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المتشائمون يعيدون حساباتهم تجاه أسواق األسهم مع تخطي األسعار لقمم تاريخية

حابي

رنا ممدوح

بلومبرج

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، 
إن حجم التمويل الذي تم توجيهه للمشروعات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن 
مبادرة البنك المركزي وصل إلى نحو 180 

مليار جنيه لما يقرب من 120 ألف شركة.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس الجمهورية عبد 
المركزي  البنك  محافظ  مع  السيسي  الفتاح 
الجمهورية  رئيس  وجه خالله  والــذي  أمــس، 
تخفيف  في  المصرفي  القطاع  دور  بــزيــادة 
من  المزيد  عبر  كورونا  أزمة  تداعيات  حدة 
بالحماية  المرتبطة  وخــاصــة  الــتــمــويــالت 

االجتماعية.
وأعلن محافظ البنك المركزي وفًقا للبيان 
الذي صدر عن رئاسة الجمهورية مساء أمس، 
تضاعف القروض المحلية خالل العام المالي 

الماضي.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن جميع 
عبور  على  الدولة  قــدرة  عكست  المؤشرات 

استقرار  على  والــحــفــاظ  كــورونــا  تــداعــيــات 
ألرقــام  طبقاً  والنقدية  المالية  مؤشراتها 
المالي  للعام  المدفوعات  مــيــزان  وبــيــانــات 
شهد  والـــذي   ،2020  /2019 الــمــاضــي 

التضخم،  ونسب  الــصــرف  أســعــار  استقرار 
وذلك مقارنًة بالدول الناشئة.

القطاع  نجاح  على  عامر  طارق  أكد  كما 
لتوفير  ضخمة  سيولة  ضخ  في  المصرفي 

توفير  جانب  إلى  والمحلي،  األجنبي  النقد 
لتمويل  الحكومي  القطاع  احتياجات  جميع 
الجهاز  قوة  على  أكد  كما  التنمية،  عملية 
مالية  سالمة  بمؤشرات  وتمتعه  المصرفي 
للدول  المطلوبة  المعدالت  تفوق  مرتفعة 
ســواء  العالمي،  المستوى  على  المناظرة 
والسيولة  ــوال  األمـ رؤوس  قــوة  ناحية  مــن 

والربحية.
نجاح  انعكس على  األداء  أن هذا  وأضاف 
ــرام حزمتين  ــ فــي ســرعــة إب مــصــر مــؤخــراً 
دون  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  مــع  تمويليتين 
تمويلية  فــجــوات  أي  لسد  اشــتــراطــات  أي 
إلى  دوالر،  مليار   5.2 بإجمالي  مستقبلية، 
أعلى  اقتصادية  نمو  معدالت  تحقيق  جانب 
من المتوقع مقارنًة بباقي الدول الناشئة على 
الستراتيجية  نتيجة  وذلــك  العالم،  مستوى 
الدولة الناجحة في اإلصالح االقتصادي التي 

أطلقت عام 2016.
الرئاسي  للبيان  وفــًقــا  االجتماع  حضر 
نائبا  النجا،  أبو  ورامي  نجم  جمال  من  كل 

البنك. محافظ 

حتى  صحوتها  العالمية  األسهم  حركة  واصلت 
المستثمرين  عــلــى  المستحيل  شــبــه  مــن  أصــبــح 
اإلبقاء  بــاألســواق  المتعاملين  وكذلك  المحترفين 
الصعود،  مواجهة هذا  التشاؤمية في  نظرتهم  على 
اختراق  أعقب  أمس  بلومبرج  نشرته  لتقرير  وفًقا 
مؤشر S&P 500 أعلى مستوى له متجاوًزا الرقم 

يتراجع  أن  قبل  فبراير،  في  سجله  الذي  القياسي 
قلياًل خالل باقي التعامالت.

