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 و سوق المال: قتصادأخبار اال
 

  جم للسلع الضرورية لشهر يوليو  16مصر تثبت الدوالر الجمركي عند 

 البنك المركزي المصري يقر استخدام آلية يوروكلير لخفض تكلفة الدين المحلي 

 ألمانيا ترفع حظر سفر السياح األلمان إلى طابا 

  في مايو 48.2في يونيو من  49.2مؤشر مدراء المشتريات يرتفع إلى 

 هيئة الرقابة المالية تتوقع تفعيل آلية االقتراض بغرض البيع )الشورت سيلنج( في الربع الثالث من العام الحالي 

  2019وتعلن بدء آلية التسعير بحلول الربع الرابع من عام %، 24الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود بواقع 

  مليار دوالر في الشهور التسعة األولى من العام  7.6% مقارنة بالعام السابق إلى 39ارتفاع عجز الحساب الجاري بنسبة

 2019 /2018المالي 

  مليار دوالر في نهاية  44.27مليار دوالر في يونيو مقابل  44.35مليون دوالر إلى  77ارتفاع االحتياطيات األجنبية بواقع

 مايو 

  على واردات حديد البليت 15محكمة القضاء اإلداري تلغي  رسوم وزارة الصناعة البالغة % 

 إغراق البيليت الحكومة تستأنف ضد حكم المحكمة اإلدارية العليا بوقف رسوم 

  الرئيس السيسي يقر اتفاقية خط الغاز الطبيعي ما بين مصر وقبرص 

 لجنة الخطة والموازنة  بالنواب المصري تقر اإلبقاء على دمغة األوراق المالية دون زيادة 

  مقارنة بالشهر السابق في يونيو0.8%، وانخفاضه بنسبة 10تراجع معدل التضخم السنوي ألقل من % 

 في مايو0.3%، والشهري إلى 6.4عدل التضخم األساسي السنوي إلى انخفاض م % 

 بدء تطبيق معايير البرنامج الجديد لدعم الصادرات 

  2020% حتى مايو 0.15البرلمان يبقي على ضريبة الدمغة عند 

  انخفاض الناتج 2019% مقارنة بالربع السابق للربع األول من عام 2.7ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بواقع ،

 % مقارنة بالربع السابق9.1المحلي اإلجمالي االسمي بواقع 

  يوم إضافي 60مليار دوالر لمدة  3.1جهاز حماية المنافسة: مد فترة استحواذ شركة أوبر على كريم مقابل 

  15الحكومة تطعن في حكم المحكمة اإلدارية بشأن إلغاء رسوم واردات البليت بواقع% 

 ر قد ترتفع أكتوبر المقبل في حال زيادة ضريبة القيمة المضافةأسعار السجائ 

  مليارات دوالر العام المالي الحالي 5رئيس الوزراء يخفض سقف إصدارات السندات الدولية إلى 

  دوالر تقريبا في عقود التحوط للعام الجديد 68 -64مصدر حكومي يرجح تراوح سعر برميل البترول بين 

 مليار دوالر في مايو 16.51% مقارنة بالشهر السابق إلى 6.75جانب في أذون الخزانة بواقع ارتفاع استثمارات األ 

  مقارنة بأسعار السوق20القطاع الخاص يحدد أسعار الخدمات المتخصصة ضمن نظام التأمين الصحي الجديد بخصم % 

 يوليو 24ة من قرض مصر رئيس الوزراء: مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يصوت على صرف الشريحة األخير 

  مليار دوالر بنهاية يونيو 19نائب وزير المالية: صافي استثمارات األجانب في أدوات الدين الحكومية 

 الخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا تعلق رحالتها إلى القاهرة أسبوعا 

  في ضوء تقنين استخدام منتجات  2020% خالل 4مصادر بقطاع البترول: توقعات بانخفاض استهالك البترول بواقع

 الوقود

 الحكومة تعد برنامجا جديدا لدعم صادرات األسمنت لتخفيف ضغوط القطاع 

  2020مليون دوالر حتى عام  500وزيرة االستثمار: االتحاد األوروبي يدعم مصر بـ 

  العامين القادمينمليون دوالر في مصر خالل  800وزير البترول: وينتيرشال ديا األلمانية تعتزم استثمار 

  15مصر وإسرائيل في مفاوضات حول أساليب جديدة لتعديل اتفاق تصدير الغاز الموقع في العام الماضي والبالغ قيمته 

