
 بلوم��ج: مصر تق��ب من قرض صندوق النقد الدو�� �عد تحر�ر سعر الصرف
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أكدت مؤسسة "بلوم��ج" المعنية بالشأن االقتصادي العال�ي أن مصر اتخذت خطوة غ�� مسبوقة بتب�ي قرار �عو�م ا�جنيھ 

 والطلب.وتحر�ر سعر الصرف أمام العمالت الرئيسية وفقا آلليات العرض 

وأفادت المؤسسة األمر�كية أن مصر أعلنت عن سلسلة من اإلجراءات الشاملة لمعا�جة األزمة ال�ي �عا�ي م��ا السوق المصري 

 �� اآلونة األخ��ة جراء نقص العملة الصعبة، باإلضافة إ�� استعادة ثقة المستثمر�ن.

نوات، فيما تراجعت قيمة ا�جنيھ �عد صدور قرارات البنك وقفزت مؤشرات األسهم المصر�ة إ�� أع�� مستو�ا��ا �� ثما�ي س

 ع�� التوا��. %15.75و %14.75نقاط مئو�ة ليصل إ��  3المركزي، وال�ي تضمنت رفع سعر عائد اإليداع واإلقراض ليلة واحدة 

د الدو�� البالغ النق و�حت "بلوم��ج" إ�� أن التداب�� ال�ي اتخذ��ا السلطات المصر�ة تجعلها تق��ب من تأم�ن قرض صندوق 

 مليار دوالر. 12قيمتھ 

ومن جانبھ، قال رامي سيدا�ي رئيس وحدة االستثمار �� مؤسسة شرودرز بد�ي "توقعنا اتخاذ السلطات المصر�ة لهذه التداب�� 

 منذ ف��ة طو�لة"، مؤكدا أن هذا القرار إيجا�ي للغاية للسوق المصري.

 المستثمر�ن، ف�ي دولة صاحبة اقتصاد قوي شهد تراجعا منذ سنوات".وأردف يقول "نتوقع أن �ستعيد مصر ثقة 

وقال البنك المركزي إن تحر�ر سعر الصرف هو جزء من برنامج اإلصالح االقتصادي المصري الذي يدعمھ ا�جتمع الدو��، 

 مؤكدا أن هذا القرار سيسمح آللية العرض والطلب العمل �ش�ل فعال.

جنيھ للدوالر  13ن صناع السياسات �� مصر وضعوا سعر صرف مؤقت للدوالر األمر��ي بحوا�� وأضافت المؤسسة األمر�كية أ

 الواحد، إ�� ح�ن فتح عطاء دوالري �� الواحدة ظهرا.

 بالمئة �� التعامالت المبكرة بالقاهرة. 8.3" بنحو 30و�� أعقاب اتخاذ السلطات المصر�ة للقرار، ارتفع مؤشر "اي�� إكس 

مليارات دوالر من السعودية واإلمارات، إضافة إ�� أقل من مليار دوالر من  3ج إ�� أن مصر نجحت �� تأم�ن وأشارت بلوم�� 

 مجموعة الدول السبع.

ومقرها �� د�ي، إن �عو�م سعر الصرف سيقلل من ” المال �ابيتال“وقال طارق قاقيش، مدير إدارة االصول لدى مجموعة 

لھ �� السوق السوداء �سرعة كب��ة إذا لم تتدخل ا�ح�ومة، مضيفا "نر�د أن تتم العملية الفجوة ب�ن سعر ا�جنيھ الرس�ي ومثي

 �سالسة، ومن بي��ا دخول وخروج األموال من مصر".


