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أهم األخبار
اضغط على العناوين

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية 
بتعظيم االستفادة من أصول 

الدولة في المجاالت كافة

البورصة تقتفي أثر األسواق 
العالمية وتصعد إلى 10838 

نقطة في ختام التعامالت

استئناف جلسات الحوار 
المجتمعي حول تحديات االقتصاد 

المصري في ظل أزمة كورونا

ابن سينا فارما
تستحوذ على 75% 

من عالجي تك

أسعار النفط تقفز أكثر من 
%2 بعد تعزز اإلقبال على 

المخاطرة مع فوز بايدن

مصر تستبشر بعدم العودة لإلغالق.. وتوقعات بارتفاع مؤثر  في البورصة.. والجنيه يواصل الصعود

آمال اللقاح تنعش أسواق العالم

انــتــعــشــت أســــواق الـــمـــال الــعــالــمــيــة 
غالًبا  الــتــي  الــذهــب  أســعــار  وتــراجــعــت 
مـــا تــصــعــد فـــي الـــتـــوتـــرات واألزمـــــات، 
ــن الــتــوصــل لــلــقــاح ضد  ــان ع ــ ــع اإلع م

إلى  تصل  فاعلية  بنسبة  كورونا  فيروس 
فايزر  شركتا  عنه  أعلنت  والــذي   ،90%
ورحبت  األلمانية،  وبيونتيك  األمريكية 

العالمية. الصحة  منظمة  به 
المؤشرات  على  األخضر  اللون  وسيطر 
ــا  وأوروبـ أمــريــكــا  ــواق  أسـ فــي  الرئيسية 
الصناعي  جونز  داو  مؤشر  فارتفع  وآسيا، 

بنسبة   500 بورز  آند  وستاندرد   ،2.95%
بنسبة   50 ســتــوكــس  ويــــورو   ،1.17%
ونيكاي   ،4.94% بنسبة  وداكس   ،6.36%

.0.36%
تحافظ  أن  محللون  توقع  ــا..  ومــحــلــّيً
اليوم،  صعودها  على  المصرية  البورصة 
ــط تــرقــب لــإعــان عــن أي تــطــورات  وس

جديدة تخص األسئلة الرئيسية الخاصة 
اإلنــتــاج  رأســهــا  وعــلــى  الــجــديــد  باللقاح 
السن  كــبــار  لــدى  والفاعلية  ــتــوزيــع  وال
حافظ  كما  المزمنة.  األمــراض  وأصحاب 
هبوطه  رحــلــة  على  األمــريــكــي  الـــدوالر 

التدريجية أمام الجنيه المصري.
وزير  بشر  اللقاح،  أخبار  مع  وبالتزامن 

حوار  في  معيط   محمد  الدكتور  المالية 
نية  وجود  بعدم  أمس  مساء  تليفزيوني 
وقال  أخرى،  مرة  اإلغاقات  إلى  للعودة 
المضي  ستشهد  المقبلة  الــفــتــرة  إن 
لمستحقات  الفوري  السداد  في  قدًما 
الضريبة  مراجعة  بجانب  المصدرين 

المصانع. على  العقارية 

حابي

فاروق يوسف

فهد حسين

حابي

كشف الدكتور، محمد معيط، وزير المالية، 
عن تقدم 400 شركة لمبادرة السداد الفوري 
عملية  أن  موضًحا  المصدرين،  لمستحقات 
مراحل   3 على  ستجري  اإلجمالية  الصرف 

تبدأ في أواخر نوفمبر.
أمــس مع  وأضــاف معيط، خــال حــواره 
قناة  على  الــمــذاع  أخــيــرة”  “كلمة  برنامج 
نحو  تبلغ  المصدرين  مستحقات  أن   ،”ON“
الصرف  في  األولوية  وأن  جنيه،  مليار   19
توفيق أوضاعها. انتهت من  التي  للشركات 

وأوضح أن المجموعة األولى ستبدأ تلقي 
الــجــاري،  نوفمبر  أواخـــر  فــي  مستحقاتها 
ديسمبر،  منتصف  فــي  ســتــكــون  والــثــانــيــة 

