صندوق إستثماربنك فیصل االسالمي والبنك التجاري الدولي ذوالعائد التراكمي
(األمان)
حقائق وأرقام صندوق االمان للرب ع االرابع 2020
ر
بالمؤش  EGX30خالل :2020
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➢ توزی ع االصول لصندوق األمان
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أخبار الشركات:
•

إي جي بنك ،بنك قناة السويس يدرسان االستحواذ على  %10من رأس مال شركة فيرست
ديزاين لالستثمار والتطوير العمرانى المشروع المشترك بين البنك األهلي المصري
ومجموعة طلعت مصطفى القابضة وبنك مصر.

•

أبو قير لألسمدة تأسيس شركة أبوطرطور إلنتاج حامض الفوسفوريك المملوكة ألبو قير
بنسبة  % 10بنظام المناطق الحرة الخاصة في محافظة الوادى الجديد :ستكون شركة
أبوطرطور إلنتاج حامض الفوسفوريك التي تبلغ تكلفتها االستثمارية  1مليار دوالر أولى الشركات التى
تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في محافظة الوادى الجديد.

•

شركة إيجيتك للكابالت ،المملوكة بواقع  %99.9للسويدي إليكتريك [قيد المراجعة] ،توقع
عقد بقيمة  193مليون جم لتنفيذ مركز التحكم اإلقليمي لشبكة كهرباء الجهد العال :تصل مدة
تنفيذ العقد إلى  18شهرا من تاريخ استالم الدفعة المقدمة ،بنظام تسليم المفتاح.

•

الرئيس التنفيذي لسوديك :رؤيتنا إيجابية بشأن مبيعات الوحدات المتعاقد عليها للربع الرابع
من عام  :2020أكد الرئيس التنفيذي لسوديك أن المبيعات المستهدفة للشركة تصل إلى  7.2مليار
جم العام الحالي وأن إجمالى عقود اإلنشاءات المستهدف يصل إلى  3.7مليار جم.

•

جهينة للصناعات الغذائية تعيين الشيخ محمد الدغيم رئيسا لمجلس اإلدارة :وبحسب بيان
شركة جهينة ،للبورصة المصرية فإن الشيخ محمد الدغيم تقلد منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ
تأسيسها ،وهو عضو بمجلس األعمال المصري السعودي ،وعضو بالغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي
بالمملكة العربية السعودية .وشغل الشيخ محمد الدغيم ،العديد من المناصب اإلدارية واإلشرافية فى
عدد من الوزارات الهامة ،ومنها وزارتى المالية والنقل.

•

المؤسسة العربية المصرفية تؤكد الدخول في مفاوضات حصرية مع بنك بلوم اللبناني
لالستحواذ على عملياته في مصر؛ المناقشات مستمرة وال يوجد تأكيد على نجاح
المفاوضات.

•

المجموعة المالية هيرمس :توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع كايش لتمويل الموردين
بالحلول التكنولوجية للتمويل الرقمي في مصر.

•

سبيد ميديكال توقع مذكرة تفاهم مع عالج الطبية بالسعودية :أعلنت شركة سبيد ميديكال عن
موافقة مجلس اإلدارة المنعقد في  8ديسمبر الماضي على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة وشركاتها
التابعة والشقيقة ومجموعة عالج الطبية بالسعودية ،لتكامل عملهما داخل خارج مصر.

•

ارتفاع حجم مبيعات الشرقية للدخان إلى  6مليارات سيجارة في نوفمبر الماضي :أعلنت
الشركة عودة حجم اإلنتاج والمبيعات لمستوياتها ما قبل جائحة كورونا .شهدت اإليرادات وصافي الربح
نموا قدره  %6.5و %10مقارنة بالعام السابق على التوالي ،خالل الربع األول من عام .21/2020

•

إيبيكو تعلن خطتها االستثمارية لمدة خمس سنوات بتكلفة  2.2مليار جم :كشفت إيبيكو في
بيان للبور صة المصرية عن خطتها االستثمارية وأوضحت أن المجموعة حققت صادرات بقيمة  40مليون
دوالر خالل عام ( 2020بما يتماشى مع توقعاتنا) .وتتضمن المصروفات الرأسمالية البالغة  2.2مليار جم
استثمارات بقيمة  1.2مليار جم تتعلق بمشروع األدوية الحيوية (إيبيكو  )3بينما يتم تخصيص المبلغ
المتبقي إلضافة خطوط إنتاج جديدة وتجديد وإحالل الخطوط القائمة.