ورصد التقرير مراجعة بنوك االستثمار العالمية 
ألقى  وكــذلــك  االرتــفــاع  مــن  مزيد  نحو  لتوقعاتها 
التفاؤل  حالة  على  اإلجماع  مخاوف  على  الضوء 
االنتعاش  يهدد استمرار موجة  بما  السوق،  بصعود 
التي  الشركات  أعمال  نتائج  لتوقعات  المعاكسة 

تأثرت بتداعيات وباء كورونا.
ستريت  وول  في  المتنبئون  أن  بلومبرج  وذكــرت 

للتشاؤم،  أشهر  أربعة  منذ  بعضهم  استسلم  الذين 
أعلى  أهــداف  نحو  توقعاتهم  تقدير  يعيدون  بــدأوا 
ساكس  جولدمان  بمجموعة  مثااًل  ضاربة  جديدة، 
ــاح  واألرب المعدومة  القروض  أن  من  حــذرت  التي 
ثانية،  هبوط  موجة  إلى  تقود  أن  يمكن  المنخفضة 
 S&P ترى اآلن ارتفاًعا بنسبة ٪6 أخرى في مؤشر

.500
في حين أظهر مقياس مخصص للمشاعر أعدته 
مجموعة سيتي جروب أن »النشوة« وصلت للتو إلى 

أعلى مستوى منذ عصر الدوت كوم.
في  السوق  تقنيي  كبير  كرينسكي  جوناثان  وقال 
أن  مــن  الــرغــم  »عــلــى   :Bay Crest Partners
بالتأكيد،  مشجع  أمر  بالسوق  جديدة  قمة  تسجيل 
الكثير  فهناك  األفضل..  الشيء  دائًما  ليس  أنه  إال 
على  الحفاظ  الغالب  في  يصعب  مما  التفاؤل،  من 

االختراقات«.
األسهم  ارتفاع  ماراثون  األمــوال  مديرو  ويتبنى 
تاريخًيّا  منخفضة  لمستويات  تعرضهم  تقليص  بعد 

الرابطة  أجرته  لمسح  وفًقا  الهبوط،  موجة  خالل 
الوطنية لمديري االستثمار النشطين.

مستشاري  يتتبع  الذي  التعرض،  مؤشر  وارتفع 
االستثمار في نحو 200 شركة تدير أكثر من 30 
أن  كما  أعلى مستوى في عامين،  إلى  مليار دوالر، 
األسهم  مــن   50٪ على  يبقون  المتشائمين  أكثر 
طويلة األجل، وهو شيء لم يحدث منذ أواخر عام 

.2017
محللي  كــبــيــر  لــيــفــكــوفــيــتــش  تــوبــيــاس  وكـــتـــب 

مذكرة  في  جــروب،  سيتي  في  األمريكية  األسهم 
من  المستخلصة  النتائج  »تشير  الماضي:  األسبوع 
المناقشات مع المؤسسات إلى ارتياح كبير مع رغبة 
البنوك المركزية في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة 

لفترة طويلة«.
الذي  التعليق  من  ملحوظ  تحول  »هذا  وأضاف: 
شعور  من  كــاّلً  ويعكس  شهرين  أو  شهر  قبل  سمع 
تبرير  في  والرغبة  الحماسة   / بالرضا  المستثمر 

االندفاع المستمر في أسعار األسهم«.

180 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 
ضمن مبادرة البنك المركزي

 د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

استمرار التعامل على األسهم التي تقرر 
شطبها اختيارّيًا لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر

محافظ البنك المركزي طارق عامرالرئيس عبدالفتاح السيسى

الدكتور محمد معيط وزير المالية

فــي تــعــديــالت وصــفــت بــالــجــوهــريــة، وافــق 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على 
إجراء عدة تعديالت على بعض أحكام قواعد 
إضافة  شملت  المالية،  األوراق  وشطب  قيد 
شطب  تُجيز  التي  للحاالت  جديدين  بندين 
رقم  بالمادة  والواردة  المقيدة  المالية  األوراق 