بإعان  العالمية  األسهم  أسواق  احتفلت 
اللقاح  تحقيق  عــن  و”بــيــونــتــك”  “فـــايـــزر” 
 90% بنسبة  فعالية  كورونا  ضد  المحتمل 

الفيروس. انتقال عدوى  لمنع 
التنفيذي  الــرئــيــس  مــاهــر  محمد  وقـــال 
بشركة برايم القابضة، إن المؤشر الرئيسي 
 3 بين  لارتفاع  مرشح  المصرية  للبورصة 
و%5 بنهاية تداوالت جلسة الثاثاء تفاعًا 

االقــتــصــاد  محلل  بــاشــا  أبــو  محمد  وصــف 
األسهم  أســواق  تفاعل  هيرميس،  لــدى  الكلي 
اإلعان  مع  والذهب  النفط  وأســواق  العالمية 
على  باإليجابي،  لــكــورونــا  الفعال  اللقاح  عــن 

عن  فيها  يعلن  التي  األولى  المرة  كونها  خلفية 
النسبة. بهذه  فعال  لقاح 

أعلنتا  و”بــيــونــتــك”  ــزر”  ــاي “ف شــركــتــا  كــانــت 
فعالية  حقق  كورونا  ضد  المحتمل  اللقاح  أن 
الفيروس،  عــدوى  انتقال  لمنع   90% بنسبة 
بالوصول  العلماء  طموحات  يتجاوز  مــا  وهــو 

اللقاح.  تصنيع  لبدء   75% لفعالية 

عن  النظر  بغض  أنه  إلى  باشا،  أبو  وأشــار 
ــام  األي فــي  للقاح  للتوصل  اإليــجــابــي  التأثير 
الكثير من  زال هناك  ما  ولكن  القادمة،  القليلة 
اللقاح  إتاحة  سرعة  منها  المفتوحة  األسئلة 

فعاليته. واستمرارية  الدول  من  عدد  ألكبر 
هيرميس،  لدى  الكلي  االقتصاد  محلل  وقال 
المال  أســـواق  شهدتها  الــتــي  االرتــفــاعــات  إن 

والذهب  النفط  وأسواق  واألوروبية  األمريكية 
“لكن  مضيًفا:  لــلــســوق،  ســريــع  فعل  رد  تمثل 
ــة مــا زالـــت غــيــر واضــحــة عــلــى مستوى  ــرؤي ال

التفاصيل”.
البورصة  استجابة  بإمكانية  باشا  أبو  ونوه 
مرتفعة  اللقاح  عــن  اإلعــان  لخبر  المصرية 

العالمية. األسهم  أسواق  من  كغيرها 

إدارة  مجلس  رئيس  سامي  شريف  توقع 
يقتصر  أن  الدولي-مصر  التجاري  البنك 
التوصل  عــن  ــإعــان  ل اإليــجــابــي  الــتــأثــيــر 
المال  ــواق  أسـ على  كــورونــا  فــيــروس  للقاح 
تتفاعل بصورة سريعة  التي  وخاصة األسهم 
ال  قصير  زمني  مدى  في  ولكن  األخبار  مع 
يتجاوز األيام، مؤكًدا أن المخاوف األهم ما 
الموجة  بتأثيرات  يتعلق  فيما  قائمة  زالــت 
االحترازية  ــراءات  واإلجــ للفيروس  الثانية 
تصنيع  من  االنتهاء  لحين  عليها  المترتبة 

وتوزيع اللقاح.
وأوضح سامي أن هذه المرحلة ستستغرق 
عدة أشهر تتزامن مع موسم الشتاء، الفًتا إلى 
أن األهم حالًيا هو آليات التعامل مع امتداد 
للفيروس  ــى  األولـ للموجة  السلبية  ــار  اآلثـ
وكذلك احتماالت تكرارها، باإلضافة إلى أن 
واإلصابة  العدوى  درجة  في  الكبير  التباين 
درجة  في  تباين  عن  يسفر  قد  الــدول  بين 
المكتشف،  اللقاح  لفاعلية  الشعوب  استجابة 
ومن ثم يجب التأكد من فاعليته بعد اختباره 

