
 

 

      شركة برٌمٌٌر – ةالشهرٌ االحصائٌات

 2020 ماٌوشهر 

 

   هاٌى ( على هدار شهر EGX30) 03هؤشر اي جً اكس 

 

 312231.1. مستوى عند لٌؽلق %01.3-بانخفاض  03اي جً اكس  رمإش اؼلقحٌث  ماٌومإشرات السوق المصري خالل شهر 
 فسجل 33. إكس إٌجً مإشر أما نقطة، 26166.. مستوى عند امؽلق %2100- بنحو 43 إكس إٌجً مإشر انخفضكما  ،نقطة

 نقطة1 1542133. مستوى عند مؽلقا %32134بنحو ارتفاعا

  هاٌىخالل شهر  هؤشراث السىق

  التؽٌر نهاٌة الشهر أول الشهر المإشر

 ▼ EGX 30 .3.221131 .3.2231.1 -01.3%مإشر 

 ▼ %2100- 26166.. 222102. متساوي االوزان -  EGX 70مإشر 

 ▼ %31.1- 542133.. 01135... متساوي االوزان - EGX 100مإشر 

 ▼ S&P/ EGX ESG ..22612. ..115124 -2124%مإشر 

 ▼ EGX 30 Capped .2.233155 ...4531.6 -0162%مإشر 

 ▼ %1152- 342104 436145 مإشر النٌل



 

 

 اجوالٍاث قٍن الخداول فً السىق 

 جنٌه، ملٌار 2012 نحو الشهر اللخ التداول قٌمة إجمالً بلػ
 منفذة ورقة ملٌار 21.34 نحو التداول كمٌة بلؽت حٌن فً

 تداول قٌمة بإجمالً مقارنة وذلك، عملٌة ألؾ 121 على
 ملٌار 31236 بلؽت تداول وكمٌة جنٌه ملٌار 3116 قدرها
 1الماضً شهرال خالل عملٌة ألؾ 3.1 على منفذة ورقة

 % من اجمالً السوق24111واستحوذت االسهم على 

 

 

 انىاع الوخعاهلٍن الوسخثورٌن فً البىرصت

 تعامالت إجمالً من %43133 نسبة المصرٌٌن تعامالت سجلت
% 2212 على العرب ؼٌر األجانب استحوذ بٌنما السوق،
 وسجل1 استبعاد الصفقات بعد وذلك ،%115 على والعرب
خالل  هجنٌ ملٌون 55212 بقٌمة بٌع صافً العرب ؼٌر األجانب

 جنٌه ملٌون .261. بقٌمة بٌع صافً العرب سجل كما1 الشهر
 المإسسات استحوذت1الصفقات استبعاد وذلك بعد الشهر، خالل
 باقً وكانت البورصة فً المعامالت من% 111.6 على

  1 %.2215 بنسبة األفراد نصٌب من المعامالت
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      ماٌوخالل شهر  نتائج االعمال المعلنة

 العملة أسم الشركة
الفترة 
 المالٌة

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال الفترة المنتهٌة فً

 %933.32 3.70 38.28 20-مارس اشهر 9 جنٌه النٌل لحلٌج االقطان

 %422.26 1.18 6.16 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه العبوات الطبٌة

 %392.91 3.08 15.21 20-ٌناٌر العام المالً دوالر العرفة لالستثمارات واالستشارات

العاشر من رمضان للصناعات الدوابٌة 
 رامٌدا-والمستحضرات تشخٌصٌة

 %185.29 8.33 23.77 20-مارس اشهر 3 جنٌه

 %182.27 76.58 216.15 20-مارس اشهر 3 جنٌه جى بى اوتو

 %122.03 31.67 70132 20-مارس اشهر 9 جنٌه العربٌة لالدوٌة والصناعات الكٌماوٌة

 %101.04 29.53 59.37 20-مارس اشهر 3 جنٌه مصر بنى سوٌؾ لالسمنت

لصناعة الجرانٌت  مصر انتركوننتال)

 والرخام )اٌجى ستون
 %95.46 0.57- 0.03- 20-مارس اشهر 3 جنٌه

 %92.21 3.35 6.45 202مارس  اشهر 3 جنٌه دلتا للطباعة والتؽلٌؾ

والتنمٌة  العامة الستصالح االراضً
 والتعمٌر

 %85.88 2.14- 0.30- 20-مارس اشهر 9 جنٌه

 %79.79 0.04 0.07 20-مارس اشهر 3 جنٌه فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت

 %76.88 8.47 14.98 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه االهلً للتنمٌة واالستثمار

 %76.77 10.53- 2.45- 19-بردٌسم العام المالً جنٌه العقارٌة للبنوك الوطنٌة للتنمٌة

 %71.60 24.09 41.34 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه الشروق الحدٌثة للطباعة و التؽلٌؾ

 %53.82 77.58- 35.83- 20-مارس اشهر 3 جنٌه االسكندرٌة السمنت بورتالند

 %37.26 93.98 129.00 20-مارس اشهر 9 جنٌه الدلتا للتؤمٌن

 %32.68 32.93 43.69 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه ار و التنمٌةالوادى العالمٌة لالستثم

 %27.72 72.22 92.23 20-مارس اشهر 9 جنٌه القاهرة لالدوٌة والصناعات الكٌماوٌة

 %27.58 0.28 0.36 20-مارس اشهر 3 جنٌه العبور لالستثمار العقارى

 %25.70 1.32- 0.98- 19-دٌسمبر العام المالً دوالر الحفر الوطنٌة

 %24.48 11.03 13.73 20-مارس اشهر 9 جنٌه مصر للزٌوت والصابون

 %23.34 5.82 7.18 20-مارس اشهر 3 جنٌه سبٌد مٌدٌكال

 %19.45 124.25 148.41 20-مارس اشهر 3 جنٌه مٌنا فارم لألدوٌة و الصناعات الكٌماوٌة

 %8.62 27564.10 27785.12 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه بنك فٌصل االسالمً المصري



 

 

 العملة أسم الشركة
الفترة 
 المالٌة

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال الفترة المنتهٌة فً

 %1.95- 116.06 113.80 20-مارس اشهر 9 جنٌه مطاحن وسط وؼرب الدلتا

 %2.21- 266.28 260.39 20-مارس اشهر 3 جنٌه بنك البركة مصر

 %9.20- 2,641.61 2,398.52 20-مارس اشهر 3 جنٌه البنك التجاري الدولً )مصر(

المركز الطبى  -االسكندرٌة للخدمات الطبٌة 
 االسكندرٌة -الجدٌد 

 %9.29- 5.70 5.17 20-مارس اشهر 3 جنٌه

 %11.06- 128.57 114.35 20-مارس اشهر 3 جنٌه بنك قناة السوٌس

 %13.38- 218.31 189.10 20-مارس اشهر 3 جنٌه اٌبٌكو -المصرٌة الدولٌة للصناعات الدوابٌة 

 %14.68- 22.51 19123 20-مارس اشهر 9 جنٌه وادي كوم امبو الستصالح االراضً

 %14.75- 2.21 1.88 20-مارس اشهر 3 جنٌه االلومنٌوم العربٌة

 %17.16- 122.96 101.86 20-مارس اشهر 3 جنٌه سً أي كابٌتال القابضة لالستثمارات المالٌة

 %17.57- 279.44 230.35 20-مارس اشهر 3 جنٌه مصر -مصرؾ أبو ظبى االسالمى 

 %19.71- 18.93- 22.66- 20-مارس تشهر 9 جنٌه التفرٌػالعربٌة المتحدة للشحن و

 %19.75- 0.04 0.03 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه االولً لالستثمار والتنمٌة العقارٌة

 %21.03- 0.51 0.40 20-مارس اشهر 3 جنٌه مصر -بنك الكوٌت الوطنً 

 %22.04- 97.64 76.12 20-مارس اشهر 9 جنٌه مطاحن شرق الدلتا

 %22.87- 17348.63 17040.20 20-مارس اشهر 9 جنٌه سكندرٌة لتداول الحاوٌات والبضابعاال

 %22.87- 93.93 72.45 20-مارس اشهر 9 جنٌه مطاحن مصر الوسطً

 %24.52- 160.08 120.83 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه داٌس للمالبس الجاهزة

 %25.41- 191.67 142.97 20-مارس اشهر 9 جنٌه مصر للفنادق

االسماعٌلٌة الجدٌدة للتطوٌر والتنمٌة 
 شركة منقسمة-العمرانٌة

 %25.55- 0.39- 0.49- 20-مارس اشهر 3 جنٌه

 %26.11- 0.00 0.00 20-مارس اشهر 3 دوالر اوراسكوم كونستراكشون بً ال سً

 %26.32- 2.59- 3.27- 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه بى اى جى للتجارة واالستثمار

 %26.66- 127.88 93.78 20-مارس اشهر 3 جنٌه ثروة كابٌتال القابضة لالستثمارات المالٌة 

 %32.80- 6.45- 8.56- 20-مارس العام المالً جنٌه النصر لتصنٌع الحاصالت الزراعٌة

 %33.51- 124.93 83.07 20-مارس اشهر 3 جنٌه اٌدٌتا للصناعات الؽذابٌة

 %36.58- 693.76 439.97 20-مارس اشهر 3 جنٌه بنك كرٌدي اجرٌكول مصر

 %37.02- 250.17 157.56 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه الشرق األوسط لصناعة الزجاج



 

 

 العملة أسم الشركة
الفترة 
 المالٌة

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال الفترة المنتهٌة فً

 %53.42- 995.51 463.70 20-مارس اشهر 3 جنٌه السوٌدى الٌكترٌك

 %57.99- 23.85 10.02 20-مارس تشهر 9 جنٌه مطاحن ومخابز االسكندرٌة

 %60.32- 0.65 0.26 20-مارس اشهر 3 دوالر للفنادق والمنشات السٌاحٌة الشمس بٌرامٌدز

 %97.40- 380.00 9.89 20-مارس اشهر 3 جنٌه المجموعه المالٌه هٌرمس القابضه

 %99.63- 1.83 0.01 202مارس  اشهر 3 جنٌه الؽربٌة االسالمٌة للتنمٌة العمرانٌة

 %163.92- 27152- 73.42- 20-مارس اشهر 3 جنٌه لٌسٌكو مصر

 %263.40- 0.07- 0.26- 20-مارس اشهر 3 جنٌه المصرٌة الكوٌتٌة لألستثمار والتجارة

 %351.90- 0.13- 0.60- 20-مارس اشهر 3 جنٌه االسكندرٌة الوطنٌة لالستثمارات المالٌة

 غ1م1 1.21 0.65- 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه الصخور العربٌة للصناعات البالستٌكٌة

 غ1م1 929.07 17525.26- 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه قلعة لالستشارات المالٌهال

 غ1م1 865.60 425.22- 19-دٌسمبر العام المالً جنٌه اوراسكوم لالستثمار القابضه

 غ1م1 16.86- 5.22 20-مارس اشهر 9 جنٌه ممفٌس لالدوٌة والصناعات الكٌماوٌة

 غ1م1 0.16- 0.06 20-مارس اشهر 3 جنٌه العالمٌة لالستثمار والتنمٌة

 غ1م1 8.90 1.87- 20-مارس اشهر 3 جنٌه الشركة العربٌة الدارة وتطوٌر االصول

 غ1م1 0.01 0.03- 20-مارس اشهر 3 جنٌه بورسعٌد للتنمٌة الزراعٌة والمقاوالت

 غ1م1 0.25 3.81- 20-مارس اشهر 9 جنٌه العربٌة الستصالح االراضً

 غ1م1 0.97 3.93- 20-مارس اشهر 3 جنٌه للنقابات المهنٌةالوطنٌة لالسكان 

 غ1م1 0.53- 4.28 20-مارس اشهر 3 جنٌه جولدن تكس لالصواؾ

 

  



 

 

  أهم االخبار خالل الشهر

: واصلج هعدالث االصابت بالفٍروس فً شهر هاٌى صعىدها حٍذ بلغج االصاباث فً اخر حطىراث فٍروس كىرونا فً هصر

حالت وفاه لٍرحفع اجوالً االصاباث بنهاٌت شهر هاٌى الى  61اصبت وعدد  1331عدد  0202هاٌى  31اخر ٌىم فً الشهر 

 وفاة جراء الفٍروس. ,3,حالت وعدد  069,43

 2020 ماٌو 3

 لٌسكو مصر تغلق مصنعها ببرج العرب بعد ظهور حالة مصابة بفٌروس كورونا

بمدٌنة برج العرب الجدٌدة بعد ظهور حالة مصابة بفٌروس كورونا، وفتح  أعلنت شركة لٌسٌكو مصر، عن إؼالق أحد مصانعها الواقع
والواقع بمدٌنة برج العرب لمدة  -تابعة لها-آخر كان أؼلق لنفس السبب1وقالت الشركة ،إنه سٌتم إؼالق مصنع شركة السٌرامٌك الدولٌة 

جمٌع الموظفٌن إلى منازلهم للعزل الذاتً قبل العودة إلى  ر حالة مصابة بفٌروس كورونا، منوهة إلى أنه سٌتم إعادةوأسبوعٌن بعد ظه
وتتوقع لٌسٌكو توقؾ  بالمابة من طاقة إنتاج البالط للمجموعة1 22وأوضحت أن شركة السٌرامٌك الدولٌة تمثل حوالً  عملٌات اإلنتاج1

 اطإ الطلب بالفعل على المنتجات نتٌجة للوباء1طفٌؾ فً تلبٌة احتٌاجات العمالء نتٌجة االؼالق، نظراً لمستوٌات المخزون الحالٌة وتب
القه لمدة أسبوعنً بسبب ظهور حالة مصابة ؼفٌة والذي تم إزوأضافت أنه تقرر إعادة فتح مصنع تابع لشركة لٌسٌكو للصناعات الخ

 المصدر7 مباشر بفٌروس كورونا1

 مصر تبحث سٌنارٌوهات استئناف الحركة السٌاحٌة بعد أزمة كورونا

ٌر السٌاحة واآلثار المصري، االجتماع الثالث للجنة إدارة األزمات والمخاطر بالقطاع السٌاحً لمجابهة تداعٌات فٌروس ترأس وز
وقال خالد العنانً، إنه تم بحث سٌنارٌوهات عودة السٌاحة بعد انتهاء األزمة،  ( على القطاع السٌاح61ً.كورونا المستجد )كوفٌد 

السٌاحٌة واستقبال الزابرٌن وفقاً للمعاٌٌر المعتمدة من منظمتً الصحة والسٌاحة العالمٌة،وأكد أنه تمت واالستعداد الستبناؾ الحركة 
 مناقشة، تجهٌز الفنادق الستقبال الزابرٌن فً ضوء المعاٌٌر الدولٌة للوقاٌة والسالمة الصحٌة وذلك بعد عودة حركة السٌاحة والطٌران1

من الملفات الهامة التً تخص قطاع السٌاحة من بٌنها استعراض كافة القرارات التً أصدرتها وخالل االجتماع تمت مناقشة العدٌد 
الحكومة المصرٌة لدعم القطاع وعلى رأسها، تؤجٌل سداد وجدولة المدٌونٌات والمستحقات عن استهالك الكهرباء والمٌاه والؽاز 

كما ناقش قرار وزٌر البترول بمنح تخفٌضات إضافٌة على سعر  شهر1أ 3للمنشآت السٌاحٌة والفندقٌة وشركات الطٌران الخاصة لمدة 
سنتات على الجالون الواحد والتً سوؾ ٌتم تطبٌقها فور عودة حركة  3.الوقود الخاص بالطٌران لتصل القٌمة اإلجمالٌة للتخفٌض إلى 

للجنة إلى قرار البنك المركزي بتقلٌل فابدة ا توتطرق الطٌران مرة أخرى وبشكل دابم للمساهمة فً تحفٌز حركة الطٌران إلى مصر1
أشهر، وكذلك  3%، وقرار إسقاط الضرٌبة العقارٌة على المنشآت الفندقٌة والسٌاحٌة لمدة 2% إلى 5القروض على التشؽٌل من 

لوزٌر أهمٌة التزام كافة وأكد ا أشهر دون ؼرامات أو فوابد تؤخٌر1 0إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السٌاحٌة والفندقٌة لمدة 
المنشآت بعدم تسرٌح العمالة فً القطاع السٌاحً ودفع مستحقاتهم المالٌة بصفة منتظمة1وتمت خالل االجتماع أٌضا مناقشة قرار مجلس 

التٌك أواي الوزراء بالسماح للمطاعم والمنشآت السٌاحٌة التً تقدم وجبات وأؼذٌة وحلوٌات بخدمة استالم المؤكوالت من ذات المكان )
طوال أٌام األسبوع خالل شهر رمضان المبارك، وتم التؤكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة فً هذا الشؤن للحفاظ على 
صحة العاملٌن بالمطاعم ومرٌدٌها1وأوضح أنه تم متابعة آخر المستجدات بشؤن عملٌة تعقٌم وتطهٌر الفنادق فً المحافظات المختلفة 

حٌث انتهت جمٌع المنشآت الفندقٌة فً جمٌع المقاصد السٌاحٌة المصرٌة من أعمال التعقٌم والتطهٌر بها1وأوضح أن جمٌع  حتى اآلن،
المطاعم السٌاحٌة التً تقوم بتقدٌم خدمة توصٌل الطلبات ٌتم تعقٌمها بصفة دورٌة ومنتظمة، أما المطاعم المؽلقة فقد قامت الوزارة 

السٌاحٌة التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتعقٌم هذه المنشآت حٌث إنه لن ٌسمح بتشؽٌلها مرة أخرى إال بعد  بالتنسٌق مع ؼرفة المنشآت
 المصدر7 مباشراالنتهاء من أعمال تطهٌرها وتعقٌمها وتقدٌم ما ٌفٌد ذلك بالمستندات1

 2019نقطة مئوٌة بالمإشر العالمً لشفافٌة الموازنة فً  27مصر تتقدم « : المالٌة»

نقطة مبوٌة، فى المإشر العالمى لشفافٌة الموازنة، بشكل تراكمى، خالل  24أكد الدكتور محمد معٌط، وزٌر المالٌة، أن مصر تقدمت 
ٌُترجم جهود الوزارة فى إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبّسطة 23.6و 23.4الدورتٌن السابقتٌن فى عامى  1وأوضح أن هذا التقدم 

تقارٌر1ولفت معٌط إلى أن تقرٌر  4ة التقارٌر التى ٌتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها للمواطنٌن، وشمولٌ
شفافٌة الموازنة ٌستخدم على نطاق واسع من ِقبل المإسسات الدولٌة؛ وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولٌان، إضافة إلى وكاالت 

لقٌاس بٌبة االستثمار اآلمن1وأضاؾ الوزٌر أن مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن فى المإشر  التصنٌؾ االبتمانً كمإشر فرعى مهم



 

 

نقطة؛ وبذلك تكون مصر قد تجاوزت  12نقطة مبوٌة، وٌقترب من المتوسط العالمً البالػ  10العالمً لشفافٌة الموازنة، لٌصل إلى 
ل بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا البالػ نقطة، ولتصبح ثانً أعلى دولة ترتًٌبا بالشرق األوسط بالتوازي مع  22 المتوسط المسجَّ

نقطة،  33.نقطة من أصل  2.إلى  23.6المؽرب1وذكر أن مإشر المشاركة المجتمعٌة لمصر ارتفع بؤربع نقاط مبوٌة فً تقرٌر عام 
 المصدر7 الماللمؽرب1؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمً، وتتخطى األردن وا23.4نقطة عام  ..مقارنة بـ

 ”كورونا“لمواجهة تداعٌات ” اإلسالمى للتنمٌة“الحكومة تبحث آلٌات التعاون مع 

أكدت الدكتورة هالة السعٌد وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة محافظ مصر لدى البنك اإلسالمى للتنمٌة على أهمٌة استفادة مصر من 
وأشارت إلى حرص الدولة على أن تقدم للقطاع  قطاع الخاص الذى تضرر بشكل كبٌر1كل المساعدات التى ٌقدمها البنك وخصوصا ال

ولفتت إلى قرار مجلس الوزراء بتؤجٌل كل  الخاص كل المساندة من سٌاسات مالٌة أو تؤجٌل فى الضرابب أو أقساط التؤمٌنات1
السعٌد أن مصر تعمل على أن ٌكون هناك قدر من وأوضحت  شهور ٌتم تجدٌدها1 0المستحقات السٌادٌة للقطاعات التى تضررت لمدة 

 التوازن بٌن المحافظة على اإلجراءات الصحٌة وفى الوقت نفسه العودة مرة أخرى إلى العمل أخًذا فى االعتبار اإلجراءات االحترازٌة1
مصر لدى البنك اإلسالمى للتنمٌة وجاء ذلك فى بٌان لوزارة التخطٌط الٌوم حول اجتماع وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة ومحافظ 

الدكتورة هالة السعٌد مع الدكتورة رانٌا المشاط وزٌرة التعاون الدولى والدكتور بندر حمزة حجار ربٌس مجموعة البنك اإلسالمى 
هة اآلثار للتنمٌة عبر الفٌدٌو كونفرانس، لبحث آلٌات التعاون بٌن الحكومة المصرٌة ومجموعة البنك االسالمى للتنمٌة فى مواج

وأكدت وزٌرة التخطٌط على استعداد مصر وتطلعها  االقتصادٌة واالجتماعٌة المتسبب فٌها فٌروس كورونا، ومساندة القطاع الخاص1
للتعاون مع إدارة البنك من خالل برنامج التؤهب واالستجابة وترحٌبها بالتنسٌق بٌن الفنٌٌن من الجانبٌن لوضع آلٌة التعاون فى هذا 

واستعدادها كذلك للتعاون من خالل البنك مع كل الدول األعضاء لتبادل الخبرات واالستفادة من تجارب بعض الدول األعضاء  اإلطار،
وأشادت السعٌد باإلجراءات اإلدارٌة والتشؽٌلٌة واالستراتٌجٌة التى اتخذتها إدارة البنك لمواجهة  فى مواجهة أزمة فٌروس كورونا1

صوًصا التدابٌر المإسسٌة لتقدٌم الدعم العاجل للبلدان األعضاء والجالٌات اإلسالمٌة فى الدول ؼٌر فٌروس كورونا المستجد، خ
كما أثنت السعٌد على البرنامج االستراتٌجى الذى  األعضاء، والتنسٌق الذى أجراه البنك مع المإسسات المالٌة األخرى لهذا الؽرض1

ملٌار دوالر، والذى ٌهدؾ إلى دعم جهود الدول األعضاء للوقاٌة من تداعٌات  210وضعه البنك للتؤهب واالستجابة بتموٌل قدره 
وأكدت أنه أمر فى ؼاٌة  فٌروس كورونا سواء ما ٌتعلق بالتؤهب واالستجابة للطوارئ الصحٌة أو دعم القطاعات االقتصادٌة وانعاشها1

االقتصادٌة فى الدول األعضاء1ومن جانبها أكدت الدكتورة  األهمٌة لكل الدول األعضاء خصوًصا مع التؤثر الشدٌد ألؼلب القطاعات
رانٌا المشاط، وزٌرة التعاون الدولى، حرص مصر على تعزٌز عالقات التعاون مع مجموعة البنك االسالمى للتنمٌة لمواجهة فٌروس 

تموٌل القطاع الخاص، ودعم رٌادة األعمال كورونا ولما بعد انتهاء األزمة الحالٌة فى عدة مجاالت للتمكٌن االقتصادى للشباب والمرأة و
ٌذكر أن مجموعة البنك اإلسالمى للتنمٌة، قد أعلنت  والتكنولوجٌا واالبتكار، فى إطار العمل على تحقٌق أهداؾ التنمٌة المستدامة1

جٌة موقع بٌن مصر ملٌار دوالر للدول األعضاء لمواجهة فٌروس كورونا، كما أن هناك إطار للشراكة االستراتٌ 210تخصٌص نحو 
المواءمة بٌن الخطط االستراتٌجٌة ملٌارات دوالر والذى ٌهدؾ إلى  0بقٌمة  .232ومجموعة البنك اإلسالمى للتنمٌة حتى عام 

وتركز االستراتٌجٌة الموقعة على أربعة محاور  23031للحكومة المصرٌة، وأولوٌاتها التنموٌة وفقاً الستراتٌجٌة التنمٌة المستدامة 
ٌة وهً، رفع كفاءة عناصر اإلنتاج ذات القٌمة المضافة العالٌة، وتعزٌز استدامتها، وجودتها اقتصادٌا وبٌبٌاً، والحد من التفاوتات ربٌس

 اإلقلٌمٌة واالستبعاد االقتصادى عن طرٌق معالجة الفقر الرٌفى من خالل بناء البنٌة التحتٌة األساسٌة وزٌادة إنتاجٌة المزارعٌن، عبر
رٌع التنمٌة الرٌفٌة المتكاملة، وتنمٌة وتموٌل التجارة ودعم وتطوٌر القطاع الخاص، من خالل تموٌل التجارة والتروٌج لها دعم مشا

وتؤمٌن االستثمار والتصدٌر وتموٌل الشركات الصؽٌرة والمتوسطة، وتنمٌة القدرات من خالل برامج تبادل المعارؾ والخبرات 
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 ألف طن سنوٌا 120مصر لصناعة الكٌماوٌات ترفع إنتاجها من المطهرات إلى 

تواصل الشركات التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، دعم جهود الدولة فً مواجهة فٌروس كورونا، ومن هذه الشركات شركة مصر 
( التابعة للشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة، والذي ٌمثل "هٌبوكلورٌت الصودٌوم" أحد أبرز منتجاتها MICHلصناعة الكٌماوٌات )

وقد رفعت الشركة طاقتها اإلنتاجٌة من  حٌث ٌستخدم فً أعمال التطهٌر ضد فٌروس كورونا، حسبما ذكرت صفحة مجلس الوزراء1
ٌعد "هٌبوكلورٌت الصودٌوم" من أقوى 1 فً صناعة المطهرات والمنظفاتألؾ طن سنوٌا وٌدخل  23."هٌبوكلورٌت الصودٌوم" إلى 

وتحرص الشركة على  المطهرات التً تقضً على الفٌروسات والجراثٌم حٌث ٌستخدم فً تطهٌر وتعقٌم األسطح والمبانً والمعدات1
النتاجٌة حتى تفً بمتطلبات السوق من %، وقامت الشركة برفع الطاقة ا533تلبٌة متطلبات العمالء رؼم ارتفاع الطلب بؤكثر من 

منتج" هٌبوكلورٌت الصودٌوم" لمواجهة فٌروس كورونا1جدٌر بالذكر أن الشركة قامت بتلبٌة احتٌاجات عدد من الوزارات والمحافظات 



 

 

ات االحترازٌة التً والهٌبات والشركات والمستشفٌات من منتج "هٌبوكلورٌت الصودٌوم" للقٌام بؤعمال التعقٌم و التطهٌر ضمن اإلجراء
 تتبعها الدولة لمواجهة فٌروس كورونا1

 % فً مارس 30سوق السٌارات تهزم كورونا وتنمو بؤكثر من  

رؼم تداعٌات فٌروس كورونا المستجد وتعلٌق تراخٌص تسٌٌر المركبات الجدٌدة، إال أن التقرٌر الصادر عن مجلس معلومات سوق 
ألؾ  3.%1وبلػ حجم المبٌعات 03136ً أظهر تسجٌل المبٌعات اإلجمالٌة للقطاع نمًوا بنحو عن شهر مارس الماض” أمٌك“السٌارات 

 ..%، بإجمالً بٌع 105كما قفزت مبٌعات السٌارات المالكً بنسبة 23.6وحدة فً مارس  461ألؾ و 2.مركبة مقابل  .42و
ققت فبة األتوبٌسات ارتفاًعا فً مبٌعات شهر وحدة1فٌما ح 142آالؾ و 5مقابل  2323مركبة تم تسوٌقها فً مارس  332ألؾ و

1وكشؾ أحدث 23.6مركبة تمبٌعها فً مارس  235.عربة مقابل  541..% بعد أن باعت 1415مارس الماضً لتصعد بنحو 
وحدة  52.آالفو 0% بعدد وحدات مباعة 111نمو مبٌعات الشاحنات بنحو ” أمٌك“تقرٌر صادر عن مجلس معلومات سوق السٌارات 

 وحدة1 .2آالؾ و 0والذي قدر بنحو  23.6نة بما تم بٌعه فً الشهر المقابل من مقار

 مدٌرو صنادٌق االستثمار فً المنطقة ٌعتزمون زٌادة تعرضهم للسوق المصرٌة 

أظهر استطالع للرأي أجرته وكالة روٌترز أن مدٌري صنادٌق االستثمار فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ٌعتزمون زٌادة 
، وسط حالة من التفاإل بشؤن ضخ المزٌد من االستثمارات فً مصر بالرؼم من 2323تعرضهم للسوق المصرٌة فً الربع الحالً من 

"، والتً من بٌنها ركود قطاع السٌاحة وتراجع تحوٌالت المؽتربٌن، وهما من المصادر 6.-التداعٌات االقتصادٌة لفٌروس "كوفٌد
د، حسبما أظهرت روٌترز1وأشار أحد المشاركٌن فً استطالع األراء أن مصر تؤتً بٌن عدد من الدول الربٌسٌة للعملة الصعبة للبال

التً ٌمكن أن تتجنب حدوث انكماش اقتصادي خالل هذا العام، وذلك بفضل احتٌاطٌها من النقد األجنبً وخطوط االبتمان الممنوحة لها 
الصنادٌق السبعة الذٌن شملهم استطالع اآلراء، إنهم سٌزٌدون من استثماراتهم فً  من المإسسات المالٌة العالمٌة1قال أربعة من مدٌري

دولة اإلمارات على الرؼم من هبوط سوقً األسهم فً أبو ظبً ودبً منذ بداٌة العام الحالً، مع تؤثر حركة الطٌران ونشاط السٌاحة 
أٌضا إنهم سحبوا أموالهم من القطاعات التً كانت أشد تضررا  جراء اإلؼالق الذي ٌهدؾ للحد من انتشار الفٌروس1وقال المستثمرون

وأنهم ٌبحثون فً الوقت الحالً عن اقتناص صفقات فً أسواق األسهم التً انخفضت أسعارها عن مستوٌاتها الحقٌقٌة1وأعرب 
حٌن قال ما ال ٌقل عن مستثمر واحد  المستثمرون عن تشاإمهم تجاه السوق السعودٌة، إذ قال أربعة منهم إنهم أبقوا على استثماراتهم فً

  إنه خفض بالفعل من تعرضه لسوق "تداول" السعودٌة خالل الربع الماض1ً

  2019% من إجمالً صادرات الغاز المسال فً السوق العالمٌة بعام 1مصر تسهم بنسبة 

، حسبما جاء فً تقرٌر صادر عن 23.6% من إجمالً صادرات الؽاز المسال فً السوق العالمٌة خالل عام .ساهمت مصر بنسبة 
ملٌون طن العام الماضً،  012االتحاد العالمً للؽاز1وأوضح التقرٌر أن إجمالً صادرات مصر من الؽاز المسال ارتفع لٌصل إلى 

