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أسعار أهم السلع االستراتيجية العالمية

ة واجه خام برنت ضغوط جديدد  بعدد تيددر  در 

د االحدديددوم منددتل لتبتددرو  السددعودية ا بددر ارام ددو 

لهجددددوم اتددددا احدددددر سدددداحات 2021مددددار  7

التخددد يي مدددء ميندددان رة  التندددور   وانددددم  خدددام

دوالر ألو  مر  70برنت لتيعود لي سر حاج  الـ

وبتددس سددعر ا ددود 2019ويعددود لمسددتويات اددام 

مددددار  8يددددوم لتبرميدددد دوالر 71.38برنددددت 

مددي الضددغوط خدد      و ددهد الخددام العديددد 2021

بيددت االيددام الماضددية تضددمنت وددرار اوبدد  بتدد  بت 

. ياد معدالت االنتاج دوي 

يددرحت منةمددة األ ويددة وال رااددة التابعددة ل مددم 

ةي ةسددعار الغددوان العالميددة ارت عددت" مدداو"المتحددد  

2021لت ددهر العا ددر اتددا التددوالء مددء مددار  

  2014لتيدد  ىلددا ةاتددا مسددتوياتها منددو يونيددو 

وسددجتت المنةمددة ارت ااددا بعسددعار اددد  منتجددات 

وخيويدددا ال يدددوت النباتيدددة والتحدددوم ومنتجدددات

  األلباي  وبتدس متوسدط مر در مداو ألسدعار الغدوان

الدددور ي دددي  التغيدددرات ال دددهرية لمجموادددة مدددي 

الحبددددول وال يددددوت النباتيددددة ومنتجددددات األلبددددداي 

خددد   مدددار  ن طدددة 118.5والتحدددوم والسددد ر  

ن طددددددددة مددددددددء 116.1مدددددددد  م ارنددددددددة 2021

.2021مبراير

خامددات اليددتل العالميددة ارت ااهددا خدد   وايددتت 

حيددا ارت دد  . 2021ال ددانء مددي مددار  االسددبو  

مددددء دوالر لتطددددي 585مددددي سددددعر طددددي البتيددددت 

دوالر لتطددي خدد   625ليسددج    2021مبرايددر

 ما سجتت   2021مار  7يوم بداية التداوالت 

الخدددرد  لتطدددي  ويدددعدت دوالر 174الم دددورات 

دوالر لتطدي ىلدء 423البورية العالميدة مدي مء

.دوالر لتطي خ   ن   ال تر 465
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أهم السلع االستراتيجية المحليةأسعار 

وزارة البترول والثروة المعدنية ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء: المصادر
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الوحد الستعة
مبراير
2021

يناير
2021

مبراير
2020

%نسبة التغير 

يناير
2021

مبراير
2020

*البتروليةالمواد : ةوال

(3.8)6.256.256.500.0لتر/جنيه 80بن يي 

(3.2)7.507.507.750.0لتر/جنيه 92بن يي 

(2.9)8.508.508.750.0لتر/جنيه 95بن يي 

6.756.756.750.00.0لتر/جنيه السوالر

(8.2)3900390042500.0برمي /جنيهالما وت

ةهم الست  الغوائية:  انيا

7.297.117.142.52.1 جم/ جنيه ومح بتدر

5.9(0.2)133.29133.51125.87 جم/ جنيه (جاموسء/ب رر)التحوم

(4.3)9.499.499.920.0 جم/ جنيه ةر  بتدر سائل

(0.3)13.9713.9414.010.2 جم/ جنيه الس ر حر معبع

20.5729.1328.465.07.4لتر/جنيه يت ور 

نانمتوسط ةسعار مواد الب:  ال ا

13354.713354.710849.50.023.1لتطي/ جنيه الحديد

االسمنت البورت ندر العادر 

( جم50 ي ار )
45.1445.1445.00.00.31  ي ار/جنيه

81.6181.6180.00.02.0م مسطح/جنيهمم3 جاج مسطح من وش ابيض 

34500.04253.040005.812.5م/جنيه(  1)خ ل بياض نمر  

.2021وحتا نهاية مار    2021يناير  هر مي  بداية تم ت بيت ةسعار المواد البترولية ااتبارا * 
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أسعار الذهب

