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أسعار أهم السلع االستراتيجية العالمية

بتت ي افتراجعتت سستعار افتتالخ افاتاي اف باستت    ت   

اتتتاي هتتت خ   تتتمل مظ،تتت   2020متتتار  30

مت  2002 رات إفت  س ات  مستت ن ماتف ات  م ر 

ء تاتتام  افماتتا أ   تتل  تطمتتل افخظتت   ستت     تتا

ب  م ر اا  ته ب  ،ر  األسعار افستع  ب  افر ست

ااالتت     ،بتت  تتراراا افستت ا  رمتت ا ات  ا تت  

إفتت  % 5.54 استت   "  راتتت"ستتعر  رمبتتل متت ب  

ل مما ااالت  ستعر  رمبت.   الر فظ رمبل23.55

   استت " اتتر  تمستتا  اف ستتبخ"افاتتاي األمربمتت  

.  الر فظ رمبل20.77إف  % 3.77

ت ن تراجعاً  استعاً لظت  افمستاف محسجظت سسعار

   ففك بع   إف  افا ر  2020اف  ف  االل   رابر

لافمبتتتاً 2020اإلبجا بتتت  لم متتتاً ،بتتتال إمتتت ا ات 

   افماتتا أ افمرت ختت   تتتلربر  بتتر   م ر اتتا  تت

ّ  ابر س  افا اخ افتجاري اف  ي ،. افخظ  افعافم 

متتتت  هتتتتفا افتراجتتتت     افمرتتتتل  ااال تتتتت سستتتتعار 

ارتلتتت  م  تتتر ما متتت   تتت  ،تتتب  .افتتتفر تصتتت بر

1,4 اس   األر األافب   اف رال  فعم ي سسعار

.2020  رابر   افما   االل

تراجعتتت سستتعار افمعتتا   لم متتا  اامتتات اف، بتت  

متتا لافمبًتتا لظتت  اظلبتت  س متت   بتتر   م ر اتتا   ب

متار  27 ه ت سستعار اف، بت   ت  مصتر افبت ي 

جت  است راًرا    افس ا افم،ظبت    عت  م 2020

ت ستخ ارتلاع خلبل  األس  ع افما    فبترا ح م

10100  9500ختتت  ، بتتت  افتستتتظبح متتتا  تتتب  

  جابتت    تستت   ت  عتتات  تراجتت  ستتعر اف، بتت   تت

مصر االل  هر ا ربل افم  ل
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أهم السلع االستراتيجية المحليةأسعار 

وزارة البترول والثروة المعدنية ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء: المصادر
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اف ،  افسظع 
  رابر 