ال أظهرت ارتفاع صادرات الؽاز المس وكانت بٌانات الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء، 23.51ملٌون طن فً  11.مقابل 
وصرح وزٌر البترول، طارق المال، فً  ملٌار دوالر1 121.% على أساس سنوي لتصل قٌمتها إلى 23.خالل العام الماضً بنسبة 

، أن مصر ستتوقؾ عن استٌراد الؽاز الطبٌعً فً شهر أكتوبر من ذات السنة، وأن مصر ستبدأ تصدٌر الؽاز الطبٌعً فً 23.5عام 
ما أوضح التقرٌر أن معظم صادرات مصر من الؽاز المسال كانت إلى دول فً االتحاد األوروبً ك مع بدء اإلنتاج1 23.6ٌناٌر 

وأشار التقرٌر إلى أنه من المتوقع أن  ملٌون طن(1 310ملٌون طن(، ثم سنؽافورة ) 313ملٌون طن(، تلتها باكستان ) 10.)بإجمالً 
بعد أن وصلت محطة إدكو لإلسالة إلى طاقتها  2323خالل عام تسجل مصر المزٌد من النمو فً صادراتها من الؽاز الطبٌعً 

% على أساس 0.أما على الصعٌد العالمً، فقد ارتفع حجم تجارة الؽاز الطبٌعً المسال بنسبة  اإلنتاجٌة القصوى أواخر العام الماض1ً
ك الزٌادة من الوالٌات المتحدة ، وجاء معظم تل23.5ملٌون طن فً  0.1ملٌون طن، مقارنة بـ  021لٌصل إلى  23.6سنوي فً 

ملٌون  4415على مستوى العالم بإجمالً  ؽازوفً ؼضون ذلك، حافظت قطر على مركزها كؤكبر دولة مصدرة لل وروسٌا وأسترالٌا1
 ملٌون طن(1 0015ملٌون طن(، ثم الوالٌات المتحدة ) 4211طن، تلتها أسترالٌا )

 م المالى المقبلتحدٌد ضرٌبة القٌمة المضافة على الذهب للعا

شعبتى تجار وصناع المشؽوالت الذهبٌة »وقعت مصلحة الضرابب المصرٌة بروتوكوالً مع االتحاد العام للؽرؾ التجارٌة ممثالً فى 
، لتحدٌد القواعد اإلجرابٌة لتحصٌل الضرٌبة على المشؽوالت البالتٌنٌة والذهبٌة والفضٌة واألحجار الكرٌمة فى ظل قانون «والفضة

تمثل القٌمة التى تتخذ أساساً لربط الضرٌبة على بٌع المشؽوالت وٌكون « المصنعٌة»ووفقاً لالتفاق، فإن  ٌبة على القٌمة المضافة1الضر
 الوعاء الضرٌبى على المشؽوالت المستوردة هو قٌمة المصنعٌة التى تحددها مصلحة الجمارك مضافاً إلٌها الضرابب الجمركٌة1



 

 

ٌوٌنو  03حتى  2323ماٌو  .من بٌنها تحدٌد متوسطات قٌمة المصنعٌة للمشؽوالت المحلٌة اعتباراً من  بنود، 5وتتضمن االتفاق 
أبرٌل  03حتى  23.4ٌولٌو  .بزٌادة جنٌه واحد عن رسوم ضرٌبة القٌمة المضافة خالل الفترة من  1.باحتساب نسبة % .232
جنٌه، ومتوسط  1122جنٌهاً وضرٌبة القٌمة المضافة المقدرة  03نحو  .2وٌصل متوسط قٌمة المصنعٌة على الجرام عٌار  23231

جنٌهاً وضرٌبة القٌمة  13نحو  1.جنٌهات، وعلى الجرام عٌار  4جنٌهاً وضرٌبة القٌمة المضافة  23نحو  5.مصنعٌة الجرام عٌار 
جنٌه، ومتوسط مصنعٌة  3103 وضرٌبة القٌمة المضافة« جنٌه 2» 622جنٌه1وٌكون متوسط مصنعٌة الفضة عٌار  2133المضافة 

جنٌه،  123.نحو  533جنٌهاً، ومتوسط مصنعٌة جرام عٌار  3122جنٌه وضرٌبة القٌمة المضافة  133.نحو  633جرام الفضة عٌار 
جنٌه1وبالنسبة للبالتٌن والمشؽوالت المركب علٌها أحجاراً كرٌمة، ٌحتسب ضعؾ متوسط قٌمة مصنعٌة  3123وضرٌبة القٌمة المضافة 

جنٌها1ًوفٌما ٌخص المشؽوالت الذهبٌة والفضٌة المرصعة بفصوص من  1.جنٌه، وضرٌبة القٌمة المضافة  33.، ما ٌساوى 5.ٌار ع
الزجاج فٌتم احتساب وزن هذه الفصوص ضمن وزن المشؽولة الذهبٌة، وٌتم احتساب الضرٌبة على قٌمة المصنعٌة المتفق علٌها لكل 

الذهب وأحجامه والسبابك الذهبٌة، ٌطبق علٌها ما تم اعتماده للمشؽوالت الذهبٌة من عٌارات1وتطرق معدن وعٌار، وفٌما ٌخص الجنٌه 
البروتوكول لطرٌقة تحصٌل المشؽوالت والمجوهرات المستوردة لٌكون الوعاء الضرٌبى هو قٌمة المصنعٌة التى تحددها الجمارك 

ضرٌبة أخرى عند الدمػ، وفى حالة توجه المشؽوالت للدمػ بدون وجود  بمعرفتها، مضافاً إلٌها ضرٌبة الجمارك، وال ٌستحق عنها
 مستندات جمركٌة لها فسٌتم تحصٌل الضرٌبة بناًء على الفرق بٌن سعر الذهب المعلن وسعر بٌع المشؽوالت المستوردة بالسوق المحلى1

، بناء على التزام شعبتى تجار وصناع الذهب وتتضمن البرتوكول بندا ٌختص بتجدٌد هذا االتفاق فى األول من ٌولٌو من كل عام
والمجوهرات بموافاة المصلحة بحد أقصى األول من ماٌو من كل عام بمتوسط قٌمة المصنعٌة على المشؽوالت الذهبٌة والبالتٌنٌة 

وفى حالة  كل دورىوالفضٌة بعٌاراتها المختلفة والمستوردة وكذا األحجار الكرٌمة، لتحدٌد وعاء الضرٌبة والضرٌبة المستحقة بش
 المصدر7 جرٌدة البورصةاعتماد المتوسطات من المصلحة ٌتم إخطار الشعبتٌن بالموافقة على تجدٌد البرتوكول وفقاً لهذه المتوسطات1
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القلعة تكشف تؤثٌر تداعٌات انتشار فٌروس كورونا على أعمالها وتإكد عمل المصرٌة للتكرٌر 
 ملٌار جنٌه 14.9رغم زٌادة االٌرادات إلى  2019وتتحول للخسائر فً  بكامل طاقتها اإلنتاجٌة

قال مإسس وربٌس مجلس إدارة شركة القلعة، إن شركته تؤثرت بتداعٌات انتشار الفٌروس شؤنها شؤن جمٌع الشركات األخرى حول 
داٌة العام الجاري، وما ترتب علٌه من ( منذ ب6.-أنه فً ظل استمرار تداعٌات انتشار فٌروس )كوفٌد وأضاؾ أحمد هٌكل، العالم1

انخفاض أسعار النفط العالمٌة إلى مستوٌات ؼٌر مسبوقة مع تراجع معدالت الطلب وانخفاض فجوة األسعار بٌن المازوت والدٌزل، 
انخفاض  هٌكل وتوقع تتوقع اإلدارة أن تتؤثر ربحٌة مشروع الشركة المصرٌة للتكرٌر بشكل سلبً ملحوظ خالل عامه التشؽٌلً األول1

نتابج األنشطة المتعلقة بقطاعً األسمنت والتعدٌن على خلفٌة استمرار تراجع الطلب وتباطإ أنشطة اإلنشاءات فً السوق المصري، 
إلى جانب تؤثر نتابج الشركات كثٌفة االعتماد على أنشطة التصدٌر بالتحدٌات الراهنة وأبرزها إؼالق الحدود وتباطإ حركة التجارة 

ٌة1 وأضاؾ هٌكل، أن اإلدارة تتوقع استمرار األداء القوي للشركات التابعة األخرى مع تحسن أداءها التشؽٌلً، وخاصة شركة العالم
مزارع دٌنا والشركة الوطنٌة للطباعة، فً ضوء ما حظى به الشركتان من قدرة على الحفاظ على أسعار البٌع واالستفادة من انخفاض 

قال مإسس وربٌس مجلس إدارة شركة القلعة، إن مشروع الشركة المصرٌة للتكرٌر ٌعمل حالٌاً  نتاج1تكالٌؾ الخامات ومدخالت اإل
ملٌون طن من المنتجات البترولٌة، منها  .01بكامل طاقته اإلنتاجٌة1وأضاؾ أحمد هٌكل فً بٌان، أن المصرٌة للتكرٌر قامت بتورٌد 

ألؾ طن من الفحم  232هٌبة المصرٌة العامة للبترول، باإلضافة إلى بٌع نحو ملٌون طن تقرٌباً من المنتجات المكررة إلى ال 215
 ومنتصؾ مارس الماض1ً 23.6ألؾ طن من الكبرٌت إلى شركات تصنٌع األسمنت واألسمدة، وذلك بٌن أؼسطس  13البترولً و

الر تقرٌباً صافً المبٌعات ناقص تكلفة ملٌون دو 33.وبحسب البٌان، حقق مشروع الشركة المصرٌة للتكرٌر أرباحاً تشؽٌلٌة بقٌمة 
، ومدعوماً بتراجع أسعار المازوت خالل الفترة الماضٌة 23.6مدخالت اإلنتاج والتكالٌؾ المتؽٌرة خالل الربع األخٌر من عام 

مة الدخل، حٌث تم وتجدر اإلشارة إلى عدم تسجٌل األرباح التشؽٌلٌة للشركة المصرٌة للتكرٌر على قاب بالمقارنة مع أسعار السوالر1
توظٌفها فً خفض قٌمة بند "مشروعات تحت اإلنشاء" بمٌزانٌتها، ؼٌر أن الشركة تم تصنٌفها ضمن أصول القلعة اعتباراً من الربع 

ة أظهرت القوابم المالٌة المجمعة لشركة القلع وسٌتم تجمٌع أرباحها على قوابمها المالٌة بدءاً من ٌناٌر الماض1ً 2323األول من عام 
وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، أنها حققت خسابر  ، على أساس سنوي23.61لالستشارات المالٌة  تحولها للخسابر خالل 

1وارتفعت إٌرادات الشركة خالل العام الماضً إلى 23.5ملٌون جنٌه فً  626133ملٌار جنٌه، مقابل أرباح بلؽت  122.بلؽت 
وعلى مستوى االعمال المستقلة، حققت خسابر بقٌمة  ملٌار جنٌه فً العام السابق له1 0105.ؽت ملٌار جنٌه، مقابل إٌرادات بل 116.

وارتفعت خسابر الشركة  ملٌون جنٌه فً العام السابق له1 2.6121ملٌون جنٌه خالل العام الماضً، مقابل خسابر بلؽت  00112
وحققت  ملٌون جنٌه فً العام السابق له1 56134مقابل خسابر بلؽت ملٌون جنٌه،  021المستقلة من التشؽٌل خالل العام الماضً إلى 



 

 

ملٌون جنٌه بالفترة  33111.ملٌون جنٌه خالل الفترة من ٌناٌر حتى سبتمبر الماضً، مقابل أرباح بلؽت  63.120القلعة خسابر بقٌمة 
 المصدر7 مباشر ، مع األخذ فً االعتبار حقوق األقلٌة23.51المقارنة من 

 ”المإسسة الدولٌة اإلسالمٌة“ن دوالر تموٌل طارئ لمصر من ملٌو 100

ملٌون دوالر مع الهٌبة العامة للسلع التموٌنٌة، لتؽطٌة  33.وقعت المإسسة الدولٌة اإلسالمٌة لتموٌل التجارة، اتفاقٌة تموٌل بقٌمة 
نا1وٌندرج اعتماد التموٌل، ضمن إطار اتفاقٌة احتٌاجات الحكومة المصرٌة من السلع اإلستراتٌجٌة األساسٌة فى ظل تفشى فٌروس كورو

المرابحة الربٌسٌة المبرمة بٌن مصر والمإسسة1 وسوؾ ٌعزز التموٌل قدرات الهٌبة العامة للسلع التموٌنٌة فى مصر للتخفٌؾ من 
 213دام التموٌل لشراء وسٌتم استخ ، األسوأ من نوعها منذ عقود، من خالل تؤمٌن واردات السلع الؽذابٌة1”كورونا“تؤثٌرات جابحة 

وقال هانى سالم سنبل، الربٌس التنفٌذى للمإسسة الدولٌة اإلسالمٌة لتموٌل التجارة إن  ألؾ طن من السكر1 33.ألؾ طن من القمح و
، وهما التموٌل الذى تم اعتماده من قبل المإسسة ٌهدؾ على وجه التحدٌد إلى دعم استٌراد السلع األساسٌة الحٌوٌة مثل القمح والسكر

وأكد التزام المإسسة الدولٌة اإلسالمٌة لتموٌل التجارة ببذل قصارى جهدها للمساعدة فى  سلعتان أساسٌتان لألمن الؽذابى فى مصر1
ر تحقٌق استدامة توفٌر المواد الؽذابٌة األساسٌة فى مصر خالل هذه المرحلة التى ٌواجه فٌها االقتصاد العالمى تحدٌات كبٌرة نتٌجة تؤثٌ

 المصدر7 جرٌدة البورصة ا الوباء ؼٌرالمسبوق1هذ

 % حتى أول ٌونٌو25تشغٌل الفنادق السٌاحٌة بنسبة حدها األقصى 

عقد الدكتور مصطفى مدبولً، ربٌس مجلس الوزراء،اجتماعااًلعتماد عدد من ضوابط اإلقامة بالفنادق بالنسبة للسٌاحة الداخلٌة، 
لصحة والسكان، ووفقاً إلرشادات منظمة الصحة العالمٌة1حضر االجتماع الدكتور خالد بالتنسٌق بٌن وزارتى السٌاحة واآلثار وا

العنانى، وزٌر السٌاحة واآلثار، والدكتورة هالة زاٌد، وزٌرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزٌر الطٌران المدن1ًوأوضح وزٌر 
لفنادق بالنسبة للسٌاحة الداخلٌة، بالتنسٌق بٌن وزارتى السٌاحة واآلثار، السٌاحة واآلثار اعتماد عدد من ضوابط اإلقامة واالشتراطات با

والصحة والسكان، ووفقاً إلرشادات منظمة الصحة العالمٌة، الفتاً إلى وجود عدة اشتراطات أساسٌة لمنح شهادة الصالحٌة الصحٌة، 
مستمر مع وزارة الصحة فً هذا الشؤن، إلى جانب التؤكد من ومن بٌنها ضرورة قٌام كل فندق بتوفٌر عٌادة وطبٌب بالفندق، بالتنسٌق ال

كما  جودة أدوات الوقاٌة الشخصٌة ومواد التعقٌم المستخدمة، وعدم التعامل إال مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان1
صحة؛ للمرور على الفنادق والتؤكد تتضمن هذه االشتراطات تشكٌل فرق عمل مشتركة بٌن الؽرفة وإدارة مكافحة العدوى فً وزارة ال

كما تتضمن هذه االشتراطات تشكٌل فرق عمل مشتركة بٌن الؽرفة وإدارة مكافحة العدوى  من استٌفاء االشتراطات وجاهزٌتها للتشؽٌل1
 فً وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتؤكد من استٌفاء االشتراطات وجاهزٌتها للتشؽٌل1

 الدول استفسرت من مصر عن إمكانٌة فتح الطٌران وإٌفاد سائحٌن وزٌر السٌاحة: عدد من 

قال وزٌر السٌاحة واآلثار، أن هناك بعض الدول استفسرت من مصر عن مدى إمكانٌة فتح الطٌران واستقبال عدد من السابحٌن فً 
على قناة صدى البلد، أنه تم الرد على هذه المذاع ” على مسبولٌتً“شهري ٌونٌو وٌولٌو المقبلٌن1أضاؾ خالل مداخلة هاتفٌة مع برنامج 

االستفسارات بؤنه لم ٌوجد حتى اآلن ارشادات حالٌة فٌما ٌخص عودة السٌاحة الخارجٌة1وتابع وزٌر السٌاحة أنه من المقرر عقد اجتماع 
أنا مش عاٌز أقول دلوقتً هنفتح األسبوع المقبل مع منظمة السٌاحة العالمٌة لبحث إمكانٌة عودة السٌاحة الخارجٌة، مضًٌفا7عشان كده 

وأكد على أن قرار عودة السٌاحة الخارجٌة مرهون بالدول المصدرة للسٌاحة من وإلى مصر1وأشار وزٌر السٌاحة إلى أن أسعار ”1امتى
على أنهم لن  رحالت الطٌران وكذلك الفنادق ستكون بسعر التكلفة بما ٌتماشى واإلجراءات1وقال إن المستثمرٌن وأصحاب الفنادق أكدوا

 المصدر7 حابىٌسعوا إلى الربح خالل الفترة الحالٌة1

 لدعم السوق المحلى ” هٌئة الدواء المصرٌة“إجراءات استثنائٌة من 

” كورونا“أصدرت هٌبة الدواء المصرٌة، مجموعة من اإلجراءات االستثنابٌة لدعم سوق الدواء فى ظل الوضع الراهن لتفشى فٌروس 
وقررت الهٌبة تسهٌل إجراءات اإلفراج الجمركى عن األدوٌة واألجهزة والمستلزمات والبضابع الطبٌة وإتاحة  لمٌة1واعتباره جابحة عا

وأوضحت الهٌبة أن اإلجراءات تشمل تشكٌل لجان علمٌة استثنابٌة  المطهرات والمستلزمات الطبٌة الخاصة بالوقاٌة من الفٌروس1
العلمٌة محلٌا وعالمٌا واإلطالع على كافة التحدٌثات العلمٌة والطبٌة فى التجارب السرٌرٌة لمتابعة وتقٌٌم كل ما ٌجرى فى األوساط 

، مع وضع خطة استباقٌة لتسهٌل ”كورونا“الجارٌة وتقٌٌم كافة المستحضرات التى قد ٌثبت فاعلٌتها فى مجابهة عدوى اإلصابة بفٌروس 
كما تشمل اإلجراءات اإلفراج العاجل للشحنات  قاٌة أو العالج من الفٌروس1إجراءات تسجٌل المستحضرات التى قد ٌثبت دورها فى الو

إفراج  233.وما ٌقرب من  321.الواردة لألدوٌة والمستلزمات الطبٌة الخاصة بمواجهة الجابحة، حٌث بلؽت عدد إفراجات الخامات 
من الكحول اإلٌثٌلى بسعر مخفض للمساعدة  عن مستحضرات تامة الصنع1 بجانب دعم شركات إنتاج المطهرات بتقدٌم حصص محددة



 

 

طن  1233% بكمٌات إجمالٌة تصل 63فى توفٌر المطهرات لالستخدام الشخصى والعام حٌث تم إصدار موافقات تسمٌح الكحول 
عمل  وقالت الهٌبة إن التسهٌالت تشمل اعتماد إجراءات استثنابٌة لسرعة إصدار إخطارات تسجٌل المطهرات خالل ٌوم شركة1 03لـ

% 23أشهر بعد العرض على اللجان المختصة حٌث تم اإلفراج عن  3واحد وتعدٌل إجراء دراسات الثبات إلى فترة أسبوعٌن بدال من 
من التشؽٌالت تحت التسجٌل بموجب مطابقة تحلٌلها من معامل الهٌبة، مع استثناء مستحضرات المطهرات السابلة الحاصلة على موافقة 

باإلضافة إلى اإلصدار الفورى للموافقات الخاصة لتصنٌع وتداول كافة مستحضرات جٌل األٌدى  FDA1اء األمرٌكٌة هٌبة الؽذاء والدو
%، مع حث الشركات للتقدم لتعدٌل 43ومستلزمات التطهٌر الشخصى من الكحول والمواد المطهرة بنسبة كحول إٌثٌلى ال تقل عن 

وبلؽت عدد  % للشركات الراؼبة فى التصنٌع431النسبة المعتمدة كمطهر بنسبة  % إلى43نسبة مكون الكحول اإلٌثٌلى األقل من 
مستحضرات مستوردة  4مصنعا و .0مستحضرا لـ 03.شركة تصنٌع لدى الؽٌر و 14مستحضرات لـ 32.المستحضرات المسجلة 

% وأكثر1بجانب 43% إلى 43من  مستحضرا لزٌادة نسبة مكون الكحول من أقل 0.باإلضافة إلى قبول تؽٌٌر بٌان التركٌب لعدد 
اعتماد لجان استثنابٌة لسرعة إعداد واعتماد الخطوط االسترشادٌة الخاصة بتصنٌع وتقٌٌم أجهزة التنفس الصناعى محلٌة الصنع وفقاً 

تجدٌد المهل الخاصة  والموافقة على للمعاٌٌر العالمٌة تنفٌذا لتوجٌهات الدولة للعمل على التصنٌع المحلى للمستلزمات واألجهزة الطبٌة1
بتسجٌل وتسعٌر وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبٌة التى تدخل فى نطاق عمل الهٌبة بشكل تلقابى وألول مرة فى تارٌخ 

 المصدر7 جرٌدة البورصة سوق الدواء حرصاً على مصالح الشركات وعدم اإلضرار بها وتماشٌاً مع الوضع الراهن الذى تمر به البالد1
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 ملٌون جنٌه 250سً آي كابٌتال بصدد استئناف إجراءات إطالق صندوق نقدي بـ

( إلدارة األصول عن استهداؾ شركته استبناؾ إطالق أول CICHكشؾ عمرو أبو العنٌن، العضو المنتدب لـ شركة سً آي كابٌتال ) 
نٌه عقب استقرار أوضاع ازمة كورونا الحالٌة واستعادة السٌولة ملٌون ج 223صندوق نقدي تابع لبنك قناة السوٌس برأسمال مستهدؾ 

للسوق1أضاؾ أنه تم تؤجٌل إجراءات إطالق الصندوق والذي كان مقرر له نهاٌة الربع األول من العام الجاري بسبب االوضاع واألزمة 
ملٌار  610زٌز قاعدة األصول الُمدارة البالؽة الحالٌة،موضًحا أن خطط إطالق الصندوق ٌندرج ضمن استراتٌجٌة الشركة الهادفة إلى تع

ملٌون جنٌه،  22اإلسالمً مطلع ٌناٌر الماضً، والبالػ رأسماله « سنابل»جنٌه1أشار الى نجاح شركته فً إقتناص إدارة صندوق أسهم 
1وتدٌر ADIBسالمً ومصرؾ أبوظبً اإل SAIBموضًحا أن الصندوق مشترك بٌن كاًل من بنك الشركة المصرفٌة العربٌة الدولٌة 

النقدى، وصندوق االستثمار « أصول»صنادٌق استثمارٌة متنوعة باستثناء الصندوق األخٌر، وهى صندوق  6شركة سً آي كابٌتال 
وصندوق « حماٌة»وآخر مفتوح لحماٌة رأس المال « ثبات»وصندوق االستثمار فى أدوات الدخل الثابت « استثمار»فى األسهم 

 CIBالمتوافق مع مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة لصالح بنك فٌصل و« أمان»ح البنك التجارى الدولى، بجانب لصال«تكامل»متوازن 
المتوافق «هالل»لصالح بنك القاهرة وصندوق « الثابت»وصندوق رخاء اإلسالمى لصالح البنك المصرى المتحد وصندوق استثمار 

إلى  23.6/.3/.3ت الشركة قد أعلنت عن القوابم المالٌة للفترة من مع الشرٌعة اإلسالمٌة لصالح بنك االستثمار العربى1وكان
جنٌه1فً مقابل تحقٌق الشركة لصافً ربح  15.323...32، حٌث أظهرت النتابج تحقٌق صافً ربح مجمع 2/23.6./.0

ؼٌر مجمع 1وفً السٌاق ذاته حققت الشركة صافً ربح 2/23.5./.0إلى  23.5/.3/.3جنٌه خالل الفترة من  15..122.0.2
جنٌه خالل  4.0..36.22جنٌه، نظٌر صافً ربح بلػ  50.645.625، قدره 2/23.6./.0إلى  23.6/.3/.3عن الفترة من 

الفترة المقارنة من العام المالً السابق1تعتبر سً آي كابٌتال المجموعة الرابدة فى مجال الخدمات المالٌة فى مصر التً تشمل 
، قامت سً آي كابٌتال بإطالق منصة جدٌدة للخدمات 23.3ً الصؽر،وخدمات بنوك االستثمار، فً عام التؤجٌرالتموٌلً،التموٌل متناه

ؼٌر المصرفٌة وذلك بعد استحواذها على حصة األؼلبٌة فً شركة كوربلٌس،الشركة المصرٌة الرابدة فً مجال التؤجٌر 
موعات الصناعٌة فً مصر،بفضل تقدٌمها لمجموعة التموٌل1ًأصبحت كوربلٌس الشرٌك المفضل ألؼلب الشركات الكبرى والمج

% فً 53، قامت سً آي كابٌتال باالستحواذ على حصة بواقع 23.4متنوعة من أفضل منتجات وخدمات التؤجٌر التموٌل1ًفً عام 
فً  2334تؤسست رٌفً فً أواخر عام 1شركة رٌفى للتموٌل متناهى الصؽر، وهً صاحبة الرخصة األولى فى مصر فى هذا المجال

القاهرة لتعمل فً قطاع الخدمات المالٌة المتنوعة وٌستهدؾ نشاط رٌفً فقط سوق العمالء ؼٌر المصرفٌٌن1توفر الشركة خدمات مالٌة 
ألصحاب المشروعات وشركات الخدمات متناهٌة الصؽر ، باستثناء الخدمات الزراعٌة وخدمات النقل1 تعتبر رٌفً أول شركة مصرٌة 

موٌل متناهً الصؽر من هٌبة الرقابة المالٌة وذلك بعد صدور قانون تنظٌم نشاط التموٌل متناهً الصؽر فً عام تحصل على رخصة للت
 المصدر7أموال الؽد 23.11

 الودائع المحلٌة فً مصر تواصل ارتفاعها للشهر الثالث عشر على التوالً 

لمستوٌات قٌاسٌة أعلى  2323الثالث عشر خالل مارس واصلت الودابع المحلٌة فً القطاع المصرفً المصري، ارتفاعها للشهر 
ملٌار جنٌه، على أساس شهري  .2بنحو  2323ترٌلٌونات جنٌه 1وارتفعت الودابع بالعملة المحلٌة فً مصر خالل مارس  0حاجز 



 

 

ترٌلٌون  01356 %1وأوضحت بٌانات رسمٌة للبنك المركزي المصري، أن الودابع بالعملة المحلٌة ارتفعت إلى134.بارتفاع قدره 
ترٌلٌون جنٌه فً فبراٌر السابق له1وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت الودابع المحلٌة خالل  01305جنٌه بنهاٌة مارس الماضً، مقابل 

1وقال محافظ البنك المركزي،أمس إن حجم الودابع 23.6ترٌلٌون جنٌه بنهاٌة الشهر المقارن من  2120مارس بنسبة ، مقابل 
ترٌلٌونات جنٌه، وال ٌتم توظٌفها بصورة كاملة1وانخفض احتٌاطً مصر من النقد األجنبً فً مارس بمقدار  1بنوك بلػ والمدخرات بال

ملٌار دوالر لتؽطٌة احتٌاجات السوق المصري من النقد األجنبً فً ظل تداعٌات كورونا، وتؽطٌة  .131ملٌار دوالر لٌصل إلى  211
الدولٌة، وكذلك لضمان استٌراد سلع استراتٌجٌة، باإلضافة إلى سداد االلتزامات الدولٌة الخاصة تراجع استثمارات األجانب والمحافظ 

بالمدٌونٌة الخارجٌة للدولة1وقال البنك المركزي المصري، إن االحتٌاطٌات الدولٌة للنقد األجنبً لدٌه تستوعب صدمة األسواق الدولٌة، 
ألول مرة  2323رتفعت الودابع األجنبٌة بالقطاع المصرفً المصري خالل مارس 1وا2323ملٌار دوالر نهاٌة مارس  13كما حققت 

1وفً فبراٌر الماضً، شهد الجنٌه المصري موجة 23.4أشهر، بعد تسجٌلها الشهر الماضً أدنى مستوٌتها منذ فبراٌر  3.منذ 
 المصدر7 مباشر جنٌه1 212.ارتفاعات متتالٌة أمام الدوالر لٌهبط سعر الصرؾ لمستوٌات شهر التعوٌم قرب 

 شركة للطرح ببورصة النٌل بداٌة ٌونٌو 25تستهدف إعادة هٌكلة  "مصر كابٌتال"

كشؾ الدكتور حسن سلٌمان، ربٌس مجلس إدارة شركة مصر كابٌتال لتقٌٌم المشروعات وإدارة األصول عن استهداؾ شركته استبناؾ 
أضاؾ فً تصرٌحات خاصة، أن  ح ببورصة النٌل بحلول شهر ٌونٌو المقبل1شركة تمهًٌدا للطر 22خطط إعادة الهٌكلة الالزمة لنحو 

 723 2الشركات تندرج أؼلبها تحت مظلة القطاع الصناعً، تحت شرٌحة الشركات الصؽٌرة والتً ٌترواح رإوس أموالها ما بٌن  
 ستكمال عملٌات إعادة الهٌكلة المستهدفة1ملٌون جنٌه، موضًحا أنه من المقرر تحدٌد مواعٌد الطرح الخاص بالشركات بالتزامن مع ا

وأوضح أن أزمة تفشً فٌروس كورونا تسببت فً تؤجٌل تلك الخطط من بداٌة العام، لحٌن استقرار االوضاع، مشًٌرا الى أن دور 
كلة مالٌة تتضمن الشركة ٌتمثل فً إعادة هٌكلة إدارٌة للشركات ووضع رإٌة استراتٌجٌة استثمارٌة طوٌلة األجل للنمو، فضاًل عن هٌ

 جدولة دٌون الشركات المتعثرة مع البنوك، وسبل توفٌر السٌولة الالزمة للتوسع، باإلضافة لتحدٌد القٌم العادلة للشركات بهدؾ البدء فً
مالٌٌن سهم  3تنفٌـذ الطرح العام ألسهم شركة سبٌد مٌدٌكال، المصدرة لعدد  23.6أبرٌل « الناٌلكس»وشهدت  إجراءات الطرح1

