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طارق عامر محافظ البنك المركزي

أمنية إبراهيم

حابي 

ــنــك الـــمـــركـــزي الـــمـــصـــري، عن  ــب كــشــف ال
الخاصة  المنظمة  القواعد  تعديالت  تفاصيل 
بالتشاور  إقرارها  تم  والتي  المالي،  بالشمول 
ــدة مــكــافــحــة غــســل األمــــوال وتــمــويــل  مــع وحـ
الحسابات  فتح  إجــراءات  لتبسيط  اإلرهــاب، 
وتعزيز  الصغر،  متناهية  والشركات  لألفراد 
ــعــمــالء لــدعــم  ــوك مـــع ال ــن ــب مـــرونـــة تــعــامــل ال

المالي. الشمول 
وقـــال الــبــنــك الــمــركــزي، فــي خــطــاب دوري 
طارق  المحافظ  بتوقيع  اإلثنين،  أمس  بتاريخ 
القصوى  إنه في سبيل تحقيق االستفادة  عامر، 
مــن الــقــواعــد الـــصـــادرة عــن الــبــنــك الــمــركــزي 
إلــى  لــلــوصــول  الــبــنــوك  عــلــى  التيسير  وبــهــدف 
البنك  إدارة  مجلس  وافق  المستهدفة،  الفئات 
 16 في  المنعقدة  بجلسته  المصري  المركزي 

اآلتي: على  سبتمبر 
المنظمة  بــالــقــواعــد  ورد  مــا  تــعــديــل  أواًل: 
المالي  الشمول  وخــدمــات  منتجات  لتصنيف 
البنك  موافقة  على  البنوك  حصول  شــأن  فــي 
رأي  يستطلع  ــدوره  ب الــذي  المصري  المركزي 
اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  وحدة 

التالي: النحو  على  ليصبح 
الواجبة  العناية  وإجــراءات  القواعد  تطبيق 
المالي  الشمول  وخــدمــات  بمنتجات  الخاصة 
الجدد  العمالء  على   2020 مارس  في  الصادرة 
التقليدية  الــمــصــرفــيــة  الــحــســابــات  فــتــح  لـــدى 
التي  االدخـــاريـــة،  أو  الــجــاريــة  ســـواء  بالبنوك 
المالية  التكنولوجيا  استخدام  على  تعتمد  ال 
والودائع  التوفير  حسابات  )متضمنة  الحديثة 
ــة وغــيــرهــا(، وذلــك دون  والــشــهــادات االدخــاري
الــحــاجــة إلــى الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة كــل من 
مكافحة غسل  ووحدة  المصري  المركزي  البنك 
اإلرهاب، شريطة عدم تصنيف  وتمويل  األموال 

المخاطر. مرتفعي  العمالء 
على  ليصبح  )1.ح(  ثالًثا  البند  تعديل  ثانًيا: 
القصوى  الحدود  تكون  أن  يتعين  التالي:  النحو 
ــات الــخــاصــة  ــحــســاب لــلــمــعــامــالت وأرصـــــدة ال
باألشخاص الطبيعية واألشخاص االعتبارية من 
إلعطاء  الصغر  متناهية  والمنشآت  الشركات 

الحسابات،  تلك  للتعامل على  المرونة  مزيد من 
يلي: كما 

بالنسبة لألشخاص الطبيعية “أفراد”:  .1  
يقوم  الــحــســاب:  لرصيد  األقــصــى  الــحــد   -

البنك. بتحديده 
- الحد األقصى اليومي: مبلغ 30 ألف جنيه.
ألف   100 مبلغ  الشهري:  األقصى  الحد   -

جنيه.
متناهية  والمنشآت  للشركات  بالنسبة   .2
أو  مقر  أو  مستندات  لديها  يتوافر  التي  الصغر 

يتم التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى:

يقوم  الــحــســاب:  لرصيد  األقــصــى  الــحــد   -
البنك. بتحديده 

ألف   40 مبلغ  الــيــومــي:  األقــصــى  لحد   - ا 
جنيه.