على نطاق واسع.
يتعلق  حالًيا  الرئيسي  “الهاجس  وأضاف: 
والشركات  المالية  المؤسسات  قدرة  بمدى 
على الصمود خال األشهر المقبلة في حال 
عودة الدول لإجراءات االحترازية وعمليات 
الربيع  المعاناة خال موسمي  بعد  اإلغاق، 
ينطبق  األمــر  ونفس  الماضيين،  والصيف 
مواجهة  في  والبنوك  السندات  حملة  على 
على  القدرة  وعــدم  العماء  تعثر  احتماالت 

الوفاء بااللتزامات”.
يحبس  زال  مــا  العالم  أن  ســامــي  وأكــد   
ــا مــن االنـــخـــراط فــي إغــاق  أنــفــاســه خــوًف
ــســاؤالت  ــطــرح ت ــصــادي جــديــد، كــمــا ي ــت اق
على  المركزية  والبنوك  ــدول  ال قــدرة  حــول 
ــدة في  ــاءات جــدي ــفـ تــقــديــم تــســهــيــات وإعـ
األنشطة  مــن  العديد  تعطل  اســتــمــرار  ظــل 
االقتصادية المؤثرة مثل السياحة والتصدير 

واللوجيستيات.
حذر  بتفاؤل  التعامل  “علينا  سامي:  وقال 
مع المصل الجديد خاصة أنه سيضيف عبًئا 

مادًيّا على مختلف الدول لتوفيره”.
االنسياق  بعدم  المستثمرين  سامي  ونصح 
التي  األسهم  ألســواق  المؤقت  الصعود  وراء 
دائًما ما تتفاعل إيجابّيًا مع األخبار السعيدة، 
الفًتا إلى أن أسواق الذهب تسير عكس االتجاه 
األسعار  هبوط  يرجح  مما  الحاالت  هذه  في 
مؤقًتا على أثر الخبر، بينما يعبر أداء البترول 
عن طلب مشتق من درجة النشاط االقتصادي 
عودة  توقعات  ضــوء  في  سيتحرك  وبالتالي 

النشاط لاقتصاد الحقيقي.
تعتبر  المصرية  السوق  أن  سامي  وأكــد 
في  التأثيرات  هذه  عن  الشيء  بعض  بعيدة 
مثل  الفيروس  انتشار  من  معاناتها  ظل عدم 
تعود لإجراءات  بدأت  التي  الدول  كثير من 
أنه  مــؤكــًدا  اإلغـــاق،  وعمليات  االحــتــرازيــة 
حتى مع زيادة أعداد المصابين يبقى األهم 
هو درجة خطورة اإلصابة والتي يترتب عليها 

الضغط على المنظومة الصحية.

ديسمبر. نهاية  األخيرة في  والمجموعة 
مستحقات  الوزارة صرفت  أن  إلى  ولفت 
لــلــمــصــدريــن، بــقــيــمــة 4 مــلــيــارات جــنــيــه، 
يونيو  وحتى  إبريل  من  الفترة  خال  وذلك 

الماضي.
الحكومة  أن  أكـــد  أخـــرى،  نــاحــيــة  مــن 
ــوجــة الــثــانــيــة  ــم جـــاهـــزة لــلــتــعــامــل مـــع ال
مبلًغا  هــنــاك  وأن  كـــورونـــا،  فــيــروس  مــن 
بناء  وذلك  تداعياتها،  لمواجهة  مخصًصا 

السيسي. الرئيس  تكليفات  على 
ــوزارة صــرفــت  ــ ــ ال وأضــــاف مــعــيــط، أن 
تم  التي  مليار  المائة  مبلغ  من  ملياًرا   65

األولى. الموجة  مع  للتعامل  تخصيصها 
في  زيــادة   18.4% هناك  أن  إلى  وأشــار 
إيرادات الدولة خال الربع األول من العام 
الجاري، كما أن الحصيلة الضريبية ارتفعت 

