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 يةجالسلع اإلسرتاتي ألهمنشرة األسعار احمللية والعاملية 

  والزيت الدقيق والسكرأسعار 
 
ليصل سعر % ٠٫٥إرتفعت أسعار الدقيق إرتفاعاً طفيفاً بنحو  -

ريال ٢٦٫٢م نحو ٢٠١٠شهر ديسمرب خالل ) كجم ٤٥(العبوة وزن 
 .م ٢٠١٠مقارنة بشهر نوفمرب 

ليصل سعر العبوة وزن % ٢إرتفعت أسعار السكر بنحو  -
 .ريال  ١٨٤٫٥م نحو ٢٠١٠خالل شهر ديسمرب ) كجم٥٠(

 ١٫٨(ليصل سعر العبوة وزن % ٠٫٣أسعار الزيوت بنحو  إرتفعت -
 .ريال  ١٣٫٩٠م نحو ٢٠١٠خالل شهر ديسمرب ) لرت

13.9

14.0

)م2010(ديسمرب)م2010(نوفمرب 

)كيس(أسعار األسمنت

ريال  14ليصل نحو % 0.4سعر كيس األسمنت إرتفاعاً طفيفاً بنحو  إرتفع

3130
3090

291028902880

مم8 مم10 مم12 مم14 مم16-32

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

26.126.2

181.1184.5

13.8613.90

)م2010(ديسمرب )م2010(نوفمرب 

)كجم45(دقيق أبيض سعودي   )كجم50(سكر ناعم    )لرت1.8(زيت  

   أسعار البرتوكيماويات تطور                                                 
  

  شهر ١٢التغري منذ   أشهر ٦التغري منذ   التغري خالل أسبوع  م٢٠١١) يناير  ١٥( :يف السعر   )دوالر(السعر 
  %٣-   %٦٤ %٢ ١٢٠٠  اإليثيلني

  %٧  %٢٥ %٢ ١٢٨٠  الربوبلني

  %١-   %٢٦ %١ ١٣٠٠  البويل إيثيلني

  %١٦  %٢٦ %١ ١٥٠٠  البويل بروبلني

PVC ١  %١٦ -- ١٠٠٠%  
  %٢٧  %٥٤ %١ ٤٠٠ اليوريا

  %٣٥  %٤٠ %٢ ٤٢٠  األمونيا
  .أرقام للبرتوكيماويات مؤشر:املصدر
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 يةجألهم السلع اإلسرتاتينشرة األسعار احمللية والعاملية 

  و الشعري الزيت السكر و و القمحأسعار 
 الطنليصل سعر % ٥بنحو  القمح األمريكيإرتفعت أسعار  -

مقارنة بشهر  دوالر ٢٥٠٫٤م نحو ٢٠١٠خالل شهر ديسمرب 
 .م ٢٠١٠نوفمرب 

خالل  الكيلوجرامليصل سعر  %٣٫١أسعار السكر بنحو  إنخفضت -
 .سنت أمريكي  ٤٣٫١٩م نحو ٢٠١٠شهر ديسمرب 

خالل  لطنليصل سعر ا% ١١بنحو  زيت النخيلأسعار  إرتفعت -
 . دوالر  ١٢٢٨م نحو ٢٠١٠شهر ديسمرب 

خالل شهر  لطنليصل سعر ا% ٦بنحو  الشعريأسعار  إرتفعت -
 . دوالر   ١٨٩٫٦م نحو ٢٠١٠ديسمرب

238.2250.4
44.5543.19

11091228

179.1189.6

)م2010(ديسمرب )م2010(نوفمرب 

)طن/دوالر (قمح أمريكي   )كجم/سنت(سكر أوروبي 

)طن/دوالر (زيت نخيل خام  )طن/دوالر (شعري 

  أسعار احلديد

م ثباتاً ٢٠١٠شهدت أسعار حديد التسليح خالل شهر ديسمرب  -
 .   دوالر٥٥٠ حيث بلغ سعر الطن م٢٠١٠مقارنة بشهر نوفمرب 

 
كما شهدت أيضاً أسعار خامات احلديد ثباتاً  خالل شهر  -

حيث بلغ سعر الطن  م٢٠١٠نوفمرب م مقارنة بشهر ٢٠١٠ديسمرب 
 . دوالر   ١٨٢ اجلاف 

 

182182

550550

)م2010(ديسمرب )م2010(نوفمرب 

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

  تطور األسعار العاملية ألهم املواد اخلام  الصناعية 
 (%)معدل التغري م٢٠١٠ديسمرب  م ٢٠١٠نوفمرب  وحدة القياس السلعة

 ٧٫٢ ٩١٫٨ ٨٥٫٦٧ برميل/ دوالر )خام برنت ( برتول خام 
 ١٫٧ ٨٫٧٤ ٨٫٥٩ مليون وحدة حرارية بريطانية/دوالر غاز طبيعي أوروبي

 ٢٫٢-  ٣٠٦٫٥ ٣١٣٫٣ مرت مكعب/ دوالر خشب منشور ماليزي
 ٨٫٦ ٣٧٠٫٣ ٣٤١ كجم/سنت  القطن

 ٥٫٦ ٤٩٠٫٣ ٤٦٤٫٣ كجم/سنت  مطاط أمريكي
 ٢٫٤ ٣٧٥٫١ ٣٦٦٫٤ طن/دوالر سماد اليوريا

 ٠٫٨ ٢٣٥١ ٢٣٣٣ طن/دوالر أملونيوم
  . الدويلمركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية باالعتماد على البيانات الصادرة عن البنك : املصدر 