•

النتائج المالية للقلعة القابضة للربع الثالث من عام  :2020ارتفاع صافي الخسارة إلى 451
مليون جم مقابل  395مليون جم في الربع الثالث من عام .2019

•

سوديك تبرم شراكة مع موبيكا إلطالق " ،"Work-Plexمفهوم جديد لتأجير المساحات
المكتبية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية.

•

الجمعية العامة العادية للقناة للتوكيالت المالحية تقر توزيعات أرباح للعام المالي /2019
 2020بواقع  1.38جم ،بعائد توزيع قدره .٪10.6

•

مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر يقر بيع حصة الشركة البالغة  ٪35.2فى نيو سيتي
لإلسكان والتنمية مقابل  129مليون جم.

•

حديد عز ترفع سعر البيع األساسي للصب الطويل (متضمنا ضريبة القيمة المضافة) بواقع
 1,050جم/طن ( )٪9.5إلى  12,650جم/طن.

•

ابن سينا فارما :تتوصل إلى اتفاق مع نقابة الصيادلة بشأن ووقف جميع أشكال المقاطعة
ووقف اإلجراءات القانونية (بيان الشركة 14 :ديسمبر).

•

الصناعات الغذائية العربية (دومتي) تتوقع مبيعات بقيمة  800مليون جم ( ٪23.7+مقارنة
بالعام السابق) في الربع الرابع من عام  ،2020بدء عمليات خط إنتاج المخبوزات الثالث في
الربع الرابع من العام الحالي.

•

البنك التجاري الدولي :انخفاض صافي الربح  ٪26مقارنة بالعام السابق ٪10 ،مقارنة بالربع
السابق إلى  2.35مليار جم للربع الثالث من عام 2020؛ وانخفاضه  ٪14مقارنة بالعام
السابق إلى  7.35مليار جم؛ ارتفاع القروض  ٪0.6مقارنة بالربع السابق.

•

تحالف مستثمرين بقيادة غبور يستحوذ على نيو سيتي مقابل  50مليون دوالر  :استحوذ
مجموعة من المستثمرين المصريين على شركة نيو سيتي لإلسكان والتنمية إحدى شركات أوراسكوم
للتنمية [ ترجيح | السعر المستهدف  8.50جم /سهم] والمهندس سميح ساويرس ،من خالل صندوق
استثمار إنجليزي وإحدى شركات  Capital GBالمملوكة للمستثمر المصري والتابعة لجي بي أوتو [
ترجيح | السعر المستهدف  5.28جم /سهم] ،رؤوف غبور .وتعد شركة نيو سيتي ،إحدي الشركات
المتخصصة في إنشاء مدن متكاملة ومستدامة عن طريق بناء وحدات سكنية وإتاحة خدمات متكاملة
للمواطنين

•

سبيد ميديكال حازم الفار عضوا منتدبا بدال من طارق القيعي الذي استقال ألسباب
شخصية.

•

مجلس إدارة إم إم جروب يقر المساهمة في زيادة رأس مال ابتكار القابضة لالستثمارات
المالية بمبلغ  15مليون جم والمساهمة في شركة بساطة المالية القابضة والتي تعمل
بمجال الخدمات المالية غير المصرفية بمبلغ  30مليون جم.

•

المصرية لالتصاالت تعلن توقيع ثالثة اتفاقيات تجارية مع أورانج :شمل ذلك توقيع تعديل التفاقية
الترابط بين الهاتف الثابت والهاتف المحمول ،باإلضافة الى توقيع ملحق يمتد حتى عام  2022كجزء من
االتفاقيات المنظمة لخدمات االتصاالت الدولية الحالية بين الشركتين بهدف الوصول لشروط أفضل على
المستوى التجاري ومستوى جودة الخدمة المقدمة .كما قامت الشركتان بتوقيع اتفاقية أخرى يتم
بمقتضاها حسم بعض النزاعات التجارية بين الطرفين مع تطوير آليات التعاون المشترك لتجنب حدوث
مثل تلك العقبات مستقبال.

