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أسعار أهم السلع االستراتيجية العالمية

معععاا  18صععععأت اسععععار ااعععم ال اااععع   اا   عععا ل 

ى إاى ف ق مسعت ” برمت“حاث ارت ع مزاج 2021

أ الرا البرمالل  ذاك في ظل حااة مع  اات عا ل70

فعععي األسععع اق حاعععال زاعععاأا ااالععع   لعععى اا عععا  فعععي 

فع ق مسعت ى ” برمعت“ جرى تعأا ل معزاج . 2021

5أ الرا البرماععععل  ذاععععك المععععرا األ اععععى ممععععذ 70

أ الر 70.10 سععععععجل اامععععععزاج ل 2021مععععععار 

 ع  سععر االقع ق % 0.92البرمالل بزااأا مسبتها 

.ااسابق

م شر ممظمة األقذاة  اازرا ة ألسععاربلغ مت سا

ل اي 2021مقاعة فعي ابراعل 120.9(فعا )األقذاة 

 ع  مسعت اه ( فعي ااماةعة1.7)بارت اع قأره مقاتعا 

ل فععي مععار  ل  بزاععاأا سععم اة قععأرها 2021اامسععج 

مععععع  مسعععععت اه ( فعععععي ااماةعععععة30.8)مقاعععععة 28.4

ل   ل اا ترا م سها م  ااعا  ااماضعي تععأ  . اامسج 

هععذه اازاععاأا ااشععهراة ااحاأاععة  شععرا  لععى ااتعع ااي 

مقارمعععععةل بعععععا لى مسعععععت ااتي اامسعععععجلة فعععععي معععععاا  

 اعععزى االرت ععاع فععي قامععة اام شععر . 2014 ا ماعع 

كرل   ل شهر ابرال الزااأات ااكبارا في اسعار ااس

. اازا ت  االح    ممتجات األابا  

ا ععة بععأات مصععامع ااحأاععأ  ااصععل  فععي تاباععق ااتعر

بعا  بزاعاأات تتعرا  ااجأاأا ألسعار حأاأ ااتسلاح

جماهعععا الاععع ل  هعععي اازاعععاأا اا اا عععة 300-400

ل اابلغ إجمااي اازااأات في2021  ل شهر ماا  

جماهععا  لععى سعععر 1000األسعععار امععا اقععر  معع  

جماهععععا 14600-14300اااعععع  ااتععععرا   بععععا  

 اععاتي ذاععك فععي ظععل ااتسععارع فععي ارت ععاع اسعععار .

.اا امات  ااتي اتحك  فاها ااس ق ااعاامي
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أهم السلع االستراتيجية المحليةأسعار 

وزارة البترول والثروة المعدنية ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء: المصادر
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اا حأاااسلعة
مار 
2021

فبراار
2021

مار 
2020

%مسبة ااتغار 

فبراار
2021

مار 
2020

*اابتر ااةاام اأ : ا ال

(3.8)6.256.256.500.0اتر/جماي 80بمزا  

(3.2)7.507.507.750.0اتر/جماي 92بمزا  

(2.9)8.508.508.750.0اتر/جماي 95بمزا  

6.756.756.750.00.0اتر/جماي ااس الر

(8.2)3900390042500.0برمال/جمايااماز ت

اه  ااسلع ااغذاةاة:  اماا

7.447.297.142.14.2كج / جماي قمح بلأي

133.37133.29128.590.13.7كج / جماي (جام سي/بقري)االح  

(4.1)9.519.499.920.2كج / جماي ارز بلأي ساة 

(0.6)(0.4)13.9213.9714.01كج / جماي ااسكر حر معبا

31.4430.5728.462.910.5اتر/جمايزات ذرا

ما مت سا اسعار م اأ ااب:  اا ا

13354.713354.710416.00.028.2الا / جماي ااحأاأ

االسممت ااب رت مأي ااعاأي 

(كج 50شاكارا)
45.9945.1442.01.889.5اشاكار/جماي

83.5281.6180.02.344.4  مساح/جمايم 3زجاج مساح ممق ش اباض 

34563.04500.040001.414.1 /جماي(  1) ش  بااض ممرا 

ل ا تبارا م  ااجمعة 25ت  رفع اسعار اابمزا  بجماع ام ا ي بقامة *  .2021مع ت بات سعر ااس الر  ااماز ت حتي مهااة ا ما 2021ابرال 23قرشا
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أسعار الذهب

(+%)ااتغار1/3/2021في 31/3/2021في 

3.5-850881بااجماي24جرا  ااذه   اار 

3.5-744771بااجماي21جرا  ااذه   اار 

3.4-638661بااجماي18جرا  ااذه   اار 

3.5-59526170بااجماي( جرامات8)سعر ااجماي ااذه  

3.5-16861748 سجل سعر األ قاة بااأ الر

الرمل 

والزلط

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: المصدر

الدوالرأسعار 

تراجعععع ااعععأ الر األمراكعععي امعععا  ااجماعععي اامصعععري 

فعي  عأأ مع  اابمع ك ااعاملعة 2021معاا  4ااا   

زي فإ   ابقلا اباامات اابمك اامرك. بااس ق اامحلاة

عععا1.2مت سعععا ااتراجعععع اااععع   فعععي حعععأ أ  . قرشل

مت سعععععا سععععععر ااعععععأ الر اااععععع   إاعععععى  ام  عععععض 

ا الشرا   15.616 عا الباععل 15.716جماهل جماهل

عا الشعرا   15.628مقابل  جماهعا 15.727جماهل

.الباع بمهااة تعام ت األسب ع ااماضي

بلععة  تشععار اات قعععات بععا  اشععهأ ااععأ الر  عع ل اا تععرا اامق

قرار تراجعلا ملح ظلا اما  ااجماي اامصريل الساما في ظل

 ع أا ااسعااحة اار سعاة الممتجععات اامصعراة  ااعذي مع 

ملاعارات 3اامقأر ا  ارفع إاراأات مصر ااأ الراة بقامة 

أار  صر   بار مصرفي إ  ااأ الر قأ اتراجع بمق. أ الر

.قرشلا بمهااة ااعا  ااجاري60
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البنك المركزي المصري: المصدر

