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أسعار أهم السلع االستراتيجية العالمية

عة سجلت أسعار النفط  أللنم تسنتله لفنا سن  تسن

17أشننننننننفر  سنننننننن  ل ننننننننت ت  ننننننننر ال تنننننننن   

   عنند أأ أرفننرت   افننات   لت ننة 2020د سننت ر

أت ر  نننة أأ ت الفنننات ال ننناا تراجعنننت األسننن ل  

التاضنن  لسنن  تطننان   شنناأ  اتننة ا  ا ننة تننأ 

. س رل   لرلفا س  اللال ات التت دة

سننفت،ا  أل 28العقننلد الجلننة ل نناا  رفننت ارتطعننت 

ا لل رت نننن   51.36سننن  الت ننننة   لنننم 0.6 دلالر،

    فتننا ارتطعننت العقننلد الجلننة ل نناا  ننر  ت سننا

  سنفت،ا  ل لن  سنعر ال رت ن27اللس   األت ر   

.دلالر48.09 لم 

فر ارتطعننت األسننعار العالت ننة للتننلاد اللشا  ننة للشنن

  ل افنت 2020السا ع للم التلال   ال  د سنت ر

ة  لسقنا س   ل عتفا أسعار األل اأ لالا نلت الف ات ن

لتننا لننر ت  ننة تفرتننة األ ش ننة لالارالننة ل تننا 

  ل لنننت تتلسننن  تنشنننر تفرتنننة ( سنننال)التت ننندة 

فق نة 107.5األ ش ة لالارالنة ألسنعار األ ش نة 

سنن  التا ننة 2.2  أي  ارتطننا  2020سنن  د سننت ر

  لللننم 2020فننلست رلننأ تسننتلام التسننج  سنن  

   لت تتلس  التنشر التع اري  الشي2020تدار 

 نننة  تعقننن  التل نننرات الشنننفر ة سننن  األسنننعار الدلل

س  97.9للسلع اللشا  ة األ  ر تدالال س  التجارة 

.أللااالتا ة لهل أللم تستله للم تدار  ال ة 

ف ع لسق،ننا لتقننار ر دلل ننة   طننات أسننعار  نناا تلنن

 لننم أللننم تسننتله« أ ننرلأ ألر» د نند التسننل   

  2011أ تننننل ر تفننننش سننننفلات 9للننننلتة   نننن  

ا لل نننأ   ا نننادة 170لنننتالت   ا 47دلالر، دلالر،

 طات   للل ة  2020لعاا س  آ ر شفر أ لل أ 

3600أسنننعار   نننع  د ننند التسنننل   ت ل ،نننا  ف نننل 

  2020ففا ة لااترات  ال  4جف ة لل أ للم 

ات فت جننة  طنناات تتا لننة  األسننعار العالت ننة ل اتنن

التنننن  التلننننف ع  لارتطننننا  ال لنننن  تننننأ اللنننن أ 

.ت ة ف تفا الت س  تستفدف است تارات ض تة 
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أهم السلع االستراتيجية المحليةأسعار 

وزارة البترول والثروة المعدنية ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء: المصادر
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الل دةالسلعة
فلست ر 
2020

أ تل ر
2020

فلست ر
2019

%فس ة التل ر 

أ تل ر
2020

فلست ر 
2019

*ال ترلل ةالتلاد : ألال

(3.8)6.256.256.500.0لتر/جف ة 80 فا أ 

(3.2)7.507.507.750.0لتر/جف ة 92 فا أ 

(2.9)8.508.508.750.0لتر/جف ة 95 فا أ 

6.756.756.750.00.0لتر/جف ة السلالر

(8.2)3900390042500.0 رت  /جف ةالتاالت

أها السلع اللشا  ة:  اف ا

(1.3)7.057.037.140.3 جا/ جف ة  ت   لدي

5.8(0.5)133.70134.32126.33 جا/ جف ة (جاتلس / قري)الل لا

(4.0)(0.1)9.529.539.92 جا/ جف ة أرا  لدي سا  

(0.6)13.9313.9314.010.0 جا/ جف ة الس ر  ر تع ا

28.5728.4628.460.40.4لتر/جف ةا ت شرة

فاءتتلس  أسعار تلاد ال :  ال ا

(5.8)10257.1610257.1610885.60.0لل أ/ جف ة ال د د

العادي ال لرتالفدياالستفت 

( جا50ش  ارة)
(3.96)45.1445.1447.00.0ةش  ار/جف ة

80.3480.0078.150.42.8ا تس  /جف ةتا3اجاج تس   تفقلش ا  ض 

34000400040000.00.0ا/جف ة(  1) ش    اض فترة 

. ادتةأشفر لتدة  ال ة 2020/ 7/10تأ   لا  تا ت   ت أسعار للتلاد ال ترلل ة الت ارا * 
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أسعار الذهب

