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 يةجالسلع اإلسرتاتي ألهمنشرة األسعار احمللية والعاملية 

  والزيت الدقيق والسكرأسعار 
 ٤٥(ليصل سعر العبوة وزن % ١٫٧بنحو أسعار الدقيق  إنخفضت -

مقارنة بشهر  ريال ٢٦٫٤٨نحو  م٢٠١١ مارسشهر خالل ) كجم
 . م٢٠١١ فرباير

ليصل % ٠٫٥٣ بنحو إنخفاضاً طفيفاً أسعار السكر إنخفضت -
 ١٨٨٫٧١نحو  م٢٠١١ مارسخالل شهر ) كجم٥٠(سعر العبوة وزن 

 .ريال 
ليصل سعر % ٠٫٤٧بنحو  إرتفاعاً بسيطاً أسعار الزيوت إرتفعت -

 .ريال  ١٤٫٣٩نحو  م٢٠١١ مارسخالل شهر ) لرت ١٫٨(العبوة وزن 

14.10

14.10

)م2011(مارس )م2011(فرباير 

)كيس(أسعار األسمنت 

ريال  14.10ليصل نحو % 0.06سعر كيس األسمنت إرتفاعاً طفيفاً بنحو  إرتفع

:مم8

3130

:مم10

:مم309012 

 2910

:مم14

 2890

: مم16-32

2880

)ريال(م  2010أغسطس  18يف الدمام إعتباراً من )  سابك(التسليح  أسعار بيع حديد

26.0426.48

189.71188.71

14.3214.39

)م2011(مارس )م2011(فرباير 

)كجم45(دقيق أبيض سعودي   )كجم50(سكر ناعم    لرت 1.8زيت  

  )دوالر: السعر (                                                       ومشتقاتهاأسعار البرتوكيماويات تطور                                                 
  شهر ١٢التغري منذ   أشهر ٦التغري منذ   التغري خالل أسبوع  م٢٠١١)  أبريل ٣( :يف السعر   البيان

 %١٧+ %١٧+ %١+ ١٣٢٠  اإليثيلني

 %٢٧+ %٤٠+ --  ١٥٧٠  الربوبلني

 %١١+ %١٧+ %١+ ١٣٦٠  )عايل الكثافة( البويل إيثيلني

 %٢٩+ %٣٢ %١+ ١٦٦٠  البويل بروبلني

PVC ١١+ %١٨+ --  ١١٤٠% 
 %٢١+ %٣-  %٣-  ٣٣٥ اليوريا

 %٢٧+ %١٥+ --  ٤٧٠  األمونيا
  .أرقام للبرتوكيماويات مؤشر : املصدر

  .أسعار اليوريا واألمونيا هي أسعار اخلليج العربي ، وباقي األسعار هي أسعار األسواق األسيوية : ملحوظة 



٢  م٢٠١١ مارس، ) ٣(، العدد نشرة شهرية يصدرها مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية

 

 
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  >>األسعار العاملية<<
  
  
  

  

  

  

  

..................................................................................................................................................................................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

...................................................................................................................................................................................  

 يةجألهم السلع اإلسرتاتينشرة األسعار احمللية والعاملية 

  و الشعري الزيت السكر و و القمحأسعار 
 الطنليصل سعر % ٨٫٨بنحو  )الكندي(القمح أسعار  إنخفضت -

 فربايرمقارنة بشهر  دوالر ٤٣٢٫٥نحو  م٢٠١١ مارسخالل شهر 
 . م٢٠١١

خالل  الكيلوجرامليصل سعر  %٢٫٦أسعار السكر بنحو  إرتفعت -
 .سنت أمريكي  ٤٥٫٧٨نحو   م٢٠١١ مارسشهر شهر 

 لطنليصل سعر ا% ٨٫٧بنحو  زيت النخيل خام أسعار إنخفضت -
 . دوالر  ١١٨٠نحو  م٢٠١١ مارسشهر خالل 

خالل  لطنليصل سعر ا% ٣٫١بنحو  الشعريأسعار  إرتفعت -
 . دوالر  ٢٠٢٫٦ نحو م٢٠١١ مارس شهر 

474.1432.5

44.6145.78

1292
1180

196.5202.6

)م2011(مارس )م2011(فرباير 

)طن/دوالر (قمح كندي   )كجم/سنت(سكر أوروبي 
)طن/دوالر (زيت نخيل خام  )طن/دوالر (شعري 

  وخاماته أسعار احلديد

ثباتاً  م٢٠١١ مارسشهدت أسعار حديد التسليح خالل شهر  -
  .دوالر ٦٠٠  حيث بلغ سعر الطن م٢٠١١ فربايرمقارنة بشهر 

 
بنحو   إنخفاضاً )موانىء الصني( شهدت أسعار خامات احلديد -

حيث  م٢٠١١ فربايرمقارنة بشهر  م٢٠١١ مارسخالل شهر % ٩٫٥
 . دوالر   ١٦٩٫٤ بلغ سعر الطن اجلاف 

 

187.2169.4

600600

)م2011(مارس )م2011(فرباير 

)طن جاف/دوالر(خام احلديد   )طن/دوالر(حديد تسليح 

  تطور األسعار العاملية ألهم املواد اخلام  الصناعية 
 معدل التغري م٢٠١١ مارس م٢٠١١ فرباير وحدة القياس البيان

 %١٠٫١ ١١٤٫٤٤ ١٠٣٫٩٦ برميل/ دوالر )خام برنت ( برتول خام 
 %٠٫١ ٩٫٣٧ ٩٫٣٦ مليون وحدة حرارية بريطانية/دوالر غاز طبيعي أوروبي

 %٥٫٠ ٣٤٥ ٣٢٨٫٦ مرت مكعب/دوالر  ماليزيخشب منشور 
 %٧٫٧ ٥٠٦٫٣ ٤٧٠ كجم/سنت  القطن

 %١٣٫٤- ٥٤١٫٩ ٦٢٥٫٩ كجم/سنت  مطاط أمريكي
 %٨٫٥- ٣٢٧٫٨ ٣٥٨٫١ طن/دوالر سماد اليوريا

 %١٫٩ ٢٥٥٦ ٢٥٠٨ طن/دوالر نيوماألمل
  . البيانات الصادرة عن البنك الدويلمركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية باالعتماد على : املصدر 