ووافقت لجنة قٌد  ملٌون جنٌه1 2.12جنٌه للسهم وبقٌمة إجمالٌة  0124% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 13..نسبة ب
 22على قٌد أسهم شركة سبٌد مٌدٌكال برأس مال مصدر قدره  23.6مارس  .0األوراق المالٌة بالبورصة المصرٌة بجلستها المنعقدة 

 المصدر7 أموال الؽد جنٌه1 .سهم بقٌمة أسمٌة ملٌون  22ملٌون جنٌه موزع على 

 ملٌون ٌورو للبنوك المصرٌة  850األوروبى إلعادة اإلعمار ٌوافق على خطوط ائتمان بقٌمة 

ملٌون ٌورو للبنوك، ستقوم بدورها بتوجٌهها  523قال خالد حمزة، إن البنك األوروبى إلعادة اإلعمار وافق على خطوط ابتمان بقٌمة 
لحقٌقى من المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة والشركات1وكشؾ أن البنك تقى طلبات أخرى من االقتصاد الحقٌقى، وٌعمل لالقتصاد ا

على تلبٌتها، وكذلك ٌسعى للتعاون مع الشركات فى مجال الدعم الفنى، خاصة التوجه نحو الرقمنة1ونوه إلى أن البنك منذ بدء عملٌاته 
صاد عبر االستثمار مع القطاع الخاص وفى البنٌة التحتٌة، وأصبحت سرًٌعا منطقة األعمال األكبر ، سعى لزٌادة مرونة االقت23.2فى 

1وكشؾ دٌنٌس دنٌا، نابب الربٌس التفنٌذى للبنك، األفرٌقى لالستٌراد والتصدٌر، أن التموٌالت للقطاع المالى فً مصر، الذي EBRDلـ
ملٌون دوالر إضافٌة لٌتم ضخها للشركات التى تسعى  233نه ٌجرى إقرار ملٌار دوالر، وأ 012ٌعد بوابة للشركات، تصل إلى 

مالٌٌن دوالر، صرفت بشكل  0للتعافى من تداعٌات كورونا1وذكر أن جمٌع البلدان األعضاء بٌنها مصر استفادت من منحة قدرها 
ملٌون  233اجهة كورونا وخصص ملٌار دوالر آللٌة التموٌل الطارئ لمو 12.فورى لمواجهة كورونا1أضاؾ أن البنك خصص 

 المصدر7 أموال الؽد دوالر لتصنٌع المعدات الطبٌة فى أفرٌقٌا1

  نقطة 29.7لٌسجل  تراجع قٌاسً لمإشر مدٌري المشترٌات مصر خالل أبرٌل

بمعدالت فً مصر بشكل كبٌر فً شهر أبرٌل، مع انخفاض النشاط واألعمال الجدٌدة والصادرات  PMIهبط مإشر مدٌري المشترٌات 
أن مإشر  Markit IHS(1وأظهرت دراسة مجموعة 6.-)كوفٌد 23.6قٌاسٌة وسط التدابٌر الرامٌة إلى تخفٌؾ أزمة فٌروس كورونا 

نقطة فً مارس السابق  1112نقطة فً أبرٌل الماضً، مقابل  2614الخاص بمصر تراجع إلى   PMIمدٌري المشترٌات الربٌسً
1ومإشر مدٌري المشترٌات هو مإشر مركب ..23راءة مسجلة منذ بدء الدراسة فً شهر أبرٌل أدنى ق 2323له1وتعد قراء أبرٌل 

ٌعدل موسمٌاً تم إعداده لٌقدم نظرة عامة دقٌقة على ظروؾ التشؽٌل فً اقتصاد القطاع الخاص ؼٌر المنتج للنفط1وأشارت القراءة إلى 
لربع األول1ولفتت الدراسة إلى انخفاض النشاط التجاري حسبما تقٌسه انخفاض حاد فً ظروؾ العمل، بعد انكماش أقل حدة فً نهاٌة ا

وما تالها من تراجع فً طلب  6.الدراسة بمعدل ؼٌر مسبوق خالل أبرٌل حٌث كانت الشركات مكبلة بتدابٌر وقؾ انتشار كوفٌد 
اعات عمل محددة وحظر التجوال، وفقاً المستهلكٌن1وشملت التدابٌر اإلؼالق القسر ألماكن الضٌافة مع تقٌٌد الشركات األخرى بس



 

 

للتقرٌر1ومن جانبه قال دٌفٌد أوٌن الباحث االقتصادي بالمجموعة" قامت الشركات التجارٌة التً كانت محظوظة بما ٌكفً لتظل مفتوحة 
نبً، أما الشركات بتقلٌص نشاطها على نطاق واسع، حٌث أشار الكثٌرون إلى وجود تراجعات حادة فً المبٌعات المحلٌة والطلب األج

 المصدر7 مباشر التً أجبرت على اإلؼالق فقد سجلت بالطبع انخفاضاً أكثر حدة فً االنتاج"1

 ملٌار جنٌه فً شهر واحد فقط 100وزٌر المالٌة: خسائر الدولة تخطت 

ذا األمر متعلق بإٌرادات ملٌار جنٌه بسبب تداعٌات فٌروس كورونا، وه 33.قال وزٌر المالٌة، أن خسابر مصر فً شهر واحد تخطت 
لم تتحصل علٌها الدولة من أبواب إٌرادات معتادة كالسٌاحة وؼٌرها، باإلضافة إلى أن الدولة رؼم كل هذه الخسابر،حرٌصة أال ٌتؤثر 

من أجل  هناك زٌادة ضخمة فً االستثمارات فً الموازنة الجدٌدة، أنالمواطن بتلك الخسابر الضخمة التً تتكبدها الدولة1وأشارإلى 
عمل مشروعات الطرق والصرؾ الصحً والبنٌة التحتٌة والخدمات المقدمة، مشٌرا إلى إنه تم فرض ضرابب على األسواق الحرة تم 

%1ولفت معٌط، إلى أنه لم ٌتم فرض ضرابب على االنترنت،  3.% وحتى 0%، وعقود الالعبٌن حسب قٌمة العقد وتبدأ من 2بقٌمة 
 المصدر7 أموال الؽدشركات اإلنترنت وؼٌرها من الشركات التجارٌة التً تم فرض ضرابب علٌها1وإنما تم فرض ضرابب على 

 وزٌر المالٌة : مصر لم تتخل عن سداد التزاماتها الدولٌة فً ظل أزمة كورونا 

الرؼم من أزمة فٌروس أكد وزٌر المالٌة الدكتور محمد معٌط أن مصر لم تتخل عن سداد التزاماتها الدولٌة فً مواعٌدها المحددة ب
كورونا الطاحنة على المستوى المحلً واإلقلٌمً والدول1ًجاء ذلك خالل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برباسة 

مصر قادرة على الوفاء بكافة االلتزامات “1وقال معٌط٠٢٠٢7/ ٠٢٠٢الدكتور حسٌن عٌسىلمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 
، مشًٌرا إلى أن التقارٌر الدولٌة تضع مصر فً مستوٌات متقدمة جًدا بالنسبة ”الداخلٌة والخارجٌة مما ٌإكد قوة اقتصادهاالمالٌة 

القتصادٌات العالم التً لم تتؤثر كثًٌرا بهذه األزمة1وأشار إلى أن التحرك نحو طلب تؤجٌل االلتزامات الدولٌة ٌجب أن ٌكون من خالل 
والدولٌة، موضًحا أن مصر ستتحرك مع أي جهد إقلٌمً أو دولً فً هذا اإلطار1وأضاؾ وزٌر المالٌة أن موازنة التحركات اإلقلٌمٌة 
ستتؤثر بجابحة كورونا خاصة فٌما ٌتعلق باإلٌرادات، ومعدالت النمو، إلى جانب زٌادة فً بند  ٠٢٠٢-٠٢٠٢العام المالً الجدٌد 

 المصدر7 المال المصروفات1

بمشروع المخازن االستراتٌجٌة  ”المصرٌة للشراء الموحد”و”ق السٌادىالصندو“شراكة بٌن
 لألدوٌة 

قالت الدكتورة هالة السعٌد وزٌرة التخطٌط، إن الوزارة تدرس الدخول فى مشروع المخازن االستراتٌجٌة لألدوٌة والمستلزمات الطبٌة، 
ٌُعد من أهم من خالل الصندوق السٌادى بالشراكة مع هٌبة الشراء الموحد1وأضافت  السعٌد أن قطاع األدوٌة والمستلزمات الطبٌة 

ٌُمكن أن ٌعمل بها صندوق مصر السٌادى1وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، ربٌس مجلس الوزراء، لقاءاً مع وزٌرة  القطاعات التى 
موحد واإلمداد والتموٌن الطبى وإدارة التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة، واللواء دكتور بهاء الدٌن زٌدان، ربٌس الهٌبة المصرٌة للشراء ال

التكنولوجٌا الطبٌة1وكلّؾ ربٌس الوزراء بسرعة تؤسٌس الشركة الخاصة بمشروع المخازن االستراتٌجٌة لألدوٌة والمستلزمات الطبٌة، 
ء، أن الدكتور وتوقٌع االتفاق الخاص بها فى أقرب فرصة1وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رباسة مجلس الوزرا

مدبولى، اطمؤن على توافر أرصدة كافٌة من المستلزمات الطبٌة واألدوٌة، حٌث أوضح زٌدان، توافر المستلزمات الطبٌة المختلفة، 
والتنسٌق الدورى مع وزارتى الصحة والسكان، والتعلٌم العالً، بهذا الشؤن1وأشار ربٌس هٌبة الشراء الموحد، إلى أنه سٌتم التنسٌق مع 

لمستشار محمد عبد الوهاب، الربٌس التنفٌذى للهٌبة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، بشؤن توطٌن الصناعات المطلوبة من األدوٌة ا
 والمستلزمات الطبٌة1 

 % بمشروع موازنة الدولة88المالٌة: تتوقع وصول نسبة الدٌن العام إلى 

لمصرٌة تسٌر على الطرٌق الصحٌح واالتجاه اإلٌجابى نحو خفض نسبة الدٌن العام، قال الدكتور محمد معٌط، وزٌر المالٌة، إن الدولة ا
انخفضت  23.5%، وفى ٌونٌو 35.بلؽت  23.4ٌونٌو  03، الفتا إلى أن نسبة العجز فى ”لكن لٌس هذا ما كان ُمخططا له“قابال7 

% 52% إال أنها سترتفع إلى 50إلى  2323ٌونٌو  03%، وكان من الُمستهدؾ أن تصل فى 6312بلؽت  23.6%، وفى 65إلى 
تؤثرا بتداعٌات فٌروس كورونا1وأوضح أنه كان من المستهدؾ أن تصل نسبة الدٌن العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 

تج المحلى اإلجمالى % من النا55% من الناتج المحلى اإلجمالى، إال أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 50إلى  .2323/232
 المصدر7 أموال الؽد بسبب التداعٌات االقتصادٌة ألزمة جابحة فٌروس كورونا الُمستجد1

 



 

 

 

 

  2020ماٌو  7

 2021-2020مصر الجدٌدة لإلسكان تعتمد تعدٌل الموازنة التقدٌرٌة لعام 

1اضافت .232-2323ة للشركة للعام المالً اعتمد مجلس إدارة شركة مصر الجدٌدة لإلسكان والتعمٌر، تعدٌل الموازنة التقدٌرٌ
الشركة ان التعدٌل ٌؤتً نظراً لألزمة الصحٌة العالمٌة الخاصة بفٌروس كورونا، وبالتالً ظهور أزمة اقتصادٌة كبرى تسببت فً ركود 

ملٌون جنٌه  2321.0قٌق فً االقتصاد، ما ٌإثر على القطاعات االقتصادٌة عالمٌاً ومحلٌا1ًوأوضحت الشركة، أن الموازنة تستهدؾ تح
ملٌار جنٌه  1505.ملٌار جنٌه1وأشارت الشركة، إلى أن الموازنة تستهدؾ تحقٌق  12.1.أرباحاً خالل العام المالً الجدٌد، بدالً من 

 المصدر7 أموال الؽد ملٌار جنٌه1 01341، بدالً من .232-2323إجمالً إٌرادات خالل 

 ملٌار جنٌه بالبورصة  2للتطوٌر بـٌقٌد صكوك العربٌة « مكتب حلمً وحمزة»

ٌعتزم مكتب حلمً وحمزة وشركابهم اإلنتهاء من إجراءات قٌد إصدار صكوك  الشركة العربٌة للمشروعات والتطوٌر العمرانً التابعة 
اضٌة شهدت ملٌار جنٌه ،الشرٌك التنفٌذي وربٌس قطاع أسواق رأس المال أن الفترة الم 2بقٌمة  –لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 

تعاون كبٌر من قبل جمٌع الجهات إلصدار تلك النوعٌة من الصكوك والتً تعد أول إصدار للصكوك بالسوق وذلك على الرؼم من 
الفترات ؼٌر المستقرة التً شهدتها تلك الفترة من تفشً فٌروس كورونا1وتعد الشركة العربٌة للمشروعات والتطوٌر العمرانً من 

مجال التطوٌر العقاري ولدٌها سابقة اعمال وخبره كبٌرة فً هذا المجال، وٌعتبر هذا اإلصدار أول صفقة إصدار الشركات الرابدة فً 
الصكوك فً السوق المصري، كما أنها تعتبر أكبر صفقة إصدار وترتٌب دٌن بالجنٌه المصري للقطاع الخاص فً تارٌخ األسواق 

س بدور المستشار المالً األوحد والمنسق والمروج األوحد وضامن االكتتاب بالصفقة، المالٌة المصرٌة1وقامت المجموعة المالٌة هٌرمٌ
 المصدر7 أموال الؽد وتقوم شركة المجموعة المالٌة هٌرمٌس للتصكٌك ش1م1م1 بدور الشركة المصدرة1

 % فً العام المالً الجاري 7.9-7.8معٌط ٌتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 

% بسبب 416% و415ارتفعت إلى بٌن  2323/23.6د معٌط، إن توقعات عجز الموازنة للعام المالً الجاري قال وزٌر المالٌة، محم
% سابقا1ونسبة العجز 412"، وذلك فً اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكانت الحكومة تستهدؾ نسبة 6.-أزمة "كوفٌد

% المستهدفة فً 310حالة استمرار األزمة حتى نهاٌة دٌسمبر، مقابل نسبة  % ف415ًالمتوقعة للعام المالً المقبل قد ترتفع إلى 
% خالل العام المالً 55مشروع الموازنة، وفقا لمعٌط1 وأضاؾ معٌط أن نسبة الدٌن العام للناتج المحلً اإلجمالً قد ترتفع أٌضا إلى 

ٌضا لدٌسمبر1 وقد تعنً الزٌادة الطفٌفة احتمال أن تكون % المستهدفة سابقا فً حال استمرار األزمة أ50مقابل  2323/.232المقبل 
الحكومة تخطط للمزٌد من االقتراض الحتواء عجز الموازنة أثناء مكافحتها انتشار الفٌروس1وأضاؾ معٌط أنه كان من المتوقع أن 

" فمن المتوقع انخفاض هذا 6.-فٌد% إال أنه بعد وقوع أزمة "كو2ٌحقق مشروع مٌزانٌة السنة المالٌة المقبلة فابضا أولٌا بنسبة 
% فقط1وتؤتً التوقعات بارتفاع العجز بعد أسبوع من تؽٌٌر الحكومة أٌضا لتوقعاتها هذا األسبوع بشؤن النمو 313الفابض األولً إلى 

ا فً % بناء على انتهابه012% إذا استمرت األزمة حتى دٌسمبر مقابل توقعات سابقة بنمو 2إلى  2323/.232للعام المالً 
%1 ووفقا لتقدٌرات المعهد فً 13.ٌونٌو1وفٌما ٌتعلق بالعام المالً الحالً، ٌتوقع معهد التموٌل الدولً أن ٌنمو االقتصاد المصري بنحو 

)من ٌناٌر  2323/23.6% خالل النصؾ الثانً من العام المالً 212مذكرة أصدرها ٌوم األحد، فإن االقتصاد المصري سٌنكمش 
  المصدر7 روٌترز(1 23.6% فً الستة أشهر األولى من العام المالً )من ٌولٌو إلى دٌسمبر 211ما نما بـ إلى ٌونٌو(، بعد

 "صندوق مصر السٌادي"و"كونكورد إنترناشٌونال" ٌطلقان صندوقاً لالستثمار بقطاع الصحة 

ومقرها نٌوٌورك، الٌوم عن توقٌع مذكرة أعلن صندوق مصر السٌادي وشركة إدارة االستثمارات كونكورد إنترناشٌونال انفستمنتس، 
تتضمن تعاون الكٌانٌن لتؤسٌس شركة مشتركة إلدارة صندوق متخصص فً قطاع الرعاٌة الصحٌة1وأوضح الصندوق  (MOUتفاهم )

 033أنه من المقرر أن ٌستثمر الصندوق بشكل أساسً فً مصر، وكذلك الشرق األوسط وأفرٌقٌا1وٌبلػ حجم الصندوق المستهدؾ 
لٌون دوالر، كمرحلة أولٌة وٌهدؾ إلى تعظٌم قٌمة األصول على المدى الطوٌل من خالل االستفادة من فرص االستثمار المباشر فً م

مصر1وأشار البٌان إلى أن الصندوق سٌعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبٌة مباشرة كبٌرة، وكذلك خلق فرص االستثمار المشترك فً 
دوق مصر السٌادي من خالل الصندوق الجدٌد الى خلق منصة رعاٌة صحٌة متنوعة تستفٌد من مشارٌع اخرى ضخمة1وٌهدؾ صن



 

 

تزاٌد عدد السكان فً مصر الذٌن ٌحتاجون لخدمات رعاٌة صحٌة مختلفة، كما ٌسعى إلنشاء كٌانات رعاٌة صحٌة عالمٌة موجهة 
الواعدة فً هذا القطاع، واألصول ؼٌر المستؽلة ودعم  للتصدٌر تؽطً األنشطة الصحٌة المختلفة، إلى جانب تعظٌم قٌمة الشركات

التخصصات الجدٌدة، مستؽلة بذلك موقع مصر الفرٌد واالنخفاض النسبً لتكالٌؾ اإلنتاج والخدمات الصحٌة بمصر لتصدٌرها الى 
ربٌس مجلس إدارة صندوق مصر أوروبا والشرق األوسط وأفرٌقٌا1من جانبها، قالت هالة السعٌد وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة و

السٌادي، إن االستثمار فً الرعاٌة الصحٌة من أولوٌات الحكومة المصرٌة فً هذا الوقت الذي ٌواجه فٌه العالم أزمة فٌروس كورونا 
للتنمٌة المستدامة1وأكدت الوزٌرة أن  2303المستجد، كما أن االهتمام بصحة المواطن المصري هو جزء ربٌسً من رإٌة مصر 

التركٌز على القطاع الصحً ٌرتبط ببرنامج عمل الحكومة فً إطار بناء اإلنسان المصري عبر تطبٌق نظام صحً متكامل قادر على 
تحسٌن المإشرات الصحٌة وتحقٌق التؽطٌة الشاملة لكل المواطنٌن1وأضافت السعٌد أن إنشاء صندوق متخصص لالستثمار فً خدمات 

دور صندوق مصر السٌادي فً اإلسراع فً جذب االستثمارات إلى أصول الدولة بهدؾ تعظٌم  الرعاٌة الصحٌة المتنوعة؛ ٌعكس
اعتبرت القطاع الخاص شرٌكاً  2303قٌمتها، مع زٌادة مشاركة القطاع الخاص فً االقتصاد المصري1وشددت على أن رإٌة مصر 

فٌذ الجزء األكبر من المشروعات، فً حٌن تلعب الدولة أساسٌاً فً مسٌرة التنمٌة، حٌث تقع على عاتق القطاع الخاص مسبولٌة تن
دورها كمنظم فعال فً رسم السٌاسات ووضع المعاٌٌر والمتابعة والمراقبة1وقال أٌمن سلٌمان الربٌس التنفٌذي لصندوق مصر السٌادي7 

ً مجال الصحة عملٌة تؤسٌس شركة "لقد بدأ صندوق مصر السٌادي وشركة كونكورد إنترناشٌونال انفستمنتس كؤحد شركاء االستثمار ف
إدارة مشتركة لجذب وإدارة االستثمارات، فً صندوق لالستثمار فً خدمات الرعاٌة الصحٌة واألدوٌة، ٌهدؾ لتعظٌم قٌمة أصول 

إدارة الدولة والقطاع الخاص على المدى الطوٌل، ونحن سعداء بهذه الشراكة، ونتطلع لالستفادة من خبرة كونكورد الواسعة فً مجال 
مشروعات الرعاٌة الصحٌة"1وأضاؾ سلٌمان7 "دور صندوق مصر السٌادي بالػ األهمٌة فً جذب االستثمارات إلى تلك األصول 

حول  COVID-19خاصة مع وجود حاجة متزاٌدة لالستثمار فً تحدٌث وتوسٌع مرافق الرعاٌة الصحٌة، ومع استمرار تفشى وباء 
القتصاد العالمً، فإنه من الضروري بالنسبة لنا أن نكون جاهزٌن وأن نخلق حلوالً من شؤنها أن تقلل العالم وتزاٌد أثاره السلبٌة على ا

الضؽط الذي سببه الفٌروس على أنظمة الرعاٌة الصحٌة فً المنطقة والعالم"1وأكد سلٌمان أن كالً من قطاعً الرعاٌة الصحٌة واألدوٌة 
ع مذكرة التفاهم الٌوم ٌتوج جهودنا الجماعٌة فً جذب االستثمار األجنبً المباشر الى كانا على رأس قابمة أولوٌات الصندوق، وتوقٌ

تلك المجاالت1ومن ناحٌته، قال محمد صالح ٌونس، ربٌس مجموعة كونكورد7 "تود مجموعة كونكورد أن تشكر هالة السعٌد، وزٌرة 
و أٌمن سلٌمان، الربٌس التنفٌذي لصندوق مصر السٌادي،  التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة وربٌس مجلس إدارة صندوق مصر السٌادي،

على اختٌارنا كشرٌك فً إنشاء هذا الصندوق، ونحن نإمن أنه مع فرٌق اإلدارة القوي للصندوق السٌادي بجانب الدعم الحكومً الكبٌر 
فنا الطموحة"1وأضاؾ ٌونس7 "ٌوجد وفرٌق اإلدارة المحترؾ فً كونكورد وخبرته الطوٌلة فً هذا المجال فإننا سوؾ نصل إلى اهدا

طلب مستمر على هذه الصناعة التً تشمل منتجً األدوٌة ومقدمً الخدمات التشخٌصٌة مثل معامل التحالٌل ومراكز االشعة وخدمات 
مدٌر التمرٌض والمستشفٌات والعٌادات وؼٌرها من المرافق الصحٌة المتخصصة، والتً تشهد معدل نمو سنوي مرتفع"1وأكد ٌونس أن 

الصندوق سٌقوم باختٌار االستثمارات الواعدة من الدولة والقطاع الخاص لخلق استثمارات متنوعة فً قطاع الرعاٌة الصحٌة بهدؾ 
تعظٌم قٌمتها على مدى فترة االستثمار، مشٌراً إلى الفرص الهابلة للتوسع فً أفرٌقٌا والشرق األوسط باستخدام موارد السوق الكبٌرة 

  ً مصر والتً تمنح للصندوق فرصة فرٌدة1"والمتنامٌة ف

  2019ملٌار دوالر بنهاٌة  112.6المركزي ٌعلن ارتفاع الدٌن الخارجً لـ

ملٌار دوالر، بنهاٌة الربع الثانً من  2134..ارتفاع الدٌن الخارجً لمصر إلى  33/32/2323أعلن البنك المركزي فً بٌان له ٌوم 
ملٌار دوالر عن الربع األول من ذات العام المالً حٌث بلػ بنهاٌة سبتمبر  010ٌمتها حوالً ، بزٌادة ق23.6/2323العام المالً 

ملٌار دوالر بنهاٌة  6313.2ملٌار دوالر، حٌث بلػ  3.، بحوالً 23.6ملٌار دوالر1وارتفع الدٌن الخارجً خالل عام  36103.
، فٌما 23.6ملٌار دوالر بنهاٌة دٌسمبر  3.1053.وٌل األجل 1وبحسب بٌانات البنك المركزي، بلػ الدٌن الخارجً ط23.5دٌسمبر 

ملٌار دوالر فً سبتمبر الماضً، ونحو  651026ملٌار دوالر1وكان الدٌن طوٌل األجل قد سجل  1251..بلػ الدٌن قصٌر األجل 
ملٌار  .3101.الماضً وملٌار دوالر فً سبتمبر  1300..، أما قصٌر األجل فقد بلػ 23.5ملٌار دوالر نهاٌة دٌسمبر  .53124

 23.51دوالر فً نهاٌة 

 % انخفاضاً بقٌمة العجز فً المٌزان التجاري المصري خالل فبراٌر 51.4اإلحصاء: 

بالمابة خالل فبراٌر  2.11أظهرت بٌانات الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء، انخفاض قٌمة العجز فً المٌزان التجاري بنسبة 
ملٌار دوالر خالل  162.وي1 وقال الجهاز فً بٌان الٌوم األربعاء، إن قٌمة العجز فً المٌزان التجاري بلؽت الماضً على أساس سن

بالمابة حٌث بلؽت  010ملٌار دوالر لنفس الشهر من العام السابق1وارتفعت قٌمة الصادرات بنسبة  .113مقابل  2323شهر فبراٌر 
ملٌار دوالر لنفس الشهر من العام السابق، وٌرجع ذلك إلى ارتفاع قٌمة  .213قابل ملٌار دوالر خالل شهر فبراٌر الماضً م 2136

بالمابة، وأدوٌة  3210بالمابة، وفواكه طازجة بنسبة  11..صادرات بعض السلع وأهمها7 )عجابن ومحضرات ؼذابٌة متنوعة بنسبة 



 

 

(1وانخفضت قٌمة صادرات بعض السلع خالل شهر بالمابة 2213بالمابة، وخضر مجمدة أو مبردة بنسبة  0211ومحضرات صٌدلة 
 313بالمابة، ومالبس جاهزة بنسبة  20فبراٌر الماضً مقابل مثٌلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها )منتجات البترول بنسبة 

 1131بالمابة حٌث بلؽت  2616بالمابة(1وانخفضت قٌمة الواردات بنسبة  .221بالمابة، والبترول الخام بنسبة  23بالمابة، أسمده بنسبة 
ملٌار دوالر لنفس الشهر من العام السابق، وٌرجع ذلك إلى انخفاض قٌمة واردات  3132مقابل  2323ملٌار دوالر خالل شهر فبراٌر 

 .351بالمابة، ومنتجات البترول بنسبة  2212بالمابة، وقمح بنسبه  2513بعض السلع وأهمها7 )مواد أولٌة من حدٌد أو صلب بنسبة 
مقابل مثٌلتها لنفس  2323بالمابة(1وارتفعت قٌمة واردات بعض السلع خالل شهر فبراٌر  0312بالمابة، ولدابن بؤشكالها األولٌة بنسبة 

 312.بالمابة، وذرة بنسبة  2010بالمابة، وسٌارات ركوب بنسبة  0212.الشهر من العام السابق وأهمها7 )البترول الخام بنسبة 
  المصدر7 مباشربالمابة(1  0513ت مكررة بنسبة بالمابة، وزٌو

 اتفاقٌة تسوٌة جدٌدة لألعباء التصدٌرٌة المتؤخرة  41مصر.. توقٌع 

شركة مصدرة محلٌة وأجنبٌة، اتفاقٌات تسوٌة للمستحقات المتؤخرة لدى صندوق تنمٌة  .1وقع وزٌر المالٌة والتجارة والصناعة مع 
الرباسٌة من القٌادة السٌاسٌة بمساندة القطاعات االقتصادٌة والتصدٌرٌة، لتعظٌم القدرات اإلنتاجٌة  الصادرات؛ وذلك تنفٌذاً للتكلٌفات

خاصة فً ظل أزمة فٌروس كورونا المستجد1وقال محمد معٌط وزٌر المالٌة فً بٌان صادر الٌوم األربعاء، إن التوقٌع سٌسهم فً توفٌر 
تتمكن من ضخها فً اإلنتاج، واالحتفاظ بالعمالة مع االلتزام الكامل بكل اإلجراءات السٌولة النقدٌة لهذه الشركات المصدرة حتى 

االحترازٌة والتدابٌر الوقابٌة1وأكد أن هناك تكلٌفات رباسٌة واضحة للحكومة بمساندة المصدرٌن، وسرعة رد األعباء التصدٌرٌة 
مالٌٌن  2رة للمصدرٌن لدى صندوق تنمٌة الصادرات بحد أدنى بالمابة من المستحقات المتؤخ 03المتؤخرة، موضحاً أنه سٌتم سداد 

جنٌه لكل منهم قبل نهاٌة العام المالً الحال1ًوأشار إلى أن ذلك فً إطار الجهود التً تبذلها الحكومة لمساندة القطاعات االقتصادٌة، 
م استقرار االقتصاد القوم1ًوأضاؾ أن توقٌع هذه المستجد، على النحو الذي ٌرسً دعاب« كورونا»والحد من التؤثٌرات السلبٌة لفٌروس 

االتفاقٌات، ٌؤتً استمراراً لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدٌر، التً أثمرت عن تسوٌة المستحقات المتؤخرة للمصدرٌن، 
ا 44ممثلً  ًٌ ، وفتح آفاق دولٌة جدٌدة لها، على شركة محلٌة وأجنبٌة، بما ٌسهم فً تعزٌز القدرات التنافسٌة للمنتجات المصرٌة عالم

النحو الذي ٌساعد فً توسٌع القاعدة التصدٌرٌة1وأشار إلى أن المصدرٌن ٌصرفون مستحقاتهم المالٌة المتؤخرة لدى صندوق تنمٌة 
جامع  المستجد1ومن جانبها، أكدت نٌفٌن« كورونا»الصادرات دون الحاجة إلى تقدٌم شهادة بالموقؾ الضرٌبً طوال أزمة فٌروس 

وزٌرة التجارة والصناعة، أن هذا التوقٌع ٌؤتً استكماالً لجهود الحكومة فً مساندة قطاع التصدٌر وبصفة خاصة خالل المرحلة 
الحالٌة1وذكرت أن المبادرات واإلجراءات االستثنابٌة التً اتخذتها الحكومة لمساندة الشركات المصدرة منذ فترة انتشار فٌروس كورونا 

ندة الشركات المصدرة، لتوفٌر السٌولة المالٌة الالزمة الستمرار دوران عجلة اإلنتاج، األمر الذي ٌسهم فً زٌادة معدالت استهدفت مسا
 المصدر7 مباشرالتصدٌر والحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع بل وتوفٌر فرص عمل جدٌدة كنتٌجة طبٌعٌة لزٌادة معدالت اإلنتاج1