(+%)التل ر1/11/2020س  30/11/2020س  

5.8-884939 الجف ة24جراا الشه  ل ار 

5.8-774822 الجف ة21جراا الشه  ل ار 

5.6-665705 الجف ة18جراا الشه  ل ار 

5.8-61926576 الجف ة( جراتات8)سعر الجف ة الشه  

5.4-17761878لسج  سعر األل  ة  الدلالر

الرمل 

والزلط

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: المصدر

الدوالرأسعار 

ة  سننننج  الجف ننننأأ  لتننننلأ فننننس االسننننت تار تل ننننع 

جف ننننة 15.78التلننننري تتلسنننن  سننننعر لننننرف 

تنع تل عنات  ارتطنا    تنة 2021للدلالر س  لناا 

تننع  الجف ننة للننم تنندار األلننلاا ال تسننة التق لننة

جف ننة تقا نن  النندلالر 15.75تتلسنن  تتل ننع لفنند 

سنن تقا نن  تل عاتننة السننا قة   2021/20سنن  لنناا 

للعنننننننننننننناا 15.92لفنننننننننننننند 2019د سنننننننننننننت ر 

. د  ا  س  تقر ر لة لدر   2021/20التال 

رف   فتننا تل ننع  فننس اسننت تار سننارل  أأ  سننتقر سننعر لنن

2021جف فننا سنن  لننناا 16النندلالر لفنند تسننتله ف ننل 

  سنعر لاألللاا ال ال ة التال نة   تنا  تل نع تقل نا  ط طنا سن

اللنننرف تنننع ال طنننار للنننم تتلسننن  سنننفلي لفننند  ننندلد 

تقا   2021/20جف ة للدلالر س  السفة التال ة 15.91

. التاض ةجف ة س  السفة 16.32
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البنك المركزي المصري: المصدر

(+%)التل ر1/11/2020س  30/11/2020س  األتر     الجف ةالدلالرسعر لرف 

 رش5.0-15.6015.65للشراء

 رش5.0-15.7315.78لل  ع

العالت ةال لرلةس الشه ال  ةسعره  

سقاللتلر س الشه أسعار فال تا رللتعادأ

س االست تار فلسأ راأ دأتر  األفل فس

 اتلاالتست تر أتأ   راجاءاأأالعالا 

 ف ل قدراست تاراتفاتأ   رجاء س  

ففا ةس الشه لفاد قتأدلالرتل اراتأر عة

س الشه سعراستترارل تل ع 2020فلست ر

تد ر دل فةل ط فتن ت ش  للف ل تلر

.تجددالللعلد

  لنالا  تا  د  رتطع سعر االل  ة لالت نا فت جنة لتقتن

فللي   راف  ل رسنا  أتر  نا تندترة   ر نة للشنر 

  األلس  األتر الشي  ا د اللضع س لفة ل سناها سن

ا نننننادة ال لننننن  للنننننم النننننشه  لنننننده التسنننننت تر أ 

.لاالست تار س  التعدأ األلطر

ة   ث  رتطع ال ل  للم النشه  لفند األاتنات الدلل ن

 الننة ال ننرل  أل افف ننار سننعر الننفط   السنن تا أأ 

اا الشه   عد تالشا آتفا  لجا  ل نة التسنت ترلأ لالعنل

.لالدل  أل ش اال ت ا ات اال تلاد ة
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الرمل 