 - الحد األقصى الشهري: 200 ألف جنيه.
متناهية  والمنشآت  للشركات  بالنسبة   .3
وأصــحــاب  الــحــرة  المهن  أصــحــاب  أو  الصغر 
سبق  مما  أي  لديها  يــتــوافــر  ال  الــتــي  الــحــرف 
نشاًطا  ويزاولون   ،)2( رقم  بالبند  إليه  اإلشارة 
كهربائي،  حرفي،  المثال:  سبيل  على  اقتصادّيًاً 
إدراجــهــم  يتم  الــذيــن  إلـــخ،   ... نــجــار،  ســبــاك، 

للمذكرة  وفًقا  اقتصادي”  “نشاط  مسمى  تحت 
هذا  في  الحًقا  إصدارها  سيتم  التي  التفسيرية 

الشأن:
يقوم  الــحــســاب:  لرصيد  األقــصــى  الــحــد   -

البنك. بتحديده 
- الحد األقصى اليومي: مبلغ 30 ألف جنيه.

- الحد األقصى الشهري: 100 ألف جنيه.
4. يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة لعمالء 
البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب في فبراير 2020 في حالة تجاوز 

الحدود المقررة بالبند المذكور أعاله.
أن  خطابه،  فــي  الــمــركــزي  البنك  وأضــاف 
مكافحة  وحــدة  أمناء  مجلس  رئيس  مستشار 
قــراًرا  أصــدر  اإلرهــاب  وتمويل  األمــوال  غسل 
الــواجــبــة  الــعــنــايــة  ــراءات  إجــ تطبيق  يتضمن 
المالي  الشمول  وخدمات  بمنتجات  الخاصة 
عــلــى الــعــمــالء الــجــدد لــدى فــتــح الــحــســابــات 
الجارية  سواء  بالبنوك  التقليدية  المصرفية 
استخدام  على  تعتمد  ال  التي  االدخــاريــة،  أو 
)متضمنة  الــحــديــثــة  الــمــالــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــع والــشــهــادات  ــ ــودائ ــ ــوفــيــر وال ــت ــات ال حــســاب
إلى  الحاجة  دون  وذلك  وغيرها(،  االدخارية 
المركزي  البنك  من  كل  موافقة  على  الحصول 
ــوال  ــ ــمــصــري ووحــــدة مــكــافــحــة غــســل األم ال
تصنيف  ــدم  عـ شــريــطــة  ــاب،  ــ ــ االره ــل  ــمــوي وت

المخاطر. مرتفعي  العمالء 
مذكرة  ــدار  إصـ سيتم  ــه  إن الــمــركــزي،  وقـــال 
بإجراءات  الخاصة  اإليضاحات  تتناول  تفسيرية 
وخدمات  بمنتجات  الخاصة  الواجبة  العناية 
وحــدة  مــع  بــاالشــتــراك  وذلــك  المالي،  الشمول 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وكان البنك المركزي قد أعلن في بيان أمس 
الحسابات  فتح  إجــراءات  تبسيط  عن  اإلثنين، 
لألفراد والشركات متناهية الصغر، بهدف زيادة 
مرونة تعامل البنوك مع العمالء وتعزيز الشمول 
مــع وحـــدة مكافحة  بــالــتــشــاور  وذلـــك  الــمــالــي، 
المزيد  لتقديم  اإلرهــاب  وتمويل  األمــوال  غسل 
والــشــركــات  للمواطنين  والتيسير  الــدعــم  مــن 

المصرفي. بالنظام  تضمينهم  المستهدف 

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 مبيعات األجانب تهبط بالبورصة 
%0.58 في ختام التعامالت 

وسط تداوالت مليارية

 وزارة التجارة والصناعة 
تقرر استمرار حظر 

تصدير الفول 3 شهور

 بنك مصر يوقع عقد تمويل 
بنصف مليار جنيه مع جهاز 
تنمية المشروعات الصغيرة

 قطاع األعمال العام تكشف عن بنود 
مسودة مشروع الئحة الموارد البشرية 

وتنتظر اقتراحات الشركات

 الرقابة المالية تطبق معايير 
مالءة مالية متكاملة على 

شركات التمويل العقاري

البنك المركزي يبسط إجراءات فتح الحسابات 
لألفراد والشركات متناهية الصغر

في تعديالت لقواعد الشمول المالي

الحد األقصى اليومي لمعامالت األفراد وأصحاب النشاط االقتصادي 30 ألف جنيه والشهري 100 ألف
يستعد بنك مصر، لصرف تمويل بقيمة 560 
مليون جنيه، بمشاركة عدد من البنوك، لصالح 
العمراني،  للتطوير  الدولية  المراسم  شركة 
التزامات  مقابلة  خالله  من  الشركة  تستهدف 
نشاطها في أعمال المقاوالت بمشروع المجمع 
التأمين  مــشــروع  بــالــســويــس ضــمــن  الــطــبــي 