•

فودافون تنهي محادثاتها مع االتصاالت السعودية بشأن بيع حصتها البالغة  ٪55في
فودافون مصر  :أعلن الرئيس التنفيذي لفودافون العالمية أن مصر من أهم األسواق لفودافون العالمية،
وأن الشركة تلعب دورًا كبيرا في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي في مصر من أجل تحقيق
رؤية  ،2030مضيفا أن السوق المصري يضيف كثيرا لتواجد فودافون العالمية بقارة أفريقيا .وأضاف الرئيس
التنفيذي للمجموعة ،أنه من الممكن أن تتحول فودافون مصر لتصبح مرك ًزا لقارة أفريقيا وتقود عملية
التحول الرقمي بما لديها خبرات.و أعلنت شركة االتصاالت السعودية ،فى سبتمبر الماضي ،أن
المحادثات مستمرة بين الطرفين بشأن بيع الحصة بالرغم من انتهاء مذكرة التفاهم بين الطرفين في
يناير.

•

جى بى أوتو تستحوذ على  % 20من أسهم شركة نيو سيتى لإلسكان والتنمية المتخصصة
فى مجال اإلسكان من خالل شركة جى بى كابيتال ذراع الخدمات المالية غير المصرفية
المملوكة لها بالكامل :أعلن رئيس مجلس اإلدارة أن قيمة الصفقة بلغت  73مليون جم .وتأتي هذه
الصفقة فى إطار تطلع شركته للعمل في السوق العقارية المصرية التي تزخر بمقومات نمو واعدة،
باإلضافة إلى خطة المجموعة في تنمية أعمالها بمجاالت التأجير التمويلي والتمويل االستهالكي
والتخصيم والتمويل العقارى والتوريق.

•

بالم هيلز تعلن دخول إجراءات إلغاء وشطب برنامج شهادات اإليداع حيز النفاذ في 22
ديسمبر ،كل شهادة دولية تمثل  20سهما عاديا ،يستمر قيد وتداول األسهم التي تمثلها
شهادات اإليداع الدولية في البورصة المصرية.

•

بي انفستمنتس تبيع  ٪20من حصتها البالغة  ٪7.97في توتال إيجبت مقابل  146مليون جم.

•

مجموعة طلعت مصطفى القابضة تطرح سندات توريق بقيمة  885مليون جم وهيرميس
مستشارا ماليا ومديرا لإلصدار.

•

عامر جروب توقع عقدا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء قطعة أرض بمساحة
إجمالية  56فدانا بمدينة المنيا الجديدة لتنفيذ مشروع بورتو المنيا.

•

مصر الجديدة تتلقى خطاب نوايا من  5مطورين للشراكة في تطوير  1400فدان بمشروع
هليوبارك.

•

مجموعة طلعت مصطفى القابضة تؤكد المفاوضات مع البنوك القتراض  1.2مليار جم ،وخطة
التوريق :قالت المجموعة إنه سيتم استخدام القرض في تمويل التكلفة االستثمارية لمشروع سيليا،
العاصمة اإلدارية الجديدة .وفيما يتعلق باألنباء التي نشرت عن قيام الشركة التابعة للمجموعة ،الرحاب
للتوريق ،بطرح سندات توريق بقيمة  885مليون جم ،أفادت الشركة أن اإلصدار يأتي في إطار أنشطة
الشركة التي تتم وفقا إلجراءات واشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية.

•

القابضة المصرية الكويتية الجمعية العامة غير العادية تقر توزيع سهم مجاني لكل  10أسهم
أصلية ،لزيادة رأس المال المدفوع بقيمة  25.6مليون دوالر إلى  281.7مليون دوالر.

•

الشرقية للدخان توقع بروتوكول تعاون مع البنك األهلي المصري لميكنة المتحصالت المالية
للشركة.

