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أسعار أهم السلع االستراتيجية العالمية

فلشتت ر 2020أستتعار افتتخالط أتتوب أ تتت بر هبطتتت 

وك ت قعتتات استتت الخأالتتا  افثتتاخع ىلتتت افتتت افع 

ا اف قت   عتتن تختتاعع ات تتابات ب  ر ختتا  تتع أ ر بتت

ات  تتتتت ثر أستتتعار افبتتتتر ب بت قعتتت.  األعيتتتر تي 

ات افتحاليتتا افستتلبيز  اا ا ت ستت تا عتتن تالتتاق   بتت

 يتتر ك   ر ختتا أ ثتتر عبشتتر ستتلبع فلطلتت  ىلتتت

2020أ تتت برخ ايتتز  تتع  هبطتتت األستتعار . افتتخالط

  الر فبرعيتتب أتتا  برختتت فتستتجب 37.46فخحتت  

.أ خت عست ى عخذ أ ثر ع  أعسز أش ر

استتتتعرر ارتالتتتاا األستتتعار افعافعيتتتز ف  ذيتتتز أتتتوب

فلش ر افأاعك ىلت افتت افع   قت  2020أ ت بر 

بتا  ت  ررت أسعار افحبت    افست ر  عختجتات األف

بلتتتتتتت      افايتتتتتتت ت افخباتيتتتتتتتز هتتتتتتتذا االرتالتتتتتتتاا

عبشتر عخمعتز األ ذيتز  افاراىتز ألستتعار عت ستط

  بايتا   2020أ تت بر تع قطتز خ100.9افغتذات

ىتتتتت  عستتتتتت يات   تتتتتع  تتتتتع افعا تتتتتز 3.1بلغتتتتتت 

ىت  افقيعتز افتتع  ع افعا تز 6.0  2020سبتعبر

ل ا  .2019 ع ا ت برسجر

   تع أسعار افح ي  عحلياً ارتالاى تا افشت ي ا لت

أستتت او عتتت ا  افبختتتاتو حيتتتا تجتتتا ا ستتتعر افطتتت  

عت ا  افبختات اف تا ر  ج     قا ألستعار 12800

 قتتت  ارتالعتتتت أستتتعار ح يتتت  ىتتت   اار  اتستتت ا  

% 4.25بخحتتت  2020افتستتتليال أتتتوب ختتت  عبر

عستت ى ف تا ألىلت فت ب 2020ب  ت بر عقارخز 

    يرجن ذفك فايا   افطل  ىلتت 2012عخذ ىا  

ب  افأا   ى    افخشاط اف تخاىع بعت  ت قتس بست

ا عتتت ثرً   ر ختتا   عتتن ت قتتن باالستتتعرار يتتر ك 

.بارتالاا أسعار افأاعات ىافعيًا
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أهم السلع االستراتيجية المحليةأسعار 

وزارة البترول والثروة المعدنية ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء: المصادر
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اف ح  افسلعز
أ ت بر 
2020

سبتعبر
2020

أ ت بر
2019

%خسبز افتغير 

سبتعبر
2020

أ ت بر

2019

*افبتر فيزافع ا  : أ ال

(3.8)6.256.256.500.0فتر/جخي  80بخاي  

(3.2)7.507.507.750.0فتر/جخي  92بخاي  

(2.9)8.508.508.750.0فتر/جخي  95بخاي  

6.756.756.750.00.0فتر/جخي  افس الر

(8.2)3900390042500.0برعيب/جخي افعاا ت

أه  افسلن افغذا يز: ثاخيا

(13.6)7.037.008.140.4 ج / جخي  قعال بل ي

(5.4)(0.8)134.32135.42141.95 ج / جخي  (جاع سع/بقري)افلح  

(3.9)(1.5)9.539.689.92 ج / جخي  أرا بل ي سا  

(0.6)(0.3)13.9313.9714.01 ج / جخي  افس ر حر ععب 

28.4628.4627.460.03.6فتر/جخي ايت ذر 

خاتعت سط أسعار ع ا  افب: ثافثا

(10.4)10257.1610052.57114502.04فلط / جخي  افح ي 

افعا ي افب رتوخ ياالسعخت 

( ج 50شي ار )
(3.96)45.1445.1447.00.0 شي ار/جخي 

80.0080.0079.800.00.25  عسطال/جخي ع 3اجاج عسطال عخق ش ابي  

(3.6)34000400041500.0 /جخي (  1)أش  بيا  خعر  

.قا عزفع   ثوثز اش ر 2020/ 7/10ع   ي    ت  تثبيت أسعار فلع ا  افبتر فيز اىتبارا * 
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أسعار الذهب

