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مصر تطلب حزمة مالٌة من صندوق النقد الدولى لمواجهة كورونا
الحزمة المالٌة» تستهدف الحد من أى تأثٌرات سلبٌة تعوق قدرة االقتصاد القومى على التعافى من آثار
األزمة تقدمت الحكومة المصرٌة والبنك المركزى بطلب حزمة مالٌة من صندوق النقد الدولً ،طب ًقا
لبرنامج أداة التموٌل السرٌع » «RFIوبرنامج اتفاق االستعداد االئتمانً» ، «SBAلتعزٌز قدراتها على
مواجهة أزمة فٌروس “كورونا” المستجد ،فً خطوة استباقٌة تستند على نجاح تنفٌذ برنامج اإلصالح
االقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج اإلٌجابٌة التً حققها االقتصاد المصري ،فى ظل
الظروف االستثنائٌة التً تمر بها كل دول العالم وتطورات األوضاع العالمٌة ،وقد وصلت المباحثات
بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة  ".البورصة"
البنك المركزي :لم ٌتم االتفاق حتى اآلن مع صندوق النقد على قٌمة االتفاق المالً الجدٌد.
كشف نائب مح افظ البنك المركزي عن أنه لم ٌتم حتى اآلن االتفاق حول قٌمة االتفاق المالً الجدٌد
المزمع عقده مع صندوق النقد الدولً ،والذي سٌكون بفائدة مٌسرة وبسٌطة للغاٌة" .إن المفاوضات ال
تزال جارٌة مع صن دوق النقد حول تفاصٌل االتفاق ،والذي سٌنقسم إلى حزمتٌن مالٌتٌن ،األولى تحت
اسم "أداة التموٌل السرٌع"  ،وهً أداة تمكن مصر من الحصول على تموٌل عاجل وسرٌع من صندوق
النقد الدولً وٌتم تحدٌد قٌمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معٌنة فً ضوء المؤشرات االقتصادٌة
واإلنجازات ا لتً حققتها مصر على صعٌد برنامج اإلصالح االقتصاديٌ".تم سداد قٌمة هذه الحزمة
التموٌلٌة خالل أجل متوسط قد ٌصل إلى  2سنوات .الحزمة التموٌلٌة الثانٌة تتمثل فً برنامج "اتفاق
االستعداد االئتمانً"  ،وفٌه تتقدم الحكومة المصرٌة بطلب لصندوق النقد الدولً للحصول على هذه
الحزمة وفق احتٌاجاتها ،وٌتم االتفاق علٌه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التموٌل السابق ،لكن
مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط ..مبٌنا أن الحصول على هذه الحزمة ٌكون على دفعات ،مرجحا أن
ٌكون على  3دفعات ،منها دفعة فور االتفاق مباشرة ودفعتٌن آجلتٌن".الشروق"
مجلس الوزراء  :االتفاق الجدٌد المزمع بحثه مع صندوق النقد الدولً سٌأتً من دون إجراءات صعبة.
وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء اإلجراءات الصعبة اتخذت بالفعل ولهذا فال داع للخوف
من جانب المواطنٌن ،مضٌفا أن معظم اإلجراءات ستكون مرتبطة باإلصالح الهٌكلً".مداخلة
تلٌفزٌونٌة"
عامر :برنامج صندوق النقد الدولى سٌكون لمدة عام واحد فقط -.االحتٌاطٌات الدولٌة لمصر تستطٌع تحمل صدمات
األزمةألكثر من سنتٌن".اٌكونمى بلس"
بنكان مصرٌان حكومٌان ٌجمعان  6ملٌارات دوالر من شهادات مرتفعة العائد.
نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن مسؤولٌن بأكبر بنكٌن حكومٌٌن فً مصر قولهما ٌوم األحد إن
حصٌلة شهادات إدخار جدٌدة عالٌة العائد طرحها البنكان الشهر الماضً اقتربت من  022ملٌار جنٌه
مصري ( 6332ملٌار دوالرٌ).بلغ عائد الشهادة ،التً أُطلقت فً  77مارس آذار لمدة عام واحد02 ،
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بالمئة".روٌترز"
“المالٌة” تطرح أذون خزانة بقٌمة  01ملٌار جنٌه .
