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أسعار أهم السلع االستراتيجية العالمية

ارتفعتتت ودتتام بتتا  سريتتت تستتسط   تت ر   ستت  

، لتسستت  %1.6ماالر  ا متتا طعتتام  0.68سمدتتمار 

ويتتم التستتاط  هتتة ي اطتت  التعتتاممت طتتا  الجمعتت 

لسسرمطتتت ، ماالر 42.19يحتتتا 2020طايطتتتا 19

لبتتتا   تتترس تكستتتا  كمتتتا اي تتتت العدتتتام ا جستتت 

الاستتتتتتط  األمرطكتتتتتتة مرتفعتتتتتت   ط تتتتتتا سمدتتتتتتمار 

٪ لطسستتتتت  ويتتتتتم 2.3ماالر  ا متتتتا طعتتتتتام  0.91

ماالر لسسرمط ، اطذكر ان  سعار39.75التساط  

اليف  جاءت مموام  من تأكطم تحالف  اسك سست 

بتتتم  االجتمتتتار األبطتتتر ل تتتا وستتتة االلتتتت ا  التتتتا  

.سذلكالمتفق وسطه اااللت ا ستبفط ات اإليتاج

صتترحت ميةمتت  األ ذطتت  اال راوتت  التاسعتت  ل متت  

طتا إن  سعار الغذاء العالمطت  هتة طاي( هاا)المتحمة 

  سجست  ا  ارتفار ل ا بم  العا  سما طمث2020

هط تتا تعاهطتتا  فطفتتا سعتتم ايبفا تتات حتتامة تستتسست

ةتتتت  استتتتتمرار اهتتتتة جائحتتتت  هطتتتترا  كارايتتتتا، 

ات ال تتساسط  هتتة األستتااع، ايتع تتت  ستتعار ال طتت

ستت  اليساتطتت  االستتكر اميتجتتات األلستتان لتصتت  ألو

مستتتتاي هتتتة وتتتمة   تتت ر سعتتتم ايبفا تتتات حتتتامة 

لكتتتن   ستتتس  ستتتعار ، 2020 تتت مت ا هتتتة متتتاطا 

.اضااليبفالحساس االسحا  ةست تتعرض ل غا  

طعتتاية ستتاع متتاام السيتتاء والمطلتتا متتن حالتت  ركتتام

، كمة، مصتحاس ستراجتع ومسطتات السطتع اال تراء

هتتة األستتتعار، سستتسس  تتعف الستتتحساايبفتتاض 

اوات والمطلا وس  ماام السياء يتطج  تراجع الم ر

اإلي ائط  اها ما طمهع  سعار بامتات هتذا المتاام 

، اباصتتتت   ستتتتعار الحمطتتتتم ااألستتتتميت، لستراجتتتتع

ار متبصصتتطن هتتة  ستتعمالطتتطن اطتاقتتع بستتراء 

  األسااع العالمط  المتبصصت، اتجاا ماام السياء 

مطر سطاستات التصتالوتمتام هة إيتتاج متاام السيتاء 

ا والمطلا إل  األسااع االست مكط  األكثتر استت بمامل

. الم راوات الدامط  االباصلتسك البامات هة 
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أهم السلع االستراتيجية المحليةأسعار 

وزارة البترول والثروة المعدنية ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء: المصادر
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الاحمةالسسع 
ماطا 
2020

 سرط 
2020

ماطا
2019

%يسس  التغطر 

 سرط 
2020

ماطا

2019

*السترالط الماام :  اال

6.256.255.500.013.6لتر/جيطه 80سي طن 

7.507.506.750.011.1لتر/جيطه 92سي طن 

8.508.507.750.09.7لتر/جيطه 95سي طن 

6.756.755.500.022.7لتر/جيطه الساالر

3900390035000.011.4سرمط /جيطهالما ات

 ه  السسع الغذائط : ثايطا

(14.7)7.147.148.370.0كج / جيطه قمح سسمي

(8.6)135.68134.33148.421.0كج / جيطه (جاماسة/سدري)السحا 

(10.5)9.929.9211.080.0كج / جيطه  ر  سسمي سائس

14.0114.0114.010.00.0كج / جيطه السكر حر معسأ

28.4628.4627.460.03.6لتر/جيطه طت ذرة

ياءمتاس   سعار ماام الس: ثالثا

(14.3)10415.9910415.99121500.0لس ن/ جيطه الحمطم

العامي السارتميمياالسميت 

(كج 50 طكارة)
(12.5)42.042.048.00.0ة طكار/جيطه

(2.1)(1.3)79.080.080.70  مس ح/جيطهم 3 جاج مس ح ميداش اسطض 

(8.0)34000400043500.0 /جيطه(  1)ب س سطاض يمرة 

2020/ 11/4ت  تعمط   سعار الماام السترالط  من بم  لجي  التسعطر التسدائة لسماام السترالط  اوتسارا من  طا  * 
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أسعار الذهب

