
االقتصاديالمشهد   

 

 

 تباطؤ نمو الودائع بالعمالت األجنبية بالقطاع المصرفي

 2020-2021% من استهالك الغاز 60»الكهرباء« تسيطر على 
 

 :2019 النصف األول من العامخسائر  تقرير 

o590  لسويس لألسمنت”ا“مليون جنيه 

o461.2 أسمنت بورتالند طرة””مليون جنيه  

انفوجراف يصور تطور 

 الدين الخارجي لمصر
106 
 مليار دوالر
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 المعهد المصرى للدراسات 

 المشهد االقتصادي
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النصف األول من خالل  ودالالت هذا التطورمهيد: يتناول التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ت
 وذلك على النحو التالي:أغسطس 

  :املالية التطوراتأواًل: 
 4/8 مليار جنيه 2.4"البورصة" تغلق تعامالت اليوم األحد على مكاسب  -1

 5/8االثنين مليار جنيه بختام جلسة  2.3البورصة المصرية تخسر  -2

  6/8 تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم -3
 7/8 مليار جنيه 13.2البورصة تتزين باألخضر وتربح  -4

 8/8 % بأعلى معدل تداول مع تنفيذ صفقة “جلوبال”2.2البورصة ترتفع  -5

 14/8مليار جنيه في ختام التعامالت  14البورصة تربح  -6
 15/8 مليار جنيه بختام أخر جلسات األسبوع 7.6البورصة تخسر  -7

   المالية   التطورات  دالالت

متباينا خالل الفترة ما قبل إجازة العيد وما بعدها، وعموما يمكن القول بوجود رصة أدًاء حققت مؤشرات البو 
، وسط أخبار إيجابية في بعض االيام  ماعي تها بشكل جاوارتفعت مؤشر ،  اتجاها إيجابيا لألداء خالل الفترة الحالية

المركزي من تخفيض أسعار   اقترابوانتشار انباء  ء التداول عليها،  أسهم شركة فوري بالسوق وبد  إدراج بينها  من  
 الفائدة بعد تراجع مستويات التضخم في يونيو.

بحوالي يقدر  بما  يساهم فى توافر األموال بشكل كبير    انتهاء مدة شهادات قناة السويسواعتبر بعض الخبراء ان  
مليار جنيه، قيمة الشهادات المصدرة، ومن ثم يمكن أن تقوم البورصة باالستفادة منها وجذب مستثمريها  46

 وبنك القاهرة. انبىمن خالل البدء فى طرح شركة 

 النقديالقطاع  ثانيًا:

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.elfagr.com/3678499
https://www.elfagr.com/3678499
https://www.elfagr.com/3679564
https://www.elfagr.com/3679564
https://www.elfagr.com/3680666
https://www.elfagr.com/3680666
https://www.elfagr.com/3681615
https://www.elfagr.com/3681615
https://alborsanews.com/2019/08/08/1234117
https://alborsanews.com/2019/08/08/1234117
https://alborsanews.com/2019/08/14/1234677
https://alborsanews.com/2019/08/14/1234677
https://www.elfagr.com/3687960
https://www.elfagr.com/3687960
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 مليارات دوالر في مارس 106 يتخطىالدين الخارجي لمصر  -1

 % في يوليو5.9“المركزي”: تراجع التضخم األساسي إلى  -2

 مليون دوالر فى يوليو 565يرتفع  األجنبيالنقد  احتياطي -3
 المصرفينمو الودائع بالعمالت األجنبية بالقطاع ؤ تباط -4

 دالالت القطاع النقدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eipss-eg.org/
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https://alborsanews.com/2019/08/08/1234110
https://alborsanews.com/2019/08/06/1233364
https://alborsanews.com/2019/08/04/1231911
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 انفوجراف يصور تطور الدين الخارجي لمصر : 

 

 
 

 تراجع التضخم: 
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  :العامة املاليةثالثا: 
 % العام المالي الحالي 6.9فيتش سوليوشنز: عجز الموازنة في مصر سيتراجع إلى 

 دالالت المالية العامة: 

 : 2018انفوجراف يوضح مصادر حصيلة الضرائب خالل عام 
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  الخارجي: القطاعرابعًا: 
 االتفاق مع شركة صينية إلنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالتعاون مع النصر للسيارات

 دالالت القطاع الخارجي:  
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 القطاع الحقيقي: :رابعا
 شهور 6مليار جنيه إيرادات نقل الركاب بالسكة الحديد خالل  -1

 مليون جنيه خسائر “السويس لألسمنت” النصف األول من العام 590 -2
 شهور 6”أسمنت بورتالند طرة” خالل  رمليون جنيه خسائ 461.2 -3

 المال: توصيل الغاز الطبيعي ألكثر من مليون مشترك خالل العام المالي الجاري  -4

 2019% الربع الثانى من 7.5التخطيط : انخفاض معدل البطالة لـ  -5
 2020-2021% من استهالك الغاز 60»الكهرباء« تسيطر على  -6

 % العام الماضي7.7المركزي لإلحصاء: تصاريـح العمل الصادرة للمصـريين للعمـل بـالخـارج تتراجع  -7

 % نسبة العجز في الصناعة الداجنة بمصر5 -8

 الحقيقي:دالالت القطاع  

 2020-2021% من استهالك الغاز 60الكهرباء« تسيطر ىلع » .1
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 : للمصـريين للعمل بالخارجالصادرة تصاريح العمل  إجماليتراجع  .2
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  اخريسابعا: 
 : األسمدة الفوسفاتية والمركبةبعض المعلومات عن مجمعات  
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 انفوجراف حول تكلفة انشاء المونوريل:
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