طرحت وزارة المالٌة أذون خزانة بقٌمة إجمالٌة بلغت
 01ملٌار جنٌه.وذكرت وزارة المالٌة ،عبر موقعها اإللكترونً الٌوم،
أنه تم طرح أذون خزانة أجل ٌ 10وما جنٌه بمتوسط عائد  ،%073.31فٌما بلغ أعلى عائد
 ،%073.11وسجل أقل عائد %.073220وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل ٌ 766وما بقٌمة
 0232ملٌار جنٌه بمتوسط عائد  ،%07322فً حٌن سجل أعلى عائد  ،%0736وأقل عائد %.073.1
بقٌمة  132ملٌار ".البورصة"
وزارتا البترول والسٌاحة تتفقان على خفض سعر وقود الطائرات  02سنتات للجالون الواحد ،فور عودة حركة
الطٌران مرة أخرى وبشكل دائم ،تشجٌعا لزٌادة حركة السٌاحة الداخلٌة والوافدة إلى مصر".البورصة"
“المالبس الجاهزة” و”الهندسٌة” تضعان التصور األولً لتصنٌع مستلزمات اإلنتاج محل ًٌا .
بدأ قطاعا المالبس الجاهزة والصناعات الهندسٌة وضع التصور األولٌة لخطوات تعمٌق التصنٌع
المحلى وتصنٌع بعض مستلزمات اإلنتاج محل ًٌا ،بالتعاون مع الحكومة ،عقب اجتماع ممثلٌن للقطاعٌن
مع مجلس الوزراء ،األسبوع الماضً“ 3المالبس الجاهزة” تحتاج البدء بتصنٌع الزراٌر والسوست
والخٌوط والشرائط المنسوجة والمطاطة".البورصة"
وزٌر النقل 6 :ملٌارات جنٌه تكلفة المحطة متعددة األغراض بمٌناء اإلسكندرٌة ".البورصة"
وزٌر اإلسكان :االستمرار فى تنفٌذ المشروعات مع اتخاذ اإلجراءات الوقائٌة لحماٌة العاملٌن ".البورصة"

اخبار الشركات ||
 تراجع تقٌٌم استحواذ كلٌوباترا على «أالمٌدا» ..والصفقة ال تزال قائمة -المفاوضات بٌن الطرفٌن ال تزال قائمة،
ومن المرجح االنتهاء منها وتوقٌع العقود فى غضون شهر ".المال"
 عمومٌة “بالم هٌلز” ُتقر نتائج أعمال  7201وتعدٌل النظام األساسً
انخفاض الوحدات المسلمة ٌقود إٌرادات الشركة للتراجع 0.31 - %06ملٌار جنٌه مبٌعات جدٌدة
للشركة العام الماضً -تراجعت أرباح شركة “بالم هٌلز للتعمٌر” بنسبة  %2322خالل عام 7201
لتصل إلى  12637ملٌون جنٌه ،مقارنة بصافً أرباح  12631ملٌون جنٌه خالل عام  -.7201وأرجعت
الشركة تراجع إٌراداتها إلى انخفاض عدد الوحدات التً تم تسلٌمها للعمالء إلى  16.وحدة ،حٌث إن
معظم المشارٌع قٌد التطوٌر على وشك االنتهاء.وأشارت الشركة فً بٌان لها ،إلى أنها انتهت من إنشاء
 221وحدات حتى نهاٌة العام الماضً ،ولم ٌتم تسلٌمها بعد للعمالء ألن بعضها فً مناطق غٌر صالحة
للسكن وهً قٌد التطوٌر.وأوضحت الشركة أن قٌمة صافً القروض انخفضت لتصل إلى  032ملٌار
جنٌه بنهاٌة العام الماضً ،مقابل  031ملٌار جنٌه بنهاٌة عام  ،7201بفضل نمو مستوى المبٌعات خالل
العام.وسجل إجمالً المبٌعات الجدٌدة خالل العام  0.31ملٌار جنٌه ،متجاوزة المبٌعات القٌاسٌة المحققة
خالل عام  7201والتً بلغت  0732ملٌار جنٌه.وأرجعت الشركة تجاوز مبٌعاتها للمستهدف والبالغ 0.