•

ماكرو لألدوية تختار سى آى كابيتال ورينيسانس إلدارة طرحها بالبورصة خالل النصف الثاني
من عام : 2021تعتبر شركة ماكرو إحدى الشركات الطبية المتخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل
واألدوية ومقرها في القاهرة .وتنتج شركة ماكرو نحو  64مستحضر تجميل ،وتصدر منتجاتها لنحو  9دول
بإفريقيا والشرق األوسط ،ولديها  750موظ ًفا ،وقد رفعت حصتها السوقية إلى أكثر من  15%من سوق
المستحضرات الطبية .وتعتزم شركة ماكرو لألدوية طرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية واختارت
إلدارته بنكي االستثمار سي آي كابيتال ورينيسانس كابيتال.

•

عامر جروب تشتري قطعة أرض بمساحة إجمالية  56فدانا بمدينة المنيا الجديدة مقابل 388
مليون جم لتنفيذ مشروع بورتو المنيا ،بنحو  1.6ألف /متر مربع.

•

القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار
صكوك مدتها  7سنوات بقيمة  600مليون جم لتمويل خططها التوسعية وتسوية بعض
القروض.

•

مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون [ترجيح | السعر المستهدف 160 :جم/سهم] يقر
توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة  0.21دوالر/سهم ،بعائد توزيع قدره : ٪4في ضوء ذلك ،يبلغ
إجمالي التوزيعات النقدية  0.42دوالر/سهم ،أو  49مليون دوالر ،أي أعلى من توقعاتنا بنسبة  ٪40مما
يعكس نسبة توزيع قدرها  ٪50تقريبا (بفرض صافي الدخل المتوقع عند  99مليون دوالر لعام .)2020

•

مصر الجديدة لإلسكان والتعمير تعتزم طرح كراستي شروط قطعتي أرض بمساحة إجمالية
 1,935فدانا و 1,965فدانا في يناير وفبراير المقبلين

•

مصادر :جهاز حماية المنافسة يصدر قرارا مبدئيا بعدم الموافقة على صفقة استحواذ
كليوباترا [حظر التغطية] على مجموعة أالميدالخلق كيان احتكاري.

•

جي بي أوتو تعلن قيام الشركة التابعة درايف بإتمام طرح سندات توريق بقيمة  892مليون
جم.

أهم األخبار اإلقتصادية:
•
•

استقرار صافي االحتياطيات األجنبية عند  39.2مليار دوالر في نوفمبر؛ انخفاض الودائع
بخالف صافي االحتياطي بواقع  278مليون دوالر إلى  4.65مليار دوالر.
وزير المالية :صرف  28مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية في عام .2020

•

توقعات بحسم الخالف بين غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووزارة المالية حول
إخضاع المحالت التجارية بالموالت للضريبة على القيمة المضافة قبل نهاية شهر ديسمبر.
مجلس إدارة البنك المركزي المصري يعتزم تمويل  100ألف نقطة بيع إلكترونية إضافية وذلك
لتيسير المدفوعات اإللكترونية في المحافظات التي ال تتوافر بها األعداد الكافية من وسائل
التحصيل اإللكتروني وذلك بدءاً من شهر ديسمبر الجاري ،لتيلغ إجمالي عدد نقاط الدفع 356
ألف.

•

تحويالت المصريين بالخارج ترتفع  %19.4مقارنة بالعام السابق إلى  8مليارات دوالر خالل
الفترة من يوليو-سبتمبر مقابل  6.7مليار دوالر في العام الماضي.

•

البنك المركزي يقرر مد مبادرة دعم قطاع السياحة وقروض العاملين بالقطاع لمدة  6شهور
حتى نهاية  2021في ظل جائحة كورونا.

