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أهم األخبار
اضغط على العناوين

ما الذي يميز لقاح 
موديرنا ضد كورونا عن 

منتج بيونتيك فايزر؟

مشتريات العرب واألجانب ترفع 
البورصة %0.35 وسط تداوالت 

قاربت 1.5 مليار جنيه

مصر تبيع أذون خزانة 
دوالرية حجمها

1.585 مليار دوالر

بلومبرج: إندماج إنديفور 
ـ ساويرس ونيرانجا 

لتعدين الذهب

وزارة التعاون الدولي تتفق مع 
ألمانيا على تمويالت تنموية بقيمة 

132.8 مليون يورو لعام 2021

حابي

 فاروق يوسف
بسباق  الصلة  وثيقة  مصادر  قالت 
في  مصر،  بلوم  بنك  على  االستحواذ 
بنك  إن  لــحــابــي،  خــاصــة  تــصــريــحــات 
ــاراتـــي  ــي اإلمـ ــوطــن ــي ال اإلمـــــارات دبـ
يخرج  لم  وأنــه  المنافسة  في  مستمر 

السباق. من 
نشرت  قد  العربية  قناة  بوابة  كانت 

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن 
المالي الجاري؛ شهد  العام  الربع األول من 
200 مليون جنيه،  أولي قدره  تحقيق فائض 
السلبية  التداعيات  من  الرغم  على  وذلــك 
اإليرادات  زيادة  كورونا، فضًل عن  لجائحة 
الــمــصــروفــات  زيـــادة  مــقــابــل   16% بنسبة 
العجز  قيمة  تراجع  جانب  إلى   ،7% بنسبة 
نفس  خلل  تحقيقه  تم  بما  مقارنًة  الكلي 

العام الماضي. الفترة في 
جـــاء ذلـــك خـــلل اجــتــمــاع عــقــده رئيس 
مع  أمس  السيسي  الفتاح  عبد  الجمهورية 

رئيس الوزراء ووزير المالية.
واستعرض الدكتور محمد معيط مجهودات 
الحكومة  الستراتيجية  وفــًقــا  الــديــن  إدارة 
إلى  إلى اإلشــارة  في هذا اإلطــار، باإلضافة 
بين  ما  المتبعة  الوطنية  السياسات  تــوازن 
استمرار تحقيق الضبط المالي ودفع النشاط 
العام  خلل  ترجمته  تم  والــذي  االقتصادي، 
معدالت  تحقيق  فــي   2019/2020 الــمــالــي 
إلى جانب تحسن  بلغت 3.6%،  إيجابية  نمو 
سبتمبر  لشهر  المشتريات”  مدير  “مــؤشــر 

2020 بشكل ملحوظ.
للدولة  العامة  الموازنة  إن  معيط  وقــال 
مليار جنيه،   5.5 بقيمة  أولّيًا  فائًضا  حققت 
ــة األولـــى مــن الــعــام  ــع خـــلل األشــهــر األرب
المالي الجاري، مقابل 12 مليار جنيه خلل 

نفس الفترة من العام السابق عليه.
وأوضح وزير المالية أن السبب الرئيسي 
استثمارات  ضخ  هو  الفائض  انخفاض  في 
ــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة، والــرعــايــة  كــبــيــرة ف
االجتماعية، باإلضافة إلى دعم الصادرات.

المالية  وزارة  بــدأت  متصل،  سياق  فــي 
الفاتورة اإللكترونية األحد  في تطبيق نظام 
المرحلة  وهــي  شركة،   134 على  الماضي 
الــجــديــدة،  المنظومة  مــن  األولـــى  الفعلية 
وتـــبـــدأ الــمــرحــلــة اإللـــزامـــيـــة الــثــانــيــة في 
350 شركة،  المقبل وتشمل  منتصف فبراير 
مايو  منتصف  الثالثة  المرحلة  تنطلق  بينما 
كبار  بمركز  المسجلين  باقي  لتشمل   ،2021

الممولين.
مصر  أن  معيط،  محمد  الدكتور  وأكــد   
القومي  المشروع  تنفيذ  في  بقوة  تمضي 
الضريبية؛  اإلدارة  منظومة  وميكنة  لتحديث 
حق  وتحصيل  الــمــمــولــيــن،  عــلــى  للتيسير 

اإلمـــارات  خــروج  عــن  خــبــًرا  قليل  منذ 
دبي من مفاوضات االستحواذ على بلوم 

مصر.
دبي  اإلمــارات  أن  المصادر  وأكــدت 
ــعــرض االســتــحــواذ خــلل  ســيــتــقــدم ب