)53( من قواعد القيد.
الرقابة  رئيس هيئة  د. محمد عمران  وقال 
المالية في بيان أمس إن البند األول قد تضمن 
تَولي إدارة البورصة إخطار رئيس مجلس إدارة 
التي  القيد  بقواعد  اإلخــالل  بأوجه  الشركة 
المالية،  الورقة  شطب  عليها  يترتب  أن  يمكن 
المخالفات  بتصحيح  الشركة  تلتزم  أن  على 
البورصة  إخطار  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  خالل 

لها.
الــتــزام الشركة  ــاف: فــي حــالــة عـــدم  أضــ
بالتصحيح يتم عرض موقفها على لجنة القيد 
بجداول  أسهمها  قيد  بشطب  قــرار  إلصــدار 
العمل  يــوم  خــالل  بذلك  وإخطارها  البورصة 

التالي لصدور القرار.
جاء  الثاني  البند  أن  الهيئة  رئيس  وأضاف 
تأكيًدا على حماية حملة األسهم حرة التداول، 
الشركة  إلــزام  الهيئة  إدارة  مجلس  قرر  حيث 
البورصة  من  إجبارّيًا  أسهمها  في حال شطب 
مالكها  والراغب  التداول  حرة  األسهم  بشراء 
هذه  بــشــراء  الغير  قــيــام  وبضمان  البيع  فــي 
التي  العادلة  القيمة  عن  يقل  ال  بسعر  األسهم 
المقيدين  من  مستقل  مالي  مستشار  يحددها 

الهيئة. بسجل 
أسهم  ــكــون  ت أن  شــخــص  ألي  ــجــوز  ي كــمــا 
لدين  له ضماًنا  مرهونة  التداول  الشركة حرة 
وفًقا  له  المرهونة  األسهم  يبيع  أن  التزام،  أو 

ألحكام هذه الفقرة.
للهيئة –في حالة  أن  إلى   ولفت د. عمران 

مالي  مــســتــشــار  تكليف  ــشــركــة–  ال تــقــاعــس 
وإلــزام  عــادلــة  قيمة  دراســـة  إلعـــداد  مستقل 
للدراسة،  الــالزمــة  البيانات  بإتاحة  الشركة 
وفي جميع األحوال يتم شطب األوراق المالية 
المالية  األوراق  قيد  لجنة  من  مسبب  بقرار 
التاريخ  في  الشطب  قرار  ويسري  بالبورصة، 
الــمــحــدد بــقــرار شــطــبــهــا، وتــقــوم الــبــورصــة 

التداول وعلى موقعها  باإلفصاح على شاشات 
والــقــرارات  المخاطبات  بجميع  اإللكتروني 

الخاصة بتطبيق هذه المادة.
مجلس  قــرار  أن  على  عمران  د.  شدد  كما 
إدارة الهيئة قد تم اتخاذه لحماية المساهمين 
النص  تم  حيث  التداول،  حرة  األسهم  حائزي 
المالية  الورقة  تداول  استمرار  على  بنوده  في 

العادية  غير  العامة  الجمعية  قرار  بعد صدور 
ثالثة  تــجــاوز  ال  لــمــدة  االخــتــيــاري  بالشطب 
خالل  الشركة  التزام  عــدم  حــال  وفــي  أشهر، 
تلك الفترة بتنفيذ عملية الشطب، يعرض أمر 
إلصدار  بالبورصة  القيد  لجنة  على  الشركة 
قرار بشطب الورقة المالية إجبارّيًا مع إلزامها 