•

البنك ال مركزي المصري :أصول واحتياطيات البنوك المصرية بالخارج تقفز بنحو  %90إلى
 19.2مليار دوالر في نوفمبر مقابل  10.2مليار دوالر في أبريل.
تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية يرتفع على أساس سنوي إلى  %5.7في
نوفمبر مقابل  %4.5في أكتوبر.
وزارة المالية :عقود التحوط ضد أسعار النفط تتضاعف منذ بداية العام المالي .21 /2020
ارتفاع معدل التضخم األساسي في نوفمبر إلى  ٪4.021مقارنة بالعام السابق من ٪3.889
في أكتوبر :استقر معدل التضخم األساسي الشهري في نوفمبر مقابل ارتفاع بواقع  ٪1.715في
أكتوبر .ارتفعت أسعار الفاكهة والخضروات بواقع  ٪16.8مقارنة بالشهر السابق ٪19.5 ،مقارنة بالعام
السابق.
الرئيس السيسي يوجه بمنح حافز مادي مالئم للمواطنين لتحويل السيارات للعمل بالغاز
الطبيعي :ويأتي ذلك بينما تطلق وزارة الصناعة والتجارة مبادرة باالشتراك مع البنك المركزي المصري
وجهاز تنمية المشروعات ،لتوفير التمويل الالزم لمالكي السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل
بالغاز الطبيعي بقيمة  1.2مليار جم بفائدة منخفضة .وسيكون التمويل متاحا من خالل البنوك وسيتمكن
مالكو السيارات التي يزيد عمرها عن  20عاما من االشتراك في المبادرة بينما سيتمكن مالكو السيارات
األحدث من االشتراك في حزم دعم منفصلة.
مصر تستقبل  50,000جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية من اإلمارات.

•

عجز الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في مصر يبلغ  ٪2.6للشهور األربعة األولى من
العام المالي  ،21 /2020الفائض األولي يبلغ  ٪0.1من الناتج المحلي اإلجمالي.

•

صندوق مصر السيادي يبحث طرح ثالث شركات جديدة تابعة للقوات المسلحة للخصخصة
خالل عام .2021

•

مصر تتواصل مع بنوك االستثمار لتقديم المشورة بشأن خطة مصر لجمع ما يصل إلى 7
مليارات دوالر من أسواق الدين الدولية في النصف األول من .2021

•

صندوق النقد الدولي ينتهي من المراجعة األولى ،يوافق على صرف  1.67مليار دوالر لمصر
في ظل اتفاق االستعداد االئتماني الذي تصل مدته إلى  12شهرا :طبقا لبيان الصندوق ،ال يزال
تباطؤ النمو أقل حدة حتى اآلن مما كان متوقعا ،وأنه من المتوقع أن تكون مصر ضمن بعض الدول التي
ت قوم بتحقيق معدل نمو إيجابي خالل العام .وقد تدعم السياسة النقدية التوسعية التي تم تبنيها في
الشهور األخيرة األنشطة االقتصادية ،وقد تخفف من ضغوط ارتفاع تدفق رؤوس األموال والذي قد يؤثر
على معدل التضخم .كما أن مرونة سعر الصرف تعتبر عامال إيجابيا المتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ
على مستوى التنافسية.

•

وزيرة التخطيط  :نتوقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تتراوح بين  ٪3.5-3للعام المالي
.2021/2020

•

وزير المالية ينفي أنباء بشأن طرح أدوات دين بقيمة  7مليارات دوالر ،موضحا أن الموازنة
العامة للدولة تمنح وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى  7مليارات دوالر في
السوق الدولية لتغطية العجز.

•

مصر تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي إلى  %60في صناعة السيارات مقابل ٪45
حاليا  :صرح وزير الدولة لإلنتاج الحربي المصري أن المرحلة الحالية زيادة نسبة المكون المحلي في

•

•
•
•

•

•

صناعة السيارات إلى  .٪45وأكد على أهمية التقدم في الصناعات المغذية لصناعة السيارات كخطوة
أولى تقود نحو صناعة سيارات متكاملة ،وقد تم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع األعمال
العام على إنشاء مصنع إلنتاج إطارات السيارات بطاقة  7ماليين إطار في العام .وأوضح أن وزارة الدولة
لإلنتاج الحربي تستعد للمرحلة المقبلة التي ستشهد إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز فقط ،وقد بدأت
الوزارة في إنتاج وتحويل بعض محوالت البنزين إلى غاز.
•

وزيرة التعاون الدولي :مصر تحصل على تمويل بقيمة  1.417مليار دوالر من مجموعة من
البنوك لدعم مشروعات قطاع اإلسكان وشبكات الصرف الصحي في عام 2020.