ملٌار جنٌه ،إلى زٌادة متوسط أسعار بٌع الوحدات السكنٌة على أساس سنوي واإلقبال على طروحات
الشركة خاصة خالل الربع األخٌر من عام .7201وأشارت الشركة إلى أن مشروعات “ذا كراون”
و”بالم هٌلز القاهرة الجدٌدة” و”بالم هٌلز األسكندرٌة” ساهموا بالنصٌب األكبر فً المبٌعات خالل
العام الماضً ،بنسبة  %20وبقٌمة  0236ملٌار جنٌه.وحققت الشركة مبٌعات جدٌدة بالمكون التجاري
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تعادل  0ملٌار جنٌه ،واستحوذ مشروع “جولف سنترال
اإلداري” على الجزء األكبر منها بقٌمة  61.ملٌون
جنٌه".البورصة"
«الشمس لإلسكان» :طرح وحدات مشروع « سوالنا العاصمة اإلدارٌة» خالل ماٌو المقبل ".البورصة"
اإلسكندرٌة لألسمنت تعمل بـ  62%من طاقتها اإلنتاجٌة بضغط من زٌادة المعروض وتراجع الطلب ".المال"
«الخلٌجٌة الكندٌة» تتلقى عرضا لشراء أصول مملوكة بقٌمة  72ملٌون جنٌه -
أعلنت شركة الخلٌجٌة الكندٌة لالستثمار العقاري العربى عن تلقٌها عرضا لشراء أصول مملوكة لها
بمدٌنتى عٌن شمس والمنصورة بقٌمة اجمالٌة  7230ملٌون جنٌه تقرٌبا.هذا العرض مقدم من شركة
ٌوناٌتد للتنمٌة العقارٌة  ،احدي شركات شركات االستثمار والتسوٌق العقاري فى مصر.
وٌختص العرض بشراء السنتر التجاري بمشروع الشركة بعٌن شمس بمساحة 0.22متر مربع بمبلغ
 02ملٌون جنٌه مصري .كما ٌستهدف العرض شراء المقر اإلداري الممولك للشركة بمدٌنة المنصورة
بمساحة  371متر مربع بقٌمة اجمالٌة  0730ملٌون جنٌه تقرٌبا.وقالت الشركة إنها ستدعوا مجلس
إدارتها لمناقشة هذا العرض فى أقرب وقت واتخاذ قرار بشأنه" .افصاحات الشركة"
«سٌتً إٌدج» تسند تخطٌط وإدارة وتشغٌل الشواطئ بالعلمٌن الجدٌدة لـ«تذكرتً» ".المال"
«دومتً» تعلن توزٌع أرباح على المساهمٌن بقٌمة  237جنٌه للسهم  -الحق فً التوزٌع لمشتري السهم سٌنتهى
انتقاله بنهاٌة جلسة ٌوم اإلثنٌن الموافق  00ماٌو"..المال"
“كورونا” ٌؤجل اختٌار استشارى تطوٌر “راكتا ” ".البورصة"
عمومٌة “القاهرة الوطنٌة” تعتمد شراء أسهم  3شركات ضمن عقود معاوضة
اعتمدت الجمعٌة العامة العادٌة لشركة “ القاهرة الوطنٌة لالستثمار واألوراق المالٌة” ،عقود معاوضة
شراء أسهم مع شركتً “ اإلسكتدرٌة الوطنٌة لالستثمارات المالٌة” و”أسٌوط اإلسالمٌة الوطنٌة
للتجارة والتنمٌة”3واعتمدت العمومٌة إبرام عقود معاوضة وشراء  71631ألف سهم من حصة شركة
اإلسكندرٌة الوطنٌة لالستثمارات المالٌة فً رأسمال الشركة الوطنٌة للتجارة والتنمٌة (انتاد) وبنسبة
 %6.33وذلك بالقٌمة العادلة للسهم  70373جنٌه وأقرت أٌضا ً شراء أسهم من حصص شركة أسٌوط
اإلسالمٌة الوطنٌة للتجارة والتنمٌة ،بعدد  2313.ألف سهم فً رأسمال الشركة الوطنٌة للتجارة
والتنمٌة وبنسبة  %0232.بالقٌمة العادلة  70373جنٌه للسهم.كما وافقت العمومٌة على إبرام عقد
معاوضة وشراء  112321ألف سهم من حصة شركة اإلسكندرٌة الوطنٌة لالستثمارات المالٌة فً
رأسمال شركة أسٌوط للتنمٌة الزراعٌة وبنسبة  %77301بالقٌمة العادلة والبالغة  2336جنٌه
للسهم".البورصة"
أرباح “الشروق للطباعة” السنوٌة ترتفع %2036
ارتفعت أرباح شركة “الشروق الحدٌثة للطباعة والتغلٌف” بنسبة  %2036خالل العام الماضى لتصل
إلى  .033ملٌون جنٌه ،مقارنة بصافى أرباح  7.30ملٌون جنٌه خالل عام  ،7201مع األخذ فى
االعتبار حقوق األقلٌة من المساهمٌن".البورصة"
الرقابة المالٌة تقر إفصاح القاهرة لألدوٌة لزٌادة رأس المال عبر أسهم مجانٌة.
