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  .السعودية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعةمركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية باالعتماد على البيانات : املصدر 

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

 يةجالسلع اإلسرتاتي ألهمنشرة األسعار احمللية والعاملية 

  والزيت الدقيق والسكرأسعار 
  ):م٢٠١١ يونيوشهر  وم ٢٠١٢ يونيوشهر  بنيمعدل التغري (

عبوة وزن ليصل سعر ال %١٦٫٩بنحو  الدقيق سعر ارتفع - 

 .ريال  ٥٫٣٩نحو  م٢٠١٢ يونيوشهر خالل  )كجم٥(

ليصل سعر العبوة وزن % ٣٫٣ بنحو السكر سعر انخفض - 

 .ريال ١٦٠٫١٩ نحو  م٢٠١٢ يونيوخالل شهر ) كجم٥٠(

 ١٫٨(ليصل سعر العبوة وزن % ٨٫٥بنحو  الزيوتأسعار إرتفعت  - 

 .ريال ١٦٫٢٦نحو  م٢٠١٢ يونيوخالل شهر ) لرت

 

14.65

14.26

)م2012(يونيو )م2011(يونيو 

)كيس/ ريال (أسعار األسمنت 

.ريال 14.26ليصل نحو % 2.7سعر كيس األسمنت بنحو إنخفض 

:مم8

3130

:مم10

:مم309012 

 2910

:مم14

 2890

:  مم16-32

2880

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

4.615.39

165.70160.19

14.9916.26

)م2012(يونيو )م2011(يونيو 

)كجم5(دقيق أبيض سعودي   )كجم50(سكر ناعم    )لرت 1.8(زيت  

    )دوالر: السعر (                                                       ومشتقاتهاأسعار البرتوكيماويات تطور                                                 
  شهر ١٢التغري منذ   أشهر ٦التغري منذ   التغري خالل أسبوع  م٢٠١٢) يونيو ٣٠: (السعر يف   البيان

 % ) ١٦(  % ) ٢١(  % ٦+  ٩٠٠  اإليثيلني
 % ) ٧(  % ٦+  % ٤+  ١٢٥٠  الربوبلني

 % ) ٢(  % ) ١(  % ١+  ١٢٧٠  )عايل الكثافة(البويل إيثيلني 
 % ) ٨(  % ٥ + % ٢+  ١٣٣٠  البويل بروبلني

PVC ٢٢(  % ) ٩(  -- ٨٦٠ ( % 
 % ) ١٨(  % ٩+  % ) ٢(  ٤٢٠ اليوريا

 % ٢٤+  % ٣٩+  % ٣+  ٦٤٠  األمونيا
  .أرقام للبرتوكيماويات مؤشر : املصدر

  .أسعار اليوريا واألمونيا هي أسعار اخلليج العربي ، وباقي األسعار هي أسعار األسواق األسيوية : ملحوظة 
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 يةجألهم السلع اإلسرتاتينشرة األسعار احمللية والعاملية 

  و الشعري الزيت السكر و و القمحأسعار 
  ):م٢٠١١ يونيوم و شهر ٢٠١٢ يونيومعدل التغري بني شهر (

خالل  الكيلوجرامليصل سعر % ١٢٫٩بنحو  السكر سعر إنخفض - 
 .أمريكي سنت ٤٠٫٩٨نحو  م٢٠١٢ يونيوشهر شهر 

ليصل سعر % ١١٫٦بنحو  القمح األمريكي الناعمأسعار  انخفضت - 
 .دوالر ٢٤٩٫٥  نحو م٢٠١٢ يونيوشهر خالل  لطنا

 لطنليصل سعر ا% ١١٫٩بنحو  زيت النخيل خام أسعار انخفضت - 
 . دوالر ٩٩٨نحو  م٢٠١٢ يونيوشهر شهر خالل 

خالل  لطنليصل سعر ا% ٩٫٨بنحو  الشعريأسعار  ارتفعت - 
 .دوالر ٢٣٠٫٧  نحو م٢٠١٢ يونيوشهر 

47.0340.98

282.2249.5

1133
998

210.1230.7

)م2012(يونيو )م2011(يونيو 

سكر أوروبي قمح أمريكي ناعم زيت نخيل خام شعري

  وخاماته أسعار احلديد

 م٢٠١٢ يونيوخالل شهر  ثباتاً التسليححديد شهدت أسعار  - 

  .دوالر ٦٤٠ حيث بلغ سعر الطن م٢٠١١ يونيومقارنة بشهر 

 
بنحو  إنخفاضاً )موانىء الصني( خامات احلديدشهدت أسعار  - 

 ١٣٤٫٧ حيث بلغ سعر الطن اجلاف م٢٠١٢ يونيوخالل شهر % ٢١٫٢

 .م ٢٠١١ يونيومقارنة بشهر  دوالر

 

 

170.9134.7

640640

)م2012(يونيو )م2011(يونيو 

خام احلديد حديد التسليح

  تطور األسعار العاملية ألهم املواد اخلام  الصناعية 
 معدل التغري م٢٠١٢ يونيو م٢٠١١ يونيو القياسوحدة  البيان

 -١٦% ٩٥٫٥٩ ١١٣٫٧٦ برميل/ دوالر )خام برنت( برتول خام 

 ١٢% ١١٫٤٩ ١٠٫٢٦ مليون وحدة حرارية بريطانية/دوالر غاز طبيعي أوروبي

 -١٣٫٢% ٣٦٢٫٣ ٤١٧٫٦ مرت مكعب/دوالر )قطع( خشب ماليزي

٤٥٫١% ١٨١٫١ ٣٣٠٫١ كجم/سنت  القطن -  

٣٥٫٢% ٣١٩٫٩ ٤٩٣٫٤ كجم/سنت   - RSS٣أمريكي مطاط -  

 -١٣٫٦% ٤٢٠ ٤٨٥٫٩ طن/دوالر سماد اليوريا

 -٢٦٫١% ١٨٩٠ ٢٥٥٨ طن/دوالر نيوماألمل

  . مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية باالعتماد على البيانات الصادرة عن البنك الدويل: املصدر 


