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أسعار أهم السلع االستراتيجية العالمية

خوو   روو ر % 10لحوو او  هوو ت عسووعار اولتوور   

د الًرا 40 ووو  ألكثووور وتوووضخ   2020سووولت لر 

ضوو  وللر يوو  ليليوو  لسوولة ميووادأ  عوور   ع لوو   

 ضووورلد جديووودأ ول لوووة ل عووو  2020عغسووو   

تضووووا   ااتووووالات  او ريووووات ل يوووور   ك ر ضووووا 

   روواأ عكثوور  وو   ليوو روو  او  يووت اووو ب تسوول ة 

 لي   حاود  ضو  33ضحيد  إتالد  ا يميد على 

م ظ  ره،  هل ت عسعار اوض   ولعيو د اججلود وخوا

، وتللووووووو  %1لرضوووووووت تسوووووووليم ضووووووو ر لر لضحووووووو  

.وللر ي د الر 41.25

 ؤرووور  ضظ ووود األغ يووود  اومراعووود للووو   ت سووو 

، 2020رو  سولت لر ي ود ض97.9اوغو ا ألسوعار 

عوووو  ( روووو  او ا وووود2.1)لميووووادأ للغووووت ضي تووووي  

4.6ل يدار  يميد 2020عغس  ، ست ياته ر  

ل ا ( روو  او ا وود5.0)ضي وود  عوو  اويي وود اوتوو  سووج 

سوولت لراويي وود روو  روو ر تعوود .اوسووضد او اضوويد

، اوميوووادأ اورووو ريد اورالعووود علوووى اوتووو او اوحووواو  

االرت وووا  عووو د ي.،2020 ضووو  رلرايووور  األعلوووى 

ر  .ةعسعار اومي ت اوضلاتيد  اوحل ميادأ واألخير 

أ عحي    ً وا لييت عسعار  ضتجوات األولوا   سوتير 

ا عسووعار اوسووكر  اولحوو م عوو   سووت يات تراجعووت  

لد  .اور ر اوسالقاو سج 

توورأ عحوود  حللوو  عسوو ان او عوواد  روو  ل رتوود 

وضوود ، عضووه كووا   وو  او ت اوو  ع  ت اجووه تووضاعد 

حتووى 2020او عوواد  اوعاو يوود تحووديات روو  عووام 

لوود   ت روو   لووا  ك ر ضووا،  وو  اسووت رار ضووع 

رات او لووة  اضخ ووا   سووت يات اوتتووضي   اوتغيوو

او سووووت رأ اوضاتجوووود عوووو  او  ا ضووووات اوتجاريوووود 

ري ات خاتد لي  اوتي   او اليات او تحدأ،  اوتع

ام  ر  اوضت  األ      ع. اوج ركيد او تتاعدأ

.او لا مادت اوت اعات اوسلليد ضتيجد 2020
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أهم السلع االستراتيجية المحليةأسعار 

وزارة البترول والثروة المعدنية ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء: المصادر
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او حدأاوسلعد
سلت لر 
2020