والزٌادة بواقع واحد سهم مجانً لكل اربع أسهم بالقٌمة االسمٌة 02جنٌه للسهم ،تموٌالً من حساب
األرباح المرحلة".البورصة"
مجلس إدارة "النشا والجلوكوز" :عرض استحواذ "كاٌرو ثري" إٌجابً".البورصة"
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 “ العربٌة للشحن” تتكبد  7732ملٌون جنٌه خالل  1أشهر
ارتفعت خسائر شركة “العربٌة المتحدة للشحن والتفرٌغ”
بنسبة  %0132خالل أول  1أشهر من العام المالً الحالً
لتصل إلى  7732ملٌون جنٌه ،مقارنة بصافً خسائر  0131ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة من العام
المالً ".7201-7201البورصة"
17 ماٌو ..مساهمو مصر لأللومنٌوم ٌناقشون الموازنة التقدٌرٌة لـ". 7270-7272مباشر"
18 ماٌو ..مساهمو الحدٌد والصلب المصرٌة ٌناقشون الموازنة التقدٌرٌة لـ". 7270-7272مباشر"
أخبار عالمٌة ||
 تقرٌر :خسائر منتج استثمار نفطً لبنك الصٌن قد تبلغ  033ملٌار دوالر ".روٌترز"
 أجزاء من صناعة النفط العالمٌة ستتوقف حتما فً وقت قرٌب ،مع استمرار تقلبات األسعار ،وتراجع الطب ،ونقص
مستودعات التخزٌن.
جرى االتفاق على خفض اإلنتاج حول العالم ،وٌشمل خفضا بنحو  %72من اإلنتاج الٌومً لمجموعة
"أوبك "+اعتبارا من ٌوم الجمعة .ومع ذلك ،فإن هذا قد ال ٌكفً لتحقٌق االستقرار بالصناعة .ووفقا
لتقدٌرات بلومبرج ،تراجع الطلب العالمً على النفط من نحو  022ملٌون برمٌل ٌومٌا إلى بٌن 62
و 22ملٌون برمٌل ،فً حٌن ٌجري تخزٌن نحو  22ملٌون برمٌل إضافً كل أسبوع.على أسوأ
الفروض ،قد تضطر ثلث منصات إنتاج النفط فً العالم إلى اإلغالق ،فً حٌن توقع تقرٌر لجولدمان
ساكس توقف نحو  %72من اإلنتاج العالمً فً غضون ثالثة إلى أربعة أسابٌع".بٌلومبرج"
 مستشار لترامب :اقتصاد أمرٌكا ٌواجه صدمة تارٌخٌة وتوقع بطالة ". %06روٌترز"
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إخالء المسئولٌة || هذا التقرٌر معد لتقدٌم نصٌحة استشارٌة غٌر ملزمة للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون بأخذ قرارتهم األستثمارٌة بأنفسهم والذٌن ٌتحملون المسئولٌة القانون ٌة والمادٌة المترتبة علٌها دون أدنً مسئولٌة على الشركة المصرٌة العربٌة ( ثمار ) للوساطة فً
األوراق المالٌة  ،وإذ تبذل الشركة المصرٌة العربٌة ( ثمار ) للوساطة فً األوراق المالٌة الجهد فً أن تكون المعلومات والبٌانات الموجودة بالتقرٌر صحٌحة وكاملة إال أنها تخلً مسئولٌتها عن أي خطأ أو سهو  .كما نؤكد أن هذا التقرٌر استخدم بٌانات من
مصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض التقدٌرات المهنٌة .