 مليار دوالر

  منذ بداية العام67شركة سياحة ألمانية: ارتفاع حجوزات السياح األلمان إلى مصر بنحو % 

 جم/دوالر لشهر أغسطس 16ركي عند وزارة المالية تبقي على سعر الدوالر الجم 

  الشهر السابق 49.2في يوليو من  50.3مؤشر مدراء المشتريات يرتفع إلى 

  أشهر 3مليار جم ببرنامج تحفيز الصادرات كل  1.5مجلس الوزراء: صرف 

 عر الفائدة بين البنك المركزي المصري يعتزم إطالق عقود مبادلة أسعار الفائدة بين البنوك بعد استحداث معيار متوسط س

 (CONIAالبنوك العاملة في القاهرة )

  مليار دوالر في يوليو 44.9مليون دوالر مقارنة بالشهر السابق إلى  500ارتفاع االحتياطيات األجنبية بقيمة 

 



 

 

 

 في يوليو % على أساس شهري1.8%، و8.7نخفاض معدل التضخم العام السنوي ا 

  11بارتفاع  2020 /2019المالى  مليون سائح خالل العام 12مصر تستهدف جذب% 

  السيسى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين القوات البحرية المصرية وشركة هاتشيسون بورتس إلنشاء محطة تداول حاويات في

 اإلسكندرية

  2018% للربع الثاني من عام 9.9من  2019% للربع الثاني من عام 7.5انخفاض معدل البطالة إلى 

 2019مليار دوالر خالل الربع األول من  9.6يرتفع بواقع  الدين الخارجى لمصر 

  بينما 100عيد األضحى ينعش إشغاالت الفنادق المصرية؛ نسبة اإلشغال في اإلسكندرية والساحل الشمالي تصل إلى %

 % في شرم الشيخ والغردقة90% و80تصل نسب اإلشغال إلى 

 دة تعريفة بيع الكهرباء المنتجة من المشروعات التي تمتلكها وتبيعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقر زيا

 %14.55للشركة المصرية لنقل الكهرباء بواقع 

  في 1.49مليون دوالر بعائد قدره  676البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة مقومة باليورو ألجل عام واحد بقيمة %

 المتوسط

 2020أو مطلع  2019صة مصر في أواخر بنك القاهرة يتطلع لطرح أولي في بور 

  1.50البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بواقع% 

  مليار دوالر في أبريل 2.1مليارات دوالر في مايو مقابل  3ارتفاع تحويالت المصريين العاملين بالخارج إلى 

 مصرف المتحد، يتوقع اختيار تحالف البنك المركزي المصري يعلن القائمة المختصرة لمستشاري صفقة بيع حصة في ال

 سي آي كابيتال وبيريال واينبرج بارتنرز أو تحالف المجموعة المالية هيرمس

  1.5: ارتفاع صافي الربح 2019 /2018مؤشرات األداء الرئيسية لبنك تنمية الصادرات للربع الرابع من العام المالي %

جم/سهم للعام المالي  1.00رة البنك يقر توزيع أرباح نقدية بقيمة مليون جم؛ مجلس إدا 251مقارنة بالعام السابق إلى 

 %10.7بعائد توزيع  2019 /2018

  موديز تبقي على التصنيف االئتماني لمصر عندB2نظرة مستقبلية مستقرة ، 

  سبتمبر 1المالية تعلن تحرير سعر الدوالر الجمركي اعتبارا من 

  2019مليار دوالر في أغسطس  44.96مليون دوالر إلى  53ارتفاع صافي االحتياطيات األجنبية بقيمة 

  مقارنة بالعام السابق في يونيو22انخفاض العجز التجاري بواقع % 

 رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج الستبدال وإحالل التوك توك بسيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي 

  2020والر في يونيو مليارات د 7إلى  3مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 

 مصر تطلق الصندوق السيادي في أكتوبر 

  في يوليو5.90مقابل  2019% في أغسطس 4.91تراجع التضخم األساسي السنوي إلى % 

  مليارات جم، واإلجراءات التنفيذية لبدء سداد  6الحكومة تعلن رسميا تفعيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات بقيمة

 المتأخرة للمصنعين والمصدرينالمستحقات المالية 

 قطاع السياحة في مصر قد يشهد يتأثر لفترة قصيرة نتيجة إفالس توماس كوك للسياحة 

  على التوسعات الجديدة فقط20تطبيق قرار الحد األقصى لملكية األجانب في المدارس الدولية بنسبة % 

  نقطة أساس 100البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  :االصول لصندوق األمان عیتوز
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رعاية صحية و ادوية (باستثناء البنوك ) خدمات مالية  خدمات و منتجات صناعية و سيارات

سياحة و ترفيه العقارات موزعون و تجارة تجزئة

تكنولوجيا بنوك كيماويات

اتصاالت أغذية و مشروبات