  2020ماٌو  10

 2020ملٌون جنٌه استثمارات جدٌدة خالل  300إلى  250تعتزم ضخ « ن سٌنا فارمااب»

 فرعا بمختلؾ أنحاء الجمهورٌة 32محمد محمود7 ال تؤثٌر لفٌروس كورونا على سٌر العمل بالشركة11 ونمتلك 

م الجارى، بهدؾ افتتاح فروع ملٌون جنٌه خالل العا 033إلى  223تعتزم شركة ابن سٌنا فارما ضخ استثمارت بقٌمة تترواح بٌن 
جدٌدة وتجدٌد القابمة وإطالق خدمات األون الٌن 1وأضاؾ محمد محمود، مدٌر عالقات المستثمرٌن بالشركة فى تصرٌحات خاصة 

فروع جدٌدة بؤماكن مختلفة إلى جانب تجدٌد القابمة  1، أن االستثمارات الجدٌدة ستتوزع على عدة محاور، منها افتتاح «المال»لـ
بالفعل، وإطالق مشارٌع إلكترونٌة ونظم تشؽٌلٌة جدٌدة1ولفت إلى أن شركته كانت تستهدؾ منذ فترة تفعٌل خدمات األون الٌن، بما ٌتٌح 

دفعت للتعجٌل بتفعٌل الخدمة تسهٌالً على « كورونا»للعمالء من الصٌدلٌات والمستشفٌات إجراء الطلبٌات أون الٌن، موضًحا أن أزمة 
السلبٌة لم تطل أعمال الشركة، موضًحا أنها تواصل نشاطها بالشكل « كورونا»مدٌر عالقات المستثمرٌن إن تؤثٌرات  العمالء1وقال

« كورونا»ألؾ رسالة توعٌة بمخاطر  233المعتاد1وأشار إلى أن شركته ساهمت بدور توعوى لمجتمع الصٌادلة، وقامت بإرسال 
ألؾ  12تتعامل تقرًٌبا مع « ابن سٌنا»مصرٌة فى التصدى للفٌروس المستجد1ولفت إلى أن وكٌفٌة الوقاٌة منها بؽرض مساندة الدولة ال

ألؾ فرد مهتم بالقطاع  23.صٌدلٌة ٌتم تورٌد األدوٌة لها، كما أن صفحات الشركة على مواقع التواصل االجتماعى تضم أكثر من 
لوقاٌة منه1وأظهرت نتابح أعمال شركة ابن سٌنا فارما ارتفاع الصٌدلى، وهو ما ٌتم استؽالله فى التوعٌة بمخاطر الفٌروس وطرق ا

 313.، كما ارتفعت المبٌعات إلى 23.5ملٌون جنٌه خالل  23212ملٌون جنٌه العام الماضى، مقارنة مع  02514صافى الربح إلى 
جنٌه  3103نٌه، مقارنة مع ج 3104إلى  23.6ملٌار جنٌه، وارتفع نصٌب السهم من صافى أرباح  010.ملٌار جنٌه، مقارنة مع 



 

 

شركة من أبرز أسماء صناعة  023، وتعمل فى مجال توزٌع األدوٌة ألكثر من .1233وتؤسست ابن سٌنا فارما عام 23.5خالل 
 المصدر7 المالألؾ عمٌل1 12األدوٌة على الساحة المحلٌة والدولٌة، وتخدم أكثر من

 نشٌط البورصة تشمل خفض مقابل الخدمات.. حزمة قرارات حكومٌة لت

أصدر ربٌس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولً ٌصدر حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على عملٌات التداول فً البورصة 
 المصرٌة لزٌادة تنافسٌتها بٌن األسواق األخرى

 خفض تكلفة المعامالت فً البورصة المصرٌة لتصبح سوقا أكثر تنافسٌة

ربٌس هٌبة الرقابة المالٌة بحزمة القرارات الصادرة عن ربٌس مجلس الوزراء بناء على  –د عمران من جانبه، رحب الدكتور محم
اقتراح من مجلس إدارة الهٌبة بهدؾ تنمٌة سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبٌة لالستثمارات عبر خفض تكلفة المعامالت بالبورصة 

اق المال اإلقلٌمٌة والعالمٌة1وقال ربٌس الهٌبة انه سٌسرع فً إصدار القرار المصرٌة لتصبح سوقا أكثر تنافسٌة بٌن نظٌرتها من أسو
التنفٌذي لتطبٌق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهٌبة وادخاله حٌز التنفٌذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجدٌدة 

ن األسواق المالٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة ولتصبح السوق المصرٌة بالجرٌدة الرسمٌة، لتشجٌع االستثمار وخلق بٌبة استثمارٌة تنافسٌة بٌ
األقل تكلفة فً مقابل الخدمات عن عملٌات التداول التً تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة باألسواق المحٌطة1وأوضح د1 عمران 

كلفة مقابل الخدمات المحصلة من قد خفضت ت 2323( لسنة 3.2.(، )3.1.(، )3.0.أن قرارات ربٌس مجلس الوزراء أرقام )
مإسسات السوق عن عملٌات التداول بالبورصة المصرٌة حٌث تم تخفٌض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العملٌات 

حسب قرار  فً المابة ألؾ وذلك 2.التً تتم على األوراق المالٌة المقٌدة لدى البورصة المصرٌة لتصبح عشرة فً المابة ألؾ بدالً من 
على  ٠٢٠٢لسنة  1.3.1وبحسب عمران فقد نص قرار السٌد ربٌس مجلس الوزراء 2323لسنة  3.0.ربٌس مجلس الوزراء رقم 

فً المابة ألؾ، ولزٌادة أحجام التعامل بالسوق المصرٌة  212.مقابل خدمات المقاصة والتسوٌة لتصبح عشرة فً المابة ألؾ بدال من 
لس الوزراء ذات الخصم على األنشطة المتخصصة لٌتم سداد عشرة فً المابة ألؾ من قٌمة كل عملٌة تتم فقد منحت قرارات ربٌس مج

وأضاؾ د1 عمران أن .(T+1، أو بآلٌة التعامل على األسهم فً الٌوم التالً )(T+0باستخدام آلٌة التعامل على األسهم فً ذات الجلسة)
بشؤن إعادة تنظٌم صندوق حماٌة المستمر قد نص على خفض مقابل الذي  2323( لسنة 3.2.قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )

فً المابة ألؾ بدالً من عشرة فً المابة آلؾ1ولفت د1 عمران ان ربٌس مجلس الوزراء سبق  2% لتصبح 23ٌتقاضاه الصندوق نسبة 
ترح مجلس إدارة الهٌبة العامة للرقابة بالموافقة على مق 23.6بتارٌخ األول من أكتوبر  23.6لسنة  2006وان أصدر القرار رقم 

المالٌة بتعدٌل النظام األساسً لصندوق صندوق حماٌة المستثمر والذي تضمن خفض ما ٌتقاضاه الصندوق على قٌمة المعاملة المسجلة 
جلس الوزراء قد بالفاتورة لتصبح عشرة فً المابة ألؾ بدال من عشرون فً المابة ألؾ1وأكد ربٌس الهٌبة أن حزمة قرارات ربٌس م

نصت على تخفٌض مقابل الخدمات عن عملٌات التداول على السندات وصكوك الدٌن وأدوات الدٌن األخرى المقٌدة بالبورصة بنسبة 
 المصدر7 المال% عن مقابل الخدمات عن عملٌات التداول على األسهم بعد تعدٌلها مما ٌساهم فً زٌادة التعامل على أدوات الدٌن231خفض 

 ملٌار جنٌه  230لـ 150ى: رفع الموازنة االستثمارٌة المقترحة للعام المالى المقبل من مدبول

ملٌار جنٌه، بٌنما رفعت  23.قال الدكتور مصطفى مدبولً، ربٌس مجلس الوزراء، أن الموازنة االستثمارٌة للعام المالً الحالً تبلػ 
ملٌار جنٌه، للتوسع فً تنفٌذ المشروعات التنموٌة والخدمٌة  203إلى  الحكومة قٌمتها فً الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل

 المختلفة، هذا بخالؾ موازنة هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، التً ستزٌد هً األخرى فً العام المالً المقبل، وبالتالً سٌكون هناك
1جاء ذلك خالل لقاء الدكتور مصطفى مدبولً، ربٌس حجم هابل من المشروعات واألعمال، وسٌكون لشركات المقاوالت فرص واسعة

مجلس الوزراء، مع ممثلً قطاعً التطوٌر العقاري والمقاوالت، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزٌر اإلسكان والمرافق 
ي، وكذا قطاع والمجتمعات العمرانٌة1أكد الدكتور مصطفى مدبولً، ربٌس مجلس الوزراء، الحرص على دعم قطاع التطوٌر العقار

المقاوالت فً ظل الظروؾ الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فٌروس كورونا، فهذان القطاعان، أو قطاع التشٌٌد والبناء بوجه عام، ٌحقق 
ٌد على أهداؾ الدولة فً التنمٌة، وتنفٌذ الخدمات المختلفة للمواطنٌن، وكذا توفٌر فرص العمل بكثافة، كما ان هذا القطاع ٌرتبط به ما ٌز

صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أٌضاً دعم الصناعة الوطنٌة1وخالل اللقاء استمع ربٌس الوزراء إلى مقترحات  63
ممثلً قطاع التطوٌر العقاري، فً هذه المرحلة، والتً تمثلت فً عدد من التٌسٌرات من البنك المركزي، وقد تم التقدم بهذه المقترحات 

لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهماً مبدبٌاً ووعد ببحثها، ومنها التوسع فً مبادرات التموٌل العقاري بالفعل 
المطروحة، عن طرٌق زٌادة عدد المستفٌدٌن، برفع سقؾ قٌمة الوحدات المستفٌدة من التموٌل، وكذا زٌادة المساحة للوحدة الممولة عن 

مطالب بشؤن تٌسٌرات سداد الضرابب، ووعد الدكتور مصطفى مدبولً بالتنسٌق مع محافظ البنك م، كما تم طرح بعض ال23.
المركزي ووزٌر المالٌة، ودراسة هذه المطالب1وأكد ممثلو قطاع المقاوالت قدرتهم على توفٌر التموٌل المطلوب للتوسع فً تنفٌذ 

كبٌراً من المعدات، ولدٌهم أٌضاً اعداد كبٌرة من العمالة، خاصة مع الزٌادة مشروعات البنٌة األساسٌة، حٌُث إنهم ٌمتلكون حالٌاً عدداً 



 

 

الكبٌرة فً المشروعات المنفذة فً السنوات الماضٌة، ومستعدون لالنطالق مع الدولة فً تنفٌذ مشروعات كبرى، خاصة فً البنٌة 
داد المستحقات وبصورة منتظمة1وأكد الدكتور عاصم األساسٌة1كما طلبوا الحصول على تٌسٌرات فً الفوابد البنكٌة، وكذا سرعة س

الجزار أن هناك تكلٌفات من ربٌس الجمهورٌة، وربٌس الوزراء بزٌادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنٌة األساسٌة، 
 صدر7 جرٌدة البورصةالممإكداً فً الوقت نفسه اإلسراع فً دفع مستحقات جمٌع شركات المقاوالت، مع فتح المشروعات الجدٌدة1

 الحكومة المصرٌة تقر تعدٌل بعض أحكام قانون ضرٌبة الدمغة والضرٌبة على الدخل 

، 653.لسنة  ...وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعدٌل بعض أحكام قانون ضرٌبة الدمؽة الصادر بالقانون رقم 
1وٌنص مشروع القانون على تؤجٌل العمل بالضرٌبة على األرباح 2332نة لس .6وقانون الضرٌبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

، وال ٌسري هذا التؤجٌل على .232الرأسمالٌة التً ٌحصل علٌها المقٌمون من األشخاص الطبٌعٌٌن واالعتبارٌٌن حتى نهاٌة عام 
واالعتبارٌٌن من التصرؾ فً السندات الضرٌبة على األرباح الرأسمالٌة التً ٌحصل علٌها المقٌمون من األشخاص الطبٌعٌٌن 

فً  122.فً األلؾ، وتحمل المشتري المقٌم  122.الحكومٌة1وٌنص مشروع القانون على تحمل البابع ؼٌر المقٌم ضرٌبة دمؽة بواقع 
رٌبة الدخل عند األلؾ، وذلك من إجمالً قٌمة البٌع، وال ٌكون أي منهما خاضعاً للضرٌبة على األرباح الرأسمالٌة المقررة بقانون ض

فً األلؾ، وتحمل  312قٌامه بالتصرؾ فً األوراق المالٌة إلى الؽٌر1كما ٌنص على تحمل الممول البابع المقٌم ضرٌبة دمؽة بواقع 
فً األلؾ، وذلك من إجمالً قٌمة البٌع، مع خضوع أي منهما للضرٌبة على األرباح الرأسمالٌة المقررة بقانون  312المشتري المقٌم 

ة الدخل عند قٌامه بالتصرؾ فً األوراق المالٌة إلى الؽٌر1كما نص مشروع القانون على التمٌٌز فً المعاملة الضرٌبٌة بٌن ضرٌب
 المصدر7 مباشراألوراق المالٌة المقٌدة ببورصة األوراق المالٌة المصرٌة واألوراق ؼٌر المقٌدة بها، للتشجٌع على القٌد فً البورصة1

 أشهر  3دات الجمارك المصرٌة من الرسوم والغرامات فً ملٌار جنٌه إٌرا 1.4

، واتخاذ 2323ألؾ عملٌة تهرٌب خالل الربع األول من العام الجاري  .216أعلنت مصلحة الجمارك المصرٌة، عن إحباط 
لؽرامات المستحقة خالل اإلجراءات القانونٌة المقررة1وأوضحت الجمارك، فً بٌان صادر الٌوم الخمٌس، أن القٌمة اإلجمالٌة للرسوم وا

ألؾ محضر تهرب جمركً ٌتعلق  0104ملٌار جنٌه1وأضافت أنه تم تحرٌر  111.الفترة من ٌناٌر حتى مارس الماضً بلؽت نحو 
محضراً ٌتعلق بمحاوالت تهرٌب مواد مخدرة،  256ملٌون جنٌه، و 06125باإلعفاءات والنظم الخاصة بقٌمة مستحق علٌها تبلػ نحو 

 55111جهزة تنصت وكامٌرات مراقبة، ومهمات عسكرٌة، وأسلحة وذخابر، وسجابر، بلؽت قٌمة المستحق علٌها نحو ومنشطات، وأ
محضراً ٌتعلق بمحاوالت تهرٌب مالبس جاهزة، وأدوٌة، ومكمالت ؼذابٌة، وخمور،  213ملٌون جنٌه1كما شملت المحاضر أٌضاً 

ملٌون جنٌه1وأشارت الجمارك كذلك إلى  0416.مة المستحق علٌها نحو ومستلزمات وأجهزة طبٌة، ومستحضرات تجمٌل، بلؽت قٌ
محضراً ٌتعلق بمحاوالت تهرٌب مبٌدات حشرٌة، وأصناؾ متنوعة، وسلع مرفوضة رقابٌة، وأجهزة محمول  041تحرٌر 

بإثبات الحالة وفرق محضر ٌتعلق  332.ملٌون جنٌه1فٌما تم تحرٌر   202112واكسسواراتها، وألعاب نارٌة بلؽت مستحقاتها نحو
ملٌون جنٌه1وتحرٌر  20121.القٌمة والمناطق الحرة سٌارات وقطع ؼٌار، وتقدٌم فواتٌر بقٌم أقل ومخالفة صادر بلؽت مستحقاتها نحو 

 4ألؾ جنٌه، إضافة إلى تحرٌر  ...ألؾ دوالر أمرٌكً، و 22محضراً، وإحباط محاوالت تهرٌب النقد األجنبً، حٌث تم ضبط  03
 المصدر7 مباشر ملٌون جنٌه1 411لمشؽوالت ذهبٌة وفضٌة بلؽت مستحقاتها نحو  محاضر
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% من متحصالت اكتتاب زٌادة رأس المال والمساهمون ٌقرون 42.3أرابٌا انفستمنتس تستخدم 
 نتائج األعمال وزٌادة رأسمال "تابعة"

بالمابة من متحصالت االكتتاب فً زٌادة  1210ملٌون جنٌه بنسبة  214..قالت شركة أرابٌا انفستمنتس هولدنج، إنه تم استخدام نحو 
1وأضافت أربٌا فً بٌان 23.6دٌسمبر  6ملٌون جنٌه بنهاٌة دٌسمبر الماضً، وتم قٌدها فً  233121رأس مال الشركة البالؽة نحو 

ملٌون جنٌه تم استثماراتها فً أوعٌة  14150.لػ لبورصة مصر ٌوم األحد، أنه تم استخدام القٌمة ف7ًوأوضحت، أن القٌمة المتبقٌة تب
قالت شركة  ادخارٌة بنكٌة وأذون خزانة لخٌن استخدامها فً األؼراض المخصصة لها وفقاً لقرارات الجمعٌة العامة فً هذا الشؤن1

ٌارات عن طرٌق شركة ٌو أي أرابٌا انفستمنتس هولدنج، إن الجمعٌة العامة العادٌة وافقت على زٌادة رأسمال شركة رواج لتجارة الس
بالمابة فً الشركتٌن دون  66166فاٌنانس المملوكة بالكامل لها1وأضافت أرابٌا فً بٌان لبورصة مصر، الٌوم األحد، أن نسبتها تبلػ 

جمعٌة على مشاركتها فً الزٌادة )ولم تحدد نسبتها حتى اآلن(1وأعلنت الشركة إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة لٌصبح كالتال7ً ووافقت ال
1ووافقت الجمعٌة على إعادة توجٌه متحصالت االكتتاب 23.6اعتماد تقرٌر مجلس اإلدارة والقوابم المالٌة المجمعة والمستقلة عن عام 

بالمابة من أسهم الشركة وإلى االستثمار فً األنشطة المالٌة ؼٌر  3.الخاص بقطاع المقاوالت والبناء إلى شراء أسهم حزٌنة فً حدود 



 

 

نكٌة وإلى االستحواذ على حصص فً قطاعات استراتٌجٌة واعدة بالشركات التً تراجعت أسعار أسمهما بقوة مإخراً إذا توافرت الب
ملٌون جنٌه منذ بداٌة ٌناٌر الماضً حتى نهاٌة دٌسمبر  52115الفرصة المناسبة1 وحققت الشركة خالل العام الماضً، صافً ربح بلػ 

ملٌار جنٌه  122.جنٌه خالل العام السابق له1فٌما تراجعت إٌرادات الشركة خالل العام الماضً لتسجل  ملٌون 42144الماضً، مقابل 
 11.0ملٌار جنٌه خالل العام السابق له1وبشؤن القوابم المستقلة، تراجعت خسابر الشركة المستقلة لتسجل  .11.بنهاٌة دٌسمبر، مقابل 

 المصدر7 مباشر 23.51نٌه خالل ملٌون ج 6103، مقابل 23.6ملٌون جنٌه خالل 

 2020% خالل أبرٌل 5.9اإلحصاء المصري: معدل التضخم السنوي ٌسجل 

، على 2323بالمابة، خالل أبرٌل  13.قال الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء، إن معدل التضخم األساسً السنوي ارتفع بنسبة 
 2323لرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلكٌن إلجمالً الجمهورٌة لشهر أبرٌل أساس شهري1وأوضح الجهاز فً بٌان ٌوم األحد، أن ا

نقطة1وأرجع الجهاز، أسباب هذا االرتفاع إلى زٌادة أسعار  3215.نقطة، مسجالً ارتفاعاً عن مارس السابق له البالػ  3412.سجل 
 .61ة، ومجموعة األسماك والمؤكوالت البحرٌة بنسبة بالماب 612بالمابة، ومجموعة الخضروات بنسبة  016.مجموعة الفاكهة بنسبة 

بالمابة، ومجموعة خدمات مرضى العٌادات  312بالمابة، والمالبس الجاهزة بنسبة  311بالمابة، واأللبان والجبن والبٌض بنسبة 
على أساس سنوي، سجل معدل بالمابة1و 216بالمابة1وٌؤتً هذا على الرؼم من تراجع أسعار النقل الخاص بنسبة  316الخارجٌة بنسبة 

 المصدر7 مباشر بالمابة لنفس الشهر من العام السابق1 212.، مقابل 2323بالمابة لشهر أبرٌل  216التضخم السنوي إلجمالً الجمهورٌة 

 % متناقصة 8المركزي ٌبحث إضافة المقاوالت لمبادرة إقراض الصناعة والزراعة بفائدة 

طارق عامر، بؤنه سٌعرض على مجلس إدارة البنك خالل إجتماعه المقبل، إضافة قطاع صرح محافظ البنك المركزي المصري 
فً تصرٌح خاص لوكالة أنباء  -% متناقصة1وقال عامر5ملٌار جنٌه، لتموٌل الصناعة والزراعة بفابدة  33.المقاوالت لمبادرة الـ 

ناعة ،والتصنٌع الزراعً، من خالل إضافة قطاع المقاوالت إنه ٌسعى لتوسٌع قاعدة اإلستفادة من مبادرة دعم الص –الشرق األوسط 
 الذي تؤثر أٌضا باألوضاع الحالٌة الناتجة عن تداعٌات فٌروس كورونا1 

 % خالل شهرٌن بسبب كورونا29.6التجارة بٌن مصر وأمرٌكا تتراجع بنسبة 

ركة التبادل التجاري بٌن مصر والوالٌات المتحدة على ح”  6.-كوفٌد“أثرت التداعٌات السلبٌة الناتجة جراء تفشً فٌروس كورونا 
ملٌون دوالر فً مقابل  6331035% لتسجل نحو 2613األمرٌكٌة خالل شهري ٌناٌر وفبراٌر الماضٌٌن والتً تراجعت بنسبة 

ٌون دوالر مل 0361556% لتبلػ 1010، كما تراجعت خالل فبراٌر فقط بنسبة  23.6ملٌار  دوالر خالل الفترة ذاتها عام  1254.
% من إجمالً قٌمة التجارة الخارجٌة المصرٌة خالل أول شهرٌن من 213ملٌون دوالر1وتستحوذ امرٌكا على  32212.5فً مقابل 

على ” أموال الؽد“العام الجاري1أشارت نشرة التجارة الخارجٌة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء والتً حصل 
ملٌون دوالر1واستحوذت الوالٌات المتحدة  1301255المٌزان التجاري بٌن البلدٌن ٌصب فً صالح أمرٌكا بنحو  نسخة منها، إلى أن

% من قٌمة الصادرات المصرٌة خالل ٌناٌر وفبراٌر الماضٌٌن، حٌث بلؽت قٌمة وارداتها من مصر نحو 114األمرٌكٌة على 
%، حٌث تراجعت .201بتراجع  قدره  23.6الل نفس الشهرٌن من ملٌون دوالر خ 0231423ملٌون دوالر فً مقابل  22.1033

ملٌون دوالروتمثلت  أهم الصادرات المصرٌة للسوق  .60165.ملٌون دوالر فً مقابل  51.11..% لتسجل 06فً فبراٌر بنحو 
ملٌون دوالر فً مقابل  611132فً  المالبس الجاهزة ، وتوابعها من ؼٌر المصنرات بقٌمة  2323األمرٌكً خالل ٌناٌر وفبراٌر 

ملٌون  331525ملٌون دوالر فً مقابل  161163%، تلٌها مالبس وتوابعها من مصنرات بقٌمة 314ملٌون دوالر بتراجع  621363
 251043%1فٌما ارتفعت صادرات مصر من السجاد وأؼطٌة أرضٌات أخر من مواد نسٌجٌة ألمرٌكا لنحو 513.دوالر بتراجع 

%، 22ملٌون دوالر خالل نفس الشهر من العام الماضً  بنمو  221431شهرٌن من العام الجاري فً مقابل  ملٌون دوالر خالل أول
% ، بٌنما تراجعت من أسمدة  لنحو 22613ملٌون دوالر بنمو  01565ملٌون دوالر مقابل  21515.وزجاج ومصنوعاته لنحو 

% من .31كما استحوذت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على %6141.ملٌون دوالر بانخفاض  2146.ملٌون دوالر مقابل  31243.
ملٌون دوالر فً مقابل  3211615، حٌث بلؽت قٌمة صادراتها لمصر نحو 2323قٌمة الواردات المصرٌة خالل ٌناٌر وفبراٌر 

% لتبلػ 12بة %، حٌث انخفضت فً فبراٌر بنس0.15ملٌون دوالر خالل نفس الشهرٌن من العام الماضً  بتراجع قدره  6261633
ملٌون دوالر1وتمثلت أهم الواردات المصرٌة من أمرٌكا خالل أول شهرٌن من العام  1251204ملٌون دوالر مقابل  22.1412

ملٌون دوالر بتراجع  21.1526ملٌون دوالر فً مقابل  41125..الجاري  فً حبوب وأثمار زٌتٌة ونباتات طبٌة وعلؾ بقٌمة 
ملٌون دوالر بنمو   3.1334ملٌون دوالر فً مقابل  311222ت واألجهزة اآللٌة وأجزاإها بقٌمة %، تلٌها المراجل واالآل2.11

لنحو   2323%1فٌما انخفضت واردات مصر من اللحوم واألحشاء واالطراؾ الصالحة لألكل من أمرٌكا خالل ٌناٌر وفبراٌر  114
%، ومن لدابن 2.هرٌن من العام الماضً بتراجع  ملٌون دوالر خالل نفس الش 2.1322ملٌون دوالر فً مقابل  11161



 

 

ملٌون دوالر1كما بلؽت قٌمة واردات مصر من الطابرات  061153ملٌون دوالر مقابل  .02131% لتبلػ 410.ومصنوعاتها بنسبة 
 ملٌون دوالر1 31654.والسفن الفضابٌة واجزاإها من أمرٌكا خالل أول شهرٌن من العام الجاري نحو 

 

 الٌة تخفض مقابل الخدمات المستحق للهٌئة عن التداول بالبورصة المصرٌةالرقابة الم

وافق مجلس إدارة هٌبة الرقابة المالٌة المصرٌة، على خفض مقابل الخدمات المستحق للهٌبة عن عملٌات تداول األوراق واألدوات 
تً بالتزامن مع حزمة قرارات خفض تكلفة المعامالت المالٌة المقٌدة بالبورصة المصرٌة، لزٌادة أحجام التداول بالبورصة، والتً تؤ

خفض مقابل الخدمات  2323( لسنة 44بالبورصة1وأوضح ربٌس الهٌبة محمد عمران، فً بٌان الٌوم األحد، أن قرار المجلس رقم )
ة ألؾ وذلك من قٌمة كل فً الماب 2المستحق للهٌبة عن عملٌات تداول األوراق واألدوات المالٌة المقٌدة بالبورصة المصرٌة لٌكون 

%( للسندات وصكوك الدٌن وأدوات 23عملٌة وبحد أقصى قدره مابتان وخمسون جنٌه1وتابع7 "على أن تخفض هذه النسبة بواقع )
الدٌن األخرى"1وأكد ربٌس الهٌبة، أن القرار ٌؤتً حرصاً من الهٌبة على تنمٌة سوق رأس المال والعمل على جذب المزٌد من 

وتماشٌاً مع حزمة قرارات ربٌس مجلس الوزراء والتً خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مإسسات السوق االستثمارات 
صندوق حماٌة المستمر( عن عملٌات التداول بالبورصة المصرٌة  –شركة المقاصة واإلٌداع والقٌد المركزي  –)البورصة المصرٌة 

الوزراء المصري، أصدر األسبوع الماضً حزمة من القرارات لخفض مقابل  % لتكلفة المعامالت1ٌشار أن مجلس13بما ٌزٌد عن 
الخدمات على عملٌات التداول بالبورصة المصرٌة، بهدؾ تنمٌة سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبٌة لالستثمارات بٌن نظٌرتها من 

تكلفة مقابل  2323(( لسنة 3.2.  3.1.) (،3.0.أسواق المال اإلقلٌمٌة والعالمٌة1وخفض قرارات ربٌس مجلس الوزراء أرقام )
 المصدر7 مباشرالخدمات المحصلة من مإسسات السوق عن عملٌات التداول بالبورصة المصرٌة1

 ملٌار دوالر خالل شهرٌن  1.1مصر تستورد سٌارات وقطع غٌار بـ 

ات وأجزاإها وقطع الؽٌار خالل شهري ٌناٌر كشؾ الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء أن قٌمة فاتورة استٌراد مصر من السٌار
ملٌون دوالر1وأوضحت نشرة التجارة الخارجٌة  151ملٌار دوالر، حٌث سجلت فً فبراٌر  1.26.بلؽت نحو  2323وفبراٌر  

ا من الصادرة عن الجهاز والتً حصل أموال الؽد على نسخة منها،  ارتفاع قٌمة واردات السٌارات والجرارات والدراجات واجزاإه
ملٌون دوالر خالل نفس  2.1123ملٌون دوالر فً مقابل  421036% لتبلػ 1313تركٌا خالل أول شهرٌن من العام الجاري بنسبة 

 12323وارتفعت واردات  مصر من السٌارات والجرارات والدراجات واجزاإها من الصٌن خالل ٌناٌر وفبراٌر 23.6الفترة من 
1وكانت مبٌعات 23.6ملٌون دوالر خالل نفس الفترة من  661201دوالر فً مقابل  ملٌون 110.6..% لتبلػ 212.بنسبة 

ألؾ سٌارة خالل  221021ألؾ سٌارة فً مقابل  .0312السٌارات المستوردة قد ارتفعت خالل أول شهرٌن من العام الجاري لتسجل 
 2.01.30ٌر وفبراٌر الماضٌٌن لتبلػ نحو %1وزادت  قٌمة واردات سٌارات الركوب خالل ٌنا3212بنمو  23.6نفس الفترة من 

ملٌون دوالر1وبلؽت قٌمة واردات  12.1431البالؽة نحو  23.6% عن قٌمتها خالل ٌناٌر وفبراٌر 013.ملٌون دوالر بنمو قدره 
نقل ، وقٌمة واردات قطع ؼٌار واجزاء لوسابل ال 2323ملٌون دوالر خالل أول شهرٌن من  242مصر من السٌارات اآلخرى نحو 

ملٌون  231416ملٌون دوالر1وارتفعت قٌمة فاتورة استٌراد االتوبٌسات والمٌكروباص والمٌنً باص وحدات كاملة لتبلػ  .02نحو 
%1وزادت  قٌمة واردات 221بنمو  23.6ملٌون دوالر خالل ٌناٌر وفبراٌر  21330.دوالر خالل ٌناٌر وفبراٌر الماضٌٌن مقابل 

%1كما ارتفعت فاتورة .231ملٌون دوالر بنمو  061603ملٌون دوالر مقابل  141616ة لتبلػ مصر من الجرارات وحدات كامل
ملٌون دوالر خالل نفس  221336ملٌون دوالر مقابل  311233لتبلػ  2323استٌراد سٌارات نقل البضابع خالل اول شهرٌن من 