الصحي الشامل.
بصفقة  وثيقة  صلة  على  مــصــادر  وقــالــت 
حابي،  لنشرة  تصريحات  في  التمويل،  ترتيب 
يقع  لصرفه  الشركة  تتأهب  الذي  التمويل  إن 
مباشرة  وغير  مباشرة  تسهيالت  ضمن حزمة 
وشارك  مصر،  بنك  مع  الشركة  عليها  اتفقت 
هويتها،  عن  تكشف  لم  البنوك  من  عــدد  فيه 

بقيمة إجمالية بلغت 1.05 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن بنك مصر سبق وقام 
 490 بقيمة  نهائية  ضمان  خطابات  بتمويل 
المراسم على قوة  مليون جنيه، لصالح شركة 
مشروع المجمع الطبي بالسويس، ويعمل اآلن 
على استكمال حزمة التسهيالت المتفق عليها، 
بقيمة  للشركة  المباشرة  االحتياجات  لتمويل 

560 مليون جنيه.
البنك  اســتــحــواذ  عــن  الــمــصــادر،  وكشفت 
الحكومي على حصة بنحو %50 من إجمالي 
التسهيالت المتفق عليها، الفتة إلى أن إجمالي 
المراسم  شركة  ألعمال  االستثمارية  التكلفة 
نحو  تبلغ  بالسويس  الطبي  المجمع  بمشروع 

1.6 مليار جنيه.
بروتوكول  والسكان  الصحة  وزارة  ووقعت 
الحربي  لــإنــتــاج  القومية  الهيئة  مــع  تــعــاون 
للمشروعات  الحربي  اإلنتاج  شركة  في  ممثلة 
العامة،  والتوريدات  الهندسية  واالستشارات 
طبي  مجمع  إنشاء  بهدف   ،2019 أكتوبر  في 
منظومة  ضمن  السويس،  بمحافظة  متكامل 
تنفيذ  مــدة  وتبلغ  الشامل،  الصحي  التأمين 

المشروع 18 شهًرا. 
الصادر  عددها  في  حابي  جريدة  وكشفت 
دخـــول شركة  عــن  الــمــاضــي،  سبتمبر   6 فــي 
المراسم الدولية للتطوير العمراني، مفاوضات 

المشتريات  مديري  مؤشر  قــراءة  أظهرت 
 IHS Markit لمجموعة  الــتــابــع  مــصــر  فــي 
تحسن الظروف التجارية للقطاع الخاص غير 
المنتج للنفط للمرة األولى في نحو 14 شهًرا 

في سبتمبر الماضي.
سجلت قراءة المؤشر 50.4 نقطة في أول 
مع  الماضي،  العام  من  يوليو  منذ  لها  توسع 
تسارع نمو األعمال الجديدة إلى أعلى معدل 
التوظيف  معدل  ولكن  ســنــوات،   5 نحو  فــي 

انخفض بأبطأ وتيرة في نحو 10 أشهر.
وقالت وكالة بلومبرج إن القطاعات الخاصة 
في  اقتصادات  ثالثة  أكبر  في  النفطية  غير 
سبتمبر،  في  النمو  إلى  عادت  العربي  العالم 
حيث شهدت مصر أول توسع للقطاع الخاص 

غير النفطي في 14 شهًرا.
على  تحسنت  العمل  ظــروف  أن  أضــافــت 
حيث  الوظائف،  فقدان  استمرار  من  الرغم 
االقتصادية  التحديات  مع  الشركات  تكيفت 
للوباء العالمي بينما خففت الحكومات القيود 

لوقف فيروس كورونا.
الخاص  الــقــطــاع  نــشــاط  مقياس  ــفــع  وارت
السعودية  العربية  المملكة  في  النفطي  غير 
الشهر  المتحدة  العربية  واإلمـــارات  ومصر 
الماضي فوق عتبة 50 التي تفصل بين النمو 
واالنكماش، وفًقا الستطالعات مؤشر مديري 

 .IHS Markit المشتريات التي جمعتها
وتحسنت ظروف العمل الشهر الماضي في 
والمملكة  ومصر  المتحدة  العربية  اإلمــارات 

السعودية. العربية 
ــري الــمــشــتــريــات في  ــدي وشــهــد مــؤشــر م
شهري  توسع  أول  السعودية  العربية  المملكة 

له منذ فبراير، وارتفع إلى 50.7 من 48.8.

