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 مليار جنيه   4إصرار حكومي ىلع خصخصة بنك القاهرة رغم تحقيقه أرباح   
 من فبراير   ي يف النصف الثان   البورصة املصرية   خسائر استمرار   
 للتوسع فى أفريقيا مليون دوالر    250بنك مصر يعتزم اقتراض   
 مليار دوالر   1.2مشروعات بقيمة    4لتمويل    ي الحكومة تتفاوض مع البنك الدول  
 : % 20بنسبة    الجاري خالل العام    البحري زيادة تكاليف الشحن   
تداوالت  الحكومي يزيد استثمارات األجانب فى أدوات الدين  انتعاش  

   ي ك الدوالر ن اإلنترب 
 خارجية حصل عليها برنامج »تكافل وكرامة« مليون دوالر قروض    900 

 

 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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 المرصد االقتصادي

 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
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 
 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 التطورات املاليةأواًل: 
 2/ 16 ثالث أسبوع من فبرايرمليار جنيه بختام أولي جلسات  4.1البورصة تخسر .1
 2/ 17 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها 2.4البورصة تربح  .2
 2/ 18 مليار بختام جلسة منتصف األسبوع 6.6 البورصة تخسر .3
 2/ 19 %0.43مليار جنيه.. والمؤشر الرئيسي يرتفع بنسبة  1.5البورصة تربح  .4
 2/ 20 مليار جنيه 1.8البورصة تنهى تعامالتها على أداء مرتفع.. ورأس المال يربح  .5
 2/ 23 تأرجح مؤشرات البورصة المصرية بختام تعامالت اليوم .6
 2/ 24 مليار جنيه في ختام التعامالت 13ئر بـ البورصة تتكبد خسا .7
 2/ 25 مليار جنيه وسط تراجع جماعي بمؤشراتها 2.7البورصة تخسر  .8
 2/ 26اليوم مليار جنيه خسائر جلسة  3.6 .9

 2/ 27 مليار جنيه بختام أخر جلسة في فبراير 7.9البورصة تخسر  .10

 دالالت التطورات املالية:

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/3871141
https://www.elfagr.com/3871141
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022020&id=290e5777-0218-43fd-81b5-7fea2944e77f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022020&id=290e5777-0218-43fd-81b5-7fea2944e77f
https://www.elfagr.com/3873134
https://www.elfagr.com/3873134
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19022020&id=23b4d8ce-af5d-4ed7-b266-65e68f32c2d5
https://www.elfagr.com/3874921
https://www.elfagr.com/3874921
https://www.elfagr.com/3877282
https://www.elfagr.com/3877282
https://www.elfagr.com/3878209
https://www.elfagr.com/3878209
https://www.elfagr.com/3879165
https://www.elfagr.com/3879165
https://www.elfagr.com/3880245
https://www.elfagr.com/3880245
https://www.elfagr.com/3880998
https://www.elfagr.com/3880998
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 ثانيًا: القطاع النقدي

 المركزي يلغى النطاق الزمنى للسداد في مبادرة المصانع المتعثرة  .1
 % متناقصة بجميع البنوك10“المركزي”: تفعيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة  .2
 ”القومي إيداعات “البريد” لدى “االستثمار  إجماليمليار جنيه  150 .3
 %59بنمو  2019مليارات جنيه فى  4أرباح بنك القاهرة ترتفع إلى  .4
 2019مليار جنيه حجم تمويالت المشروعات “متناهية الصغر” بنهاية  26 .5
 مليار دوالر 1.2مشروعات بقيمة  4لتمويل  ي الحكومة تتفاوض مع البنك الدول .6
 مليون دوالر للتوسع فى أفريقيا  250بنك مصر يعتزم اقتراض  .7
 2019مليار جنيه زيادة في أدوات الدين الحكومة لدى البنوك خالل  155 .8
 2019مليار دوالر بـ  38استثمارات األجانب ترفع تداوالت اإلنتربنك الدوالري إلى  .9

