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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
عغس   
2020

ي وي 
2020

عغس  
2019

%ضسلد اوتغير 

ي وي 
2020

عغس  

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

(10.7)7.087.057.930.4كجم/ جضيه ا ح للدي

(10.1)(1.0)135.23136.66150.46كجم/ جضيه (جا  س /ليري)اولح م

(4.3)(1.1)9.779.889.92كجم/ جضيه عرم للدي سا ة

(0.2)(0.2)13.9814.0114.01كجم/ جضيه اوسكر حر  علأ

28.4628.4627.460.03.6وتر/جضيهميت  رأ

ضا  ت س  عسعار   اد اول: ثاوثا

(18.6)(3.5)10052.5710415.9912350ول  / جضيه اوحديد

اوعادي اول رت ضدياالس ضت 

(كجم50ريكارأ)
(7.9)45.1442.049.07.5أريكار/جضيه

(2.1)79.079.080.700.0م  س ح/جضيه م3مجاج  س ح  ضي ش الي  

(8.0)34000400043500.0م/جضيه(  1)خرة ليا  ض رأ 

2020و دأ ث ثد ار ر    ي وي   حت  سلت لر2020/ 8/7    ي م  تم تثليت عسعار ول  اد اولتر ويد اعتلارا * 
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أسعار الذهب

(+%)اوتغير1/8/2020ر  31/8/2020ر  

0.1-986985لاوجضيه24جرام او هة عيار 

2.4-859880لاوجضيه21جرام او هة عيار 

5.2-736776لاوجضيه18جرام او هة عيار 

2.3-68727032لاوجضيه( جرا ات8)سعر اوجضيه او هة 

1.1-19561977 سج  سعر األ ايد لاود الر

الرمل 

والزلط

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: المصدر

 اتوووووولت عسووووووعار اووووووو هة روووووو   توووووور اويوووووو م 

ج  ضمي  خسا رها او تتاويد وتس2020سلت لر24

علوى اوتواغد، لسو ن 2020تراج  ر  عام عكلر 

ل رتووود خل يووود اض يوووار سوووعر ع ايووود اوووو هة رووو 

جورام اوو هة عيوار ،  سوج  اوعاو يد اويو ماو عاد 

اوجووورام جضي وووا، ري وووا سوووج  سوووعر 819ضحووو  21

جضيً وووا ، للووو  سوووعر اوجضيوووه 702ضحووو  18عيوووار 

د جضيً وا،  اسوتيرت سوعر ع ايو6552ضحو  او هة 

.د الًرا1850او هة عضد 

رأ ،  ترأ عض  رعلد او هة لاوغررد اوتجاريود لاويواه

ة ع  او ات اوحاو  ه  األضسة و سوتث ار  ورورا  اوو ه

جضي ا خ   40خاتد    اض يار اوسعر  تراجعه لضح  

 ان ي  ي ،  ت ا  است رار هل   األسعار  وك  على ض

ضوويق خوو   اويوو  ي  اوحوواويي  علووى ا  يعووا د اووو هة 

الات اوتع د  جددا خ   االسل   او يل  ، ضتيجد االضتخ

ا حود عاو ياً  است رار جاال ريكيد  اوع ا   االاتتاديد 

.ك ر ضا

الدوالرأسعار 

 خو اوجضيهع اماورس يداود الرعسعارتراجعت

لاولضوووووووووووووووووو  2020عغسوووووووووووووووووو  روووووووووووووووووو ر

13.17ضحو اوود الر ريود او ترياو ركمي

 ت سووووو  سوووووعر اوووووود الر ع وووووام ارت ووووو  اووووورش، 

اويو م رو  ختوام تعوا  تلاولض   او تريداوجضيه

جضيووووووه 15.708ويسوووووج  ، 2020سووووولت لر24

15.706جضيه وللي ،  يال  15.808ولررا   

.ع  جضيه وللي  15.806جضيه ولررا   

يكيود   ريا ولياضوات اولضو  او ركومي، ريودت اوع لود األ ر

ر ارش ع ام اوجضيه  ض  لدايود رو ر سولت ل10.25ضح  

.اوجاري
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البنك المركزي المصري: المصدر

(+%)اوتغير29/7/2020ر  31/8/2020ر  األ ريك  لاوجضيهاود الرسعر تر  

ارش13.0-15.7915.92ولررا 

ارش13.0-15.9216.05وللي 
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الرمل 

والزلط

البورصة المصرية

يجووىإ"ارت و  او ؤروور اور يسوو  ولل رتود او تووريد 

ويغلووووق عضوووود  سووووت ب % 7.23لضسوووولد " 30إكوووو  

، 2020ضي وود خوو   روو ر عغسوو   11365.99

  إيج" ؤرر األس م اوتغيرأ  او ت س د ك ا تعد 

ويغلوووق عضووود  سوووت ب % 20.38لضسووولد " 70إكووو 

100إك  إيجى"ضي د،  سج   ؤرر 1848.57

 غليًوووا % 17.46ارت اعووواً لضحووو  "  تسوووا ي األ ما 

ضي ووود،  سوووج   ؤرووور 2763.15عضووود  سوووت ب 

ارت اعوووواً لضحوووو  "  حوووودد األ ما 30إكوووو  إيجووووى"

ضي وووود، 13327.18 غليًووووا عضوووود  سووووت ب % 7.2

ويغلوق % 34.41 تعد  ؤرر ل رتد اوضي  لضسلد 

.ضي د953.91عضد  ست ب 

حوو   ا ووم رع  او ووا  اوسوو ا  ولل رتوود او تووريد لض

 ليوووار جضيوووه خووو   جلسوووات رووو ر عغسووو   45.4

 ليووار جضيووه، 630.9ويغلووق عضوود  سووت ب ، 2020

. او اض ع  اور ر % 7.8لضسلد ض   

(+%)التغير1/8/2020ر  او تح31/8/2020ر  االغ ن

7.2+ 11365.9910599.46 ي م لاوجضيهEGX30 ؤرر 

EWI EGX701848.571535.61 +20.4 ؤرر

EGX1002763.152352.47 +17.5 ؤرر 

34.4+ 953.91709.70 ؤرر اوضي 

Capped EGX3013327.1812431.72 +7.2 ؤرر

7.8+ 630.9585.5اويي د اوس ايد لاو ليار جضيه
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