بشراء أسهم المتضررين من الشطب.
مجلس  موافقة  أن  الهيئة  رئيس  كشف  كما 
قــواعــد  أحــكــام  بــعــض  تــعــديــل  عــلــى  اإلدارة 
تضمنت  قــد  الــمــالــيــة  األوراق  وشــطــب  قــيــد 
اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  تعامل  تنظيم  إعـــادة 
وقرر  والداخليين،  الرئيسيين  والمساهمين 
قواعد  من   )38( رقم  المادة  تعديل  المجلس 
بتعامل  الــســمــاح  عـــدم  تتضمن  لــكــي  الــقــيــد 
كانت  أّيًا  بهم  المرتبطة  واألطراف  الداخليين 
على  الشركة  مال  رأس  في  مساهمتهم  نسبة 
أي أوراق مالية للشركة خالل خمسة أيام عمل 
نشر  بعد  التعامل  بعد  عمل  ويوم  التعامل  قبل 
المعلومات الجوهرية ويسري ذات الحكم على 
والمسؤولين  بالشركة  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
االطالع على  يمكنهم  الذين  األشخاص  أو  بها 
تأثير  لها  ويكون  للغير  متاحة  غير  معلومات 
بهذه  تتعلق  التي  المالية  الــورقــة  سعر  على 

المعلومات.
وأضاف رئيس الهيئة أن قرار مجلس اإلدارة 
المساهمين  مــن  أي  تــعــامــل  عــدم  عــلــى  أكــد 
أكثر  أو   20% لنسبة  المالكين  الرئيسيين 
إال  المرتبطة  أو من خالل أطرافهم  بمفردهم 
وفًقا  التنفيذ  قبل  بذلك  البورصة  إخطار  بعد 

للنموذج المعد لذلك لدى البورصة.
على  إليه  المشار  اإلخطار  يسري  ال  كما   
التي  البيع  وعمليات  الجبري  البيع  عمليات 
وكذلك  مرهونة،  مالية  أوراق  لتسوية  تتم 
األوراق  محافظ  لصالح  تتم  التي  العمليات 
ــثــمــار الــمــمــلــوكــة  ــق االســت ــادي الــمــالــيــة وصــن
بواسطة  تـــدار  الــتــي  االعــتــبــاريــة  للكيانات 

المستقلين. االستثمار  مديري 

حابي

وزير المالية: ال مساس بالمعامالت 
الخاصة الواردة في االتفاقات الدولية

التزام  المالية،  وزير  معيط،  محمد  الدكتور  أكد 
الحكومة بتنفيذ أحكام االتفاقيات المبرمة مع الدول 
األجنبية أو المنظمات الدولية أو اإلقليمية، مشدًدا 
على أنه ال مساس بأي إعفاءات أو معامالت خاصة 

واردة في هذه االتفاقيات. 
وقال إن مشروع قانون »إلغاء اإلعفاء المقرر على 
عوائد أذون الخزانة والسندات واألرباح الرأسمالية 
والسندات  األذون  هــذه  فــي  التعامل  عــن  الناتجة 
اإلعفاءات  على  يؤثر  لن  الدخل«  على  الضريبة  من 
المقررة في االتفاقيات المبرمة بين الحكومة والدول 

األجنبية أو المنظمات الدولية أو اإلقليمية.
أضاف أن مشروع القانون نص في مادته األولى 
مع  المبرمة  االتفاقيات  بأحكام  اإلخالل  عدم  على 
اإلقليمية،  أو  الدولية  المنظمات  أو  األجنبية  الدول 
معامالت  أو  إعفاءات  بأي   المساس  عدم  ثم  ومن 

خاصة واردة في هذه االتفاقيات.
 ولفت إلى أن مشروع القانون ينص على إلغاء أي 
إعفاءات سواًء للعوائد أو األرباح الرأسمالية الناتجة 
عن االستثمار أو التعامل في السندات واألذون أينما 
الدولة بحيث تكون  وردت في أي قانون من قوانين 
أو  الشركات  من  مصر  في  المقيمة  الجهات  جميع 
لضريبة  خاضعة  الحكومية  الجهات  أو  الهيئات 
المحققة  الرأسمالية  واألربــاح  العوائد  على  الدخل 