المقبلة. األيام 
عبر  انفردت  قد  حابي  جريدة  كانت 
اليومية  ونشرتها  األســبــوعــي  عــددهــا 
بالكشف عن جميع  اإللكترونية  وبوابتها 

والتي  بلوم مصر،  بنك  بيع  ملف  خيوط 
دبــي لسباق  اإلمــــارات  بــخــوض  ــدأت  بـ
بنك  للمنافسة  انضم  ثــم  االســتــحــواذ، 

.ABC المصرفية  العربية  المؤسسة 
إيـــه بي  بــنــك  ــمــصــادر أن  ال ــدت  ــ وأك
عمليات  إنهاء  من  بالفعل  اقترب  سي، 
لبنك  للجهالة  النافي  الفني  الفحص 
أن  أيًضا  المرتقب  من  وأنه  بلوم مصر، 

يتقدم بعرضه في أقرب وقت ممكن.

تعزيز  من  كنها  يُمَّ الذي  النحو  على  الدولة، 
أوجه اإلنفاق.

قطعوا  وشــركــاءهــا  ــوزارة  ــ ال أن  وأوضـــح 
وتوحيد  وميكنة  تبسيط  في  كبيًرا  شوًطا 
في حصر  يُسهم  بما  الضريبية؛  اإلجراءات 
المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق 
التهرب  مــن  والــحــد  الــضــريــبــيــة،  الــعــدالــة 
الرسمي  غير  االقتصاد  وضــم  الضريبي، 
الذي  النحو  على  الرسمي،  االقتصاد  في 
ضريبية  منظومة  دعائم  إرساء  في  يُساعد 
أجل  من  المتقدمة؛  الدول  تُضاهي  متطورة 
الــقــدرات  وتعظيم  االستثمار،  بيئة  تهيئة 
التصديرية،  القاعدة  وتوسيع  اإلنتاجية، 

وخلق المزيد من فرص العمل.  
ــر، فــي مــؤتــمــر صــحــفــي، إن  ــوزي وقـــال ال
أصبحت  وقد  جديًدا،  تاريًخا  تصنع  مصر 
والشرق  بإفريقيا  الرائدة  الدول  أوائل  من 
ــورة  ــات ــف ــط فـــي تــنــفــيــذ مــنــظــومــة ال ــ األوسـ

اإللــكــتــرونــيــة، الــتــي انــطــلــقــت مــرحــلــتــهــا 
اإللزامية األولى أمس األحد، لتمتد مظلتها 
باالنضمام  قانوًنا  ملزمة  شركة   134 إلــى 
التي  األخــرى  الشركات  إلى  إضافة  إليها، 
توفرت  متى  تطبيقها،  في  طواعية  ترغب 

المقررة. المعايير 
عبد  الرئيس  على  عرض  أنه  إلى  ولفت 
إلكترونيتين  فاتورتين  أول  السيسي،  الفتاح 
ــر، إحـــداهـــمـــا لــشــركــة  ــصـ ــخ مـ ــ ــاري ــ ــي ت ــ ف
لشركة  واألخــرى  المتحدون«،  »الصبَّاغون 

»زهران جروب لألدوات المنزلية«.
وأشار إلى أن منصة الفاتورة اإللكترونية 
التي تم تنفيذها بالتعاون مع مايكروسوفت، 
تُعد بمثابة عبور جديد إلى »مصر الرقمية«؛ 
للمشروع  الروافد األساسية  باعتبارها أحد 
اإلدارة  منظومة  وميكنة  لتحديث  القومي 
نظام  إنشاء  على  ترتكز  حيث  الضريبية، 
واعتماد  ومراجعة  لتلقي  إلكتروني  مركزي 
للتعاملت  والــشــراء  البيع  فواتير  ومتابعة 
التبادل  خلل  من  الشركات  بين  التجارية 
رقمية  بصيغة  الفواتير  لبيانات  اللحظي 
الــورقــيــة  الــمــعــامــلت  دون االعــتــمــاد عــلــى 

الضريبي. المجتمع  لحصر 
ــورة  ــات ــف أضــــاف أن تــطــبــيــق مــنــظــومــة ال
اإللكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين 
الضريبي  الفحص  إجـــراءات  تسهيل  منها: 
للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات 
فواتير  ملفات  وفحص  المتكررة،  االستيفاء 
البيع والشراء إلكترونّيًا، مع إمكانية الفحص 
الضريبة،  رد  ــراءات  ــ إجـ وتيسير  بــعــد  عــن 
الضريبية،  اإلقــرارات  وتقديم  إعداد  وعملية 
إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات 
الضريبية  »الــمــخــاطــر  قائمة  فــي  بوضعها 
بين  التسوية  المنخفضة«، وتبسيط إجراءات 
التبادل اللحظي لبيانات  الشركات من خلل 
المنظومة  تُتيحه  الــذي  المميكنة،  الفواتير 
نتيجة ربطها وتكاملها مع األنظمة المحاسبية 