2020

باابر

2020

  رابر

2019

%اس   افتغبر 

باابر

2020

  رابر

2019

افم ا  اف تر فب : س ال

6.56.55.50.018.2فتر/جاب  80 ا ب  

7.757.756.750.014.8فتر/جاب  92 ا ب  

8.758.757.750.012.9فتر/جاب  95 ا ب  

6.756.755.50.022.7فتر/جاب  افس الر

4250425035000.021.4 رمبل/جاب افما  ت

سهي افسظ  افغفا ب : راابا

(15.4)7.147.148.440.0مجي/ جاب   مح  ظ ي

(16.0)125.87125.87149.910.0مجي/ جاب  (جام س /  ري)افظ، ي

(11.7)9.929.9211.230.0مجي/ جاب  سر   ظ ي سا  

(0.7)14.0114.0114.110.0مجي/ جاب  افسمر ،ر مع ل

28.4628.4627.420.03.8فتر/جاب  بت فر 

ااءمت سخ سسعار م ا  اف : رافرا

(9.6)10849.5310849.53120000.0فظخ / جاب  اف، ب 

افعا ي اف  رتالا ياالسمات 

(مجي50 بمار )
(6.3)45.045.048.00.0  بمار/جاب 

(0.9)80.080.080.700.0ي مسخح/جاب مي3 جاج مسخح ما  ش ا ب  

(8.0)34000400043500.0ي/جاب (  1)ا    با  امر  



20205مارس -العدد الثالث  

أسعار الذهب

(+%)افتغبر31/1/2020   29/2/2020   

2.0-784800 افجاب 24جراي اففه  لبار 

2.0-685699 افجاب 21جراي اففه  لبار 

1.8-587598 افجاب 18جراي اففه  لبار 

2.0-54805592 افجاب ( جرامات8)سعر افجاب  اففه  

0.3+15851581 سجل سعر األ  ب   اف  الر

الرمل 

والزلط

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: المصدر

افتتتتفه  اتتتتالل   ابتتتت   افبتتتت ي استتتتت رت تتتتت ا الت

  الر فأل  بتتت  1622 را تتت  2020متتتار  30

فظبتتتتتتت ي افرا تتتتتتت  لظتتتتتتت  افتتتتتتتت اف   ففتتتتتتتك  تتتتتتت  

فإلاالا سلظ  تظتك افمستت بات مت  سجتلم،ا الت 

 تتما  افم بتت  متت  افصتتع   اتتالل افلتتتر  افم  ظتت  

   لي مت   بتا   افماتا أ مت    تاء م ر اتا  ت  

.ب مبا االل ا  افمصا   األس اا  ت اب  

سما لظ  افمست ي افم،ظت    ت   ته ت سستعار افتفه  

  تراجعتتا خلبلتتا  2020متتار  30 تت  مصتتر افبتت ي 

 عتتت    تتتأ افتعتتتامالت  ستتت ا افصتتتاا  فرالرتتت  ابتتتاي 

جابهات    لبتار 704ا،  21لبار سجل متتافب   

جابهتتتتات    افجابتتتت  افتتتتفه  ا،تتتت  607ا،تتتت  18

.،اب 5630

الدوالرأسعار 

سمايفظجاب اف  ب اف  اب م م،ظظ  ت   

صرأسسعارااالا  2020مخظ اف  الر

 ب فبت ا ل 2020االلافجاب سماياف  الر

اف اكبال س   رخجابًها 16 15.5

%2إف تصل  اس  افلا   سسعارافمرم ن

افماتجاتسسعارتست ر س افعاي م ارلظ 

.ألابراافر ــ   معــــ التهاال لا اف تر فب 

3   فم  ما ،   ه  ال  سعر افلا ت   2019م  

 هت  % 50 جاا  تراج   رمبل افتالخ  تلمرر مت  % 

  ما ب لي استمرار ه  خ افت  الر  س  لظت  األ تل ر اتت

لظ  هفا اف،  ،ت  اهاب  افعتاي  لت ي ،ت    تتلرر فت  

    ظغ ستعر افصترأ افرستم.   ل م   بر   م ر اا

2020متتار  31 اف اتتك افمرمتت ي افمصتتري  تت   

.فظ بــــــــــ 15.8181فظ راء    15.6883ا،  
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البنك المركزي المصري: المصدر

(+%)افتغبر2/2/2020   27/2/2020   األمربم   افجاب اف  الرسعر صرأ 

 رش19-15.5515.74فظ راء

 رش19-15.6815.87فظ ب 
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الرمل 

والزلط

البورصة المصرية

ت  تت  م،ظظتت  سستت اا افمتتال استتتمرار األ اء افهتتا خ 

ها  اف  رصتت  افمصتترب   عتت  افتراجعتتات افتتت   تته ت

سس اا افمال افم،ظب   افعافمب   لعتل  بتا   ماتا أ

 اظتتتت  افتراجتتتت  س اء م  تتتترات . اات تتتتار م ر اتتتتا

متتار  30اف  رصتت  افمصتترب   تت  اتتتاي تتت ا الت 

   افت ام  م  تصرب،ات رجل األلمال اجب 2020

ت سا بر   ت  عاتت   م بت  مت  افتراجت    ت  اف  ت

لاستها اففي تسع   ب  اف  رص  افمصترب  الفت تاخ سا

متتتت  ماتتتتا أ اات تتتتار م ر اتتتتا  تتتت لي افم،لتتتت ات 

مغت   اف،م مب    افت  تتمرتل  ت  الت   ترب   اف 

   ال  سسعار افغا   افمهر اء لظ  افمصاا   افت

س اء مع تتتتتي اف خالتتتتتات   سلظتتتتت  افتتتتتر ب  تتتتتتاعش 

مظبتتار 20ل تت افلتاح افسبستت   لتت  تاصتتب  ا،تت  

جابتتتت  ستتتتب  رها اف اتتتتك افمرمتتتت ي فتتتت لي اف  رصتتتت  

افمصتتتترب    تراجتتتت  افم  تتتتر افر بستتتت  فظ  رصتتتت  

متتتار  30اتتتالل جظستتت 30افمصتتترب  إبجتتت  إمتتت  

9521 افما تتت  فبغظتتت  لاتتت  2.45   استتت   2020

فات ا ختت    استتر رس  افمتتال افستت    اتتالل جظستت  

529.05مظبتار جابت   فبغظت  لظت  8.9  ا،  افب ي

مظبار جاب 

(+%)التغير1/2/2020   افلتح29/2/2020   االاالا

6.54-13008.9413918.84م  ي  افجاب EGX30م  ر 

EWI EGX701209.271277.48-5.34م  ر

EGX1001311.081395.11-6.02م  ر 

6.07+594.14560.12م  ر افابل

Capped EGX3014756.8116099.11-8.34م  ر

5.81-667.0708.1اف بم  افس  ب   افمظبار جاب 
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