينننن  •

دوالًرا 545.00، لتسجل 2022يونيو 24األساول المنتهي يوم 

ننا ننا585.00، مقابننل طنن /أمريكيًّ بنهايننة طنن  /دوالًرا أمريكيًّ

، بنسننناة 2022يونينننو 17تعنننام ت األسننناول المنتهننني ينننوم 

.%6.84انخفاض أساوعي بلغ  

أسنننعار الايليننن انخفننناض أرجنننع الماللنننوا السننناب فننني •

َانل مصن
ِ
ا إلى انخفاض العروض المقدمة م  ق انع عالميًّ

باةضنننننافة إلنننننى انخفننننناض تكننننناليفالروسنننننية، الصنننننلب 

الصننلب والمننواد الخننام حسنناما أفننادت مصننادر لفاسنن  

.  ماركتس

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

اتطور أسعار الايلي   عالميًّ
2022يونيو 24خ ي األساول المنتهي يوم 

585.00 585.00 585.00 585.00 585.00

545.00

17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22 23-Jun-22 24-Jun-22

اتطور أسعار الصلب  عالميًّ
2022يونيو 24خ ي األساول المنتهي يوم 

اتطور أسعار خام الاديد  عالميًّ
2022يونيو 24خ ي األساول المنتهي يوم 

698.49
654.71 646.23 646.13 643.48 645.35

17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22 23-Jun-22 24-Jun-22

135.69 135.69
133.47

127.92

131.45

129.71

17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22 23-Jun-22 24-Jun-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 متوسي أسعار اليوريا عالميًّ

2022يونيو 24خ ي األساول المنتهي يوم 

552.51 552.51 552.51 552.51

552.51

599.62

17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22 23-Jun-22 24-Jun-22

ر، نينننو أورليننننز بالوالينننات المتاننندة األمريكينننة، ومصننن)متوسننني السنننعر العنننالمي لليورينننا )*(
(.والخليج العربي

النح لتارتفاًعنا شهدت األسعار العالمينة لسنماد اليورينا •

ا599.62ناو  اول بنهاية تعام ت األسنط  /دوالًرا أمريكيًّ

دوالًرا 552.51، مقابنننننننننل 2022يونينننننننننو 24المنتهننننننننني ينننننننننوم 

نا 17وم بنهايننة تعنام ت األسنناول المنتهنني يننطنن  /أمريكيًّ

. %8.53أساوعي بلغ  ارتفال ، بنساة 2022يونيو 

األسننعار العالمينننةارتفننال أرجننع الماللننوا السنناب فننني •

ارتفنننال الطلنننب العنننالمي علينننه، منننع لسنننماد اليورينننا إلنننى 

.أوروبافي ارتفال أسعار الغاز بشأا مخاوف 

//

أسعار الاهب العالمية 04

خننننن ي انخفاًضننننا شننننهدت األسننننعار العالميننننة للننننناهب •

1826.50، لتسننننجل 2022يونيننننو 24األسنننناول المنتهنننني فنننني 

ا1835.60، مقابل أوقية/أمريكيًّادوالًرا  أوقية /دوالًرا أمريكيًّ

، 2022يونينننو 17بنهاينننة تعنننام ت األسننناول المنتهننني فننني 

.%0.50بنساة انخفاض أساوعي بلغ  

ة أرجع الماللنوا السناب فني انخفناض األسنعار العالمين•

بنننننو االحتينننناطي للنننناهب إلننننى التوقعننننات بشننننأا رفننننع 

إلننى التضننخم،لسننعر الفائندة الحتننواء معندالت الفيندرالي 

.  جانب ارتفال الدوالر

(أوقية/ دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

.للاهبالعالميالسعر)*(

ا )*(تطور أسعار الاهب عالميًّ

2022يونيو 24خ ي األساول المنتهي يوم 

1835.60
1835.60

1834.60
1834.30

1825.70

1826.50

17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22 23-Jun-22 24-Jun-22

//
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ملحق إحصائي

والمعادا، الزراعية، يتضم  أسعار الاتروي، والمااصيل 
.لهاواألسمدة، ونسب التغير الشهري والسنوي 
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ملحق إحصائي

أسنننعار ماصوي الارة

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2022يونيو 24
الدولة

28.26 8.81 289.47 األرجنتي 

14.85 2.79 295.37
الواليات المتادة 

األمريكية

12.62 7.91 305.20 الارازيل

(ط / دوالر أمريكي)

أسنننعار ماصوي فوي الصويا

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2022يونيو 24
الدولة

24.52 10.02 386.00 األرجنتي 

19.67 5.89 635.80
الواليات المتادة 

األمريكية

24.35 4.02 651.60 الارازيل

(ط / دوالر أمريكي)

Source: Thomson Reuters.

12

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية 

(ط / دوالر أمريكي)أسنننعار ماصوي القم 

أسعار البترول العالمية

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2022يونيو 24
السلعة

49.71 0.39 113.12 خام برن  

46.82 1.96 107.62 خام  را تكساي 

(برميل/ دوالر أمريكي)

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

فيالعدد

2022يونيو 24
الافارات

59.70 3.50 594 (حفار)حفارات الاتروي

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2022يونيو 24
الدولة

53.53 35.83 390.37 )*(األرجنتي 

57.63 14.31 387.86 فرنسا

33.17 23.62 357.70
المتادة الواليات

األمريكية

60.04 3.01 402.50 روسيا
.2022يونيو21يوممتاحبيااأحدث)*(
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التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2022يونيو 24
السلعة

39.32 2.70 129.71 خام الاديد

16.15 12.10 545.00 الايلي 

21.67 10.23 645.35 )*(الصلب

2.87 2.07 1826.50 (أوقية/دوالر)الاهب

(ط / دوالر أمريكي)
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Source: Thomson Reuters.

أسنننعار ماصوي األرز األبي  

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2022يونيو 24
الدولة

4.55 4.11 420.00 )*(تاي ند

8.79 0.00 415.00 فيتنام

9.09 11.11 400.00
باكستاا

(ط / دوالر أمريكي)

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2022يونيو 24
الدولة/ المنطقة

7.30 23.90 526.36
الواليات –نيو أورلينز 

المتادة األمريكية

56.90 3.67 682.50 مصر

33.33 14.06 590.00 الخليج العربي

(ط / دوالر أمريكي)

.%10الطويلالتاي ندياألرز)*(

تابع-ملحق إحصائي 

أسعار المعادن

أسعار سماد اليوريا

.شنجهايبورصة)*(

أسعار  السكر العالمية

التغير السنوي

(%)

التغير الشهري

(%)

السعر في

2022يونيو 24
السلعة

27.37 2.32 543.60 السكر األبي  

(ط / دوالر أمريكي)
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