(+%)التغطر1/5/2020هة 31/5/2020هة 

2.7+865842سالجيطه24جرا  الذهس وطار 

3.3+762738سالجيطه21جرا  الذهس وطار 

4.0+657632سالجيطه18جرا  الذهس وطار 

3.3+60965904سالجيطه( جرامات8)سعر الجيطه الذهس 

3.0+17301680اسج  سعر األاقط  سالماالر

الرمل 

والزلط

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: المصدر

اات ارتفع الذهس ألوس  مستاطاته بم  ثمتاية ستي

حطتتت  ، 2020طايطتتتا 24تدرطستتتا الطتتتا  األرسعتتتاء 

ر متمذا تسد  ال سس وس  المعمن اليفط  التذي طععتست

آميتتتا التتتمو  متتتن المبتتتااف س تتتأن ارتفتتتار حتتتاالت 

فطت  اإلصاس  سفطرا  كارايا اآما  سم طم من التح

طتت  اارتفتتع ستتعر ااق. لمكاهحتت  ال تترر االقتصتتامي

التتتتتذهس هتتتتتة سارصتتتتت  المعتتتتتامن س تتتتتك  قطاستتتتتة 

. ماالر ل اقط 1778لطسس  يحا لسغاط 

اطت  كما ارتفعت  ستعار التذهس هتة مصتر س تك  كسطتر لسغ

ذهس الاس  تاقعات ساستمرار الصعام، اقم سج  سعر 

ستتة التتاج طن الدسهتتة األكثتتر  تتطاولا امسطعلتتا 21وطتتار 

سيحتتتا ، ارتفاولتتتا 2020طايطتتتا 24الطتتتا  االسحتتتري ، 

تتا، مداريتت  800لسجتترا ، لطصتت  ليحتتا جيط تتات 14 جيط ل

ستتتجست تعتتتاممت الطتتتا  الستتتاسق وسطتتته االتتتتة سأستتتعار 

.ساع الصا  جيط لا هة 786

الدوالرأسعار 

استتتتتتدر ستتتتتعر التتتتتماالر األمرطكتتتتتة الطتتتتتا  األحتتتتتم 

،  متتا  الجيطتته المصتتري هتتة سعتتض 2020طايطتتا28

ت هتة سماطت  تعتاممالسياك العامست  هتة مصتر، اذلتك

عر الصساحط  ا ا   طا  وم  لسسياك، حطت  ستج  ست

جيطتته 16.10التتماالر هتتة السيتتك األهستتة المصتتري

اسالسيتتتك المركتتت ي جيطتتته لسسطتتتع، 16.20لس تتتراء، 

لسسطتع ، جيطته 16.21جيطه لس تراء، ا16.11يحا

ـــــماليدرصطم احتطا ة  ن السيك المرك ي ا صرح 

مسطتتار ماالر هتتة ي اطتت  37.037األجيستتة قتتم سستت  يحتتا 

مسطتار ماالر سي اطت  40.108مداس  يحتا 2020 سرط  

مسطتتتار 3.1حطتتت  تتتت  استتتتبم  حتتتاالة ، 2020متتتار 

الستتتسعالستتتتطرام ماالر متتتن االحتطتتتا ة اليدتتتمي التتتمالة 

مالط  ساإل اه  إل  سمام الت اماتلسمال ، اإلستراتطجط 

1.6باصتتت  سالممطايطتتت  البارجطتتت  لسمالتتت  تدتتتمر سيحتتتا 

.ماالرمسطار 
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البنك المركزي المصري: المصدر

(+%)التغطر1/5/2020هة 31/5/2020هة األمرطكة سالجيطهالماالرسعر صرف 

قرش15.8315.6914.0لس راء

قرش15.9615.8214.0لسسطع
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الرمل 

والزلط

البورصة المصرية

بتتط  التراجتتع وستت  مب تترات سارصتت  مصتتر، بتتم  

، لطفدتتم متتع ر   المتتا  الستتاقة 2020 تت ر متتاطا 

مسطتتار 548.7لطصتت  إلتت  جيطتته، مسطتتار 22.7يحتتا 

.جيطه

2020بتم  متتاطا 30اتراجتع مب تر إطجتة إكت  

يد ت ، 10220سالمائت  ويتم مستتاي 3.16سيسس  

5.33سيستس   70EWIاكذلك تراجتع إطجتة إكت  

.يد  1159سالمائ  ويم مستاي 

سيحتتا  100EWIتراجتتع مب تتر إطجتتة إكتت  هطمتتا 

يد ت ، اتراجتع 1872سالمائ  ويتم مستتاي 6.14

متستتتااي األا ان سيستتتس  50مب تتتر إطجتتتة إكتتت  

.يد  1515سالمائ  ويم مستاي 7.22

مسطار جيطه من بم  53.2اسسغت قطم  التماا  يحا 

. لف ومسط 454مسطار س  ، وسر 5.167

دطم  اسج  األجايس بم  ماطا الما ة صاهة سطعة س

طعة مسطان جيطه، سطيما سج  العرس صاهة س882.2

مسطتتتتان جيطتتتته اذلتتتتك سعتتتتم استتتتتسعام 129.1سدطمتتتت  

.الصفدات

(+%)التغير1/5/2020هة الفتح31/5/2020هة اال مع

3.16-10220.1410554.04مدا  سالجيطهEGX30مب ر 

EWI EGX701159.991225.35-5.33مب ر

EGX1001872.001994.50-6.14مب ر 

4.85-675.37709.78مب ر اليط 

Capped EGX3011780.1912260.88-3.92مب ر

3.98-548.7571.4الدطم  الساقط  سالمسطار جيطه
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الرمل 