عغس  
2020

سلت لر
2019

%ضسلد اوتغير 

عغس  
2020

سلت لر

2019

*اولتر ويداو  اد : ع ال

(7.4)6.256.256.750.0وتر/جضيه 80لضمي  

(6.3)7.507.508.000.0وتر/جضيه 92لضمي  

(5.6)8.508.509.000.0وتر/جضيه 95لضمي  

6.756.756.750.00.0وتر/جضيه اوس الر

3900390045000.011.4لر ي /جضيهاو ام ت

عهم اوسل  اوغ ا يد: ثاضيا

(14.0)(1.1)7.007.088.14كجم/ جضيه ا ح للدي

(8.7)135.42135.23148.370.1كجم/ جضيه (جا  س /ليري)اولح م

(2.4)(0.9)9.689.779.92كجم/ جضيه عرم للدي سا ة

(0.3)(0.1)13.9713.9814.01كجم/ جضيه اوسكر حر  علأ

28.4628.4627.460.03.6وتر/جضيهميت  رأ

ضا  ت س  عسعار   اد اول: ثاوثا

(18.6)(0.0)10052.5710052.5712350ول  / جضيه اوحديد

اوعادي اول رت ضدياالس ضت 

(كجم50ريكارأ)
(7.9)45.1445.1449.00.0أريكار/جضيه

(0.9)80.0079.0080.701.3م  س ح/جضيه م3مجاج  س ح  ضي ش الي  

(3.6)34000400041500.0م/جضيه(  1)خرة ليا  ض رأ 

.ااد دو دأ ث ثد ار ر 2020/ 7/10    ي م  تم تثليت عسعار ول  اد اولتر ويد اعتلارا * 
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أسعار الذهب

(+%)اوتغير1/9/2020ر  30/9/2020ر  

4.1-946986لاوجضيه24جرام او هة عيار 

4.9-828871لاوجضيه21جرام او هة عيار 

4.7-709744لاوجضيه18جرام او هة عيار 

4.9-66246964لاوجضيه( جرا ات8)سعر اوجضيه او هة 

5.2-18861989 سج  سعر األ ايد لاود الر

الرمل 

والزلط

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: المصدر

عسووووووووووووووووووووووووووعار اووووووووووووووووووووووووووو هة روووووووووووووووووووووووووو دت

، 2020روو ر سوولت لر تعووا  تخوو  ،  توورروو 

يود اوت لو ة لوي  االرت وا   االضخ وا ،  رحاود    

جضي ووووووووا  وووووووو  37ضحوووووووو  21اووووووووو هةعيووووووووار

جوو  سوولت لر، ليض ووا تراروو رتعووا  تخوو  اي تووه

حووووووووي  روووووووو جضي ووووووووا،33لضحوووووووو  18عيووووووووار 

جضي وا  و  42ضحو  24او هةعيارسعراضخ  

296ريووود ضحووو  اوووو هةاي توووه،  لاوضسووولد ولجضيوووه

.جضي ا

لاليد  ترأ لع  اوخلرا  ع  او ترأ او يللد رديدأ اوض

م وعوودم  ضوو أ اورؤيوود إوووى عيوو  سوويتجه اووو هة تووع داً ع

الووات هل  وواً،  ريووا و سووتجدات األ ضووا ، كضتيجوود االضتخ

ا حود اال ريكيد  اوع ا   االاتتاديد عاو ياً  اسوت رار ج

ه تتووضي  ويوواأ ول يوور     رحووك ر ضووا  االضت ووا   وو  

.ولتدا   

الدوالرأسعار 

، إال ع  اوع لووود األ ريكيووود ك ر ضوووارغوووم جا حووود 

، 2020خوو   روو ر  وواي ارت عووت لرووك    يوو  

سعر اود الر ع ام اوجضيه هل    لحو ظ اد سج  

2020حتى ض ايود سولت لر2020 ض  لدايد عام 

سوعر حيو  سوج  ، %1.7ارش لضسلد 27لضح  

، اوعووووام لدايوووود جضيووووه 15.99اووووود الر ولروووورا  

، ليض ا سج  2020سلت لرلض ايد جضيه 15.72

2020  ل  يضاير جضيه 16.09اولي  سعــــــر 

جضيوووه ،  كاضوووت رحلووود هلووو   15.82يسوووج   اج  

م ود اود الر ع ام اوجضيه او تري تسير لرك  جيد وو ال ع

يودي رير   ك ر ضوا، اوتو  اضعكسوت علوى االحتيوا   اوض

 ليووار 37 ليووار د الر إوووى 45روو  اووول د إ  هوول   وو  

 ا ، د الر، وك  اوحك  د وجأت إوى تعميم االحتيا   وودي

 ليووار د الر  وورأ عخوورب  هوو   ووا 38رووارت   ألكثوور  وو  

.عمم     ض  اوجضيه ع ام اود الر

الدعم الفني لالستثمار

قطاع االستثمار والموارد

اتجاهات األسعار

البنك المركزي المصري: المصدر

(+%)اوتغير1/9/2020ر  30/9/2020ر  األ ريك  لاوجضيهاود الرسعر تر  

ارش10.0-15.7015.80ولررا 

ارش10.0-15.8215.92وللي 
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الرمل 