•

مصر تحصل على تمويالت تنموية بقيمة  3.1مليار دوالر في عام  2020لتمويل مشروعات
القطاع الخاص وتوفير خطوط االئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.

•

وزير المالية :تشغيل منظومة اإلجراءات الضريبية الموحدة تجريبيا مطلع يناير  ،2021التنفيذ
على أربع مراحل.

•

البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة
النقدية المنعقد في  24ديسمبر الماضي ،يخفض المستوى المستهدف للتضخم بما
يتماشى مع توقعاتنا.

•

البنك األهلي المصري وبنك مصر يقرران تخفيض سعر الفائدة على الشهادات ذات مدة
الثالث سنوات بنسبة  ٪1إلى  ٪11سنويا بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية.

•

رئيس مجلس الوزراء يقر تأسيس شركة المقاصة الجديدة :جاء ذلك إقرار مجلس الوزراء المضي
قدما في تأسيس شركة مساهمة جديدة لإليداع والقيد المركزي لألدوات واألوراق المالية الحكومية.

•

الحكومة تستهدف زيادة إنتاج مصر من الغاز إلى  7.540مليار قدم مكعبة يوميًا في -2020
 ،2021بما يزيد نحو  ٪15عن إنتاج  2020-2019البالغ نحو  6.550مليار قدم مكعبة يوميا

•

وزارة المالية تعلن اإلطالق التجريبي لمنظومة اإلجراءات الضريبية المميكنة يناير
:2021تسمح المنظومة بدمج نحو  64خدمة ضريبية كانت منفصلة في السابق داخل نظام ضريبي
أساسي واحد ،وتتيح للمستخدمين تقديم اإلقرارات ودفع الضرائب ،والتسجيل كدافعي ضرائب،
واالستعالم عن المدفوعات اإللكترونية ،وتسوية الضرائب غير المسددة .وستكون المصلحة قادرة أيضا
على إصدار غرامات للتأخر في السداد ومراقبة حسابات دافعي الضرائب.

•

شعبة االتصاالت :تقديم خدمات المدفوعات اإللكترونية ألكثر من  500ألف مواطن :أعلن رئيس
مجلس إدارة شعبة مراكز االتصاالت والتكنولوجيا المالية ،عن نسخة جديدة من تطبيقها الذكي لتقديم
الخدمات الرقمية المتكاملة لألفراد ،بهدف تقديم خدمات المدفوعات اإللكترونية ألكثر من  500ألف مواطن
خالل عام  .2021وقال إن النسخة الجديدة بحلول العام الجديد تستهدف تحقيق التكامل بين شركات
المدفوعات ،كما تستهدف نسخة األفراد تقديم خدمات سداد كافة الفواتير سواء المتعلقة باإلتصاالت أو
الفواتير الحكومية الخاصة بالكهرباء والغاز وكافة اإلشتراكات بالنوادى والنقابات والجامعات المختلفة.

•

هيئة الرقابة المالية تقرر تمديد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة
المصرية ولم تقم بتنفيذ الطرح حتى  30يونيو 2021

•

وزير ال مالية :مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية مارس المقبل بدال من
ديسمبر : 2020يسري ذلك على جميع العقارات المبنية بكافة المحافظات .وأوضح وزير المالية أيضا أن
ذلك يأتي تيسيرًا على المواطنين ،ومن ًعا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق اإلجراءات االحترازية والتدابير
الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد.

•

وزير المالية :المتحصالت الحكومية اإللكترونية قفزت لـ 4مليارات جم شهريا ٪250 ،سنويا
بعد كورونا.

•

البنك المركزي المصري يعتزم طرح أذون خزانة ألجل عام بقيمة  850مليون دوالر في  4يناير
المقبل.

أنتهي

