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Al Aman EGX30

ي 
2019أبريل  27إجمال حجم األصول حت   EGP111.22 

ي  خاللالعائد المحقق  الرب  ع الثانت   -5.74% 

 %7.47 العائد المحقق منذ بداية أنشاء الصندوق



 

 
 
 

 اقتصاد: 

 
  انية بواقع ز ي موازنة العام المالي  445.1مرص تتوقع إجمالي عجز المي 

ز
 1.58البالغ قيمتها  2019/2020مليار جم ف

 تريليون جم

  ين ز ي عىل سعر بيز
ي من عام  95الحكومة المرصية تبق 

ي الرب  ع الثانز
ز
 2019ف

  كات خالل العام المالي  6الحكومة تخصص مليارات جم  4مقابل  2020/  2019مليارات جم لرد األعباء التصديرية للشر

 2019 / 2018للعام المالي 

  ي  5مرص ضمن أفضل
ز
 2019وجهات عالمية لنشاط تعهيد مراكز االتصال ف

  ان المدفوعات يسجل عجزا كليا بقيمة ز ي النصف األول من عام  1.8مي 
ز
مقابل فائض قدره  2019 / 2018مليار دوالر ف

ي العام المالي  5.6
ز
 2018 / 2017مليار دوالر ف

  فيهية 17.39جنيها للسلع األساسية وتخفضه إل  16مرص تثبت الدوالر الجمركي عند  للسلع الي 

 ة بقيمة ملياري دوالر من القرض  بعثة من صندوق النقد الدولي تصل إل القاهرة مايو المقبل قبل رصف الدفعة األخي 

 مليار دوالر 12المقدم لمرص بقيمة 

  ة بقيمة ملياري دوالر بعد يحة األخي  اء يتيح رصف الشر مرص وصندوق النقد الدولي يتوصالن التفاق عىل مستوى الخير

 مليار دوالر لمرص 12ال موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدول، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض 

  ة لمرص ب يحة القرض األخي   قرارات 4صندوق النقد يرهن رصف شر

  ي النصف األول من العام المالي 36.4ارتفاع إيرادات السياحة المرصية بواقع
 2019 / 2018% فز

  ي مارس من  44.11البنك المركزي المرصي: ارتفاع االحتياطيات األجنبية إل
ايرمل 44.06مليار دوالر فز ي فير

 يار دوالر فز

  ز يحتي   المالية تعلن إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو عىل شر

 ز ألجل ست سنوات و يحتي   عاما 12مرص تطرح سندات بقيمة ملياري يورو عىل شر

 كات ز الصحي عىل إيرادات الشر م تحصيل رسم التأمي  ز
ائب المرصية تعي   مصلحة الرصز

 ي مارس من 14.2فض إل معدل التضخم السنوي العام بالمدن ينخ
اير14.4% فز ي فير

 % فز

  ي مارس من 8.9تراجع معدل التضخم األساسي السنوي إل
اير9.2% فز ي فير

 % فز

 ي إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل
كز فز  البنك المركزي المرصي يصدر ضوابط جديدة إلدارة مخاطر الي 

  كات بالبورصةالهيئة العامة للرقابة المالية تصدر ضوابط متكاملة للطر  وحات العامة والخاصة للشر

   كة يوروكلي  وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع شر

  انية إل ز ي الشهور الثمانية األول من العام المالي 4.9وزارة المالية : انخفاض عجز المي 
% من الناتج المحىلي اإلجمالي فز

ي العام المالي 5.8مقارنة ب   2018/2019
 2017/2018% فز

 مليار جم للشهر السابع 28.4قق فائضا مبدئيا بواقع مرص تح 

  ول األجنبية المتأخرة بحد أدنز كات البي   مليون دوالر 200الحكومة بصدد سداد دفعة جديدة من مستحقات شر

  ز اوح بي 
م طرح حصة تي  ز ي طرح عام أولي 30و 20محافظ البنك المركزي المرصي : مرص تعي 

% من أسهم بنك القاهرة فز

 المرصية بنهاية العام الجاري بالبورصة

  ول بسعر  2020 / 2019دوالر/برميل للعام المالي الحالي  70الحكومة تبدأ تطبيق التحوط ضد مخاطر أسعار البي 