والزلط

البورصة المصرية

يد االرت اعووات اوي يوود اوتوو  روو دت ا اول رتوود او توورلعوود 

خ   عغس   او اض ،  اوت  عيل وا ع ليوات جضو  عرلواأ

خاتوود علووى او ؤروور اور يسوو  اووو ي تراجوو   حيووداً خوو  

، وي يوووود رع  او ووووا  اوسوووو ا  ولل رتوووود 2020سوووولت لر 

 رووو  جضيوووه،  ليوووار 12.17او توووريد خووو   اورووو ر ضحووو  

يجو  او يال  ارت    ؤرر اوروركات او ت سو د  اوتوغيرأ إ

 تووعد ، %8.37سوولت لر لضسوولد خوو   70EWIإكوو  

،  او ؤروور 100EWIإيجوو  إكوو  كوو   وو  او ؤروور عيضوواً 

50 تسا ي األ ما  إيج  إك  

علووى او توويلحى  ميوور ، ععلوو 2020خوو   روو ر سوولت لر

اوت ووووو ي   اوتجوووووارأ اوداخليووووود تأسوووووي  روووووركد اول رتووووود 

او توووريد ولسووول ، رووو  إ وووار خ ووود اود وووود وتض يووود اوتجوووارأ 

  اوداخليووود،  ؤكوووداً ع  اول رتووود اوسووولعيد سوووت رر اووودراً  ووو

اوح ايووود وتوووغار او ووومارعي   او ضتجوووي  عووو   ريوووق ج ووو  

 ضتود إضتاج م  تتضي ه  إتاحته على كارد او تعوا لي  علو 

  اول رتد ر  رك  س ن  وضظم علوى اوضحو  اوو ي يسواهم رو

.ميادأ اويدرأ اوتضارسيد وتغار او مارعي   او ضتجي 

(+%)التغير1/9/2020ر  او تح30/9/2020ر  االغ ن

3.3-10989.2711365.99 ي م لاوجضيهEGX30 ؤرر 

EWI EGX702003.371848.57 +8.4 ؤرر

EWI EGX1002896.152763.15 +4.8 ؤرر

6.8+ 1018.50953.91 ؤرر اوضي 

Capped EGX3012761.9313327.18-4.2 ؤرر

1.9-618.7630.9اويي د اوس ايد لاو ليار جضيه
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لقاح كورونا واألسواق العالمية