والزلط

البورصة المصرية

  ارتطع أداء ال لرلة التلر ة  شن   تل نلر   نال

  ث لعدت تنشراتفا  ش     2020شفر فلست ر 

تل ننننلر   نننندلا تننننأ  الننننة التطننننان  التنننن  افتا ننننت 

التسنننت تر أ  لارتطنننع رأ  التنننا  السنننل    ف نننل

التنشنننر الر  سننن  تنننا ارتطننع تل ننار جف نننة  31.1

  للنننعد  ففا نننة شنننفر %4.07لل لرلنننة   فسننن ة 

فق نننة  تقا ننن  10943فنننلست ر التاضننن  لتسنننتله 

.التاض فق ة س   ففا ة شفر أ تل ر 10515

 EGXتنشنر األسنفا اللنل رة لالتتلسن ة لارتطع 

70 EWI  للننعد   تنناا شننفر %9.10 فسنن ة  

فق نة  تقا ن  تسنتله 2040فلست ر لفند تسنتله 

.فق ة شفر أ تل ر التاض 1870

EGX 100-تنشرتا أ EWI سنارتطع–األلسع ف ا ،نا

  للعد   تاا شفر فلست ر%8.76هل ال ر  فس ة 

فق ننة  ففا ننة 2743فق ننة  تقا نن  2983لتسننتله 

شفر أ تل ر التاض  

تنشنننرها السننن ع ف  تطنننل  ل ننند شنننفدت ال لرلنننة 

ر تتسالي األلااأ للم التنشنر الر  سن  لالنشي تنا 

،  ال  تلس الطترة  األاتة ا دار ة لل فس ا لتجناري سل ا

النننندلل  لالتنننن  لننننادت  ننننة للتنننندال  دلأ تسننننتله 

فق نة تنع 10800فق ة للنلال، لتسنتله 11200

اسننتترار ت  عننات األجافنن   تعرننا الجلسننات لت ننل 

العنر  للشنراء تنسسنات لأسننرادا،  النة تنع ارتطننا 

.االفط  لتستل ات ه  األللم تفش  دا ة أاتة  لرلف

(+%)التغير1/11/2020س  الطت 30/11/2020س  اال ال 

10943.3510515.254.07تقلا  الجف ةEGX30تنشر 

EWI EGX702040.861870.709.10تنشر

EWI EGX1002983.832743.478.71تنشر

10.8-1071.171200.93تنشر الف  

Capped EGX3013117.1112478.485.12تنشر

636.5605.45.14ةالق تة السل  ة  التل ار جف 

الدعم الفني لالستثمار

قطاع االستثمار والموارد

اتجاهات األسعار



20207ديسمبر -الثاني عشر العدد 

الرمل 

والزلط

السيولة الدوالرية في مصر

لتا  لتدسقات رأ  اللم الر ا تأ التعاس  التستتر 

لا ننادة شننف ة األجافنن  ف ننل أدلات النند أ التلننري 

ر ارتطنننا  اال ت نننا   األجف ننن  لتلنننر سننن  د سنننت ل

تل ننار دلالر  ا ننادة 40.063  ل لنن  لف ننل 2020

عند التن  تلتل لأ دلالر  للم أسنا  شنفري 841

  اال أفننة ال  نناا  2020أللننم ا ننادة شننفر ة  ننال  

هفنننناس  ال ننننة ت ننننا ر تلاجننننة السنننن للة الدلالر ننننة 

لاللضع التنال  ال نارج  لتلنر أ راهنا االلتااتنات 

.الترتطعة

ت تار أ د ت لل  اال تلاد ال ل  لده  فس االسلرح 

ر اال ت ا  نات ال ارج نة لتلن أ  نالر ا تنأ  را ا  

لن  ت تس  الدلا تأ تدسقات رأ  التا  لتراجع ال 

ة س  تاا  تدسقات العتالت األجف  ال سللم اللاردات  

تلننر تسننتع د ا تفننا التطقننلد  لشلننس للننم  لط ننة

  سقنندارتطننا  شننف ة األجافنن  لسننل  النند أ الت لنن 

ل  طننات تنندسقات رأ  التننا   لننم النند أ الت لنن  لف نن

  تتل عننننة أأ 2020تل ننننار دلالر سنننن  فننننلست ر24

.2020د ست رتل ار دلالر  ففا ة 25تتجالا 

دلل  التجلن  التفط نشي للنفدل  الفقند الناسنق  د لل

للننم لننرف  ننرض 2020 شنن   ففننا   سنن   لف ننل 

تل نار 3.76تعناد  )تل نار دلالر 5.2لتلر  ق تنة 

لتندة لناا  سن    نار أداة اتطنا  ( ل دة س    اص

ت نااأ االستعداد اال تتناف   لتل  نة ا ت اجنات تتل ن 

سقدللل ة  19- لس د"التدسللات الفاتجة لأ ل اء 

سنلتت تلقت تلر الدسعة ال اف ة تأ االتطا    نث ت

  لسنن ق أأ 2020تل ننار دلالر سنن  د سننت ر1.6

تل نار دلالر 2.77ت لنت 2020تسلتت س  تنا ل 

تناف  تأ اللفدل   النشي  مت ن    تنة التتل ن  اال ت

 ننناا  ال لالسنننر ع التتفنننلح لل  لتنننة التلنننر ة  

، أل ند ث العجا التجناري سن  تسنار االف تناش  لسقنا

.ال  افات التتا ة تأ الجفاا التر اي لإل لاء

تلنر ال ننارج  تر نا ل فناء للن  تنا سن ق   سناأ 

للاتنن  ( 3)ل جننا السنن للة  نند  رنن  ت ننت ضننل  

أساسنننن ة  ل تت نننن  العاتنننن  األل  سنننن  االف طنننناض 

اا  تأ التتل ع س  ت ل الت التلتر  أ  لالت  ال  

.2021التتل ع أأ ت لأ أ  ر أهت ة س  

ات هل تعاس    نا  السن ا ة سن  رن  لتل نلال اف  

الا  اال ال  التتجددة ل فش ة اال تلاد ة  ل  الع

سضننننال، لننننأ لتل ننننات  رننننر السننننطر لا جننننراءات 

.اال تراا ة

ت ننة التترااللتااتننات س تت نن  سنن  ال الننث العاتنن  تننا أ

. عدهالتا 2021أ سا  الد لأ  ال  جدل  لل  

 نننالر ا تنننأ الا نننادة سننن  افنننة ترالننناة  تنننا  جننن  

األلنننل  األجف  نننة  سيفنننة ال  ننناا  لننناس  األلنننل 

-س ند ل"األجف  ة أ       ر تنأ تسنتل ات تنا   ن  

.الترتطعة   س   االلتااتات "19
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