 321414% لتسجل 15.اخلٌة لوسابل النقل بنسبة %1كما زادت واردات اطارات خارجٌة وانابٌب د213.بنمو  23.6الشهرٌن من 
 .221.1ملٌون دوالر1وانخفضت قٌمة واردات مصر من عربات السٌارات لالستعماالت الخاصة لنحو   .31122ملٌون دوالر مقابل 

ه بتراجع قدر 23.6ملٌون دوالر خالل ٌناٌر وفبراٌر  0.1142ملٌون دوالر خالل ٌناٌر وفبراٌر الماضٌٌن فً مقابل 
فً  2323ملٌون دوالر خالل اول شهرٌن من  1512.4.% لتبلػ 114%1وتراجعت قٌمة واردات اجزاء السٌارات بنسبة 2613
 المصدر7 أموال الؽد ملٌون دوالر خالل نفس الشهرٌن من العام الماضً 1 221532.مقابل 
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 أوراسكوم للتنمٌة تعلن موعد إعادة فتح فنادقها

1وأضافت الشركة 2323ماٌو  2.وراسكوم للتنمٌة مصر، إنه من المقرر إعادة فتح فنادقها تدرٌجٌاً فً الجونة بدءاً من قالت شركة أ
، كما سٌتم فتح أبواب فنادق طابا هاٌتس اعتباراً من 2323ماٌو  .2فً بٌان لبورصة مصر، أنه سٌتم فتح جمٌع فنادق الجونة بحلول 



 

 

ماٌو الجاري أمام السٌاحة  2.الشركة إلى إعالن الحكومة رسمٌاً بإعادة فتح الفنادق والمنتجعات اعتباراً من 1وأشارت 2323ماٌو  .2
ٌونٌو  .بالمابة من طاقتها االستٌعابٌة حتى  22الداخلٌة1ونوه البٌان، بؤنه وفقاً للحكومة، سٌتم السماح للفنادق بالعمل بحد أقصى 

1وأوضحت الشركة أنه سٌكون عدد النزالء وفقاً للضوابط العامة 2323قتها اعتباراً من أول ٌونٌو بالمابة من طا 23، ثم بنسبة 2323
لمنظمة الصحة العالمٌة والتدابٌر الطبٌة الالزمة لضمان جودة أدوات الوقاٌة الشخصٌة ومواد التعقٌم1ومن ناحٌته، قال عبدالحمٌد 

للتنمٌة مصر7 "لقد تم استؽالل وقت التعلٌق المإقت لتشؽٌل الفنادق لمراقبة أبوٌوسؾ، العضو المنتدب التنفٌذي لشركة أوراسكوم 
إرشادات منظمة الصحة العالمٌة واإلجراءات الحكومٌة المتعلقة بالصحة العامة، لتطبٌق مجموعة من اإلجراءات الصحٌة وتدرٌب 

للنزالء والعاملٌن1وأضاؾ أبوٌوسؾ7 أنه نظراً ألن  الموظفٌن علٌها، والتً تضمن حرص واستمرار الفنادق فً توفٌر اإلقامة اآلمنة
السفر الدولً من وإلى مصر ال ٌزال معلقاً، من المتوقع زٌادة اإلشؽال فً الجونة من السوق الداخلً أكثر من المعتاد"1وذكر أنه نظراً 

جز الؽرؾ الفندقٌة، مما ساعد فً للوضع الحالً من عدم استقرار السفر، فقد قامت المجموعة بوضع تسهٌالت على شروط وأحكام ح
ملٌون جنٌه خالل الفترة من ٌناٌر إلى  432122الحفاظ على مستوٌات الطلب الالبقة على المدى القصٌر1وحققت الشركة أرباحاً بلؽت 

الشركة مع األخذ فً االعتبار حقوق األقلٌة1وارتفعت إٌرادات  23.5ملٌون جنٌه فً  2331.6، مقابل أرباح بلؽت 23.6دٌسمبر 
1  وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة 23.5ملٌار جنٌه فً  0102ملٌار جنٌه، مقابل إٌرادات بلؽت  1133خالل العام الماضً إلى 

 المصدر7 مباشر 23.51ملٌون جنٌه فً  2014.ملٌون جنٌه، مقابل أرباح بلؽت  301، فقد حققت أرباحاً بلؽت 23.6خالل 

 صٌلة زٌادة رأس المال لسداد مستحقات بسبب كوروناأسٌك للتعدٌن تعتزم توجٌه ح

ملٌون جنٌه، والتً  53أسكوم، إن اإلدارة قررت تؽٌٌر سٌاستها فً استخدام مبلػ زٌادة رأس المال البالػ  -قالت شركة أسٌك للتعدٌن 
زٌادة رأس المال فً سداد  ؛ نظراً للظروؾ الراهنة1وأضافت أن الشركة ارتؤت توجٌه كامل مبلػ23.6دٌسمبر  2.تم قٌدها فً 

ملٌون جنٌه، لتخفٌؾ األعباء المالٌة على الشركة، حٌث إن الفوابد السنوٌة تقدر بمبلػ  12القرض الخاص بالشركة القابضة بما ٌعادل 
لشركة 1وأوضحت الشركة، أنه سٌتم استخدام المبلػ أٌضاً فً سداد جزء من المستحق ألطراؾ ذات عالقة )ا23.6ملٌونً جنٌه خالل 

ملٌون جنٌه، لتعزٌز المركز المالً للشركة1وأشارت الشركة، إلى الظروؾ  02القابضة( لوجود متؤخرات من سنوات سابقة بما ٌعادل 
الطاربة التً تمر بها البالد والمرتبطة بجابحة كورونا ؼٌر المتوقعة، والتً أدت إلى توقؾ عملٌات االستٌراد والتصدٌر بٌن الدول، ما 

عدم قدرة الشركة على استٌراد اآلالت والخطوط الجدٌدة الخاصة بالشركات التابعة كما كان مخططاً له عن االكتتاب1وحققت أدى إلى 
ملٌون جنٌه خسابر خالل  32152.، مقابل 23.6ملٌون جنٌه خالل العام الماضً  22124صافً خسابر بلؽت  23.6الشركة خالل 

ملٌون جنٌه خالل  623133ملٌون جنٌه، مقابل  634132لتسجل  23.6الشركة خالل  1وارتفعت إٌرادات23.5العام السابق له 
 01120حٌث سجلت صافً خسابر بلؽت  123.6وعلى صعٌد القوابم المستقلة، تحولت الشركة من الربحٌة إلى الخسابر خالل 23.5

 المصدر7 مباشر 23.51ملٌون جنٌه أرباحاً خالل  0160ملٌون جنٌه بنهاٌة دٌسمبر الماضً، مقابل 

 مع نظرة مستقبلٌة مستقرة B2 مودٌز تبقً على تصنٌفها االئتمانً لمصر عند

، مع نظرة مستقبلٌة B2أبقت وكالة مودٌز على التصنٌؾ االبتمانً لمخاطر تعثر اإلصدارات المصرٌة بالعملة المحلٌة واألجنبٌة عند 
-ٌة"، والتً قالت الوكالة إن من ؼٌر المحتمل تؽٌرها خالل أزمة "كوفٌدمستقرة، نظرا الستمرار "عوامل القوة والتحدٌات االبتمان

"1اإلصالحات االقتصادٌة والنقدٌة فً السنوات األخٌرة وضعت مصر فً مكانة أفضل رؼم تزاٌد عبء الدٌون7 ووفقا لتقٌٌم مودٌز 6.
خٌرة دعمت تصنٌفها االبتمانً فً ظل الوضع الحالً، فإن اإلصالحات االقتصادٌة والمالٌة والنقدٌة التً نفذتها مصر فً السنوات األ

وذلك على الرؼم من فاتورة خدمة الدٌن المرتفعة، والتوقعات بضعؾ اإلٌرادات الحكومٌة خالل الشهور المقبلة، بحسب الوكالة1 
نها زٌادة تكلفة التموٌل بشدة1 وأضاؾ تقرٌر الوكالة أن اإلصالحات المالٌة والنقدٌة ستقى مصر من ارتفاع أسعار الفابدة التً من شؤ

وفً الوقت نفسه، ستساهم السٌولة النقدٌة القوٌة بالقطاع المصرفً فً تخفٌض تكلفة االقتراض المحل1ًاألزمة ستإخر لكنها لن تعرقل 
لتقدٌرات جهود الحكومة لخفض الدٌون، كما ستعطل مإقتا التقدم المحرز على صعٌد تضٌٌق عجز الموازنة، وفقا للتقرٌر1 ووفقا 

"، وهو ما ٌرتفع كثٌرا عن مستهدؾ 6.-% بنهاٌة العام المالً الجاري بسبب أزمة "كوفٌد416الحكومة فإن عجز الموازنة قد ٌسجل 
 03%، فٌما تتوقع مودٌز تراجع معدالت الدٌن العام على المدى المتوسط1احتٌاطً النقد األجنبً سٌتراجع إلى نحو 310الموازنة البالػ 

الر بنهاٌة العام المالً الحالً، نظرا لالحتٌاج المتزاٌد للتموٌل الخارجً وضعؾ تدفقات رإوس األموال األجنبٌة، حسبما ٌذكر ملٌار دو
تقرٌر مودٌز1 وأضاؾ التقرٌر أن عند هذه المستوٌات، ستبقى احتٌاطات النقد األجنبً كافٌة لتؽطٌة االلتزامات السنوٌة الخارجٌة على 

ملٌار دوالر منذ فبراٌر  512ملٌار دوالر بنهاٌة أبرٌل، بعد تراجعه بواقع  04ٌلة المقبلة1 وبلػ احتٌاطً النقد األجنبً مدى السنوات القل
% كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً بنهاٌة العام المالً الحالً، نظرا 112الماض1ً وتتوقع الوكالة اتساع عجز الحساب الجاري بنحو 

 المصدر7 إنتربراٌزحة والسفر والتحوٌالت األجنبٌة1النخفاض إٌرادات السٌا

 



 

 

 

 ملٌار دوالر لمواجهة كورونا 2.77صندوق النقد ٌوافق على دعم طارئ لمصر بـ

ملٌار دوالر، لتلبٌة احتٌاجات  21442وافق المجلس التنفٌذي لصندوق النقد الدولً على طلب مصر للحصول على مساعدات بقٌمة 
تداعٌات فٌروس كورونا1وأوضح الصندوق فً بٌان صادر الٌوم االثنٌن، أن ذلك الفٌروس ٌشكل اضطراباً  مٌزان المدفوعات لمواجهة

 اقتصادٌاً فورٌاً وشدٌداً، ٌمكن أن ٌإثر سلباً على استقرار االقتصاد الكلً الذي حققته مصر بشق األنفس، إذا لم ٌتم التصدي له1وأضاؾ
احتٌاجات التموٌل الملحة، بما فً ذلك الصحة والحماٌة االجتماعٌة ودعم القطاعات األكثر أن هذا التموٌل سٌساعد على التخفٌؾ من 

تؤثراً والفبات الصؽٌرة1وأشار الصندوق إلى أن مصر نفذت برنامجاً ناجحاً لإلصالح االقتصادي بدعم من صندوق التموٌل الموسع 
(EFFالتابع لصندوق النقد الدولً لتصحٌح االختالالت الخار ،) جٌة والداخلٌة الكبٌرة1وأكد الصندوق أنه سٌظل متعاوناً مع الحكومة

المصرٌة والبنك المركزي، كما أنه على استعداد لتقدٌم المشورة فً مجال السٌاسات والمزٌد من الدعم، حسب الحاجة1وأوضح أن 
قتصادي1وقال صندوق النقد إن السلطات الحكومة المصرٌة عملت بحزمة شاملة تهدؾ إلى معالجة الطوارئ الصحٌة ودعم النشاط اال

المصرٌة تصرفت بسرعة لتخصٌص الموارد لقطاع الصحة، وتقدٌم الدعم الموجه للقطاعات األكثر تضرراً، وتوسٌع برامج شبكات 
، بما فً ذلك األمان االجتماعً لحماٌة الفبات األكثر فقرا1ً ولفت إلى أن البنك المركزي المصري اعتمد مجموعة واسعة من اإلجراءات

تخفٌض أسعار الفابدة وتؤجٌل سداد التسهٌالت االبتمانٌة القابمة1وقال الصندوق إن الدعم فً حاالت الطوارئ بموجب أداة التموٌل 
السرٌع سٌساعد على الحد من انخفاض االحتٌاطٌات الدولٌة وتوفٌر التموٌل للمٌزانٌة لإلنفاق المستهدؾ والمإقت، بهدؾ احتواء 

ألثر االقتصادي للوباء1وأضاؾ7 "تلتزم السلطات بالشفافٌة الكاملة بشؤن اإلنفاق المرتبط باألزمات، بما فً ذلك من خالل نشر وتخفٌؾ ا
المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوح، باإلضافة إلى عملٌات المراجعة الالحقة لهذا اإلنفاق"1وأكد الصندوق أنه مع تالشً 

ؾ التدابٌر الرامٌة إلى خفض مستوى الدٌن مع االستمرار فً تنفٌذ اإلصالحات الهٌكلٌة لزٌادة دور القطاع األزمة، سٌتعٌن استبنا
 المصدر7 مباشرالخاص فً تحقٌق نمو أكبر وشامل وخلق فرص العمل، وفتح إمكانات النمو فً مصر بمرونة راسخة1

 أشهر  6دة الحكومة المصرٌة توضح قرار إٌقاف تراخٌص البناء بالمحافظات لم

أعلن وزٌر التنمٌة المحلٌة المصري،عن إصدار ربٌس مجلس الوزراء مجموعة من التوجٌهات لتنظٌم القرارات الصادرة فٌما ٌخص 
أن ربٌس مجلس الوزراء وجه بؤن  أشهر1وأوضح 3إٌقاؾ التراخٌص للمبانً الجدٌدة أو التعلٌات للمبانً السكنٌة بالمحافظات لمدة 

لى المبانً السكنٌة التابعة للمواطنٌن فقط، دون المنشآت الصناعٌة والسٌاحٌة والحكومٌة والقومٌة1وقال إن تلك تكون القرارات ع
القرارات ستطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى )القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة(، باإلضافة لمحافظة اإلسكندرٌة مع إٌقاؾ 

ي تنفٌذها لحٌن التؤكد من توافر االشتراطات البنابٌة والجراجات، وكذا األحٌاء السكنٌة ذات الكثافة استكمال أعمال البناء للمبانً الجار
السكانٌة العالٌة فقط بباقً المحافظات وطبقاً لرإٌة المحافظ فً هذا الشؤن1كما وجه شعراوي باستمرار إصدار تراخٌص البناء المطلوبة 

النجوع على مستوى المحافظة دون توقؾ1وطالب بضرورة إعادة فتح الجراجات التً تم للمواطنٌن بباقً المدن والقرى والعزب و
 المصدر7 مباشر استؽاللها ألؼراض أخرى الستٌعاب السٌارات مع دراسة تحصٌل مبالػ مالٌة نظٌر انتظار السٌارات بالشوارع1

 تطلق مبادرة جدٌدة لمساندة قطاع السٌاحة والمنشآت الفندقٌة « المالٌة»

كد الدكتور محمد معٌط وزٌر المالٌة، أنه تنفًٌذا للتوجٌهات الرباسٌة بمساندة القطاعات االقتصادٌة المتضررة من أزمة فٌروس كورونا أ
ٌُضار العاملون وٌحصلون على مرتباتهم وأجورهم، فإنه تم طرح مبادرة جدٌدة لدعم قطاع السٌاحة والفنادق ذات  المستجد، بحٌث ال 

ٌُسهم فى تمكٌن المنشآت السٌاحٌة والفندقٌة بما فٌها الشركات المتوسطة العمالة الكثٌف ة فى مواجهة التداعٌات السلبٌة لهذه الجابحة؛ بما 
والصؽٌرة من الوفاء بالتزاماتها فى تؽطٌة مرتبات وأجور العاملٌن، وسداد االحتٌاجات األساسٌة للتشؽٌل1قال الوزٌر إن المبادرة 

للبنك المركزي بثالثة ملٌارات جنٌه، لصالح البنوك الوطنٌة إلقراض المنشآت السٌاحٌة « ضمانة»مالٌة تتضمن إصدار وزارة ال
ا، على ثالث سنوات بفترة سماح عام اعتباًرا من أول ماٌو الحالى إلى نهاٌة أبرٌل المقبل بدون أي ٥والفندقٌة بسعر فابدة  ًٌ ٪ سنو

ٌة لتوزٌع العبء على مدار عامٌن؛ وذلك لتؽطٌة مرتبات الموظفٌن بالمنشآت ضمانات، بحٌث ٌتم سداد القرض على أقساط شهر
٪ من قٌمة القرض الممنوح للمنشؤة، موضًحا أن ٢٥السٌاحٌة والفندقٌة وال ٌتجاوز اإلنفاق على االحتٌاجات األساسٌة للتشؽٌل نسبة 

ؤسماء الموظفٌن وأرقام حساباتهم البنكٌة بحٌث ٌتم تحوٌل الشركات أو المنشآت السٌاحٌة والفندقٌة ستقدم للبنوك المقرضة كشوًفا ب
المرتبات مباشرة من البنك للموظؾ1أضاؾ الوزٌر أن هناك لجنة من وزارة المالٌة والبنك المركزى ووزارة السٌاحة واآلثار والبنوك 

وجٌهات الرباسٌة بمساندة القطاعات االقتصادٌة المقرضة لمتابعة تنفٌذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السٌاحى1أشار إلى أنه تنفًٌذا للت
أشهر، وإرجاء  ٦، كان قد تقرر أًٌضا إسقاط الضرٌبة العقارٌة على المنشآت الفندقٌة والسٌاحٌة لمدة «كورونا»المتضررة من أزمة 

 7 أموال الؽدالمصدرأشهر دون ؼرامات أو فوابد تؤخٌر1 ٣سداد كل المستحقات على المنشآت السٌاحٌة والفندقٌة لمدة 



 

 

 

  2020ماٌو  13

 مالٌٌن جنٌه لتنفٌذ محطة محوالت بالفٌوم 209تابعة للسوٌدي إلكترٌك توقع عقداً بـ

مالٌٌن جنٌه إلنشاء  236أعلنت شركة السوٌدي إلكترٌك للتجارة والتوزٌع، إحدى شركات السوٌدي إلكترٌك، عن توقٌعها عقداً بقٌمة 
ك1ؾ بمحافظة الفٌوم1وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم الثالثاء، أنه سٌتم  233/22/223محطة محوالت الالهون جهد 

أرباحاً بلؽت  23.6أشهر من تارٌخ استالم الموقع خاٍل من الموانع والعوابق1وحققت السوٌدي إلكترٌك خالل  3تسلٌم المشروع بعد 
العام المنصرم له1وارتفعت إٌرادات الشركة خالل العام الماضً  ملٌار جنٌه خالل 21.36ملٌار جنٌه، مقابل صافً ربح بلػ  11.30

1وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح 23.5ملٌار جنٌه خالل عام  121163ملٌار جنٌه، مقابل  131325لتصل إلى 
 المصدر7 مباشرله1ملٌار جنٌه خالل العام السابق  21120ملٌار جنٌه، مقارنة بـ  211.1لتصل إلى  23.6الشركة خالل 

 ZED"أورا" تتعاقد مع أوراسكوم لإلنشاءات وبنك مصر لبناء وتموٌل مشروع 

بالشٌخ  ZEDأعلنت شركة أورا دٌفلوبرز، عن توقٌع عقد مع شركة أوراسكوم لإلنشاءات لتنفٌذ المرحلة األولى من مشروع 
ك على اتفاقٌة قرض بقٌمة ملٌار جنٌه مع بنك مصر، زاٌد1وبحسب بٌان ألوراسكوم كونستراكشون لبورصة مصروقعت "أورا" كذل

"1وأشارت إلى أن التوقٌع ٌمثل أول اتفاقٌة لشركة أورادٌفلوبرز لالنتهاء من بناء المرحلة األولى ZEDوذلك لتموٌل تطوٌر مشروع "
ن المقرر االنتهاء من اإلنشاءات من المشروع1من جهته، أوضح الربٌس التنفٌذي لشركة أورا دٌفلوبرز فً مصر هٌثم عبدالعظٌم، أنه م

وحدة سكنٌة كاملة  1233مراحل بها أكثر من  13وٌتكون المشروع من 2320شهراً لبدء تسلٌم المرحلة األولى بحلول  02خالل 
وحدة  333التشطٌب، فضالً عن مجمع تجاري وإداري1وتشمل المرحلة األولى التً تم إسنادها لشركة أوراسكوم لإلنشاءات نحو 

ملٌون دوالر خالل الفترة من ٌناٌر/ كانون الثانً إلى  .0.1.، أرباحاً بلؽت 23.6ٌة1وحققت أوراسكوم كونستراكشن خالل سكن
 01.5إلى  123.6وارتفعت إٌرادات الشركة خالل 23.5ملٌون دوالر فً  2114.، مقابل أرباح بلؽت 23.6دٌسمبر/ كانون األول 

، تحولت الشركة إلى الربحٌة بتحقٌق 123.6وعلى مستوى األعمال المستقلة خالل 23.5فً  ملٌار دوالر .013ملٌار دوالر، مقابل 
 المصدر7 مباشر 23.51ملٌون دوالر فً  0310ملٌون دوالر أرباحاً، مقابل خسابر بلؽت  21.4.

 فً األلف 0.75تقر زٌادة ضرٌبة الدمغة على البورصة إلى ” خطة النواب“

بمجلس النواب ضرٌبة الدمؽة على التعامالت فً البورصة المصرٌة ضمن مشروع قانون مقدم من رفعت لجنة الخطة والموازنة 
مجلس الوزراء ومن المقرر مناقشتها فً الجلسة العامة لمجلس النواب ٌوم األحد المقبل1وأبقت اللجنة فً اجتماعها، أمس، على تطبٌق 

فً  12.ع القانون بتعدٌالت الضرٌبة على التعامالت وتخفٌضها من الضرٌبة على التعامالت فً ذات الجلسة ضمن مناقشات مشرو
من الضرٌبة1 وقال ٌاسر ” same day trading”فً األلؾ فقط على المقٌمٌن، وإلؽاء مقترح إعفاء تعامالت الـ 312األلؾ إلى 

بتعدٌل ضرٌبة الدمؽة المقدم من عمر، وكٌل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أجرت تعدٌالت على مشروع قانون 
فً األلؾ  312فً األلؾ بالنسبة للشخص المقٌم على عملٌات البٌع والشراء بداًل من  3142الحكومة بزٌادة تعامالت الضرٌبة لتصبح 

المقٌم  بالمشروع المقدم من الحكومة لتكون األسعار متقاربة بٌن كل من الشخص المقٌم وؼٌر المقٌم1وأضاؾ عمر، أن الشخص ؼٌر
فً األلؾ لعملٌات البٌع والشراء، كما أجرٌت تعدٌالت بإلؽاء البند الخاص بعدم سرٌان ضرٌبة  122.سٌخضع إلى ضرٌبة دمؽة بواقع 

الدمؽة على التعامالت الشراء والبٌع التً تتم فً نفس الٌوم بحٌث ستكون جمٌع التعامالت خاضعة للضرٌبة مما ٌحد من عملٌات 
عمر، أن اللجنة وافقت على تعدٌل ضرٌبة الدخل بالنسبة لشركات قطاع األعمال العام وتم إقرار إعفاء األرباح المضاربة1وأوضح 

% من رأسمالها وذلك فً إطار .2الرأسمالٌة لشركات قطاع األعمال الناتجة عن تسوٌات مدٌونٌات بالشركات أو التً تمتلك الدولة 
ة مقابل نقل ملكٌة أو بعض أراضٌها ٌكون اإلعفاء فً حدود ما تمتلكه الدولة بهذه تسوٌات البنوك وؼٌرها من الشركات الدابن

ا سٌخفض  ًٌ الشركات1قال محمد ماهر، ربٌس الجمعٌة المصرٌة لألوراق المالٌة، إن قرار لجنة خطة والموازنة إذا تم إصداره رسم
ت جمٌع أطراؾ السوق كانت إما إلؽاء الضرٌبة أو تخفٌضها اإلٌراد المتوقع من الضرابب على التعامالت بالبورصة، خاصة وأن توقعا

فً األلؾ على المصرٌٌن، على أن تحل محلها ضرٌبة األرباح الرأسمالٌة، وأن ذلك لن ٌإثر على حركة التداوالت بالسلب،  312إلى 
ا1 3142وال ٌوجد داعً لزٌادتها إلى  ًٌ  المصدر7 إٌكونومى بلسفً األلؾ حال

 

 



 

 

 عدٌالت بقانون الضرٌبة على الدخل لدعم شركات قطاع األعمال المصرٌة "خطة النواب"تقر ت

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعدٌل بعض أحكام قانون الضرٌبة على 
مجلس1جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة ، تمهٌداً لعرضه على الجلسة العامة لل2332( لسنة .6الدخل الصادر بالقانون رقم )

ٌوم الثالثاء برباسة حسٌن عٌسى ربٌس اللجنة، وبحضور وزٌر المالٌة محمد معٌط، وفقاً لوكالة أنباء الشرق األوسط1وأوضحت 
م وؼٌرها من الشركات المذكرة اإلٌضاحٌة لمشروع القانون، أن المشروع ٌؤتً فً إطار جهود الدولة لدعم شركات قطاع األعمال العا

بالمابة من رأسمالها، وتصوٌب هٌاکلها التموٌلٌة، بما ٌمكنها من االنطالق نحو العمل فً دعم  .2التً تمتلك الدولة فٌها ما ال ٌقل عن 
ٌبٌة المالبمة االقتصاد، دون تحمٌلها بدٌون أو أعباء مالٌة إضافٌة نتٌجة تسوٌة أوضاعها المالٌة1وٌقر مشروع القانون المعاملة الضر

لألرباح الرأسمالٌة الناتجة عن نقل ملكٌة أراضً هذه الشركات إلى البنوك فً إطار تسوٌة الدٌون البنكٌة المستحقة على هذه الشركات، 
من خالل النص على إعفاء هذه األرباح الرأسمالٌة من الضرٌبة على دخل األشخاص االعتبارٌة المقررة بقانون الضرٌبة على 

بحسب مشروع القانون، ٌتم إعفاء األرباح الرأسمالٌة الناتجة عن التسوٌات التً تتم على مدٌونٌات شركات قطاع األعمال العام الدخل1و
بالمابة من رأس مالها، وذلك فً إطار تسوٌات دٌون هذه الشركات لدى البنوك  .2أو الشركات التً تمتلك الدولة فٌها ما ال ٌقل عن 

ابنة، مقابل نقل ملكٌة بعض أو كل أراضٌها، على أن ٌكون اإلعفاء فً هذه الحالة فً حدود نسبة ما تمتلكه وؼٌرها من الجهات الد
الدولة فً رأسمال هذه الشركات1ونص مشروع القانون على أن ٌسري هذا اإلعفاء على األرباح الناتجة عن التسوٌات التً تتم بعد 

لتً استحقت عن تسوٌات سابقة، فقد ارتؤى المشروع التجاوز عنها، فً حدود نسبة تارٌخ العمل بؤحكامه1أما فٌما ٌخص الضرابب ا
اإلعفاء المبٌنة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء نتٌجة هذا التجاوز1كما نص مشروع القانون على أنه ال ٌترتب على التجاوز 

 المصدر7 مباشر استرداد الضرابب التً سبق أداإها على تلك األرباح1

 ملٌار دوالر تدفقات مالٌة خرجت من مصر خالل مارس وأبرٌل  15ودٌز: م

ملٌار دوالر، والتً تم استٌعابها  2.قدرت وكالة مودٌز حجم التدفقات المالٌة التً خرجت من مصر خالل شهري مارس وأبرٌل بنحو 
ر تدفقات رأس المال دون مزٌد من تآكل صافً من قبل البنوك التجارٌة إلى حد كبٌر1 توقعت الوكالة فً تقرٌر حدٌث لها أن تستق

األصول األجنبٌة للنظام المصرف1ًووفًقا آلخر بٌانات رسمٌة صادرة عن البنك المركزي ارتفعت صافً األصول األجنبٌة لدى الجهاز 
، حٌث جاء 6/2323.٪ خالل الفترة من ٌولٌو إلى فبراٌر من العام المالً ٠٩٥٦ملٌار جنٌه بمعدل  ٩٥٥٨المصرفً بما ٌعادل 

ملٌار جنٌه، وتراجع صافً األصول األجنبٌة لدى البنك  ٩٫٥٠االرتفاع محصلة لزٌادة صافً األصول األجنبٌة لدى البنوك بما ٌعادل 
% من الناتج 112ملٌار جنٌه1كما تتوقع وكالة مودٌز أًٌضا زٌادة مإقتة فً عجز الحساب الجاري لٌسجل  ٢٥٣المركزي بما ٌعادل 

ٌونٌو  03نقطة مقارنة بالعام المالً المنتهً فً  .، بزٌادة قدرها 2323ٌونٌو  03إلجمالً فً السنة المالٌة المنتهٌة فً المحلً ا
، وذلك بسبب ضعؾ عابدات السٌاحة والنقل والتحوٌالت التً ال ٌقابلها بالكامل انخفاض الواردات1وحققت إٌرادات قطاع 23.6

ملٌار دوالر فً النصؾ األول من العام ،  4122% لتسجل 315ام المالً الجاري ارتفاعاً بنسبة السٌاحة خالل النصؾ األول من الع
ملٌار دوالر خالل نفس الفترة من العام الماض1ًفٌما شهدت متحصالت المرور فً قناة السوٌس ارتفاعاً خالل النصؾ  315مقابل نحو 

ملٌار دوالر فً نفس الفترة من العام  216ملٌارات دوالر، مقابل نحو  0% لتسجل نحو 012األول من العام المالً الجاري بنسبة 
المالً السابق1وأظهر أحدث تقرٌر للبنك المركزي عن أداء مٌزان المدفوعات، تراجع فابض مٌزان النقل باستثناء قناة السوٌس بمقدار 

ملٌون دوالر فً نفس  36413الجاري، مقابل  ملٌون دوالر فً النصؾ األول من العام المالً 26513ملٌون دوالر، لٌسجل  066
الفترة من العام الماض1ًفً حٌن سجلت البٌانات األولٌة لتحوٌالت المصرٌٌن العاملٌن بالخارج ارتفاًعا خالل شهرى ٌناٌر وفبراٌر 

ملٌار دوالر خالل  016ملٌار دوالر، مقابل نحو  212% لتصل خاللهما إلى نحو 0013ملٌار دوالر بمعدل سنوى  10.بمقدار  2323
ملٌار دوالر خالل الفترة  2212، مقابل 23.6ملٌار دوالر، خالل  2315نفس الشهرٌن من العام السابق، بٌنما سجلت نحو 
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 وإضافة القاهرة لالستثمار وابن سٌنا« إم إس سً آي»حذف حدٌد عز وباٌونٌرز من مإشر 