3.2 مليار  مع تحالف مصرفي القتراض نحو 
هيكلة  إعـــادة  خاللها  مــن  تستهدف  جنيه، 
تمويل متوسط األجل حصلت عليه أوائل العام 
جانب  إلى  جنيه،  مليار   1.6 بقيمة  الماضي، 
إلقامة  االستثمارية  التكلفة  من  جــزء  تمويل 
المول التجاري والوحدات الفندقية بمشروعها 

فيفث سكوير بالتجمع الخامس.
وتــتــفــاوض الــمــراســم مــع عـــدد مــن بنوك 
التحالف المرتب للقرض السابق -الذي تهدف 
كاّلً  التحالف  ويضم  هيكلته-  المراسم إلعادة 
من بنوك: مصر، والمصري لتنمية الصادرات، 
والتنمية  مصر،  ـ  والبركة  العربي،  واالستثمار 

الصناعية، وميد بنك.
ــراســم الـــدولـــيـــة، قد  ــم ــة ال وكـــانـــت شــرك
وفًقا  األجـــل  متوسط  تمويل  على  حصلت 
عام  أوائــل  في  اإلسالمية،  الشريعة  ألحكام 
اإلســالمــي  ظبي  ــو  أب شــركــة  وتــولــت   ،2019
المستشار  دور   ADIB Capital كــابــيــتــال 
تدبير  في  وشارك  للتمويل،  والمسوق  المالي 
الذي  مصر،  بنك  تصدرها  بنوك   6 السيولة 
لعب دور وكيل التمويل والضمانات والمسوق، 
واستحوذ على حصة بنسبة %50 من القرض 

800 مليون جنيه. المشترك بقيمة بلغت 

بنك مصر يستعد لصرف 560 مليون 

جنيه تمويًلا لصالح المراسم الدولية

مؤشر مديري المشتريات يكشف 

تفاؤل القطاع الخاص غير النفطي

ضمن حزمة تسهيالت قيمتها 1.05 مليار جنيه لمقابلة 
أعمال المقاوالت في المجمع الطبي بالسويس

تجاوز مستوى 50 نقطة

الحد األقصى 
لمعامالت شركات 

متناهي الصغر
ا و200  40 ألف يومّيً

ألف شهرًيّا

الرئيس األمريكي دونالد ترامب

رويترز

ــم األمــريــكــيــة بــقــوة أمــس  ارتــفــعــت األســه
الجلسة  ــراجــعــات  ت ــن  م مــتــعــافــيــة  ــن،  ــي ــن اإلث
مالّيًا  تحفيًزا  المستثمرين  توقع  مع  السابقة، 
ترامب  دونالد  الرئيس  أن  أنباء  وبعد  جديًدا 
العالج  فيه  يتلقى  الذي  المستشفى  سيغادر 

بفيروس كورونا. بعد إصابته 
للصناعات  ريــجــيــنــيــرون  أســهــم  وقــفــزت 
عولج  إنه  ترامب  قال طبيب  أن  بعد  الدوائية 

إنتاجها. بدواء من 
استراتيجيي  كــبــيــر  بــولــســن،  جــيــم  وقـــال 
ــدى لـــوتـــهـــولـــد جــــــروب فــي  ــ ــار لـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
يراوح  زال  ما  التحفيز  ”اتفاق  مينيابوليس: 
تتزايد  جارية…  االتصاالت  زالــت  وما  مكانه 

فرص إنجاز شيء ما.“
ــاء عــلــى بــيــانــات غــيــر رســمــيــة، ارتــفــع  ــن وب
نقطة   460.47 الصناعي  جونز  داو  المؤشر 
 28143.28 إلــى  ليصل   1.66% يــعــادل  بما 
 500 بورز  أند  ستاندرد  المؤشر  وزاد  نقطة، 
مسجاًل   1.77% أو  نقطة   59.32 بــمــقــدار 
نــاســداك  الــمــؤشــر  وتــقــدم  نقطة،   3407.76
ــى  إل  2.3% أو  نــقــطــة   255.26 الــمــجــمــع 

11330.28 نقطة. 
النفط  أســعــار  قفزت  متصل..  سياق  فــي 
األمريكي  الرئيس  قال  أن  بعد   5% من  أكثر 

