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 استمرار تراجع البورصة املصرية  
 الحالي أداء مخيب للموازنة العامة خالل النصف األول من العام املالي   
 تراجع السيولة األجنبية غير املدرجة يف االحتياطيات الدولية الرسمية ملصر  
  % 82  2020- 2019البترول النصف األول من  تراجعًا فى ضرائب قطاع   
  انخفاض صادرات مواد البناء خالل العام املاضي:  
 2019صادرات مصر من الغزل واملنسوجات واملفروشات املنزلية  تراجع   
  تواصل تراجع صادرات األثاث: للعام الثالث علي التوالي  

  
  أعوام:   3ينكمش بأسرع وتيرة منذ  القطاع الخاص غير النفطي   
 4 ثالثا: املالية العامة  
4 دالالت املالية العامة:  

 فى هذا العدد: 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 الشأن يرصد ويحلل تقرير
 املصري  االقتصادي

 د. أحمد ذكرالله: إعداد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املشرف العام
 ورــد عاشـخال

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
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 ( 2020 فبرايومن  األولالنصف  -)التقرير االقتصادي  

 أهم التطورات االقتصادية: -

  :ات املاليةرأواًل: التطو
 1/ 2 تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعامالت اليوم -1
 3/1 مليار جنيه بختام جلسة اإلثنين 2ورصة تخسر الب -2
 1/ 4األسبوع تباين بمؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة منتصف  -3
 1/ 5 مليار جنيه بختام جلسة األربعاء 5.7البورصة تربح  -4
 1/ 6 مليار جنيه 5.3% وتربح 0.85البورصة تنهي تعامالت األسبوع مرتفعة بـ  -5
 1/ 9 ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام التعامالت -6
 1/ 10 مليار جنيه بختام جلسة اإلثنين 6البورصة تخسر  -7
 1/ 11 أداء متباين لمؤشرات للبورصة في ختام تعامالت اليوم -8
 1/ 12  %1.17يهوي بنسبة  الرئيسي مليار جنيه ومؤشرها  6.1البورصة تخسر  -9

 2/ 13 ارتفاع هامشي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعامالت -10

 :دالالت التطورات املالية

حالة الترقب فى السيطرة على تعامالت سوق األسهم ال تزال التداوالت بالبورصة ضعيفة، مما يعكس استمرار  
أداء تؤثر على  التي المنتظر البت فيها و  خاصة مع وجود العديد من القضايا خالل الفترة المقبلة، 

ا بشأن ضريبة التعامالت على رأسها اتخاذ وزارة المالية قرار   يأتي والتي الشركات المدرجة وارباح 
 بالبورصة، وتحديد أسعار الطاقة للمصانع.

« على حصة شركة »فودافون العالمية« stcصفقة استحواذ شركة االتصاالت السعودية » ورغم أن
وانخفاض  المصري بشركة »فودافون مصر«، أظهرت الفرص الجاذبة باألسهم المقيدة بالسوق 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.com/3857933
https://www.elfagr.com/3857933
https://www.elfagr.com/3858923
https://www.elfagr.com/3858923
https://www.elfagr.com/3859967
https://www.elfagr.com/3859967
https://www.elfagr.com/3860888
https://www.elfagr.com/3860888
https://www.elfagr.com/3861923
https://www.elfagr.com/3861923
https://www.elfagr.com/3864593
https://www.elfagr.com/3864593
https://www.elfagr.com/3865686
https://www.elfagr.com/3865686
https://www.elfagr.com/3866596
https://www.elfagr.com/3866596
https://www.elfagr.com/3867482
https://www.elfagr.com/3867482
https://www.elfagr.com/3868441
https://www.elfagr.com/3868441
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اال ان التذبذب ال يزال السمة السائدة خالل الفترة  عن القيم العادلة الخاصة بكل سهماألسعار الحالية 
 الماضية. 

ملين إلى التعامل مع كل سهم على حدة، وفتح المراكز الشرائية المتعادعت هذه الظروف الخبراء الي نصح  
فى األسهم المستحوذة على السيولة فقط، بجانب البعد عن الشراء الهامشى، واستخدام المتاجرات السريعة، 

في  مؤشرات للمتاجرات السريعة فقط ، حيث أكدوا وجوددى القصير لحين وضوح اتجاه السوق على الم
 مؤشرات الختراق أغلب األسهم للمستويات المستهدفة خالل الفترة المقبلة.  أيمنه  تفي تخالسوق، بينما 

 ثانيًا: القطاع النقدي

 رمليار ات دوالر تراجع ا في الودائع غير المدرجة باالحتياطيات األجنبية لمص 3 -1
 مليون دوالر في يناير 37احتياطي النقد األجنبي لمصر يرتفع  -2
 % من بنك القاهرة بالبورصة في النصف االول45طرح  -3
 نقطة أساس 30و 25الفائدة على أذون الخزانة تواصل التراجع وتفقد ما بين  -4

  دالالت القطاع النقدي:

 :تراجع السيولة األجنبية غير املدرجة يف االحتياطيات الدولية الرسمية ملصر

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/02/06/1293672
https://alborsaanews.com/2020/02/06/1293671
https://alborsaanews.com/2020/02/04/1292546
https://alborsaanews.com/2020/02/13/1296236
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  العامة املاليةثالثا: 
 2019-2020مليار جنيه استثمارات حكومية للخدمات الصحية بخطة العام المالي  27.5 -1
 2020-2019% تراجعا  فى ضرائب قطاع البترول النصف األول من 82 -2

 دالالت املالية العامة:

 2020-2019% تراجعًا فى ضرائب قطاع البترول النصف األول من 82
الحصيلة الضريبية لمصر خالل النصف األول في تقرير لوزارة المالية حول اهم المساهمين في  -

من العام المالي الحالي، اوضح تراجع المساهمة الضريبية الهم الجهات الحكومية وعلي راسها 
وزارة البترول وقناة السويس، في مقابل تحميل الموظفين العموميين بأعباء إضافية نتج عنها 

 ا يلي:نمو الضرائب عليه، وجاءت اهم ارقام هذا البيان كم
تراجعت الحصيلة الضريبية من الهيئة العامة للبترول والشريك األجنبي خالل النصف األول من  -

مليار جنيه لذات  11.9مليار جنيه مقابل  2.1% لتصل إلي 82العام المالي الجاري بمعدل 
 . 2019-2018لفترة من العام المالي ا

مليار جنيه مقابل  16.1ه لتبلغ مليار جني 1.3انخفضت الضريبة من قناة السويس بواقع  -
مليار  16.1، مقارنة 2020-2019بالعام المالي  ولي األمليار جنيه خالل الستة أشهر  17.4

 .%8ام المالي السابق بمعدل تراجع جنيه لذات الفترة بموازنة الع
 2020-2019المرتبات المحلية خالل النصف األول بموازنة العام المالي  علىنمت الضريبة  -

مليار جنيه لذات الفترة بالعام المالي السابق بارتفاع قدره  24.1مليار جنيه مقابل  29.8لتبلغ 
 مليار جنيه. 5.7

تراجعت ضريبة القيمة المضافة على السلع خالل النصف األول من العام المالي الجاري بمعدل  -
 مليار جنيه لذات الفترة من العام المالي السابق.  161مليار جنيه مقابل  156.9% لتبلغ 2.5

القيمة المضافة للخدمات خالل الستة أشهر األولي من العام  علىارتفعت الضريبة  -
مليار جنيه لنفس الفترة  17.7مليار جنيه مقابل  23% لتصل إلي 30المالي الحالي بمعدل 

 سابق. بالعام المالي ال

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/02/09/1294132
https://alborsaanews.com/2020/02/09/1294132
https://alborsaanews.com/2020/02/10/1294690
https://alborsaanews.com/2020/02/10/1294690
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 رابعًا: القطاع الخارجي:
 مليار دوالر صادرات مصرية إلى ألمانيا سنوي ا 1.5 -1
 الماضي مليون دوالر صادرات “الصناعات الطبية” العام  540 -2
مليار دوالر قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية في  1.3 -3

2019 
 لماضي امليون دوالر قيمة التبادل التجارى بين مصر وسويسرا العام  917 -4
 2019مليار دوالر صادرات مواد البناء خالل  5.094 -5
 صادرات األثاث تواصل األداء السلبي للعام الثالث على التوالى -6
 2019% انخفاضا  بصادرات 25تراجع صادرات الجلود للعام الثاني على التوالى.. و -7
 مليون دوالر 435اإلحصاء": تراجع واردات مصر من السلع المعمرة إلى " -8

  ع الخارجي:دالالت القطا

 العام املاضي:صادرات مواد البناء خالل  ضاانخف
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راجع قيمة صادرات مصر من الغزل واملنسوجات واملفروشات املنزلية خالل العام ت
 :املاضي
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 مصر من الحاصالت الزراعية: ادراتص
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 تواصل تراجع صادرات األثاث:
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 القطاع الحقيقي رابعا:
 2019مليار جنيه عام  24.3“فودافون مصر” تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها بقيمة  -1
 2019% في الربع الرابع من 8اإلحصاء: البطالة ترتفع إلى  -2
 سنوات 10مصر توافق على أول رخصة الستخراج الذهب في أكثر من  -3

  :دالالت القطاع الحقيقي

 أعوام: 3لقطاع الخاص غير النفطي ينكمش بأسرع وتيرة منذ ا 
يشير الشكل التالي الي االزمة التي يعانيها القطاع الخاص المصري خالل األعوام االخيرة، حيث 

شهر،   12تراجع خالل جميع األشهر لثالث سنوات متتالية، ولم يتوسع خاللها اال مرتين فقط خالل  
  . 2015مرات منذ عام  7و
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 إنجازات قطاع الطيران املدني:
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 حصاد قطاع النقل خالل العام املاضي:
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