اجعة النصؾ سنوٌة لمإشر إم إس سً أي لألسواق الناشبة، مورجان ستانلً سابقاً لألسهم الصؽٌرة، عن حذؾ كل من كشفت المر
سوق  20لألسواق الناشبة، نحو  MSCIحدٌد عز وباٌونٌرز القابضة واضافة القاهرة لالستثمار وابن سٌنا فارما1وٌضم مإشر مإشر 

لمٌة، وترتكز معاٌٌر االنضمام لمإشر إم إس سً أي على السٌولة وسهولة االستثمار % من القٌمة السوقٌة لألسواق العا3.تمثل 
أسواق عربٌة ه7ً مصر، واإلمارات، وقطر، علماً بؤنه ٌخضع إلى مراجعة نصؾ سنوٌة فً ماٌو  0والشفافٌة، وٌضم المإشر 

1كما كشفت نتابج المراجعة 2323ماٌو  26ٌة ٌوم ونوفمبر من كل عام1ومن المقرر أن ٌتم تنفٌذ جمٌع التؽٌٌرات اعتباراً من نها



 

 

للمإشر العالمً القٌاسً للشركات ذات رأس المال الصؽٌر، لٌبلػ عدد « جدوى رٌت السعودٌة»النصؾ سنوٌة عن إضافة صندوق 
راراتهم شركة1وٌعتمد المستثمرون األجانب على مكونات المإشر فً اتخاذ ق .1الشركات السعودٌة المدرجة على هذا المإشر 

االستثمارٌة عبر انتقاء األسهم المقٌدة به فً استراتٌجٌة ضخ االستثمارات الجدٌدة وفقا لخطط المستثمر األجنبً وصنادٌق االستثمار 
 7 أموال الؽدالمختلفة1

 المالٌة: تطبٌق تعدٌالت ضرٌبة الدخل بداٌة العام المالً الجدٌد

، إنه سٌتم تطبٌق النظام «الضرٌبة على الدخل»قانون بتعدٌالت بعض أحكام  قال وزٌر المالٌة، دكتور محمد معٌط عقب صدور
ٌسري القانون على “الضرٌبً الجدٌد للدخل من المرتبات وما فً حكمها اعتباًرا من أول ٌولٌو المقبل1وأضاؾ فً بٌان الٌوم األربعاء7 

تجارٌة، أو إٌرادات الثروة العقارٌة بدًءا من الفترة الضرٌبٌة الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعً أو إٌرادات المهن ؼٌر ال
وأشار إلى أن ضرٌبة الدخل على األفراد، فً ظل التعدٌالت الجدٌدة، ستكون تصاعدٌة عادلة، ”1التً تنتهى بعد تارٌخ العمل بالقانون

ا للشرابح األقل دخاًل، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تش ًٌ الخصم »وهات المنظومة الحالٌة التً ترتكز على وتحقق وفًرا ضرٌب
ألؾ جنٌه معفى من الضرابب7 وأوضح أن التعدٌالت الجدٌدة تتضمن زٌادة حد اإلعفاء  21من ٌتقاضى راتبا حتى «1الضرٌبً

ة حد اإلعفاء ألؾ جنٌه، إضافة إلى زٌاد 2.آالؾ جنٌه إلى  5٪، حٌث تم رفع حد اإلعفاء األساسً لكل ممول من ٦٢الضرٌبً بنسبة 
ألؾ جنٌه  21آالؾ جنٌه، وبالتالً سٌكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتً  6آالؾ جنٌه إلى  4الشخصً ألصحاب المرتبات من 

ا من الضرابب1وأشار إنه تم أٌضا، بمقتضى هذه التعدٌالت، استحداث شرٌحة اجتماعٌة جدٌدة ألصحاب الدخول المنخفضة التً  ًٌ معف
٪1ونوه بؤنه من ٠.٥ألؾ جنٌه بخالؾ حد اإلعفاء الشخصً بحٌث تكون الضرٌبة علٌها  03إلى  2.لها السنوي من ٌتراوح صافى دخ

٪ ٢٥ألؾ جنٌه تكون  33ألؾ جنٌه حتً  12٪، وأكثر من ٢٥٪ بداًل من ٢٢ألؾ جنٌه تكون  12ألؾ جنٌه حتً  03ٌتجاوز دخله 
ألؾ  ٠٢٢ألؾ جنٌه وحتى  ٠٢٢٪1وأكثر من ٠٠.٥٪ بداًل من ٠٢نٌه تكون ألؾ ج 233ألؾ جنٌه حتً  33٪، وأكثر من ٠٢بداًل من 

٪ لذوى الدخل األعلى من ذلكو أكد وزٌر المالٌة، أن تعدٌالت بعض أحكام قانون ٠٥٪، واستحداث شرٌحة جدٌدة بسعر ٠٠.٥جنٌه 
فات الرباسٌة بتحقٌق العدالة الضرٌبٌة بشكل ، تعكس تنفٌذ الحكومة للتكل٠٢٠٢ٌلسنة  ٠٦الصادرة بالقانون رقم « الضرٌبة على الدخل»

تصاعدي، وتحسٌن الشرابح الضرٌبٌة لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي ٌسهم فً االرتقاء 
 المصدر 7 المالبمستوى معٌشة المواطنٌن1

% بنهاٌة  2.5ً لمصر إلً البنك األوروبً إلعادة اإلعمار ٌتوقع تراجع معدل نمو الناتج المحل
 العام المالً الجاري

% فً العام المالً  212توقع البنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة ، تراجع معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً لمصر مسجالً نحو 
% فً 0ن ٌرتفع إلً نحو ، مضٌفاً أنه من المقرر أ 23.5/23.6% فً العام المالً السابق علٌه 213مقابل  23.6/2323الجاري 

1وأضاؾ فً تقرٌر اآلفاق االقتصادٌة اإلقلٌمٌة لمناطق عمله الذي كشؾ عنه الٌوم ، إن معدل النمو  .2323/232العام المالً المقبل 
ً ، بما ٌتوافق مع المعدل الذي تحقق فً العام المال 2323/ 23.6فً مصر استمر فً التسارع فً النصؾ األول من العام المالً 

% 1وتابع أن تحقٌق المعدل كان مدفوًعا بقطاعات التجزبة والصناعة والزراعة  213الذي بلػ نحو  23.5/23.6السابق علٌه 
باإلضافة إلى تكرٌر النفط واالتصاالت والبناء والسٌاحة1وأكد البنك إن إجراءات احتواء انتشار فٌروس كورونا المستجد، ستإدي إلى 

والنصؾ األول من العام المالً  2323خٌر من العام المالً الجاري المقرر انتهاإه فً أواخر شهر ٌونٌو تباطإ النمو فً الربع األ
المقبل 1وأكد أن ذلك ٌرجع إلى ضعؾ التوقعات فً قطاع السٌاحة واضطرابات سالسل القٌمة العالمٌة وضعؾ الطلب من الشركاء 

لك ، فقد حافظت مشارٌع البناء العامة الكبٌرة والطفرة فً قطاع االتصاالت على التجارٌٌن وتباطإ االستثمار األجنبً المباشر1ومع ذ
 212، قبل أن ٌنتعش إلى  2323% فً العام الجاري  312النمو مسجالً نحو استدامة النمو حتى اآلن1كما رجح البنك انخفاض معدل 

% فً العام السابق 211% مقابل 213نحو  23.6الماضً  1ولفت لً أن معدل النمو كان قد سجل فً العام.232% فً العام المقبل 
1جدٌر بالذكر ، إن صندوق النقد الدولى كان قد توقع فً تقرٌر آفاق االقتصاد العالمً الصادر فً شهر إبرٌل الماضً ، أن 23.5علٌه 

% 215إلً نحو  .232عام المقبل % ترتفع ال2نحو  2323ٌسجل معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى لالقتصاد المصرى العام الحالى 
%1وتعد مصر عضو مإسس فً البنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة1وقد 213، مشٌرا إلى أنه كان قد سجل العام الماضى نحو 

لبنك مشروًعا فً البالد1وتشمل مجاالت استثمار ا 2..ملٌار ٌورو فً  3، ما ٌزٌد عن 23.2استثمر البنك، منذ بدء عملٌاته فً عام 
 األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة القطاع المالً، والصناعات الزراعٌة، والتصنٌع والخدمات، باإلضافة إلى مشارٌع البنٌة التحتٌة مثل

 الطاقة والمٌاه وخدمات الصرؾ الصحً البلدٌة والمساهمات فً رفع مستوى خدمات النقل1

 



 

 

 «القٌمة المضافة»لـ « رةالصغٌ»دراسة إخضاع معامالت التجارة اإللكترونٌة 

لضرٌبة القٌمة المضافة، موضحة أن هذه الدراسة  « الصؽٌرة»مصلحة الضرابب تدرس حالٌا إخضاع معامالت التجارة اإللكترونٌة 
اب التزال فى مراحلها األولٌة وٌجرى حالٌا االطالع على تجارب الدول المماثلة فى هذا الشؤن1 إلى أن هذه الضرٌبة سُتطبق على أصح

ولٌس لدٌهم « Facebook»األعمال الصؽٌرة الذٌن ٌعتمدون فى بٌع منتجاتهم على اإلنترنت، وصفحات مواقع السوشٌال مٌدٌا مثل 
حسابات ضرٌبٌة، وؼٌر مسجلٌن كممولٌن لدى المصلحة1دراسة تجارب الدول المجاورة تمهًٌدا للتطبٌق7 ولفتت إلى أنه ٌجرى حالٌا 

ألؾ جنٌه سنوٌا، وهو أمر  233جب تطبٌق القٌمة المضافة علٌهم، حٌث ُتفرض على من تتجاوز إٌراداته حصر الممولٌن الذٌن ٌستو
على درجة عالٌة من الصعوبة ٌتطلب دقة وبحثاً، ودراسة تجارب الدول المجاورة فى تطبٌق هذا النوع من الضرٌبة1وقالت وزارة 

(، إن أحد أهم السٌاسات اإلصالحٌة الُمخطط تنفٌذها .232 – 2323مالى المقبل )المالٌة فى البٌان التمهٌدى لما قبل موازنة العام ال
، لضرٌبة القٌمة «E- Commerce« فى الموازنة على جانب اإلٌرادات العامة، هو العمل على إخضاع معامالت التجارة اإللكترونٌة

وذلك بعد استشارة « OECD»لتعاون االقتصادى والتنمٌة الُمضافة وفقا ألفضل الممارسات الدولٌة فى هذا الشؤن، وبمساعدة منظمة ا
أكبر الشركات العاملة فى هذا المجال كمنصات إلكترونٌة خاضعة للضرٌبة1ولفتت المصادر إلى أن شركات التجارة اإللكترونٌة الكبرى 

« أمازون»ى مصر من بٌنها شركات فى المجال ف 3.تطبق علٌها ضرٌبة القٌمة المضافة حالٌا، حٌث ٌخضع لهذه الضرٌبة أكبر 
إن « المال»العالمٌة  لـ « أمازون»التابعة لمجموعة « سوق دوت كوم»من جهته، قال بهاء ٌوسؾ، مدٌر المنتج فى شركة «1جومٌا»و

شركته تخضع لضرٌبة القٌمة المضافة، والضرٌبة على الخدمات، الفتا إلى أن الضرٌبة الجدٌدة سُتطبق على األفراد الذٌن ٌصعب 
ملٌار جنٌه العام المالى  .13.1صرهم والسٌطرة على أعمالهم1وتستهدؾ وزارة المالٌة حصٌلة ضرٌبٌة من القٌمة المضافة قٌمتها ح

 ملٌار1 03114عن الُمقدر للعام المالى الجارى بنحو  3.المقبل، بزٌادة %

 ” كورونا“رئٌس الوزراء: خطة لترشٌد النفقات لمواجهة الظروف االقتصادٌة الصعبة بسبب 

طلب الدكتور مصطفى مدبولى ربٌس الوزراء، من الوزارات تنفٌذ خطة لضبط وترشٌد النفقات، فى ظل الظروؾ االقتصادٌة الصعبة 
، معرباً عن أمله فى أال تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة فى القرٌب ”كورونا“التى ٌواجهها العالم حالٌاً بسبب تداعٌات جابحة 

أداة “ملٌار دوالر، بموجب  2144ال إن موافقة المجلس التنفٌذى لصندوق النقد الدولى على طلب مصر الحصول على العاجل1وق
وأشار إلى ”1كورونا“ستسهم فى استقرار االحتٌاطى النقدى، ودعم جهود الحكومة فى مواجهة تداعٌات أزمة فٌروس ” التموٌل السرٌع

ٌؾ االبتمانى، والذى قررت فٌه اإلبقاء على التصنٌؾ االبتمانى لمصر بالعملتٌن المحلٌة للتصن” مودٌز“التقرٌر الصادر عن مإسسة 
، مع اإلبقاء أًٌضا على النظرة المستقبلٌة المستقرة لالقتصاد المصرى، مإكداً أن ذلك ٌعكس B2″“واألجنبٌة، كما هو عند مستوى 

، ”كورونا“ى قدرة االقتصاد المصرى على التعامل اإلٌجابى مع أزمة استمرار ثقة المإسسات الدولٌة ومإسسات التصنٌؾ االبتمانى ف
بفضل اإلصالحات االقتصادٌة التى اتخذتها الدولة خالل الفترة الماضٌة1وناقش مدبولى، خالل ترإسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر 

الحكومة فى الفترة الراهنة، والسٌما تداعٌات ؛ عدداً من الموضوعات والقضاٌا التى تفرض نفسها على أجندة ”فٌدٌو كونفرانس“تقنٌة 
، واإلجراءات التى تتخذها الحكومة للتؽلب على هذه التداعٌات، واالستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه األزمة1وقال إن ”كورونا” أزمة 

منهم خالل هذه الفترة إلى أكثر من الحكومة تتابع ٌومٌاً ملؾ عودة المصرٌٌن العالقٌن من الخارج، ومن المتوقع أن ٌصل عدد العابدٌن 
 المصدر7 البورصةألؾ مصرى1أضاؾ أن الدولة اتخذت كافة اإلجراءات للعمل على تجهٌز أماكن اإلقامة واإلعاشة، والمتابعة الطبٌة1  3.

 وزٌر قطاع األعمال ٌوقع مذكرة إلنشاء مصنعٌن إلنتاج إطارات المركبات

مال العام، والفرٌق عبد المنعم التراس ربٌس الهٌبة العربٌة للتصنٌع، توقٌع مذكرة تفاهم لتؤسٌس شهد السٌد هشام توفٌق وزٌر قطاع األع
شركة ٌتبعها مصنعان إلنتاج إطارات السٌارات بؤنواعها المختلفة، بالتعاون بٌن الهٌبة العربٌة للتصنٌع والشركة القابضة للصناعات 

السٌدة نٌفٌن  1.0/32/2323حضر مراسم التوقٌع  حسبما ذكر البٌان الصادر بتارٌخ الكٌماوٌة التابعة لوزارة قطاع األعمال العام
جامع وزٌرة التجارة والصناعة ، والمهندس ٌحٌى زكى ربٌس الهٌبة العامة للمنطقة االقتصادٌة لقناة السوٌس1فً هذا الصدد، أكد السٌد 

ضوء رإٌة مشتركة بٌن وزارة قطاع األعمال والهٌبة العربٌة للتصنٌع هشام توفٌق وزٌر قطاع األعمال العام أن هذا اإلتفاق ٌؤتً فً 
لتوحٌد الجهود وتحقٌق التكامل فً صناعة اإلطارات وإحٌاء هذه الصناعة وتعمٌقها محلٌا وفقا لمعاٌٌر الجودة العالمٌة1وقد أبدى السٌد 

تعمٌق التصنٌع المحلً ونقل وتوطٌن التكنولوجٌا العالمٌة بما الوزٌر ترحٌبه بالتعاون مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع، مشٌدا بمجهوداتها ل
ٌهدؾ خطط الدولة لتطوٌر الصناعة الوطنٌة وفقا للنظم العلمٌة الحدٌثة وإحالل المواد األولٌة المحلٌة محل المستوردة1وأضاؾ أن توقٌع 

ٌة وتقدٌم منتجات وطنٌة لألسواق العالمٌة، ضمن هذه االتفاقٌة ٌعد خطوة على الطرٌق الصحٌح لتعزٌز مثل هذه اإلستثمارات المحل
مساعً الوزارة إلعادة هٌكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكٌماوٌة وإنشاء مصنع جدٌد لها بمنطقة العامرٌة 

المحلى والتصدٌر للخارج1من باإلسكندرٌة إلنتاج اإلطارات للجرارات الزراعٌة والمعدات الهندسٌة الثقٌلة لتلبٌة احتٌاجات السوق 
جانبه، أوضح الفرٌق التراس أن هذا التعاون ٌؤتً فً إطار تنفٌذ توجٌهات الربٌس عبد الفتاح السٌسً لتعمٌق التصنٌع المحلً وزٌادة 



 

 

ص العمل القدرات التنافسٌة للصناعة المصرٌة وفقا لمعاٌٌر الجودة العالمٌة، موضحا أن هذه المشروعات سوؾ توفر العدٌد من فر
للشباب من المهندسٌن والفنٌٌن والتدرٌب علً أحدث تكنولوجٌا بمعاٌٌر الثورة الصناعٌة الرابعة1وأضاؾ أنه تم االتفاق على تؤسٌس 
شركة جدٌدة خاضعة لقانون الهٌبة العربٌة للتصنٌع بالشراكة بٌن الهٌبة والشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة إلنتاج جمٌع أنواع 

للمركبات، مشٌرا أن الشركة سٌكون لدٌها مصنعان األول بالمنطقة االقتصادٌة لقناة السوٌس بالعٌن السخنة إلنتاج إطارات  اإلطارات
السٌارات الصالون والنقل الخفٌؾ وإطارت األتوبٌسات والسٌارات النقل، والمصنع الثانً بمنطقة العامرٌة باالسكندرٌة إلنتاج إطارات 

لمعدات الهندسٌة الثقٌلة 1وأكد الفرٌق التراس على استخدام أحدث الحلول العلمٌة والكٌمٌابٌة والتكنولوجٌة إلنشاء الجرارات الزراعٌة وا
المصنعٌن ،إستؽالال لإلمكانٌات الُمتاحة وبدون أن نحمل مٌزانٌة الدولة أي أعباء مادٌة، مشددا على تلبٌة كافة االحتٌاجات المحلٌة 

جدٌدة للتصدٌر للدول العربٌة واألفرٌقٌة1ومن جانبها، أوضحت السٌدة/ نٌفٌن جامع وزٌرة التجارة  كمرحلة أولى ثم فتح أسواق
والصناعة أن هذا االتفاق ٌؤتً فً إطار استراتٌجٌة الدولة لتعمٌق التصنٌع المحلى وإحالل الواردات وزٌادة القٌمة المضافة للمنتج 

أهمٌة توحٌد كافة الجهود الحكومٌة المعنٌة للنهوض بالصناعة الوطنٌة وخلق عالمة  المصري بالسوقٌن المحلى والعالمً، مشٌرًة إلى
تجارٌة ممٌزة للمنتج المصري باألسواق الخارجٌة1وأشارت الوزٌرة إلى أهمٌة استؽالل أزمة انتشار فٌروس كورونا عالمٌاً فً تصنٌع 

ٌة وتوافر الخبرات واإلمكانٌات لتصنٌعها بالسوق المصرى، الفتًة الواردات المصرٌة محلٌاً خاصة فً ظل تناقصها باألٍسواق الخارج
إلى إمكانٌة توسٌع نطاق التعاون بٌن وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع األعمال العام والهٌبة العربٌة للتصنٌع والمنطقة 

دولة من السلع االستهالكٌة ومدخالت االقتصادٌة لقناة السوٌس لتطوٌر القاعدة الصناعٌة المصرٌة لتؽطى كافة احتٌاجات ال
اإلنتاج1وأوضح المحاسب/ عماد الدٌن مصطفى ربٌس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة أن الطرٌق األمثل للتنمٌة البد 

اعدة صناعٌة وتكنولوجٌة أن ٌتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانٌات ُمإسساتنا الوطنٌة وفً مقدمتها العربٌة للتصنٌع ،حٌث تمتلك ق
ضخمة تمكنها من لعب دور حٌوي ومإثر فً تصمٌم وتصنٌع المنتجات والمكونات التً ٌتم إستٌرادها من الخارج وهو األمر الذي 

 ٌنعكس إٌجابٌا علً دعم برامج تعمٌق التصنٌع المحلً وإحٌاء صناعة اإلطارات لمختلؾ المركبات1

  2020ماٌو  17

 تمد دراسة القٌمة العادلة لسهم "مٌدور" تمهٌداً لبٌع حصتهبنك قناة السوٌس ٌع

اعتمد مجلس إدارة بنك قناة السوٌس، دراسة شركة أصول عربٌة لالستثمار واالستشارات المالٌة، بشؤن القٌمة العادلة لسهم شركة 
سوٌس،أنه تم تحدٌد القٌمة العادلة لسهم الشرق األوسط لتكرٌر للبترول "مٌدور"، فً ضوء تخارج البنك من الشركة1وأوضح بنك قناة ال

دوالر1وٌؤتً ذلك فً إطار موافقة بنك قناة السوٌس على بٌع كامل مساهمته فً رأسمال الشرق األوسط لتكرٌر  14140"مٌدور" بنحو 
المساهم -بترول بالمابة فً رأسمال الشركة للهٌبة المصرٌة العامة لل 124.ألؾ سهم تمثل نسبة  233البترول "مٌدور" والبالؽة 

بلؽت  23.6ملٌون دوالر1وحقق البنك أرباحاً خالل  0313دوالر بقٌمة اجمالٌة  21143على أساس سعر بواقع  -الربٌسً بالشركة
ملٌون جنٌه فً العام السابق له1وفً العام الماضً، ارتفع صافً دخل البنك من  1231.6ملٌون جنٌه، مقابل أرباح بلؽت  21212

 المصدر7 مباشر 23.51ملٌون جنٌه فً  630ملٌار جنٌه مقارنة بصافً دخل بلػ  121.العابد إلى 

 اٌبٌكو الدوائٌة تستعرض اآلثار السلبٌة على أعمالها بسبب كورونا

اٌبٌكو، اآلثار السلبٌة التً لحقت بالشركة نتٌجة التداعٌات السلبٌة لجابجة  -استعرضت شركة المصرٌة الدولٌة للصناعات الدوابٌة 
ورونا1واوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر ٌوم الخمٌس، أنه نتٌجة لتخفٌض عدد العاملٌن بالشركة تراجع اإلنتاج خالل شهر ك

بالمابة مقارنة بنفس الفترة  22ملٌون جنٌه بنسبة  60بالمابة وخسارة قدرها  6.ملٌون جنٌه وبنسبة  33مارس عن المستهدؾ بقٌمة 
نتٌجة اضطراب حركة المالحة وحظر التجوال المفروض بٌن الدول عانت الشركة من اضطراب  من العام الماض1ًوأضافت أنه

األجواء العالمٌة فً الحصول على بعض المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج مما أدى إل وجود بعض معوقات إنتاجٌة1وأشارت إلى تؤثر 
بالمابة من الشحنات المدرجة وكذلك  53نخفاض الشحن الجوي عملٌات الشحن والتصدٌر نتٌجة توقؾ حركة الطٌران مما أدى إلى ا

إؼالق الحدود البرٌة مما أدى إلى وقؾ الشحن البري لكل من السعودٌة والعراق واألردن والسودان، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار 
قٌق أرقام مبٌعات التصدٌر فً الربع بالمابة1وتابعت "كل هذا كان له تؤثٌر سلبً على تح 22الشحن البحري نظراً للطلب علٌه بنسبة 

ملٌون دوالر على الرؼم من وجود  211بالمابة من المستهدؾ بانخفاض قدره  45ملٌون دوالر ٌمثل  511األول للعام الجاري وهو 
المحلً ارتباطات عدٌدة من المناقصات وأوامر تورٌد1ونوهت الشركة كذلك إلى تؤثر مبٌعات أدوٌة األمراض ؼٌر المزمنة بالسوق 

بالمابة1ولفتت إلى أنها قامت بتخفٌض عمل مندوبً الدعاٌة  3.ملٌون جنٌه وبنسبة  33بشكل كبٌرة نتٌجة حظر التجوال بمبلػ 
والتسوٌق نتٌجة عدم وجود فرص للزٌارات المخططة لألطباء والعٌادات وانحسرت حركة سوق الدواء على قٌام المرضً بشراء 

ملٌون جنٌه منذ  .561.فة األمراض المزمنة مباشرة من الصٌدلٌات1وسجلت الشركة صافً ربح بلػ احتٌاجاتهم من األدوٌة ذات ص
ملٌون جنٌه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماض1ًوتراجعت مبٌعات  .2.510بداٌة ٌناٌر حتى نهاٌة مارس الماضً، مقابل 



 

 

ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة من العام  6.2123مارس، مقابل ملٌون جنٌه بنهاٌة  443الشركة خالل الثالثة أشهر حٌث سجلت 
ملٌون جنٌه  .3212.الماض1ًوبالنسبة للقوابم المستقلة، تراجعت أٌضاً أرباح الشركة خالل الربع األول من العام الجاري حٌث سجلت 

 شرالمصدر7 مبا ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة من العام الماض1ً .23010بنهاٌة مارس، مقابل 

 البنك المركزي ٌبقً على أسعار الفائدة دون تغٌٌر لشهر ماٌو

أبقى اجتماع لجنة السٌاسة النقدٌة بالبنك المركزي ٌوم الخمٌس الماضً على أسعار الفابدة دون تؽٌٌر للشهر الثانً على التوالً بعد 
بذلك تظل نسبة الفابدة على اإلٌداع للٌلة واحدة نقطة أساس، بحسب بٌان صادر عن البنك1 و 033قرار الخفض التارٌخً فً مارس بـ 

%1معدالت التضخم ال تزال 6142% وسعر العملٌة الربٌسٌة وسعري االبتمان والخصم عند 3122.% ولإلقراض للٌلة واحدة 6122
% فً مارس، .21ـ % فً أبرٌل مقارنة ب216فً الحدود اآلمنة7 على الرؼم من ارتفاع المعدل السنوي العام للتضخم فً المدن إلى 

، كما ٌتوقع 2323%( بحلول الربع الرابع من 0% )±6فإن البنك المركزي ال ٌزال ٌرى األسعار مستقرة فً نطاق مستهدفه البالػ 
استقرار المعدالت على المدى المتوسط، وهو ما دعم قراره باإلبقاء على أسعار الفابدة دون تؽٌٌر1 وأرجع البنك ارتفاع التضخم فً 

، وذلك إضافة 23.6الماضً إلى التؤثٌر السلبً لفترة األساس، إذ كان االرتفاع فً األسعار محدودا فً الفترة المقارنة فً أبرٌل  أبرٌل
، واالرتفاع الموسمً بسبب شهر رمضان1لجنة السٌاسة النقدٌة ″6.-كوفٌد“بسبب تؤثٌرات جابحة  2323إلى ارتفاع األسعار فً أبرٌل 

، وفق ما جاء فً البٌان1 وأشار ”ام جمٌع أدواتها لدعم تعافً النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضؽوط التضخمٌةلن تتردد فً استخد“
، وتنوع مصادر النمو فً النشاط 2323البٌان إلى أن التحسن العام فً النشاط االقتصادي فً المتوسط خالل شهري ٌناٌر وفبراٌر 

 المصدر7 إنتربراٌزة الحالٌة فً ظل استقرار بعض القطاعات1االقتصادي، سٌساهم فً الحد من أثر الصدم

  2021-2020% فً 3األوروبً إلعادة اإلعمار ٌتوقع نمو االقتصاد المصري 

 0بنسبة  2323-.232توقع البنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة  نمو الناتج المحلً اإلجمالً بمصر خالل العام المالً المقبل 
1وتوقع البنك فً تقرٌره "اآلفاق 2323" خالل النصؾ األول من 6.-لتقلبات الناتجة عن انتشار فٌروس "كوفٌدبالمابة بسبب ا

 212وتسجٌل نمواً بنسبة  .232بالمابة خالل العام  الجاري وذلك قبل التعافً فً  312االقتصادٌة للمنطقة" أن تحقق مصر نموا قدره  
قتصاد المصري خالل العام المالً المقبل إلى تراجع السٌاحة واالستثمارات األجنبٌة المباشرة بالمابة 1 وأرجع البنك خفض توقعاته لال

واألوضاع العالمٌة من تقلبات سالسل القٌمة العالمٌة وضعؾ طلب الشركاء التجارٌٌن1وتاتً تلك التوقعات مرتفعة مقارنة بمنطقة 
بالمابة  ..بالمابة بعد انكماش من المتوقع أن ٌبلػ  3ارتفاعا نموا بنسبة  جنوب وشرق المتوسط باستثناء لبنان التً ٌتوقع أن تحقق

حالة إٌجابٌة جدٌدة لفٌروس كورونا لٌرتفع  1005وكانت وزارة الصحة المصرٌة، أعلنت أمس األربعاء، عن تسجٌل 2323بنهاٌة 
 المصدر7 مباشر حالة 1 223حالة وفاة لٌصل اإلجمالً إلى  2.حالة،  باإلضافة لتسجٌل  .310.اإلجمالً إلى 

 ملٌار دوالر من صندوق النقد ومإسسات دولٌة أخرى  9مصر تستهدف تموٌالت جدٌدة بـ

ملٌارات دوالر، وذلك  6تجري الحكومة المصرٌة مباحثات حالٌا مع عدد من المإسسات العالمٌة للحصول على تموٌالت بإجمالً قٌمة 
"، 6.-ة العامة للدولة، ال سٌما مع زٌادة اإلنفاق الحكومة لمواجهة تداعٌات وباء "كوفٌدمن أجل المساعدة فً سد العجز فً الموازن

ملٌارات دوالر أعلن نابب وزٌر المالٌة أحمد كجوك قبل أٌام التفاوض  2حسبما جاء فً تقرٌر لوكالة بلومبرج1وٌتضمن هذا التموٌل 
ملٌارات دوالر  1د االبتمانً 1وأضاؾ المصدر أن مصر تخطط القتراض بشؤنها مع صندوق النقد، فً إطار ما ٌسمى باتفاق االستعدا

من "مإسسات أخرى"، ولكنه رفض اإلفصاح عن هوٌتها أو عن أٌة تفاصٌل حول حصة كل مإسسة فً هذا التموٌل1 وكانت مصر قد 
ٌسمى بؤداة التموٌل السرٌع1من  ملٌار دوالر كتموٌل عاجل من صندوق النقد الدولً، فً إطار ما 2144تسلمت مصر ٌوم الثالثاء 