للممولين.
ــاذ كل  ــخـ ــدء اتـ ــ ــى ب ــر، عــل ــ ــوزي ــ ــدد ال شــ
ــررة ومــنــهــا  ــق ــم اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة ال
الــشــركــات غير  لــلــنــيــابــة، ضـــد  ــة  ــالـ اإلحـ
»الفاتورة  لمنظومة  باالنضمام  الملتزمة 
اإللكترونية« وفًقا ألحكام قانون اإلجراءات 
ــا عــن شــكــره  ــمــوحــد، مــعــرًب الــضــريــبــيــة ال
نجاح  في  أسهموا  الذين  لشركائنا  وتقديره 
االخــتــبــارات  فــتــرة  خــلل  المنظومة  هــذه 

الماضي. يونيه   30 بدأت  التي  األولية 

ــال الـــمـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم  ــ ــ ق
إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ ســـرحـــان، 
فاينانس،  إلي  المنتدب  والعضو 
ــشــغــيــل  ــا ت ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــة تـ ــ ــرك شــ
طــرح  إن  الــمــالــيــة،  ــشــآت  ــن ــم ال
المصرية  البورصة  في  الشركة 
من  األول  ــع  ــرب ال خــلل  ســيــكــون 

القادم. العام 
تصريحات  في  وأضاف سرحان، 
مؤتمر  هــامــش  عــلــى  للصحفيين 
أن  اإللكترونية،  الــفــاتــورة  تطبيق 
للشركة  العمومية  للجمعية  اجتماع 
لتحديد  فبراير  سيعقد خلل شهر 
االطــلع  بعد  وذلــك  الــطــرح،  شكل 

للشركة. المالية  النتائج  على 

تصريحات  في  سرحان  وقال 
خمسة  هناك  إن  لحابي،  سابقة 
الشركة  طرح  عن  ناتجة  أهداف 
وهي:  المصرية،  لبورصة  ا في 
فـــي مــجــال  لــتــوســعــات  ا يــــادة  ز
نـــيـــة،  ــات اإللـــكـــتـــرو ــوعـ ــدفـ ــمـ لـ ا
الذي  األمر  لمال،  ا رأس  وزيادة 
توسعات  أي  تنفيذ  في  يساعد 
ــســوق، وتــحــقــيــق مــبــدأ  ل ا داخـــل 
فــيــة مــن خــلل اإلفــصــاح  لــشــفــا ا
لــلــشــركــة  ــي  ل ــمــا ل ا ــز  ــمــرك ل ا عــن 
تحقيق  جانب  إلى  دوري،  بشكل 
لــوقــوف  لــحــوكــمــة، وا ا مــزيــد مــن 
للشركة  لية  لما ا القدرات  على 

ودقيق. فعال  بشكل 

الشركة انتهت من التقييم المالي والجمعية العمومية 
تحدد شكل الطرح في فبراير المقبل

بدء تطبيق نظام الفاتورة اإللكترونية على 134 شركة

إبراهيم سرحان رئيس مجلس اإلدارة

 والعضو المنتدب للشركة:

طرح إي فاينانس في البورصة خالل 
الربع األول من عام 2021

وزير المالية: 16% زيادة في إيرادات الربع 

ا في 4 شهور األول.. و5.5 مليار فائًضا أوليًّ

اإلمارات دبي الوطني مستمر في سباق 
صفقة بلوم مصر وسيتقدم بعرض

المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس 
إدارة والعضو المنتدب إلي فاينانس

الدكتور محمد معيط وزير المالية

رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري

محافظ  نــائــب  الــنــجــا  أبـــو  ــي  رامـ أكـــد 
مع  االتفاق  أن  المصري  المركزي  البنك 
أجل  تمديد  على  الدولية  البنوك  مجموعة 
بيع  خلل  من  الممنوح  التمويلي  التسهيل 
سنة  ونصف  سنة  لمدة  دوالريــة  سندات 
 4 مــن  بـــداًل  ســنــوات    6 لتصبح  إضــافــيــة 
ــي الـــظـــروف الــحــالــيــة  ــوات ونــصــف ف ســن
تفشي  تداعيات  من  العالم  بها  يمر  التي 
االقتصاد  في  الثقة  يعكس  كورونا  فيروس 