(+%)افتغير1/10/2020 ع 31/10/2020 ع 

1.1-939949بافجخي 24جرا  افذه  ىيار 

1.0-822830بافجخي 21جرا  افذه  ىيار 

0.8-705711بافجخي 18جرا  افذه  ىيار 

1.0-65766640بافجخي ( جراعات8)سعر افجخي  افذه  

1.0-18781897 سجب سعر األ قيز باف  الر

الرمل 

والزلط

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: المصدر

الدوالرأسعار 

جعتتت فبياختتات افبختتك افعر تتاي افع تتري  ترا  قًتتا 

افععلتتز األعري يتتز أعتتا  افجخيتت  ىلتتت عتت ار شتت ر 

قتترش  بلتت  عت ستتط 5.17بخحتت  2020أ تتت بر 

يتتز ستتعر افتت  الر أعتتا  افجخيتت   تتع افتعتتاعوت افبخ 

ا ىختتت  2020ا تتتت بر28فيتتت   األربعتتتات  عستتتتقرع

جخيتت  15.756جخيتت  فلشتترات   خحتت 15.656

. فلبين

رحلز هب ط افت  الر أعتا  افجخيت  افع تري تستير  اخت 

بشتت ب جيتت  فتت ال أاعتتز  يتتر ك   ر ختتا  افتتتع اخع ستتت

عليتار 45ىلت االحتياطع افخق ي  ع افتبو  ذذ هتبط عت  

عليتتار   الر  ف تت  افح  عتتز فجتت ت ذفتتت 37  الر ذفتتت 

عليتتار 38تعايتتا االحتيتتاطع فتت ي ا    تتارتالن أل ثتتر عتت  

  الر عر  أأترى  هت  عتا ىتاا عت   جتن افجخيت  أعتا  

.اف  الر
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البنك المركزي المصري: المصدر

(+%)افتغير1/10/2020 ع 28/10/2020 ع األعري ع بافجخي اف  الرسعر  رس 

قرش3.0-15.6515.68فلشرات

قرش3.0-15.7815.81فلبين
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الرمل 

والزلط

البورصة المصرية

تراجن أ ات افب ر تز افع تريز بشت ب علحت م  أتوب شت ر

   ه ت عبشرات ا بش ب علح م  بت ى  عت  2020أ ت بر 

ست قع افجغ ط افبيعيز فلعستثعري    تراجتن رأك افعتاب اف

عليتتتتار جخيتتتت     شتتتتس افتقريتتتتر افشتتتتت ري 13.3بخحتتتت  

بلغتت فلب ر ز افع ريز  أ  عشتريات افعستثعري  افعتر 

عليتتت   جخيتتت  أتتتوب جلستتتات شتتت ر أ تتتت بر 371.4خحتتت  

عبيعتات بيخعا ارتالعتت. افجاري   ذفك بع  استبعا  اف القات

شت ر  افعستثعري  األجاخ  ذفت عليار جخي  أوب تعاعوت اف

   استتتتح ذت تعتتتاعوت افعستتتتثعري  افع تتتريي  ىلتتتت خحتتت

عت  ذجعتتافع افتعتاعوت  بيخعتتا استتح ذت تعتتاعوت% 82.6

   افعستتتتثعري  %10.5افعستتتتثعري  األجاختتت  ىلتتتت خحتتت  

افش رع  ذجعافع افتعاعوت أوب % 6.9افعر  ىلت خح  

ذجعتتافع قيعتتز افتتت ا ب بافب ر تتز افع تتريز أتتوب شتت ر بلتت  

عليتار  تع حتي  بلغتت  عيتز افتت ا ب 47.9خح  2020أ ت بر

 ذفتك أفس ىعليتز 793علي    رقز عخالذ  ىلت 7005خح  

عليتار جخيت     عيتز 66.2عقارخز بإجعافع قيعز ت ا ب ق رها 

أفتتتس 953عليتتت    رقتتتز عخالتتتذ  ىلتتتت 9,670تتتت ا ب بلغتتتت 

2020سبتعبرىعليز أوب 

ع  ذجعافع قيعتز افتت ا ب % 55.82 استح ذت األس   ىلت 

 اأتب افعق ت ر  أتوب شت ر أ تتت بر افجتاري   تع حتي  عثلتتت

.أوب افش ر% 44.18قيعز افت ا ب فلسخ ات خح  

(+%)التغير1/10/2020 ع افالتال31/10/2020 ع اال وو

4.3-10515.2510989.27عق   بافجخي EGX30عبشر 

EWI EGX701870.702003.37-6.6عبشر

EWI EGX1002743.472896.15-5.3عبشر

17.9+ 1200.931018.50عبشر افخيب

Capped EGX3012478.4812761.93-2.2عبشر

2.1-605.4618.7 افقيعز افس قيز بافعليار جخي
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