 212المتوقع أن تزٌد قٌمة التموٌل الجدٌد الذي ستحصل علٌه مصر من صندوق النقد الدولً فً إطار اتفاقٌة االستعداد االبتمانً إلى 
ركزي1ومن ملٌار دوالر، على أن تتسلم مصر الشرٌحة األولى منه الشهر المقبل، وفقا لموقع مصراوي نقال عن مصدر بالبنك الم

جانبه، قال مدٌر إدارة الشرق األوسط وآسٌا الوسطى فً صندوق النقد الدولً جهاد أزعور7 "هناك نقاش مع الحكومة المصرٌة بحسب 
توجهاتها اإلصالحٌة على تمكٌن ومساندتها خالل المرحلة المقبلة، ونظرا لضبابٌة الموقؾ فقد ٌكون البرنامج عمره أقصر من البرامج 

سنوات"1وأضاؾ أزعور أن صندوق النقد ٌتعاون مع مإسسات أخرى مثل البنك الدولً والبنك األوروبً لالستثمار  1هً العادٌة و
وبعض الدول األخرى، وذلك من أجل رفع مستوى الدعم لالقتصاد المصري1ولكن احتٌاجات مصر من التموٌل الخارجً أكبر من أن 

جانب السلطات فً مصر، والشركات الدولٌٌن، والبنوك التنموٌة العالمٌة وبالطبع  ٌوفرها مصدر واحد، وستتطلب تضافر الجهود من
صندوق النقد، حسبما صرحت به أوما راماكرٌشنان ربٌس بعثة صندوق النقد الدولً لمصر1مصر سٌكون لدٌها تموٌالت كافٌة من 

احتٌاجاتها التموٌلٌة، حسبما صرح نابب محافظ البنك  صندوق النقد ومإسسات تموٌلٌة أخرى ومن خالل االتفاقات الثنابٌة من أجل سد
المركزي رامً أبو النجا، فً مداخلة هاتفٌة مع قناة العربٌة أمس1ولم ٌإكد أبو النجا ما إذا كانت مصر تسعى للحصول على تموٌالت 



 

 

بعض المفاوضات، وسٌعتمد على الشكل ملٌار دوالر، ولكنه قال إن "التفاوض لم ٌنته بعد، والمبلػ قرٌب من ذلك وهو عرضة ل 6بقٌمة 
دولة طلبت الحصول على  63النهابً للبرنامج المستهدؾ من هذا التموٌل"1مصر لٌست الوحٌدة التً تطلب المساعدة، إذ أن هناك 

ى منح تموٌالت تموٌل من صندوق النقد الدولً لمساعدتها فً مواجهة اآلثار االقتصادٌة للوباء العالمً، كما أن الصندوق وافق أٌضا عل
 ملٌار دوالر كمساعدات عاجلة لدول أفرٌقٌة، وفقا لبلومبرج1 0.بقٌمة 

  2020ماٌو  18

 اٌجٌترانس تحصل على عقد الخدمات اللوجستٌة لمزرعة رٌاح

 – WEST BAKERأعلنت شركة المصرٌة لخدمات النقل )اٌجٌترانس(، الحصول عقد الخدمات اللوجستٌة لمزرعة رٌاح 
LEKELA ركة مع شSIEMENS GAMESA  ملٌون جنٌه، ومن  03ألؾ طن نولون1ًإن قٌمة العقد  13. –برجاً  63لعدد

ملٌون جنٌه، مقابل أرباح بلؽت  0.15بلؽت  23.6أرباحاً خالل  23.6المتوقع بدء التشؽٌل ٌولٌو المقبل1وحققت الشركة خالل 
 214131إلى  23.6حقوق األقلٌة1وتراجعت إٌرادات النشاط خالل ملٌون جنٌه فً العام السابق له، مع األخذ فً االعتبار  1.14

1وعلى مستوى األعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل 23.5ملٌون جنٌه فً  244152ملٌون جنٌه، مقابل إٌرادات بلؽت 
 رالمصدر7 مباش23.51ملٌون جنٌه فً  02122ملٌون جنٌه مقابل أرباح بلؽت  .2510العام الماضً إلى 

 ملٌار جنٌه 2.1تحالف مصرفً ٌضم "األهلً"و"مصر" ٌرتب قرضاً لـ"مدٌنة نصر لإلسكان" بـ

قام تحالؾ مصرفً مكون من البنك األهلً المصري، كوكٌل للتموٌل، وبنك مصر كوكٌل ضمان، والبنك العربً األفرٌقً، كمنسق عام 
رك طوٌل األجل مع شركة مدٌنة نصر لإلسكان والتعمٌر، بإجمالً للتموٌل، وبصفتهم مرتبٌن ربٌسٌٌن أصلٌٌن، بتوقٌع عقد قرض مشت

ملٌار جنٌه1وصرح هشام ربٌس مجلس إدارة البنك األهلً المصري بؤن عقد القرض ٌؤتً بؽرض تموٌل جزء من  .21مبلػ ٌصل إلى 
عد تؤكٌداً على قدرة البنوك على بالقاهرة الجدٌدة1وأضاؾ عكاشة أن ترتٌب هذا القرض ٌ 2، .التكلفة االستثمارٌة لمشروعً سراي 

المشاركة فً ترتٌب هذه النوعٌة من التموٌالت، وتلبٌة االحتٌاجات التموٌلٌة لمختلؾ قطاعات االقتصاد المصري، ومنها قطاع التطوٌر 
من الصناعات العقاري، والذي ٌعد من القطاعات االقتصادٌة الحٌوٌة، حٌث ٌتٌح تحت مظلته العدٌد من فرص العمل، ودعم العدٌد 

واألنشطة األخرى المرتبطة به1وأكد عكاشة أن المشروع ٌتماشى مع خطط التنمٌة بالدولة بشكل عام، ومع استراتٌجٌتها فً التوسع فً 
النشاط العمرانً، وإنشاء المزٌد من التجمعات السكنٌة على أن تكون وفقاً ألعلى معاٌٌر الجودة والكفاءة؛ سعٌاً للتؽلب على مشكلة 

تكدس السكانً فً مصر1ومن ناحٌته، أشار ٌحٌى أبوالفتوح نابب ربٌس مجلس إدارة البنك األهلً المصري إلى أن التموٌل ٌؤتً كذلك ال
سنوات تتضمن  5بؽرض إعادة تموٌل رصٌد القرض المعبري الممنوح من البنك العربً األفرٌقً الدول1ًأن مدة القرض تصل إلى 

احة للسحب والسماح للتموٌل، مشٌراً إلى أن حصص القرض توزعت بٌن كل من البنك األهلً المصري عامٌن ونصؾ تمثل الفترة المت
ملٌون جنٌه1ٌذكر أن شركة مدٌنة نصر لإلسكان  433والبنك العربً األفرٌقً الدولً وبنك مصر بالتساوي، لتكون حصة كل بنك نحو 

مالٌٌن متر مربع، موزعة بٌن عدة مشروعات منها  6اٍض تتجاوز الـ، وتمتلك محفظة أر662.والتعمٌر، هً شركة عامة منذ ماٌو 
 310مشروع تاج سٌتً، ومشروع سراي، باإلضافة الى مشروع حدابق النصر، ومشروع الواحة1كما سجلت الشركة تعاقدات بلؽت 

ملٌار جنٌه  412ومبٌعات بقٌمة  وتستهدؾ حجوزات 23.5بالمابة على تعاقدات  2.ملٌار جنٌه خالل العام الماضً بنسبة زٌادة بلؽت 
 المصدر7 مباشر خالل الفترة المقبلة1

  19-شركات بسبب كوفٌد 7االستثمار القومً ٌإجل خطة التروٌج الخارجٌة لـ 

" على حركة 6.-شركات مملوكة جراء التداعٌات السلبٌة لوباء "كوفٌد 4قرر بنك االستثمار القومً إرجاء خطة التروٌج الخارجٌة لـ 
قتصاد العالمً والعرب1ًوأسند بنك االستثمار القومً خطة التروٌج التً جرى اإلعالن عنها ألول مرة فً نوفمبر الماضً إلى اال

صندوق مصر السٌادي لجذب مستثمرٌن فً بعض الكٌانات المملوكة للبنك سواء بالمشاركة فً رأس المال بشراء حصص جزبٌة أو 
ستفادة منها وزٌادة أعمالها1وتضمنت الخطة بٌع حصة بنك االستثمار القومً فً بنك االستثمار االستحواذ علٌها بالكامل لتعظٌم اال

العربً، وهو ما تقرر تؤجٌله جراء الجابحة1 وتضم محظة الشركات التً ٌمتلك فٌها البنك االستثمار القومً حصصا أبو قٌر لألسمدة 
 المصر7 مصراوىإلسكان والتعمٌر1وسٌدي كرٌر للبتروكٌماوٌات وإي فاٌنانس ومدٌنة نصر ل

  2018مصر ترفع حٌازتها من السندات األمرٌكٌة ألعلى مستوى منذ أكتوبر 

ملٌون دوالر على أساس  3..بالمابة، بما ٌعادل  212بنحو  2323رفعت مصر حٌازتها من سندات الخزانة األمرٌكٌة خالل مارس 
رت بٌانات وزارة الخزانة األمرٌكٌة، ارتفاع حٌازة مصر من السندات األمرٌكٌة سنوي، محققة زٌادة للشهر السادس على التوال1ًوأظه



 

 

ملٌار دوالر  21.23بحسب مسح لمباشر(، مقابل  23.5ملٌار دوالر فً مارس الماضً )أعلى مستوى منذ أكتوبر  21203إلى 
بالمابة  10.مرٌكٌة خالل مارس بنسبة 1وعلى أساس شهري، رفعت مصر حٌازتها من سندات الخزانة األ23.6بالشهر المماثل من 

ملٌار دوالر فً فبراٌر السابق له1وبشكل مفاجا، قررت لجنة السٌاسة النقدٌة بالبنك المركزي المصري، خالل  21234مقارنة بـ
ساس نقطة أ 033اجتماع طارئ مارس الماضً، خفض كل من سعري اإلٌداع واإلقراض للٌلة واحدة وسعر العملٌة الربٌسٌة بواقع 

بالمابة على الترتٌب1وقال البنك المركزي المصري، إن االحتٌاطٌات الدولٌة للنقد  6142بالمابة و 3122.بالمابة و 6122لٌصل إلى 
1وأضاؾ المركزي أنه قام خالل شهر 2323ملٌار دوالر نهاٌة مارس  13األجنبً لدٌه تستوعب صدمة األسواق الدولٌة، كما حققت 

ملٌار دوالر أمرٌكً من االحتٌاطً النقدي الدولً لتؽطٌة احتٌاجات السوق المصري من النقد  211نحو ، باستخدام 2323مارس 
األجنبً، وتؽطٌة تراجع استثمارات األجانب والمحافظ الدولٌة وكذلك لضمان استٌراد سلع إستراتٌجٌة، باإلضافة إلى سداد االلتزامات 

وعالمٌاً، كشفت بٌانات وزارة الخزانة األمرٌكٌة، أن الٌابان رفعت حٌازتها من السندات الدولٌة الخاصة بالمدٌونٌة الخارجٌة للدولة1
1فٌما خفضت 2323ترٌلٌون دوالر فً فبراٌر  1235.ترٌلٌون دوالر، مقابل  1242.األمرٌكٌة خالل مارس الماضً إلى مستوى 

 1362.ترٌلٌون دوالر مقارنة مع  1352.ند مستوى الصٌن صاحبة المركز الثانً حٌازتها من الدٌون األمرٌكٌة خالل مارس ع
ترٌلٌون دوالر بالشهر السابق له، وذلك بالتزامن مع استمرار تفشً فٌروس "كورونا" وآثاره االقتصادٌة السلبٌة التً ظهرت ببعض 

والمإسسات، وتسددها الحكومة  البٌانات االقتصادٌة لـ"بكٌن"1وتعد سندات الخزانة األمرٌكٌة وسٌلة لجمع األموال والدٌون من الدول
عند حلول مٌعاد استحقاقها الذي ٌختلؾ حسب أجل السند1وخلٌجٌاً تراجعت استثمارات السعودٌة، أكبر الدول الخلٌجٌة المستثمرة فً 

ماراتها ملٌار دوالر فً شهر مارس الماضً، وخفضت دولة الكوٌت استث .261.بالمابة لـ  014.األذون والسندات األمرٌكٌة، بنسبة 
 المصدر7 مباشر بالمابة1 5132بتلك القابمة بنسبة 

  2020% فى الربع األول من 7.7السعٌد: انخفاض معدل البطالة إلى 

قالت د1 هالة السعٌد، وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة، إن إعالن الجهاز المركزى للتعببة العامة واإلحصاء عن انخفاض معدل 
، ٌؤتى متسًقا مع 23.6% خالل نفس الربع من عام 5؛ مقارنة بـ 2323% فً الربع األول من عام 414البطالة فً مصر إلى 

%، حسبما قالت الصفحة 213، والتً بلؽت 6/2323.معدالت النمو المرتفعة التً حققتها مصر فً النصؾ األول من العام المالً 
 261335% لتصل إلى 312صادٌة أن القوى العاملة زادت بنسبة الرسمٌة لمجلس الوزراء1أضافت وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االقت

ملٌون فرد، بانخفاض قدره  21203، بٌنما سجل العاطلون 2323ملٌون فً الربع األول من عام  25162ملٌون فرد، ارتفاًعا من 
و  2.تتراوح أعمارهم بٌن  1وأشارت السعٌد إلى انخفاض معدل العاطلٌن عن العمل الذٌن23.6مقارنة بنفس الربع من عام  0.333

، كما ارتفع عدد العاملٌن 23.6% فً الربع الرابع من عام 3612، منخفًضا من 2323? فً الربع األول من عام 3512عاًما إلى  26
1وأوضحت 23.6ملٌون فً الربع الرابع من عام  .23132، ارتفاًعا من 2323ملٌون فً الربع األول من عام  231442إلى 

وما صاحبها من اإلجراءات الوقابٌة التً تبنتها الحكومة الحتواء تفشً  COVID-19الة السعٌد أن أزمة فٌروس كورونا الدكتورة ه
  23231% من نهاٌة مارس إلى نهاٌة أبرٌل 612الوباء، قد اثرت سلًبا على معدل البطالة فً شهر أبرٌل، والذي ارتفع إلى 

 دوالر لمصر تموٌالً سرٌعاً لمواجهة كورونا ملٌون  50البنك الدولً ٌوافق على تقدٌم 

ملٌون دوالر لمصر كاستجابة طاربة فً إطار حزمة التموٌل السرٌع التً  23وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولً، على تقدٌم 
لٌوم األحد، أن مصر (1وأوضح بٌان لوزارة التعاون الدولً، صادر ا6.-أقرتها مجموعة البنك الدولً لمواجهة جابحة كورونا )كوفٌد

ملٌون دوالر، وهو الحد األقصى المتاح فً إطار حزمة التموٌل السرٌع قٌاساً على التعداد  23تؤهلت للحصول على تموٌل قدره 
ملٌون دوالر،  23ملٌون مواطن على  23السكانً التً حددتها مجموعة البنك الدول1ًوتحصل الدول التً ٌصل عدد سكانها إلى 

ملٌون مواطن  33.ملٌون دوالر، والدول التً ٌصل عدد سكانها إلى  02ملٌون مواطن على  23ٌصل عدد سكانها إلى والدول التً 
ملٌون دوالر والدول التً  33.ملٌون مواطن على  223ملٌون دوالر ومنهم مصر، والدول التً ٌصل عدد سكانها إلى  23على 

ملٌون  023والر، والدول التً ٌتجاوز عدد سكانها الملٌار مواطن على ملٌون د 223ٌصل عدد سكانها إلى ملٌار مواطن على 
ز  ٌُركِّ دوالر1وقال البٌان إن التموٌل ٌهدؾ إلى تقوٌة تدابٌر الوقاٌة وكشؾ حاالت اإلصابة واالستجابة للتصدي للجابحة فً مصر، وس

دتها الخطة القوم ٌة لمواجهة فٌروس كورونا المستجد والتً أطلقتها الحكومة المشروع على مجاالت المساندة الفورٌة والحٌوٌة التً حدَّ
المصرٌة1وأضاؾ أن التموٌل سٌساهم فً شراء وتوزٌع التجهٌزات والمستلزمات الطبٌة الالزمة لمواجهة الفٌروس، وتدرٌب الكوادر 

جابة السرٌعة فً تتبع المخالطٌن الطبٌة؛ وعملٌات الحجر الصحً والعزل، ومراكز العالج الُمعدة خصٌصا؛ وكذلك تعببة فرق االست
لحاالت اإلصابة بالفٌروس؛ وتطوٌر منصات وأدوات تقدٌم المحتوى لتحسٌن الوعً العام بالوقاٌة من الفٌروس، والرصد والتقٌٌم 

ما الهدؾ المبتكر الستراتٌجٌات التباعد االجتماع1ًوتابع7 "كما ٌساهم المشروع فً تحقٌق هدفٌن من أهداؾ التنمٌة المستدامة، وه
الثالث الصحة الجٌدة والرفاه، والهدؾ السابع عشر عقد الشراكات لتحقٌق األهداؾ من خالل الشراكة بٌن جمهورٌة مصر العربٌة 
ومجموعة البنك الدولً فً مجال الرعاٌة الصحٌة وحماٌة األسر األكثر تضررا من اآلثار االقتصادٌة السلبٌة الناتجة عن فٌروس 



 

 

ا، أكدت وزٌرة التعاون الدولً رانٌا المشاط، أن التموٌل ٌساند جهود تعزٌز التؤهب وتحسٌن حوكمة نظام الرعاٌة كورونا"1من جانبه
 2الصحٌة فً مصر، وٌؤتً ضمن "المنصة" التً شكلتها وزارة التعاون الدولً مع شركاء التنمٌة ومإسسات التموٌل الدولٌة ٌوم 

نتشار فٌروس كورونا1فٌما قالت المدٌرة اإلقلٌمٌة لمصر والٌمن وجٌبوتً فً البنك الدولً لالستجابة الفورٌة لمواجهة ا 2323إبرٌل 
مارٌنا وٌس، "إن البنك الدولً ٌسارع بتعببة الجهود للمساعدة فً تعزٌز استجابة مصر للتصدي للجابحة وأنظمة رعاٌتها الصحٌة، 

واألولى بالرعاٌة، ومساعدة مصر على تنفٌذ عملٌات صحٌة طاربة،  وتهدؾ هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماٌة األسر األشد فقراً 
وتقوٌة صمودها االقتصادي"1وأشارت وزارة التعاون الدولً إلى موافقة مجلس الوزراء مإخراً على السٌر فً اإلجراءات الالزمة 

ملٌون دوالر1ٌذكر أن البنك الدولً  133ة للحصول على التموٌل الُمٌسر من البنك الدولً لدعم منظومة التؤمٌن الصحً الشامل بقٌم
ملٌون دوالر لمساندة الجهود الجارٌة لتٌسٌر سبل الحصول على   233أعلن مارس الماضً عن تقدٌم تموٌل إضافً لمصر قٌمته

دعم وحدات سكنٌة بؤسعار معقولة فً السوق الرسمٌة لألسر محدودة الدخل فً مصر، وتعزٌز قدرة صندوق اإلسكان االجتماعً و
 المصدر7 مباشر التموٌل العقاري على تصمٌم السٌاسات وتنسٌق البرامج فً قطاع اإلسكان االجتماع1ً
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 مصر لأللومنٌوم تعلن تصنٌع إحدى قطع الغٌار الالزمة لها لخفض التكلفة

شترٌات من قطع الؽٌار1وقالت الشركة أعلنت شركة مصر لأللومنٌوم تصنٌع قطع ؼٌار الزمة للشركة، فً إطار خفض التكلفة من الم
إنها صنعت القنطرة األنودٌة ألول مرة فً الشركة، باإلضافة إلى جهاز لسحب المعدن من الخالٌا بالورش اإلنتاجٌة بالشركة1وتبلػ 

المرحلة األولى  DFSملٌون جنٌه من الدراسات  23ملٌون جنٌه بالتموٌل الذاتً بعد استبعاد  161154الموازنة االستثمارٌة للشركة 
 المصدر7 مباشر الخط السابع1

 مشارٌع 5ملٌون جنٌه فً  100راٌة لخدمات االتصاالت تستثمر 

ملٌون جنٌه كامل متحصالت االكتتاب فً زٌادة رأس المال بنهاٌة  33.قالت شركة راٌة لخدمات مراكز االتصاالت، إنه تم استخدام 
نه تم االستخدام الفعلً لكامل متحصالت زٌادة رأس المال لتجهٌز بعض مشارٌع 1وأضافت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، أ23.6

الشركة باألجهزة والمعدات والبرمجٌات الحدٌثة المطلوبة إلعداد مراكز خدمات االتصاالت المسموعة والمربٌة، وعن طرٌق منصات 
لك فً مشارٌع مركز االتصاالت بمشروع بالم سترٌب التواصل االجتماعً على أعلى مستوٌات الجودة العالمٌة1وبحسب البٌان، تم ذ

بالسادس من أكتوبر ومركز االتصاالت ببرج التطبٌقٌٌن بوسط البلد ومركز االتصاالت بالقرٌة التكنولوجٌة بالمعادي، ومركز 
فٌما ٌخص نسبة إنجاز االتصاالت بالقرٌة الذكٌة بالسادس من أكتوبر، ومركز االتصاالت بمدٌنة الؽردقة، محافظة البحر األحمر1و

بالمابة فٌما عدا مشروع مركز االتصاالت بالقرٌة الذكٌة فً السادس   33.المشارٌع، لفتت الشركة إلى أنه تم انجاز المشروعات بنسبة
أرباحاً بلؽت  123.6وحققت الشركة خالل 23.4نوفمبر  26%1ٌذكر أنه تم قٌد أسهم زٌادة رأس المال فً 25من اكتوبر بنسبة 

، مع األخذ فً االعتبار حقوق 23.5ملٌون جنٌه فً  5312.ملٌون جنٌه فً العام الماضً، مقابل أرباح بلؽت  1124..
ملٌون جنٌه فً العام  635125ملٌون جنٌه، مقابل إٌرادات بلؽت  5.213األقلٌة1وتراجعت إٌرادات الشركة خالل العام الماضً إلى 

 2512.، مقابل أرباح بلؽت 23.6ملٌون جنٌه فً  32163تراجعت أرباح الشركة إلى  السابق له1وعلى مستوى األعمال المستقلة،
 المصدر7 مباشر 23.51ملٌون جنٌه فً 

 مجلس النواب ٌمدد إٌقاف ضرٌبة األطٌان وٌوافق مبدئٌا على تعدٌالت ضرائب البورصة 

مدة عامٌن، وذلك بعد ٌوم واحد من مناقشتها من قبل وافق مجلس النواب أمس على مد تعلٌق قانون الضرٌبة على األطٌان الزراعٌة ل
لجنتً الزراعة والخطة والموازنة، حسب ما ذكرته صحٌفة المال1وأوضح وزٌر المالٌة محمد معٌط للنواب أن تعلٌق الضرٌبة استمر 

مد العمل بوقؾ قانون  لمواجهة آثار برامج اإلصالح االقتصادي الذي نفذته الحكومة1 وأكد أن 23.4لمدة ثالث سنوات فقط فً 
" خالل الفترة 6.-الضرٌبة على األطٌان، لمدة عامٌن جدٌدٌن فقط، ٌهدؾ إلى دعم المزارعٌن فً مواجهة تداعٌات أزمة "كوفٌد

المقبلة1 جاء ذلك ردا على مطالب بعض النواب بإلؽاء تلك الضرٌبة تماما1ووافق المجلس أمس أٌضا من حٌث المبدأ على مشروع 
ٌالت ضرٌبة الدمؽة، وتعدٌالت قانون الضرٌبة على الدخل المتعلقة بتعامالت البورصة1 وكانت لجنة الخطة والموازنة قررت قانون تعد

% األسبوع الماضً، فً 31342% إلى 3132رفع ضرٌبة الدمؽة على معامالت المستثمرٌن المقٌمٌن فً البورصة المصرٌة من 
% على الشخص 3.لمقٌم وؼٌر المقٌم1ونصت التعدٌالت على فرض ضرٌبة الدخل بواقع محاولة لتقلٌص الفارق بٌن سعر الضرٌبة ل

% على الشركات المدرجة1 ونص 2الطبٌعً المقٌم، بالنسبة لتوزٌعات األرباح من الشركات ؼٌر المدرجة بالبورصة المصرٌة، وبواقع 
 المصدر7 المال232.1ت البورصة حتى نهاٌة عام مشروع القانون على تؤجٌل العمل بضرٌبة األرباح الرأسمالٌة على تعامال



 

 

  ”كورونا“تدشٌن صنادٌق فرعٌة بالخدمات الصحٌة أولوٌة مع ” : مصر السٌادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولً ربٌس الوزراء اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعٌد، وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة وربٌس مجلس 
ضور أٌمن سلٌمان الربٌس التنفٌذي للصندوق وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق1وخالل إدارة صندوق مصر السٌادي بح

االجتماع ، عرض أٌمن سلٌمان خطط صندوق مصر السٌادي فً تدشٌن صنادٌق فرعٌة متخصصة فى المجاالت المختلفة، خاصة 
تجد 1وأشار إلى أنها تشمل قطاع الخدمات الصحٌة المس” كورونا“القطاعات التً تحظى باألولوٌة اآلن فً ظل تداعٌات فٌروس 

المتنوعة، ومشروعات المخازن اإلستراتٌجٌة لألدوٌة،  وكذلك التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ووزارتً النقل 
والتحتٌة، والتحول الكهرباء1إضافة إلى االستثمارات المستهدفة فً القطاع الزراعً والتصنٌع الؽذابً، وفً قطاع البنٌة األساسٌة 

الرقمً، وفً قطاعات أخرى مختلفة1واستعرض الربٌس التنفٌذي لصندوق مصر السٌادي تفاصٌل تلك المشروعات والجدول الزمنً 
الخاص بتنفٌذها1وقال إن هناك رؼبة كبٌرة من جانب المستثمرٌن للشراكة مع صندوق مصر السٌادي فً ظل مرونة االقتصاد 

ة ما ٌمتلكه الصندوق من أصول1وتابع إن مرونة االقتصاد المصري وقوة ما ٌمتكله الصندوق من أصول المصري الكبٌرة ، وقو
 المصدر7 المال ٌمكنهما من جذب رإوس أموال أجنبٌة تسهم بدورها فً تجاوز األزمة ؼٌر المسبوقة التً ٌشهدها االقتصاد العالم1ً

 ندوق مصر السٌادى رغبة كبٌرة من المستثمرٌن للشراكة مع ص”: الوزراء“

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، ربٌس مجلس الوزراء اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعٌد، وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة، وربٌس 
مجلس إدارة صندوق مصر السٌادى، بحضور أٌمن سلٌمان الربٌس التنفٌذى للصندوق لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق1وتناول 

ٌمان خطط الصندوق فى تدشٌن صنادٌق فرعٌة متخصصة فى المجاالت المختلفة،وخاصة القطاعات التى تحظى باألولوٌة اآلن أٌمن سل
فى ظل تداعٌات فٌروس كورونا المستجد لتشمل قطاع الخدمات الصحٌة المتنوعة، ومشروعات المخازن االستراتٌجٌة لألدوٌة، 

ووزارة النقل ووزارة الكهرباء، باإلضافة إلى االستثمارات المستهدفة فى القطاع  والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة
الزراعى والتصنٌع الؽذابى، وقطاع البنٌة األساسٌة والتحتٌة، والتحول الرقمى، باإلضافة الى قطاعات أخرى مختلفة1واستعرض 

إن هناك رؼبة كبٌرة من جانب المستثمرٌن للشراكة مع  الربٌس التنفٌذى تفاصٌل هذه المشروعات والجدول الزمنى لتنفٌذها، وقال
صندوق مصر السٌادى، فى ظل المرونة الكبٌرة لالقتصاد المصرى، وقوة ما ٌمتلكه الصندوق من أصول، والذى ٌمكنهما من جذب 

 7 جرٌدة البورصةالمصدررإوس أموال اجنبٌة تساهم بدورها فى تجاوز األزمة ؼٌر المسبوقة التى ٌشهدها االقتصاد العالمى1

 أشهر 5وزٌر التموٌن : احتٌاطً السلع ٌكفً 

أشهر، وساهم هذا  2قال الدكتور علً المصٌلحً وزٌر التموٌن والتجارة الداخلٌة ، إن االحتٌاطً االستراتٌجً ألى سلعة ال ٌقل عن 
مصٌلحً،إن إجمالً ما تم تورٌده من القمح االحتٌاطً االستراتٌجً فً تحقٌق األمن الؽذابً وساعد علً استقرار األسعار1واضاؾ ال

الؾ طن قمح 1وتابع أن الصوامع والشون المطورة سوؾ تستقبل الموردٌن للقمح المحلً  422ملٌون و 2ماٌو بلػ  4.المحلً حتى 
أٌام ، إضافة  0بواقع  اعتباراً من الٌوم الثالث للعٌد1وأكد أنه تم تؤمٌن احتٌاجات المخابز من الدقٌق قبل العٌد وسٌصرؾ هذا األسبوع

ا عدا المخابز التً طلبت اجازة رسمٌة من  ًٌ إلً ٌومً االحتٌاطً التً قررتهما الوزارة لكل مخبز1ولفت إلً أن المخابز ستعمل ٌوم
ي ٌشار إلً أن عدد المخابز على مستو”1% من إجمالً عدد المخابز03مدٌرٌات التموٌن ، قابالً 7 من طلب اجازة نسبتهم ال تتعدى 

ألؾ مخبز بلدي مدعم 1وقال المصٌلحً إن كافة المجمعات االستهالكٌة ستعمل اعتباراً من ثانً ٌوم العٌد ،  25الجمهورٌة ٌصل إلً 
مساًء1وأضاؾ أن عملٌة صرؾ السلع  6مساًء وبعض المخابز ستعمل حتى  2صباحاً حتى  2كما ان المخابز ستعمل من الساعة 

مساًء1وتابع أنه تم تشكٌل مجموعات عمل بالوزارة وكافة مدٌرٌات  4صباحاً حتً  4المنافذ التموٌنٌة من التموٌنٌة مستمرة كما هً فى 
التموٌن لمتابعة موسم تورٌد القمح وعملٌات صرؾ السلع التموٌنٌة لشهر ٌونٌو القادم1وأوضح وزٌر التموٌن أن كافة منافذ السلع 

 المصدر7 الماللمنافذ التموٌنٌة ال ٌسرى علٌها مواعٌد الحظر1الؽذابٌة واألسواق ومحال اللحوم والمخابز وا