  دالالت القطاع النقدي:

 %59بنمو  2019مليارات جنيه فى  4أرباح بنك القاهرة ترتفع إلى 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/02/20/1298897
https://alborsaanews.com/2020/02/19/1298230
https://alborsaanews.com/2020/02/18/1297798
https://alborsaanews.com/2020/02/18/1297771
https://alborsaanews.com/2020/02/17/1297235
https://alborsaanews.com/2020/02/17/1297235
https://alborsaanews.com/2020/02/16/1296832
https://alborsaanews.com/2020/02/23/1299555
https://alborsaanews.com/2020/02/26/1300993
https://alborsaanews.com/2020/02/26/1300993
https://alborsaanews.com/2020/02/26/1300878
https://alborsaanews.com/2020/02/26/1300878
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 :2019مليار جنيه  155بنحو  الحكومياستثمارات البنوك فى أدوات الدين  اعارتف
• 

• 

• 

• 

• 

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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   ي ك الدوالرنتداوالت اإلنتربيزيد  الحكوميلدين استثمارات األجانب فى أدوات ا انتعاش
 

 

 

 

 

 

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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 العامة املاليةثالثا: 
الل عشر سنواتتراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ألدنى مستوى خ

 دالالت املالية العامة:

 
 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/02/23/1299425
https://alborsaanews.com/2020/02/23/1299425
https://alborsaanews.com/2020/02/23/1299425
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 رابعًا: القطاع الخارجي
 2019/ 2020شهور من  5ر تحويالت المصريين بالخارج خالل مليار دوال 11.1 -1
 لـ تكافل وكرامة الدولي مليون دوالر من البنك  325 -2
 2018مليون دوالر خالل  119.05ي بين مصر وإريتريا إلى ارتفاع التبادل التجار  -3
 2019مليون دوالر حجم التجارة بين البلدين في  801سفير مصر بالجزائر:  -4

 دالالت القطاع الخارجي:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/02/16/1296988
https://alborsaanews.com/2020/02/16/1296988
https://almalnews.com/325-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%80-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%81%d9%84-%d9%88/
https://almalnews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%b1/
https://almalnews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%b1/
https://alborsaanews.com/2020/02/27/1301293
https://alborsaanews.com/2020/02/27/1301293
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 القطاع الحقيقي :خامسًا
 2018مليون طن زيادة فى كمية اإلنتاج السمكي عام  1.9اإلحصاء:  -1
 مليار دوالر 5.8إلى   2018/ 2019ارتفاع إيرادات القناة خالل العام المالي  -2
 2020خالل عام  البحري % ارتفاعًا فى أسعار تكاليف الشحن 20 -3
  % في نمو الناتج المحلى19بـ الطبيعي ساهم قطاع الغاز  -4
 2018/ 2017مليون فدان إجمالي المساحة المنزعة خالل  16.1"اإلحصاء":  -5
 مليار جنيه إجمالي مشاركة قطاع الزراعة في الناتج المحلي 217.2: "اإلحصاء" -6

  :دالالت القطاع الحقيقي

 

 

 

 

 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/02/25/1300299
https://alborsaanews.com/2020/02/25/1300299
https://alborsaanews.com/2020/02/26/1300692
https://alborsaanews.com/2020/02/25/1300114
https://alborsaanews.com/2020/02/25/1300114
https://www.elfagr.com/3879937
https://www.elfagr.com/3879826
https://www.elfagr.com/3879826
https://www.elfagr.com/3883120
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 :20/ 19يف الربع األول من العام املالي ا وغيرهم ي الزراعة والخدماتنمو قطاع  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 :%20بنسبة  الجاريخالل العام  البحريزيادة تكاليف الشحن 
 

 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


                                

29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, 
Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. 
Bahçelievler, Istanbul, Turkey
Mobile: +90 546 662 4440  
Tel: +90 212 227 2262  
Email: info@almarsad.co.uk 
 

 
 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
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