(+%)ااتغار1/3/2021في 31/3/2021في األمراكي بااجمايااأ الرسعر صرف 

قرش-15.6515.66الشرا 

قر ش3-15.7715.80الباع

ار اقلعع  اات قعععات  ااتحلععا ت تشععار إاععى ا  اسععع

ااعععذه  تتجعععي محععع  تحقاعععق ارقعععا  قااسعععاة قاعععر 

مسععب قة  لعععى اامععأى اابعاعععأ  اصععة بععععأ تسعععجال

ل 2021اشعهر مععار  ا لعي سععر الععذه  ااععاامي 

أ الرال متجعا زا ااعرق  2021 مأما ت اى حاجز 

 مععأما  صععل إاععى 2011ااقععأا  فععي  ععا  ااقااسععي 

ر أ الرا األ مصةل  اك   لى اامأى ااقصا1921

ى قأ تشهأ األسععار م اجع ت  اسعتمر ااسععر اامحلع

.االم  اضفي 

ممعععععذ بأااعععععة ااععععععا  معععععأ  ما % 32 ربعععععح ااعععععذه  

اععف بععاالجرا ات ااتععي ات ععذتها اابمعع ك اامركزاععة ات  

 كسعععر ك ر معععال ا عععر ااضعععربة االقتصعععاأاة اجاةحعععة 

ااععذه   عع ل ااشععه ر اا   ععة األ اععرال   اصععة فععي 

ارقامعععا اععع  اشعععهأها فعععي ل 2020ا ااععع   اقسعععا  

أ الر 2000إاعععععى 1800ااسعععععابقل فصععععععأ مععععع  

.األ مصة
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البورصة المصرية

هعععبا را  اامعععال ااسععع قي الب رصعععة اامصعععراةل بمحععع  

ل 2021ملاععار جماععي  عع ل جلسععات شععهر مععار  54.1

جماعععيل بمسعععبة ملاعععار 650محععع  ااغلعععق  معععأ مسعععت ى 

ل  هعععبا را  اامعععال ااسععع قي الم شعععر %7.7ام  عععاض 

ملاار جماعيل 360ملاار جماي إاى 393.3اارةاسي م  

را  اامعال ام شعر كمعا تراجعع ل %8.5بمسبة ام  عاض 

ملاععار جماععي 121.4األسععه  ااصععغارا  اامت سععاة معع  

%. 11.4ملاععععار جماععععي بمسععععبة ام  ععععاض 107.5إاععععى 

514.7األ سععع مااقلععا معع  الم شععر اامععال  كععذاك را  

ملاععار جماععي بمسععبة ام  ععاض 467.6ملاععار جماععي إاععى 

1.2را  اامال ااسع قي اعوب رصة ااماعل مع    ل 9.1%

ملاعععار جماعععيل بمسعععبة ام  عععاض 1.1ملاعععار جماعععي إاعععى 

3.8%.

محع  2021شهر مار  قامة ااتأا ل   ل إجمااي  بلغ 

13,751ملاار في حا  بلغت كماعة ااتعأا ل محع  90.5

ااف  ملاةل   ذاعك مقارمعة 913ملا    رقة مم ذا  لى 

ملاععار جماععي   كماععة 85.3بإجمععااي قامععة تععأا ل قععأرها 

1,067ملاع    رقعة مم عذا  لعى 15,186تأا ل بلغت 

 سعجلت تععام ت. ااسعابق  لاعيااف  ملاة  ع ل ااشعهر 

ااتعععام ت  لععى إجمععااي معع  % 81.2اامصععراا  مسععبة 

األسعععه  اامقاعععأا ل باممعععا اسعععتح ذ األجامععع   لعععى مسعععبة 

  ذاععععك بعععععأ اسععععتبعاأ % 6.5ااعععععر   لععععى   % 12.3

540.0  قأ سعجل األجامع  صعافي باعع بقامعة . ااص قات

ملاععع   جماعععي باممعععا سعععجل ااععععر  صعععافي شعععرا  بقامعععة 

.ااص قاتملا   جماي   ذاك بعأ استبعاأ 116.1

(+%)التغير1/3/2021في اا تح31/3/2021في االق ق

8.3-10568.3711525.02مق   بااجمايEGX30م شر 

EWI EGX701969.082333.88-15.6م شر

EWI EGX1002910.533369.89-13.6م شر

8.8-1299.191425.02م شر اامال

EGX30Capped12892.9714181.62-9.1م شر

7.7-649.9704.0يااقامة ااس قاة بااملاار جما
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مقابل ااجماي اامصري( شرا -باع )مت سا سعر صرف ااأ الر