المستشفى. إنه سيغادر  ترامب  دونالد 

وارتفع برنت 2.02 دوالر بما يعادل 5.1% 
دوالر   41.29 عــنــد  الــتــســويــة  ســعــر  ليتحدد 
تكساس  األمريكي غرب  الخام  وزاد  للبرميل. 
عند  ليغلق   5.9% أو  دوالر   2.17 الوسيط 

39.22 دوالر.
وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس 
رأوا  ”كثيرون  شيكاجو:  في  جروب  فيوتشرز 
فيه..  مبالًغا  كان  الماضي  تراجع األسبوع  أن 

كثيرة.“ افتراضات  كانت هناك 
كــانــت األســعــار قــد هــوت أكــثــر مــن أربعة 
بالمئة يوم الجمعة عقب إعالن إصابة ترامب 

بالفيروس.
اآلمال  من  أيًضا  النفط  أسعار  واستفادت 
ــة لــلــتــصــدي  ــكــي حــيــال حــزمــة تــحــفــيــز أمــري
لــلــجــائــحــة. فقد  ــة  ــصــادي ــت االق لــلــتــداعــيــات 
ــيــســة مجلس  رئ بــيــلــوســي  ــانــســي  ن تــحــدثــت 
الخزانة  وزير  مع  بالهاتف  األمريكي  النواب 
يستعدان  وهما  ساعة  لنحو  منوتشين  ستيفن 

الثالثاء. اليوم  لمحادثات جديدة 
إضراب  من  إضافّيًا  دعًما  النفط  استمد 
بزيادة  للمطالبة  النرويج  في  متصاعد  عمالي 
حقول  ستة  إغــالق  فــي  تسبب  مما  األجـــور، 

والغاز. للنفط  بحرية 
وقال اتحاد صناعة النفط والغاز النرويجي 
إنتاج  طاقة  إجمالي  سيقلص  اإلضـــراب  إن 
النرويج بما يزيد قلياًل فحسب على 330 ألف 
نحو  أي  يومّيًا،  النفطي  المكافئ  من  برميل 

%8 من إجمالي اإلنتاج.

األسهم األمريكية تصعد مع مغادرة ترامب المستشفى

بجانب آمال التحفيز

أسعار النفط تقفز بأكثر من 5% وبرنت يرتفع 2.2 دوالر

أسهم ريجينيرون 
للصناعات الدوائية 

تنتعش بعد 
تصريحات عن 

عالجه بدواء
من إنتاجها

البنك الحكومي 
يستحوذ على %50 
من اتفاق التمويل

لدولة اإلمارات  الرئيسية  القراءة  وارتفعت 
من  سبتمبر  فــي   51 إلــى  المتحدة  العربية 
للمرة  ــال  األعــم ــروف  ظـ تحسن  مــع   ،49.4

الثالثة في أربعة أشهر.
ــصــادي فــي “:  ــت ــن، االق ــ وقـــال ديــفــيــد أوي
مديري  مؤشر  بيانات  IHS Markitأحدثت 
التفاؤل  مــن  ــًدا  مــزي مصر  فــي  المشتريات 
غير  االقتصاد  “يشهد  أضــاف:  للشركات”. 
المدمر  التأثير  بعد  متواضًعا  تحواًل  النفطي 

.”Covid-19 لوباء
ا في معظم أنحاء الشرق  كان االنتعاش هًشّ
اإلمــارات  في  آخر  اختباًرا  ويواجه  األوســط 
في  الحاد  االنتعاش  بسبب  المتحدة  العربية 
الجديد.  كــورونــا  بفيروس  اإلصــابــة  حــاالت 
تشهد  أن  ساكس  جولدمان  مجموعة  تتوقع 
اقتصادات الخليج انتعاًشا أبطأ من أي مكان 
والتعديل  النفط  أسعار  انخفاض  بسبب  آخر 

المالي من قبل الحكومات.
انتشار  في  األخير  االرتفاع  إن  أويــن  قال 
العدوى في اإلمـــارات “قــد يــؤدي إلــى إعــادة 
فرض قيود اإلغالق في المستقبل”. “بالنظر 
فإن  الحالي،  لالرتداد  الضعيفة  الطبيعة  إلى 
”تراجع  إلى  تؤدي  أن  تدابير أخرى يمكن  أي 

مزدوج“ في النشاط التجاري.”

تحسن الظروف 
التجارية ألول مرة

 منذ 14 شهًرا

البنوك أصدرت 
خطابات ضمان بقيمة 

490 مليون جنيه
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