المصري.  
ــاق يعد  ــف الــنــجــا إن هــذا االت أبــو  ــال  وقـ
سياسة  مــع  للغاية  ومتسًقا  كبيًرا  إنــجــاًزا 
وتحسين  الــخــارجــيــة  االلـــتـــزامـــات  إدارة 

الخارجي. الدين  مؤشرات 

المركزي  البنك  محافظ  نــائــب  وشـــدد 
ثبات  على  آخر  كدليل  أيًضا  يأتي  أنه  على 
الحكومة  تنتهجها  التي  الخطوات  وأهمية 
أشــادت  والتي  المركزي  والبنك  المصرية 
وآخــرهــا  الــدولــيــة  الــمــؤســســات  جميع  بها 
والتي  العالمية  بورز  آند  ستناندرد  مؤسسة 
الماضي على  لها األسبوع  تقرير  أكدت في 
للقتصاد  المستقرة  المستقبلية  نظرتها 
ــوقــت الـــذي شــهــدت فيه  الــمــصــري فــي ال
تخفيًضا  األخــرى  االقتصادات  من  الكثير 
ــي مـــن قــبــل وكـــاالت  ــمــان ــت لــتــصــنــيــفــهــا االئ

الدولية. االئتماني  التصنيف 
ثقة  يعكس  االتــفــاق  أن  الــمــركــزي  وأكــد 
نجاح  استمرار  في  األجانب  المستثمرين 
المحلي  االقـــتـــصـــادي  اإلصــــلح  ــامــج  ــرن ب
ــوات الــمــاضــيــة، عــلــى الــرغــم  ــســن خـــلل ال
كورونا  جائحة  عن  الناتجة  التحديات  من 

االقتصادية  بالبيئة  المتزايدة  والمخاطر 
ــا إلـــى أن جــمــيــع الــبــنــوك  ــًت الــعــالــمــيــة، الف
القرار  الدولية المشاركة باالتفاقية، دعمت 

باإلجماع.
ــن الــبــنــك الــمــركــزي الــمــصــري في  وأعــل
الــمــوافــقــة عــلــى تمديد  ــت ســابــق أمــس  وق
خلل  من  الممنوح  التمويلي  التسهيل  أجل 
ــة لــمــدة ســنــة ونصف  ــ بــيــع ســنــدات دوالري
 4 بداًل من  6  سنوات  لتصبح  سنة إضافية 
الشراء  بإعادة  االلتزام  مع  ونصف  سنوات 

الدولية. البنوك  مع مجموعة من 
ــفــاق  ــمــركــزي أن االت الــبــنــك ال ــح  وأوضــ
يتماشى مع هدفه المتمثل في تمديد آجال 
من  ــداًل  ب األجــل  طويلة  إلــى  الــديــون  هيكل 

األجل. قصيرة 
وقع  قد  المصري  المركزي  البنك  وكــان 
في أكتوبر 2018 اتفاًقا مع عدد من البنوك 

االلتزام  مع  ــة  دوالري سندات  لبيع  الدولية 
الشراء. بإعادة 

الصادر  المركزي  البنك  بيان  يكشف  ولم 
بياًنا  لكن  الــســنــدات،  تفاصيل  عــن  أمــس 
البنك  فــيــه  قــال   2018 أكــتــوبــر  فــي  صــدر 
المركزي إنه أبرم اتفاقية بيع سندات دولية 
3.8 مليار  مع االلتزام بإعادة الشراء بقيمة 
استحقاق  بتاريخ  دولية  بنوك   10 مع  دوالر 
نهائي أربعة أعوام ونصف من تاريخ التوقيع 

ومتوسط فترة استحقاق ثلثة أعوام.
ــي جـــروب  ــت ــوك :”ســي ــن ــب ــذه ال ــضــم هـ وت
ودويتشة  سويس،  كريدي  ليمتيد،  ماركتس 
األول،  ظــي  ــو  أب بنك  لــنــدن،  برلنش  بــنــك، 
ــي سي  ب وإتـــش إس  ــي ســـي،  ب وإتـــش إس 
الشرق األوسط وجي بي مورجان وآي سي 
بــي مورجان  بنك وجــي  بــي ســي ســتــانــدرد 

إنترناشيونال”. ونومورا  وناتيكسس 

البنك المركزي يوافق على مد أجل سندات دوالرية إلى 6 أعوام

بدًلا من أربع سنوات ونصف

رامي أبو النجا: التمديد في الظروف الحالية يعكس الثقة في االقتصاد المصري
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