 % 1أٌام مع ارتفاع عالمً بنسبة  3جنٌهات فً السوق المحلٌة خالل  9الذهب ٌقفز 

جنٌهات عند المقارنة مع مستوٌات الجمعة الماضٌة، بعد العودة من إجازة  6ارتفعت أسعار الذهب خالل تعامالت الٌوم اإلثنٌن بنحو 
األكثر انتشاًرا سجل الٌوم  .2الصاؼة، أمس األحد1قال إٌهاب واصؾ نابب ربٌس شعبة الذهب بؽرفة القاهرة التجارٌة، إن عٌار  سوق
جنًٌها ٌوم  3141.2جنًٌها، بعدما كان ٌبلػ  321152نحو  5.جنًٌها بتعامالت الجمعة1وبلػ عٌار  422جنًٌها للجرام مقابل  431

جنًٌها  2..3جنًٌها للجرام1ووصل الجنٌه الذهب إلى نحو  532152جنًٌها مقارنة  5401.2قٌمة سعرٌة  21الجمعة، فٌما حقق عٌار 
جنًٌها الجمعة الماضٌة1وتشهد األسعار استقرارا نسبٌا خالل تعامالت ٌومً السبت واألحد، مع إؼالق البورصات العالمٌة  3313مقابل 

ا، زادت أسعار الذهب فً التعامالت الفورٌة واحدا للمعدن النفٌس، كما ترتفع األسعار فً السوق ا ًٌ لمحلً بالتزامن مع األعٌاد1وعالم



 

 

دوالر فً وقت سابق1كما  431113.إلى  23.2أكتوبر  2.دوالر لألوقٌة، بعدما صعد ألعلى مستوى منذ  4261.0.بالمبة إلى 
 ر، وفق روٌترز1دوال 442143.بالمبة إلى  316كسب الذهب فً التعامالت األمرٌكٌة اآلجلة 

  2020ماٌو  20

 اقتصادٌة قناة السوٌس توقع اتفاقٌة إنشاء أكبر مصنع لأللٌاف الضوئٌة باستثمارات ملٌار جنٌه 

شهد وزٌرا اإلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات والتجارة والصناعة وربٌس الهٌبة العامة للمنطقة اإلقتصادٌة لقناة السوٌس وربٌس الهٌبة 
نٌع، مراسم اتفاق التعاون بٌن شركة بنٌة كابٌتال والعربٌة للتصنٌع 1ووفق بٌان اقتصادٌة قناة السوٌس، شارك فً مراسم العربٌة للتص

سفٌر الوالٌات المتحدة بالقاهرة، وممثلو شركة كورنٌنج ” جوناثان كوهٌن “االتفاق عبر تقنٌة الفٌدٌو كونفرنس كل من السفٌر 
، المتخصصة فً مجال حلول ”فاٌبر مصر لالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات سابًقاً “بنٌة كابٌتال  األمرٌكٌة1وقال البٌان إن شركة

وخدمات االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات والبنٌة التحتٌة التكنولوجٌة فً مصر والمنطقة، أعنلت عن شراكتها مع الهٌبة العربٌة 
فً مصر والمنطقة األفرٌقٌة والعربٌة، بحجم استثمارات ٌتعدي الملٌار جنٌه، للتصنٌع، إلنشاء أكبر مصنع لكابالت األلٌاؾ الضوبٌة 

 المصدر7 حابىوذلك بالمنطقة االقتصادٌة لقناة السوٌس1

 تصدٌرى المفروشات: مصر ستنافس على حصة من صادرات الصٌن ألوروبا 

التعاقدات التصدٌرٌة بسبب إؼالق حدود دولٌة  أكد سعٌد أحمد، ربٌس المجلس التصدٌرى للؽزل والنسٌج والمفروشات ، تؤجٌل بعض
جراء جابحة كورونا1ٌتوقع منافسة الصادرات المصرٌة على جزء من حصة المنتجات الصٌنٌة لألسواق األوربٌة بمجرد تخفٌؾ القٌود 

راء اجتماعات تنسٌقٌة الدولٌة على حركة الشحن، وقال إن مصانع المفروشات والؽزل والنسٌج المصرٌة تعمل بكامل طاقتها، وٌتم إج
مجلس تصدٌري، وتم الفصل بٌن  0.عبر الفٌدٌو كونفرانس1كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت األسبوع الماضً، إعادة تشكٌل 

أعوام 1وعلق ربٌس تصدٌرى  0تصدٌرى المالبس وتصدٌري المفروشات والؽزل والنسٌج، لٌصبح لكل منهما مجلساً منفرداً مدته 
وجاء تشكٌل تصدٌرى المفروشات «1خطوة صحٌحة الختالؾ أهداؾ القطاعٌن»الؽزل والنسٌج على فكرة الفصل، قابال7ً المفروشات و

شركة النساجون الشرقٌون، وعمرو  –شركة مصر لٌنٌن )ربٌساً(، واألعضاء7 محمود أمٌن محمود سعد  –كالتال7ً سعٌد أحمد أحمد 
برج العرب  –زهرة المحلة للوبرٌات، ومحمد حسن عشرة  -لٌد عبدالمعطى الكفراويمصر أسبانٌا للبطاطٌن، وو -عبدالحى الطباخ

شركة اإلسكندرٌة للؽزل 1كانت الدكتورة نٌفٌن  –الشركة الدولٌة للؽزل، ورفعت هالل حمود  -للؽزل عشرة تكس، ومحمد السٌد ٌوسؾ
الس التصدٌرٌة وفق رإٌة  جدٌدة بالتعاون مع مجتمع جامع، وزٌرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً ٌحدد مهام واختصاصات المج

المصدرٌن، بهدؾ تفعٌل دورها كمجالس استشارٌة تختص بإعداد االستراتٌجٌات والخطط الهادفة لتعزٌز المركز التنافسى للصادرات 
 المصدر7 المال المصرٌة1

 صملٌار جنٌه للبنوك إلقراض القطاع الخا 100المركزي المصري ٌصدر ضمانات بـ

ملٌار جنٌه للبنوك، لتحفٌزها على إقراض القطاع  33.قال محافظ البنك المركزي المصري، إن مصرفه قرر إصدار ضمانات بقٌمة 
الخاص من خالل مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاوالت1وأضاؾ طارق عامر، أن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك 

ً ضوء ارتفاع مخاطر األعمال باألسواق فً ظل الظروؾ الحالٌة، خاصة بالنسبة للشركات والتموٌل، ملٌار جنٌه، ٌؤتً ف 33.بقٌمة 
كما ٌهدؾ إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض فً األسواق للشركات على تحقٌق مستهدفاتها االقتصادٌة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق 

القروض لشركات القطاع الخاص االقتصادي من أجل الحفاظ على كٌاناتها األوسط1وأكد أن القرار سٌساهم فً تحفٌز البنوك على ضخ 
ومالءتها المالٌة والعمالة بها1وأوضح أن إصدار تلك الضمانات سٌتم من خالل شركة ضمان مخاطر االبتمان التً ٌساهم فٌها وٌرأسها 

لمركزي سٌصدر خالل هذا األسبوع ضمانات البنك المركزي، وذلك لتؽطٌة البنوك فً تلك المخاطر1وكشؾ عامر عن أن البنك ا
لشركة ضمان مخاطر االبتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة فً مصر لتؽطٌة قروض مبادرة تموٌل الصناعة والزراعة وقطاع 

وظفه بالمابة من مبلػ أي قرض ت 53ملٌار جنٌه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى  33.المقاوالت بالكامل بمبلػ 
فً المابة فقط من تلك المخاطر1وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن شركة ضمان  23البنوك، فٌما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 

ملٌار جنٌه حتى اآلن، منوهاً بؤنه  22مخاطر االبتمان قامت بعملٌات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة بقٌمة 
ساسً للشركة بما ٌسمح لها بإضافة ضمان القروض للشركات الكبرى1وكان البنك المركزي المصري أصدر فً سٌتم تعدٌل النظام األ

ملٌار جنٌه  33.دٌسمبر من العام الماضً، عدة مبادرات لدعم االقتصاد، منها مبادرة لدعم تموٌل القطاع الخاص الصناعً بقٌمة 
فً المابة  5س الماضً لٌضم إلٌها القطاع الزراعً وٌقلص فابدتها إلى فً المابة متناقصة قبل أن ٌعود فً مار 3.بفابدة 

متناقصة1وفً األسبوع الماضً، أعلن ضم قطاع المقاوالت للمبادرة ضمن إجراءات المركزي لدعم قطاعات االقتصاد المصري 
ي المصري، فً تصرٌحات له مطلع هذا المختلفة فً مواجهة تداعٌات فٌروس كورونا1وقال رامً أبو النجا نابب محافظ البنك المركز



 

 

األسبوع، إن المركزي أصدر مبادرات تجاوزت قٌمتها نصؾ ترٌلٌون جنٌه؛ بهدؾ مساعدة الشركات فً القطاعات المختلفة على 
تجاوز األوضاع الحالٌة والحفاظ على العمالة1وأوضح أنها شملت مبادرات قطاعات السٌاحة والعقارات والصناعة والزراعة 

قاوالت، فضالً عن مبادرات أخرى لتؤجٌل سداد أقساط القروض، وإلؽاء القوابم السوداء والسلبٌة للشركات واألفراد، وإسقاط دٌون والم
  المصدر7 مباشرللمتعثرٌن1

 وإتجاه إلعادة تجهٌز الشركات.توقف خطوات تصدٌر صناعة المقاوالت للخارج.. "كورونا"

اء التفكٌر بملؾ تصدٌر صناعة المقاوالت للخارج فى ظل معاناة جمٌع الدول الخارجٌة من تسببت جابحة كورونا العالمٌة فى إرج
سٌطرة وباء كورونا المستجد وتوجٌه جهودها لمكافحة األزمة ومحاولة العبور بؤدنى خسابر ممكنة، فضال عما خلفته تداعٌات الفٌروس 

دة تحفٌز اقتصادها مرة أخرى والخروج من دوابر الركود المستجد من أزمات اقتصادٌة واضحة تجبر كافة الدول على إعا
الماضى لتحقٌق إستفادة قوٌة من العمل بالخارج، وفتح فرص جدٌدة أمام  23.6والتباطإ1وكان قطاع المقاوالت ٌتؤهب فى نهاٌة 

سة1وٌرجع ذلك إلى نجاح قطاع مختلؾ الشركات العاملة محلٌا فى الحصول على أعمال باألسواق الخارجٌة وتقوٌة قدراتها على المناف
المقاوالت فى تحقٌق إنجازات ملموسة بعدد ضخم من المشروعات القومٌة وتنفٌذ استثمارات ضخمة على مستوى البنٌة التحتٌة 
ومشروعات االسكان ومشروعات الطرق العمالقة إلى جانب المشروعات اللوجٌستٌة والصناعٌة، وقٌام عددا من الدول الخارجٌة 

مصر لالستفادة من خبرات الشركات المحلٌة والعمل على تصدٌر المهنة إلى العدٌد من الدول الخارجٌة الطامحة  بمخاطبة
للتنمٌة1وٌمتلك قطاع التشٌٌد القدرة على قٌادة صناعات أخرى للتصدٌر للخارج كصناعات مواد البناء المحلٌة والصناعات المتكاملة 

اهم فى فتح فرص ضخمة تحقق لالقتصاد الكلى عوابد إٌجابٌة بزٌادة جلب العملة الصعبة1من المرتبطة بعملٌات التشٌٌد، وهو ما ٌس
جانبه، قال المهندس محمد سامى سعد، ربٌس مجلس إدارة االتحاد المصرى لمقاولى التشٌٌد والبناء، أن جابحة كورونا تشكل أزمة 

ر ملؾ تصدٌر صناعة التشٌٌد للخارج فى التوقٌت الحالى، إال أن عالمٌة أثرت على مختلؾ الدول الخارجٌة ، ومن الطبٌعى أن ٌتؤث
هناك فرصة جٌدة فى ظل هذه األزمة لقٌام شركات المقاوالت المحلٌة باإلعداد والتجهٌز للتصدٌر بالخارج، وذلك على مستوٌٌن اإلعداد 

ٌُمكن الشركات من العمل بالخارج بر إٌة ومخطط واضح ٌتوافق مع طبٌعة العقود المتوازنة التموٌلى واإلعداد الفنى وتطوٌر العقود بما 
المطبقة بكافة الدول1أضاؾ أن قطاع اإلنشاءات المصرى لم ٌعد لدٌه أٌة مشكالت على المستوى الفنى والتنفٌذى لشركات المقاوالت 

عات القومٌة بالدولة والؽٌر والتى تمتلك من الكفاءة والقوة ما ٌإهلها للتصدٌر للخارج، حٌث نفذت حالٌا حزمة ضخمة من المشرو
مسبوقة فى برامج زمنٌة محدودة للؽاٌة وهو ما ٌإهلها للتنافس بقوة على كبرى المشروعات بالخارج، إال أن القدرة التنفٌذٌة الجٌدة 

ح هللا للشركات البد وأن ٌتكامل معها الشق الخاص بإصالح العقود بما ٌضمن توازن بٌن حقوق طرفى التعاقد1وأوضح المهندس فت
فوزى، ربٌس لجنة التشٌٌد والبناء بجمعٌة رجال األعمال المصرٌٌن، أن الظروؾ الراهنة وتداعٌات إنتشار فٌروس كورونا المستجد 
أثرت سلبا على مختلؾ دول العالم، وجعلت من الصعب أن ٌتم تصدٌر صناعة المقاوالت للخارج لتعطل الحٌاة بشكل عام فى كافة 

من المتوقع أن ٌعود االتجاه مرة أخرى لالهتمام بملؾ تصدٌر المقاوالت للخارج حال زوال أزمة فٌروس كورونا الدول1أشار إلى أنه 
المستجد، وإذا ما نجحت الدول فى السٌطرة على تفشى هذا الوباء خالل العام المقبل1وبحسب االتحاد المصرى لمقاولى التشٌٌد والبناء، 

الوزارات والجهات الحكومٌة لإلعداد بشؤن ملؾ تصدٌر صناعة المقاوالت للخارج، ووضع  تم إعداد لجنة خاصة بعضوٌة عددا من
تصنٌفات محددة لشركات المقاوالت التى سٌتم تؤهٌلها للعمل فى الخارج والمنافسة على المشروعات الكبرى، وإنتهت اللجنة خالل 

األولى والتى تمتلك من الخبرات والكفاءات ما ٌإهلها شركة مقاوالت من الفبة  12الماضى من اإلعالن عن تجهٌز نحو  23.6
للمنافسة على المشروعات الضخمة باألسواق الخارجٌة، وتم البدء فى دراسة عددا من فرص المشروعات الكبرى المطروحة 

عة اإلنشاءات للخارج بالخارج1وتوقع االتحاد أن ٌحقق قطاع شركات المقاوالت المإهلة للعمل بالخارج فى العام األول من تصدٌر صنا
ملٌار جنٌه، كما ٌدعم فرص تصدٌر صناعة مواد البناء المتكاملة للخارج وٌفتح أسواقا جدٌدة  12إلى  03تنفٌذ إستثمارات بنحو 

 المصدر7 أموال الؽدللمصانع المحلٌة فى التصدٌر1

  2020ماٌو  21

 ملٌون جنٌه 475مة تابعة للسوٌدي الٌكترٌك توقع عقداً مع مصر الوسطى للكهرباء بقٌ

 142بالمابة( عقد بقٌمة  6615وقعت شركة السوٌدي الٌكترٌك للتجارة والتوزٌع إحدى شركات السوٌدي إلكترٌك )المملوكة بنسبة 
الؾ فدان بمنطقة شرق العوٌنات بمحافظة الوادى الجدٌد1وقالت السوٌدي فً بٌان لبورصة  23ملٌون جنٌه لتوصٌل التٌار الكهربابً لـ 

أشهر من تارٌخ استالم  5ر ٌوم األربعاء، أنه تم توقٌع العقد مع شركة مصر الوسطى لتوزٌع الكهرباء، وسٌتم استالم المشروع بعد مص
ملٌون  130136أرباحاً بلؽت  2323الموقع خالً من الموانع والعوابق واستالم الدفعة المقدمة1وحققت السوٌدي خالل الربع األول من 

1وتراجعت 23.6ملٌون جنٌه فً الفترة المقارنة من  66212أشهر المنتهٌة فً مارس الماضً، مقابل أرباح بلؽت  جنٌه خالل الثالثة
ملٌار جنٌه فً الربع  122..ملٌار جنٌه، مقابل إٌرادات بلؽت  3144.إٌرادات الشركة خالل الربع األول من العام الجاري إلى 



 

 

ملٌار  21.36ملٌار جنٌه، مقابل صافً ربح بلػ  11.30أرباحاً بلؽت  23.6ل 1وحققت السوٌدي إلكترٌك خال23.6المقارن من 
ملٌار  121163ملٌار جنٌه، مقابل  131325جنٌه خالل العام المنصرم لهوارتفعت إٌرادات الشركة خالل العام الماضً لتصل إلى 

ملٌار جنٌه، مقارنة  211.1لتصل إلى  123.6وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خالل 23.5جنٌه خالل عام 
 المصدر7 مباشر ملٌار جنٌه خالل العام السابق له1 21120بـ 

 بعد قرض صندوق النقد.. مصر تعتزم تقلٌص الكمٌات المقبولة بعطاءات أدوات الدٌن

لخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلٌة أعلنت وزارة المالٌة،عن احتمالٌة تقلٌص الكمٌات المقبولة من عطاءات األذون والسندات على ا
حتى نهاٌة العام المالً الحال1ًوأكدت المالٌة، حرصها على تنوٌع مصادر التموٌل لتخفٌض تكلفة االقتراض1كانت مصر قد تسلمت مبلػ 

ٌُمثل قٌمة التموٌل االبتمانً السرٌع الممنوح للحكومة ال 214 مصرٌة1وقالت الوزارة إن ملٌار دوالر من صندوق النقد الدولً الذي 
موافقة الصندوق على إقراض مصر ٌترجم إشادة المإسسات المالٌة الدولٌة بالسٌاسات االقتصادٌة والمالٌة المصرٌة المتبعة، وبما 
 انعكس على تثبٌت التصنٌؾ االبتمانً لمصر مع اإلبقاء على النظرة المستقبلٌة المستقرة لالقتصاد المصري1وأضافت أن ذلك ٌعكس

 المصدر7 مباشر أٌضاً ثقة المإسسات المالٌة فً قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجٌة رؼم التداعٌات السلبٌة ألزمة كورونا1

 الضرائب المصرٌة تعتمد خطة لسرعة تحصٌل مستحقات الدولة وسط أزمة كورونا 

ل الفترة الراهنة، ما ٌسهم فً سرعة تحصٌل مستحقات قال ربٌس مصلحة الضرابب المصرٌة، إنه تم وضع خطة إلدارة األزمة خال
الدولة من أجل الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة فً ظل الظروؾ التً تمر بها البالد1وأوضح رضا عبدالقادر، فً بٌان صادر 

وذات الحصٌلة العالٌة، وسرعة إحالة  الٌوم األربعاء، أن الخطة تتمثل فً اإلسراع بعمل لجان داخلٌة فً الملفات ذات المخاطر العالٌة
الملفات التً لم ٌتم التوصل إلى اتفاق بشؤنها داخل مركز كبار الممولٌن إلى لجان الطعن واللجان الداخلٌة المتخصصة1وأضاؾ أنها 

ت المتعلقة بملفاتهم، تتضن كذلك سرعة االتصال بالممولٌن وإنهاء كافة المنازعات، وتذلٌل كافة العقبات وحثهم على حل جمٌع المشكال
باإلضافة إلى سرعة سداد المستحقات الضرٌبٌة إلمكانٌة اإلستفادة من قانون التجاوز عن ؼرامات التؤخٌر والذي فً سبٌله 
للصدور1وأوضح أنه تم التؤكٌد داخل خطة إدارة األزمة التً تم وضعها على ضرورة اتخاذ اإلجراءات االحترازٌة الشدٌدة من قبل 

   المصدر7 مباشر بالمركز وكافة المتعاملٌن مع مركز كبار الممولٌن، وذلك حفاظاً على صحة وسالمة الجمٌع1 العاملٌن

 ٌركز حالٌاً على قطاعات الصحة والصناعات الغذائٌة والتكنولوجٌا « مصر السٌادى»سلٌمان: 

ر استراتٌجٌة عمله وفقا للمتؽٌرات التى نتجت عن قال أٌمن سلٌمان، المدٌر التنفٌذى لـصندوق مصر السٌادى، إن الصندوق بدأ ٌؽٌ
تداعٌات انتشار فٌروس كورونا1وأضاؾ سلٌمان، خالل المإتمر السنوى الذى عقدته الؽرفة األمرٌكٌة أمس بحضور د1 هالة السعٌد 

صة الصحة ، أن الصندوق سٌركز على قطاعى الصناعة وبصفة خا«زووم»وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة عبر تقنٌة 
والصناعات الؽذابٌة، بدال من قطاع الخدمات، وقطاع التكنولوجٌا ألنه لم ٌعد رفاهٌة وأصبح ضرورة فى مجاالت عدٌدة1أشار إلى أن 

ألفرٌقٌا فى منطقة « hub»الصندوق سٌستؽل األزمة وٌبدأ فى االتجاه إلى أفرٌقٌا، وإمكانٌة تحوٌل مصر لتصبح مركزاً لوجٌستٌاً 
سط خاصة مع مشكالت الحدود والنقل الناتجة عن أزمة كورونا1أضاؾ أن االهتمام بقطاع الخدمات الٌزال قابما ولكنه لن الشرق األو

 23ٌكون له األولوٌة1وكان صندوق مصر السٌادى قد أطلق أولى استثماراته عبر تؤسٌس منصة استثمارٌة استراتٌجٌة مشتركة قٌمتها 
التعاون شركة أبوظبى التنموٌة القابضة1كما وقع الصندوق فى ٌناٌر الماضى مع شركة حسن عالم ملٌار دوالر لالستثمار المشترك ب

القابضة، على مذكرة تفاهم من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وؼٌر مباشر، فى مشروعات بقطاعات الكهرباء والمٌاه 
 المصدر7 جرٌدة البورصةوالبنٌة التحتٌة والطاقة المتجددة1
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دوالر  0.21ملٌار دوالر حجم مشروعات أوراسكوم كونستراكشون تحت التنفٌذ وتقرر توزٌع  5.4
 2019للسهم عن العام المنتهً فً 

ملٌار دوالر فً الربع  211أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون عن إضافة عقود جدٌدة لٌصل حجم المشروعات تحت التنفٌذ لمبلػ 
بالمابة على أساس مقارنة سنوي بقٌمة  .1211واشارت إلى زٌادة قٌمة المشروعات تحت التنفٌذ المجمعة بنسبة 2323األول من عام 

بالمابة  010.بنسبة  BESIXبالمابة من مجموعة  23ملٌار دوالر 1كما زادت قٌمة المشروعات تحت التنفٌذ بعد إضافة حصة  211
1ولفت الشركة إلى زٌادة قٌمة العقود الجدٌدة المجمعة بنسبة 2323مارس  .0 ملٌار دوالر فً 416على أساس مقارنة سنوي إلى 

بالمابة  من   23ملٌون دوالر ، وزادت العقود الجدٌدة المتوقعة بعد إضافة حصة  26612بالمابة على أساس مقارنة سنوي إلى  2114



 

 

ملٌون دوالر فً الربع األول من عام  61316بالمابة على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  312.بنسبة  BESIXمجموعة 
ملٌار ٌورو لقٌمة المشروعات تحت التنفٌذ المستقلة وأضافت عقود جدٌدة بقٌمة  113اجمالً  1BESIXوحققت مجموعة 2323

، عن اجتماع ORAS)1أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون) ب1ًإل1سً( )2323ملٌون ٌورو فً الربع األول من عام  30112
1وأضافت الشركة فً بٌان للبورصة المصرٌة أن الجمعٌة وافق على 23/32/2323عامة العادٌة ٌوم األربعاء الموافق الجمعٌة ال

 12116وحققت الشركة أرباحاً بلؽت 2/23.6./.0دوالر للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالٌة المنتهٌة فً  .312توزٌع أرباح بواقع 
ملٌون دوالر فً الفترة المقارنة من  0014تهٌة فً مارس الماضً، مقابل أرباح بلؽت ملٌون دوالر خالل الثالثة أشهر المن

ملٌون  43213ملٌون دوالر، مقابل إٌرادات بلؽت  52413، ارتفعت إٌرادات الشركة إلى 12323وخالل الربع األول من 23.6
 لمصدر7 مباشردوالر فً الفترة المقارنة من العام الماض1ً

 شرائح 3تسوٌق سندات دوالرٌة على روٌترز: مصر تبدأ 

عاما1وكشفت الوثٌقة  03و 2.أظهرت وثٌقة أن مصر بدأت تسوٌق سندات دوالرٌة على ثالث شرابح ٌوم الخمٌس بآجال أربعة و
%1وقدمت 3122الصادرة عن أحد البنوك التً تقود العملٌة، أن مصر قدمت سعرا استرشادٌا أولٌا لشرٌحة األربع سنوات عند نحو 

%1وعٌنت مصر ب1ًإن1ب1ًبارٌبا وسٌتً 61042عاما عند نحو  03%، ولألوراق ألجل 51.22عاما عند نحو  2.لسندات ألجل ل
  المصدر7 حابىوإتش1إس1ب1ًسً وستاندرد تشارترد لترتٌب العملٌة التً من المتوقع أن تؽلق فً وقت الحق ٌوم الخمٌس1

  2019/20لمحلً بالعام المالً ملٌار جنٌه خسائر متوقعة بإجمالً النتاج ا 105

خالل اجتماع مجلس الوزراء الذى ُعقد الٌوم برباسة الدكتور مصطفى مدبولى، ربٌس مجلس الوزراء، عبر تقنٌة الـ"فٌدٌو كونفرانس"، 
بالربع  عرضت الدكتورة هالة السعٌد، وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة، تقرٌراً حول أهم مإشرات االقتصاد المصري الخاصة

، وفق ما قالته صفحة مجلس الوزراء1وفى مستهل عرضها للتقرٌر، 23.6/2323الثالث والتسعة أشهر األولى من العام المالى 
أوضحت وزٌرة التخطٌط أن بٌانات شهري ٌناٌر وفبراٌر، وذلك قبل حدوث أزمة فٌروس"كورونا" المستجد عكست نمو القطاعات 

، وهو ما ٌعنً أن النمو االقتصادي كان ٌسٌر وفقاً للتوقعات، 23.6مقارنة بعام  2323الل عام الربٌسٌة فً االقتصاد المصري خ
%، لكن مع حدوث أزمة "كورونا" 216إلى نحو  23.6/2323حٌث كان من المتوقع أن ٌصل معدل النمو بنهاٌة الربع الثالث 
ى قطاعات السٌاحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزبة، بلػ معدل وتداعٌاتها التى تمثلت فى تباطإ العدٌد من األنشطة على إثر ذلك ف

%1وفٌما ٌتعلق بالمساهمة القطاعٌة فً الناتج المحلً اإلجمالً خالل 2نحو  23.6/2323النمو االقتصادي فً الربع الثالث من عام 
ات الصناعة،وتجارة الجملة والتجزبة، ، أشارت وزٌرة التخطٌط إلى أن إنتاج قطاع23.6/2323الربع الثالث من العام المالى 

% من الناتج المحلً اإلجمالً، مضٌفة أنه مع االنكماش الذي 23واألنشطة العقارٌة، والتشٌٌد والبناء، والزراعة بلؽت مساهمته نحو 
% 0% مقابل 214شهده كل من قطاعى السٌاحة والصناعة خالل الشهر األخٌر من الربع الثالث، انخفضت نسبة مساهمة السٌاحة إلى 

% إلى 212%، فٌما ارتفعت نسبة االتصاالت من 212.% إلى 215.فً فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 
%1كما عرضت الوزٌرة خالل االجتماع أبرز مالمح النمو القطاعً 2.% مع احتفاظها بمعدل نمو إٌجابً ومرتفع بلؽت نسبته 214

% نتٌجة لوصول المشروع الجدٌد بٌن الهٌبة العامة للبترول 45رة إلى أنه شهد نمو قطاع تكرٌر البترول بنحو خالل الربع الثالث، مشٌ
ملٌار دوالر لكامل طاقته االنتاجٌة،  110ومجموعة من البنوك والمإسسات الحكومٌة والشركة العربٌة للتكرٌر بقٌمة استثمارات بلؽت 

ملٌون طن فً العام الماضً، وهو ما سٌسهم  314مقابل  6/23.ملٌون طن فً الربع الثالث  13..مما أدى إلى ارتفاع اإلنتاج من 
وفٌما ٌتعلق بتحلٌل معدالت %02ملٌون طن سنوٌاً أي بنحو  112ملٌون طن إلى  312بدوره فً خفض الواردات من السوالر من 

خطٌط أن معدل نمو قطاع السٌاحة سجل معدالً إٌجابٌاً بلػ النمو القطاعٌة للتسعة أشهر من العام المالً الحالً، أوضحت وزٌرة الت
% 314%، مدفوعاً بمعدالت نموه المرتفعة فً النصؾ األول من العام المالً الحالً، كما سجل قطاع الصناعة معدل نمو بنحو 312

% فً التسعة أشهر مقارنة 514لٌسجل  فً ذات الفترة، فٌما احتل قطاع التشٌٌد والبناء المركز الثالث من حٌث القطاعات األعلى نمواً 
% فً الربع الثالث1وتطرقت الوزٌرة إلى خسابر الناتج المحلً اإلجمالً، مشٌرة إلى أنه كان من المتوقع أن ٌبلػ معدل نمو الناتج 5بـ 

%، وأن 1مو نحو %، ولكن بعد أزمة فٌروس "كورونا" من المتوقع أن ٌبلػ معدل الن215نحو  23.6/2323المحلً اإلجمالً لعام 
% من ناتج عام 2ملٌارات جنٌه، وهو ما ٌمثل  32.إلى نحو  23.6/2323تصل الخسابر فى الناتج المحلى اإلجمالى للعام المالى 

إلى مارس  23.6خالل الفترة من ٌولٌو  %120ونوهت وزٌرة التخطٌط إلى نمو االستثمارات الحكومٌة المنفذة بنسبة 23.5/23.6
ملٌار جنٌه  0..فترة ذاتها من العام المالً السابق، حٌث بلؽت جملة االستثمارات الحكومٌة المنفذة خالل هذه الفترة مقارنة بال 2323

فى مختلؾ القطاعات الحٌوٌة االسكان، والصحة، والتربٌة والتعلٌم، والنقل، والكهرباء، والصناعة، واالتصاالت، والتعلٌم العالى 
  1والبحث العلمى، والرى، وؼٌرها

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسإولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال1 للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من حاثأب إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد 1 فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسابر عن مسإولٌة أو قانونٌة مسإولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال1 هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 1مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تؽٌٌر ٌحق1 محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا يٌحتو
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح ؼٌر االستخدام إن1 األشكال من شكل بؤي جزء بؤي
 1تماًما محظور المقصود المتلقً بخالؾ شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌؽطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌإكد
 1بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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