والزلط

محنة العمالة غير الرسمية والفيروس

مسطتتتتتار  تتتتتبف تجتتتتتارت   هتتتتتة 2طمتتتتتار  يحتتتتتا 

الستال  )االقتصام  طتر الرستمة (اليامةالعال  اقتصام

ترطسطتتان ماالر هتتة ةتت  ايت تتار جائحتت  35قطمتتته 

اتغستتق التتما  اليا تتئ ، ، المستتتجم كارايتتاهطتترا 

ل ألكثتر متن  متن العمالت   طتر % 90التة تعتسر ما يا

لتتة الرسمط  هة العال ، س ك  مت اطم  ما  األي ت   ا

 تت   تعتستتر ور تت  س تتك  متفتتاات لسفطتترا ، ااألي

لتك األق  استتعمامال لسيجتاة هتترة  اطست ، ااألهت  متن ذ

الجتت ء األكستتر متتن ستتراما التتمو  الحكامطتت  التتتة ال 

.تست طع الاصا  الة مستحدط ا

قتتمر متاستت  حجتت  االقتصتتام  طتتر الرستتمة لتتـيحا ا

سيستتتتس  2015ا1991مالتتتت  ستتتتطن وتتتتامة 158

متتن اليتتاتا الرستتمة سااستت   ارقتت  ومتت  % 31.9

صتتتامرة وتتتن صتتتيماع اليدتتتم التتتمالة، اإذا هر تتتيا 

، هتت ن هتتذا 2019استتتدرار هتتذا اليستتس  حتتت  وتتا  

ا األمتر طعيت   ن الد اوتات  طتر الرستمط  ت تك  يحت

.ترطسطان ماالر30

متا  هة جمطتع  يحتاء العتال  اليتامة، تتفتاق  محيت  الع

رة  طتتر الرستتمططن سستتسس متت طا متتن األحطتتاء الفدطتت

ة الم محمتت  االعتتائمت الكسطتترة التتتة تعتتطش ستتاطا هتت

تدتار مساكن صغطرة ا طاس الفحاصات، اسسسس االه

الحتم األميت إل   سك   مان مالة اقس  الاصا  إلت  

هالمأ ع الذي طااجلذا  طتمث الرواط  الصحط ، من 

العمتتتا   طتتتر الرستتتمططن،  ي تتت  ال طمسكتتتان البطتتتار 

لسعم  من المي    ا الحصا  وس  إجا ة  ا تجيتس

.اسائ  اليد  العا  لممارس  التساوم االجتماوة

طتر لذا سم ت الميةمات، التة تمث  ممططن العما   

الرسمططن، التمواة لسحصتا  وست  حصت  متن حت   

التحفطتتت  ال تتتبم  التتتتة طجتتتري  رح تتتا لمااج تتت  

، كما موت مجماو  مكاي  من 19طم هكاتماوطات 

س بمميةمات هة جياس  هرطدطا، تمث  يحا (10)

ن ممططن وام ، الحكام  إل  تدمط  ميحت  يدمطت  مت

ت  أي ا الستماح لسعمتا   طتر الرستمططن سعت   التذا

مان مااج تتت  معايتتتاة اقتصتتتامط ، كمتتتا موتتتت إلتتت  

 اه  ت اطم جماوة ساألقيع  ال سط  االدفا ات، ساإل

لتة إل  الصاسان امعد  الطمطن هة األماكن العام  ا

.ت   كثطرال من العم   طر الرسمة

العمالت   طتريجمة لكما ساروت الحكام  المصرط  

ط  الميتةم  سالمال  من بم  صرف ميحت  استتثيائ

جيطتته لسمستتجسطن متتي   سدااوتتم سطايتتات500تسستت  

  ممطرطات الدتاي العامست  سالمحاهةتات، وستة ان طتت

امت  صره ا من بم  مكاتس السرطم التاسع  لمحت  إق

كتطنلتماستتثيائط إجتراءاتهةتسم ا ن،ك  وام 

الحصتا متنالميتةمت  طترالعمالت منجمم هرام

التتتتة تتتتاهر حماطتتت  تأمطيطتتت  ،" متتتان"اثطدتتت وستتت 

. تتطح االستفامة من الميح  االستثيائطا،ل  
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