من السندات واألذون.
وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 
الخزانة  أذون  عوائد  إعفاء  نسبة  تعديل  إلى  انتهت 
والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين 
قيمة  من   %65 إلــى   50 من  أموالها  االجتماعي 
كما  الكامل  اإلعفاء  من  بدالً  الدخل،  الضريبة على 

هو قائم اآلن.
ويقدر إجمالي الفقد الضريبي الناجم عن عوائد 
أذون وسندات الخزانة خالل السنة المالية 2019-

2020 بنحو 33.8 مليار جنيه.
في  نهائية  بصفة  وافــق  النواب  مجلس  أن  يذكر 
جلسته العامة أمس الثالثاء على مشروع قانون ُمقدم 
من الحكومة بشأن إلغاء اإلعفاء المقرر على عوائد 
أذون الخزانة والسندات واألرباح الرأسمالية الناتجة 
عن التعامل في هذه األذون والسندات من الضريبة 

على الدخل.
ونص مشروع القانون وفًقا لما نقلته وكالة أنباء 
التي  القوانين  نصوص  إلغاء  على  األوســط  الشرق 
التي  والسندات  الخزانة  أذون  عوائد  إعفاء  تقرر 

تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء األرباح الرأسمالية 
والسندات من  األذون  التعامل في هذه  الناتجة عن 

الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص.
الــقــانــون على عــدم اإلخــالل  كما نــص مــشــروع 
بنصوص االتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية 
اإلقليمية  أو  الدولية  المنظمات  أو  والدول األجنبية 
االتفاقيات  بهذه  المصرية  الحكومة  اللتزام  تأكيًدا 

وما تقرره من أحكام.
وكان مشروع القانون ينص على إعفاء عوائد أذون 
الخزانة والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية 
قيمة  من   50% من  أموالها  االجتماعي  للتأمين 
كما  الكامل  اإلعفاء  بداًل من  الدخل،  الضريبة على 
هو قائم اآلن، إال أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس 
النواب قررت تعديل نسبة اإلعفاء لتصل إلى 65% 
على أن تراجع كل 3 سنوات، ووافق المجلس خالل 

جلسته العامة اليوم على هذا التعديل.
كما وافق المجلس أيًضا على مقترح رئيس مجلس 
ثالثة  فقرة  بإضافة  العال  الدكتور علي عبد  النواب 
األحــوال ال  أنه في جميع  األولــى تنص على  للمادة 
أذون  على  الــمــادة  مــن  األولـــى  الفقرة  حكم  يسري 
تاريخ  قبل  إصــدارهــا  تم  التي  والسندات  الخزانة 
العمل بهذا القانون، وذلك لتحصين القانون من أي 

شبهة لعدم الدستورية.

إلغاء إعفاءات ضريبة الدخل واألرباح 
الرأسمالية على األذون والسندات

مجلس النواب وافق أمس على مشروع القانون

تعديالت مؤثرة على قواعد قيد وشطب األوراق المالية

إعادة تنظيم تعامل أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين الرئيسيين والداخليين 

ارتياح كبير مع رغبة البنوك المركزية في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة

قيود على تعامل الداخليين واألطراف المرتبطة بهم قبل وبعد نشر األخبار الجوهرية

توجيه بزيادة دور 
القطاع المصرفي 

في تخفيف
  حدة تداعيات 

كورونا

مؤشرات السالمة 
المصرفية 

تفوق المعدالت 
المطلوبة وتتجاوز 

الدول المناظرة

أهم األخبار
اضغط على العناوين

بلتون تحصل على 
تراخيص  نشاط

3 شركات جديدة

مدينة نصر لإلسكان تتلقي 
عرضا مبدئيا لشراء 100% 

من النصر للمرافق

البورصة تفقد
%0.59 بضغط من مبيعات 

المؤسسات المحلية

 Marks & Spencer متاجر
تعلن الغاء 7 آالف

وظيفة بسبب كورونا

نشرةحابي إجازة غًدا 

بمناسبة السنة الهجرية.. 

وكل عام وأنتم بخير
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