  ع"  رووايمر"ععلضووت حووديثا رووركد األد يوود األ يركيوود 

، ” لي ضتو“اولياأ او ي ت  ره    اوروركد األو اضيود 

، %90، رع ووا  لضسوولد (19ك ريوود)او ضوواد و يوور   

رلوود  ووديرها اوتض يو ي ع  اوضتووا ل األ ووى وتج تورأ 

ي ً وياأ او رحلد اوثاوثد و يور   ك ر ضوا،  رورت دوو

اً ع  ع وياً علوى اودرأ هو ا اوليواأ رو  او اايود،  ضوي 

رووايم سوو   تووم د اوضوووا  روو  ج يوو  عضحووا  اوعووواوم 

لاوليووواأ، ول سووواعدأ رووو   ضووو  حووود و ووو ه األم ووود 

ضحوو  اوتووحيد اوعاو يوود، حيوو  تت اوو  اورووركد توو رير

 ليوو   جرعوود ويوواأ علووى  سووت ب اوعوواوم خوو   50

 ليووار جرعوود روو  1.3،   ووا يتوو  إوووى 2020عووام 

.2021عام 

األسوووو ان اوعاو يووووود روووو  إظ وووووار رد تتووووو اض  وووووم 

سا  ريد ارت عت عسعار اولتر   خام غرة تكرعل ا،

،  ارت و   ؤرور دا  جو ضم اوتوضاع  %8لأكثر    

إووووووووووووى % 2.95ضي ووووووووووود ع  834.57ل يووووووووووودار 

ي م ضي د ر  عكلر  كاسله او   يد ر 29157.97

،  ريا ور يتورم، 2020 احد  ض  اوخا      ي ضي 

ل يوودار 500ك ووا ارت وو   ؤروور سووتاضدر عضوود لوو رم 

ضي ووود ، 3550.5إووووى % 1.17ضي ووود ع  41.06

ضي ود ع  181.45 تراج   ؤرور ضاسودا  او ج و  

ا ووا  ا ووم ، ك ووا ضي وود11713.78، إوووى 1.53%

 سوج  عكلور % 14ل عود   S&P ؤروررو  او ااود 

راه  او سوتث ر   حي  2020 ار   ض  ه كاسل

علووى ع  او لووة سوويرت    وورأ عخوورب عضوود ا يتوولح 

ألم ود اوضا  عكثر ارتياًحا و كرأ اوس ر  و  اضحسوار ا

ضظور عسو م اولضو   ، اوتو  ي  ارت عوت ،  ك و  اوتحيد

ضسولد إوي ا غاولًا على عض ا  كي  و اتتاد األ سو ، ل

ر  عكلر ارت ا  و ا ر  يو م  احود  ضو  ع اخور% 13

لة  كاضت اورركات األكثر تضررا لس، 2020 ار 

اوورالح هو  ر  ر    حظر اوس ر  حاالت ااغو ن 

 عغلق  ؤرور روركات او يورا  رو  ل رتود .األكلر

ليض ووا ا ووم سوو م لوو يضل % 19.4ضي يوو ر   رت عووا 

 عغليوت عسو م روركد ،%13.7وتضاعد او وا رات 

.%7.7رايمر ض س ا على ارت ا  لضسلد 

 حييووت عسوو م ا اعووات اوسوو ر  اوترريووه، ا وومات

عكلور  ضتإضترتيضإم س  آيهكليرأ ولغايد ريد ا مت 

، %66 رووغ  وتوواالت اوسوويض ا روو  اوعوواوم، لضسوولد 

ليض ووا ا ووم سوو م ع وو ن اووورح ت اولحريوود ر يووا 

،  س م رركد ترغي  او ود  %37كاريليا  لضسلد 

، حي  ي ت او  %19اوترري يد سيك  ر جم لضسلد 

ع  يع ووو  اوليووواأ علوووى عووو دأ كثي ووود وع ووو   هووو ه 

.اورركات  اورركات او رال د

اوتوووو  روووو  او يالوووو ، تراجعووووت عسوووو م اوي اعووووات 

ا  ثو  ا وا  اوتكض و جيواست ادت    عم ود ك ر ضوا

 اضخ وو  سوو م .   ووا دروو   ؤروور ضاسوودا  ول لوو  

،  تراجوو  سوو م ع ووام   % 8.5ضت لوويك  لضسوولد 

، ليض ووووووا هوووووو ت عسوووووو م م  م، عحوووووود عكلوووووور 5%

،  للتو   %17.3او ست يدي     ك ر ضا، لضسولد 

.%20.3إضتر عكتي  وألد ات اورياضيد او ضمويد 

د  رووى عسوو ان اوسوول  تراجعووت عسووعار اووو هة لضسوول

لعووود تووود ر هووو ه األخلوووار  ووو  %5كليووورأ للغوووت 

 عض وت . د الرا وأل ايود1862د الرا إوى 1959

  عيوو د خووام لرضووت اويياسوو  اوعوواو   جلسوود اوتوودا 

، وتسوووج  عضووود %7.48د الر، ع  2.95 رت عووود 

 تووعدت عيوو د . د الر وللر يوو 42.40اوتسوو يد 

غووورة تكسوووا  او سوووي  األ ريكووو  خوووام اوييوووا  

، وتللوووو  عضوووود اوتسوووو يد %8.48د الر، ع  3.15

.وللر ي د الر 40.29
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