 " ي لمرص إل
 مع نظرة مستقبلية مستقرة "B3من " " B2موديز ترفع التصنيف االئتمانز

  كة إي م طرح شر ز ي الرب  ع األخي  من وزير قطاع األعمال: الحكومة تعي 
ي تعدين بالبورصة المرصية فز

كت   2019فاينانس وشر

  كات قطاع األعمال بنسبة يعي لخروج شر ي الملكية 75وزير قطاع اإلعمال: تعديل تشر
 فز

 يبة عىل السجائر والتبغ  وزارة المالية تستهدف زيادة حصيلة الرصز

  اض بواقع ي العام المالي  820.7إل % مقارنة بالعام السابق 26مرص تتوقع ارتفاع االقي 
 / 2019مليار جم فز

  ي المرصف المتحد لصندوق استثمار أمريكي خالل
 شهور 3محافظ البنك المركزي المرصي: بيع حصة أغلبية فز

 فيهية  وزارة المالية تخفض سعر الدوالر الجمركي للسلع الي 

 يبة الدمغ يبة األرباح الرأسمالية بعد تثبيت رصز  ةمصادر حكومية: تجميد رصز

 ونية  البنك المركزي المرصي يصدر ضوابط المدفوعات اإللكي 



 

  2018مليار دوالر بنهاية عام  96.6% مقارنة بالعام السابق إل 16.5ارتفاع الديون األجنبية بواقع 

  ي الرب  ع األول من عام 8.1نقطة مئوية مقارنة بالرب  ع السابق إل  0.8انخفاض معدل البطالة بواقع
ز
مقابل  2019% ف

ي الرب  ع الرابع من عام 8.9
ز
 2018% ف

  ص لتبادل الكهرباء بقدرة  ميجاوات 2,000مرص توقع اتفاقا مبدئيا مع قير

  ي عىل معدالت اإليداع واإلقراض لليلة واحدة ثابتة عند
ي عىل 16.75% و15.75المركزي يبق 

؛ ويبق  % عىل التوالي

 %16.25معدالت العمليات الرئيسية والخصم ثابتة عند 

  ي موازنة الرب  ع الثالث من العام المالي  5.7توفر حوالي مرص
ز
 2018/2019مليار جم من دعم الوقود ف

  ي أذون الخزانة تبلغ
ز
 مليار دوالر بنهاية أبريل 17.4استثمارات األجانب ف

 ي مصلحة واحدة
ز
 وزارة المالية: دمج الخزانة العامة وسك العملة ف

  ي مايو1.0عام السابق و% مقارنة بال14.10ارتفاع معدل التضخم إل
ز
 % مقارنة بالشهر السابق ف

  ي مايو1.2%، وارتفاعه بنسبة 7.8انخفاض معدل التضخم األساسي السنوي إل
ز
 % مقارنة بالشهر السابق ف

 ي مرص
ز
اء عقارات ف لمان يوافق عىل منح الجنسية لألجانب مقابل شر  الير

  ة األول من العام المالي % من الناتج المحىلي اإلجما5.60انخفاض عجز الموازنة إل
ي الشهور العشر

ز
 2019 / 2018لي ف

 2018 / 2017% للعام المالي 6.70 مقابل

  ي 5.7نمو الناتج المحىلي اإلجمالي بواقع
ز
 2019 / 2018الرب  ع الثالث من عام % ف

  ات السوق، اإلعالن عن التعديالت الجديدة بنهاية شهر البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشر

كات 4أسهم وخروج   4يوليو؛ نتوقع انضمام   شر

  ز اوح بي 
م إصدار سندات دولية بقيمة تي  ز  2020 / 2019مليارات دوالر خالل العام المالي  7 -4مرص تعي 

 

  االصول لصندوق األمان عی    توز 
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رعاية صحية و ادوية (باستثناء البنوك ) خدمات مالية  اتصاالت

العقارات سياحة و ترفيه خدمات و منتجات صناعية و سيارات

تكنولوجيا بنوك موزعون و تجارة تجزئة

أغذية و مشروبات كيماويات