(+%)التغير1/2/2021مء 28/2/2021مء 

5.9-875930بالجنيه24جرام الوهل ايار 

6.0-765814بالجنيه21جرام الوهل ايار 

6.4-653698بالجنيه18جرام الوهل ايار 

6.0-61206512بالجنيه( جرامات8)سعر الجنيه الوهل 

6.7-17351861وسج  سعر األووية بالدوالر

الرمل 

والزلط

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: المصدر

الدوالرأسعار 

  وايدددد  2021ةبريدددد 8لتيددددوم ال الددددا مددددء 

  متوسدط سددعر الددوالر م ابدد  الجنيده الميددرر

يعتء و. البنو  و ر ات اليرامةمء االست رار 

اسددت رار الدددوالر مدددء ةدد  ارت ددا  احتياطيدددات

ميددر مددي الن ددد األجنبددء لت ددهر العا ددر اتددا

.التوالء

اسدددت ر متوسدددط سدددعر العمتدددة الخضدددران مدددء البنددد  

اندددددد   2021ةبريددددد  8يدددددوم المر دددد ر الميدددددرر 

مسدح وومد  . لتبي 15.75جنيه لت ران  و15.65

بن ددا  اليددوم الخمددي   سددج  29األسددعار مددء اتددا 

جنيدده لت ددران  15.66متوسددط سددعر الدددوالر  نحددو 

.جنيه لتبي 15.76و
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البنك المركزي المصري: المصدر

(+%)التغير1/2/2021مء 28/2/2021مء األمري ء بالجنيهالدوالرسعر يرف 

ور اي-15.6415.66لت ران

ور اي-15.7815.80لتبي 

2021ابريدددد  8اليددددوم ارت دددد  سددددعر الددددوهل 

بدددالت امي مددد  ارت دددا  األسدددهم مدددء الواليدددات 

ما  المتحد  حيا تاب  المست مروي محضر اجت

والدددور . مجتددد  االحتيددداطء ال يددددرالء األخيدددر

طدط ة ار بن  االحتيداطء ال يددرالء ىلدا ةنده يخ

ةي وة ددار ىلدداالتيسدديريةلموايددتة سياسدداته 

راة وتير  التعامء االوتيادر سدتعتمد اتدا سد

.19-التطعيمات ضد  وميد

ي خ   الرب  األو  مي العام الحالء مء ال تر  مد

  هبطدت 2021بداية يناير وحتدا نهايدة مدار  

% 10ةسعار الدوهل مدء ميدر بنسدبة تيد  ىلدا 

وميدة األاير  بعد تتبد  حر دة التعدام ت اليل امة 

سدددول اليدددا ة المحتيدددة   متدددع ر  بتراجددد  مدددء

وتراجعددت ةسددعار الددوهل االمي ددا . سددعرع االميددا

العدددام لهددوا خدد   الربدد  األو  % 11بددع  ر مددي 

دوالرا 1687لتددددنخ ض ىلددددا مددددا ي ددددرل مددددي 

.ل ووية
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الرمل 

والزلط

البورصة المصرية

الم يددد  نجددح رة  المددا  السددووء ألسددهم ال ددر ات 

نحددددو مددددء تح يدددد  م اسددددل بالبوريددددة الميددددرية 

ليسدج    2021جنيه خد    دهر مبرايدر متيار 7.2

متيددار جنيدده 696.8متيددار جنيدده  م ابدد  704.02

مدددي تراجددد    بدددالر م بنهايدددة ينددداير السددداب  اتيددده

مر دددرات السدددول الرئيسدددية وال انويدددة اتدددا نحدددو 

هدتها ط يف اتا مدار ال هر تع را بالت تبات التء  

وبتدس ىجمدالء ويمدة التدداو العالميدة   ةسوال المدا  

متيددار جنيدده  ميمددا بتغددت  ميددة 85.3خدد   ال ددهر 

1067متيددوي وروددة من ددو  اتددا 15.18التددداو  

. وروةةلف 

مء المائة مي ىجمالء 42.7واستحووت االسهم اتا 

57.23ويمة التداو   ميما استحووت السدندات اتدا 

.مء المائة مي التعام ت

مدء المائدة 85.5تعام ت الميدرييي نسدبة وسجتت 

مددي ىجمددالء التعددام ت اتددا االسددهم الم يددد   بينمددا 

مدء المائدة والعدرل اتدا 7.9استحوو االجاندل اتدا 

ج  مء المائة وولد  بعدد اسدتبعاد اليد  ات  وسد6.7

متيوي جنيده بينمدا 341.5االجانل يامء بي  ب يمة 

متيوي جنيه بعد 45.6سج  العرل يامء بي  ب يمة 

.استبعاد الي  ات

(+%)التغير1/2/2021مء ال تح28/2/2021مء اال  ل

0.2-11525.0211546.15م وم بالجنيهEGX30مر ر 

EWI EGX702333.882355.74-0.9مر ر

EWI EGX1003369.893373.09-0.1مر ر

1425.021095.4130.1مر ر الني 

Capped EGX3014181.6214069.560.8مر ر

704.0696.81.0هال يمة السووية بالمتيار جني
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