مع اإلعان عن اللقاح الفعال.
المتوقع  االرتــفــاع  أن  مــاهــر  وأضـــاف 
بداية  يمثل  للبورصة  الرئيسي  للمؤشر 
لــمــوجــة ارتـــفـــاعـــات قـــد تــســتــمــر لــنــهــايــة 

األسبوع. 
الــقــطــاعــات  تستفيد  أال  مــاهــر  ــع  ــوق وت
الجائحة  خال  إيجابّيًا  أداء  أظهرت  التي 
الصحية  والــرعــايــة  األدويـــة  شــركــات  مثل 
والمستلزمات الطبية، بشكل كبير من توافر 
اللقاح، إال أن شركات األدوية التي ستتمكن 
من إبرام اتفاقات للتصنيع سترتفع أسهمها 

اإلصاحات.  بعض  بسبب   14.1% بنسبة 
ونفى وزير المالية أي اتجاه لإغاق خال 

كورونا. تداعيات  بسبب  المقبلة؛  الفترة 
تام  استعداد  لديها  الحكومة  إن  وقــال، 
للتعامل مع قطاع الصناعة وتخفيف األعباء 

من على عاتقه.
بعض  تــدرس حالًيا  ــوزارة  ال أن  وأوضــح، 
ــخــاصــة بــإلــغــاء  الـــمـــذكـــرات الــمــقــدمــة وال
خال  المصانع  على  الــعــقــاريــة  الضريبة 
تكليًفا من  المقبلة، مضيًفا أن هناك  الفترة 
الضريبة  قانون  بمراجعة  الـــوزراء  مجلس 

حالًيا. العقارية 
اختصاصات  لغاء  إ تم  نه  إ إلى  وأشار 
اإلداري  ــحــجــز  ل ا ر  إلصــــدا ــح  ل ــمــصــا ل ا
نــع، وذلــك فــي إطــار دعــم  لــمــصــا ا عــلــى 

الصناعي. القطاع 

المقبلة. الفترة  كبيرة خال  بنسب 
ــم  ــراي ــب ــذي ل ــي ــف ــن ــت وأشــــــار الـــرئـــيـــس ال
ألســواق  اإليجابي  التفاعل  إلــى  القابضة، 
األسهم والنفط عالمّيًا مع خبر اإلعان عن 
األسهم  سوق  مكاسب  وأن  سيما  ال  اللقاح 
جلسة  بداية  في  الـ5%  تخطت  األمريكي 
أوروبا  بورصات  كما صعدت  اإلثنين،  أمس 

بنحو 6%.
جاء  اللقاح  عن  اإلعــان  خبر  بــأن  ونــوه 
وسط دعوات من أعضاء أوبك بلس لتعديل 
توقعات  وسط  النفط،  إنتاج  خفض  اتفاق 

الطلب. بتراجع  سابقة 
قفزة  سجلت  النفط  أسعار  أن  وأضــاف 
المتواضع  الصعود  عن  فضًا   ،9% بنسبة 
ــرف الـــــدوالر مــقــابــل الــعــمــات  لــســعــر صـ

عالمّيًا. األخرى 
وأفاد بأن تراجع أسعار الذهب بنحو 74 
بشأن  الرؤية  تحسن  يعكس  لألوقية  دوالًرا 
مستقبل األوضاع االقتصادية، ال سيما وأن 
للذهب  اتجهوا  المستثمرين  مــن  العديد 
في  االستقرار  آمن وسط حالة عدم  كماذ 

األسواق.

الدكتور محمد معيط وزير المالية:

أبو باشا: اإلعالن عن لقاح فعال لم يبدد غموض المدى المتوسط

19 مليار جنيه مستحقات المصدرين تسدد بنهاية العام . واألولوية للشركات التي وفقت أوضاعها

جاهزون للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا.. وال نية لإلغالق

ماهر : البورصة مرشحة لموجة ارتفاعات تصل إلى %5

شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر:

تأثير إيجابي مؤقت على أسواق األسهم 
أنصح المستثمرين بعدم االنسياق وراءه

توفير اللقاح سيستغرق أشهر الشتاء 

ومخاوف اإلغالق ما زالت قائمة

شاهندة إبراهيم

الدوالر،  أمام  مكاسبه  المصري  الجنيه  رفع 
على  الثالث  لليوم  اإلثنين،  أمس  تعامات  خال 
أسبوعين،  لنحو  دام  هدوء  موجة  بعد  التوالي، 
الذي  الصرف  متوسط سعر  على  ذلك  وانعكس 
بيانات  بحسب  باألمس،  قرش  من  بأكثر  تراجع 

المصري. المركزي  البنك 

 1.14 بنحو  الـــدوالر  سعر  متوسط  وانخفض 
و15.7078  للشراء  جنيه   15.6078 ليبلغ  قرش، 
جنيه للبيع، أمس اإلثنين، مقابل 15.6192 جنيه 
للبيع، يوم األحد، وفًقا   للشراء، و15.7192 جنيه 
للبنك  الموقع اإللكتروني  المتوافرة على  للبيانات 

المركزي.
قطاع  رئيس  إمـــام،   بكر  أبــو  قــال  جانبه،  من 
إن  كابيتال،  سيجما  االستثمار  ببنك  البحوث 
ــادًة بــالــتــزامــن مع  ــ ــدوالر تــحــدث ع ــ تــحــركــات الـ

طروحات أذون الخزانة والسندات وذلك في أيام 
الخميس واألحد.

السياسة  ــاع  أوضــ ــردي  تـ أن  ــام،  ــ إم ــاف  وأضــ
ــقــرة أقـــوى مــنــافــس لمصر في  الــنــقــديــة فــي أن
المركزي  البنك  الناشئة، وإقالة محافظ  األسواق 
التركي واستقالة وزير المالية، إلى جانب تسجيل 
جذب  عامل  له  كان  تاريخّيًا،  متدنًيا  قاًعا  الليرة 
للمستثمرين األجانب تجاه السوق المصرية حيث 

بسوق  إضافية  استثمارات  لضخ  شهيتهم  رفــع 
الدين في مصر.

على  العوائد  جاذبية  إلــى  ــك،  ذل إمــام  وأرجــع 
االستثمارات بمصر، وصابة االقتصاد واستقرار 
جائحة  تداعيات  وامتصاص  السياسية  الظروف 

فيروس كورونا.
مستويات  سجلت  التركية  الليرة  أن  إلى  يشار 
متدنية منذ بداية العام وحتى اآلن لتتراجع بأكثر 
األمريكي، و%10 خال  الــدوالر  أمام  من 30% 

تركيا  تواجه  كما  فقط،  الماضيين  األسبوعين 
خانة  في  القابع  التضخم  مكافحة  في  صعوبات 

العشرات وتآكل رصيد االحتياطي األجنبي.
وأشار إمام، إلى أن دوران سعر العملة المحلية 
االرتفاع،  أو  الثبات  بين  الــدوالر  أمــام  –الجنيه- 
في  األجنبي  للمستثمر  مكاسب  تحقيق  يضمن 
على  العائد  ارتــفــاع  خــال  مــن  ســواء  الحالتين، 

األوراق المالية، أو مكاسب فروق العملة.
االستثمار  ببنك  البحوث  قطاع  رئيس  وأوضح 

الدين  أوراق  على  العوائد  أن  كابيتال،  سيجما 
ا مقارنًة  المحلية ما زالت عند مستويات جاذبة جّدً
أخــرى، حيث تصل  دولة  أي  العائد في  بمعدالت 
أن  الـــدوالر، فضًا عن  إلــى صافي  %10 على 
حجم الطلب على الورقة الخضراء محدود وسط 
تضاؤل حجم االستيراد وعدم عودة موسم العمرة 
الموارد  ما جعل  للخارج، وهو  السفر  وقلة حركة 
الدوالرية المتوافرة أكبر من حجم الطلب عليها، 

بما يضمن استمرار قوة الجنيه.

متوسط سعر صرف العملة األمريكية يتراجع إلى 15.6 جنيه للشراء و15.7 للبيع 

الجنيه يواصل تعزيز مكاسبه أمام الدوالر

شريف سامي رئيس مجلس إدارة 
البنك التجاري الدولي-مصر

الدكتور محمد معيط وزير المالية
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