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في كلمته خالل ملتقى االستثمار السنوي بدبي

طارق عامر :الخدمات الرقمية أداة مهمة الستهداف التضخم والبطالة
إمكانيات االقتصاد المصري قادرة على تحقيق معدالت نمو كبيرة
حابي
ق ــال مــحــافــظ الــبــنــك الــمــركــزي طــارق
عامر إن محور التحول الرقمي المستدام
والمرن من أهم المحاور التي يعمل عليها
البنك الــمــركــزي الــمــصــري ،والـــذي يقود
تحقيقه ضمن مهامه وأهــدافــه الرئيسية
والتي تستهدف بجانب استهداف التضخم،
وأيضا استهداف معدالت البطالة.
ً
أضاف عامر خالل كلمة ألقاها عبر تقنية
الفيديو خــال مؤتمر االستثمار السنوي
االفتراضي األول المنعقد بإمارة دبــي ،أن
سياسات وخطط البنك الــمــركــزي تمكنت
في السنوات األخيرة من تحقيق تقدم كبير
على مستوى االقتصاد ،عبر تطبيق برنامج

لالستقرار الكلي بنجاح كبير.
أضاف عامر أن االصالح االقتصادي هو
مرحلة أولى من رحلة تحقيق الديناميكية
والنشاط فــي األس ــواق واالقــتــصــاد ،ورفــع
مــعــدالت النمو بــصــورة تناسب إمكانيات
االقــتــصــاد المصري الكبيرة الــقــادر على
النمو بأكثر من .5%
وقال عامر إن تقديم وإتاحة الخدمات
المالية ونشرها على مستوى مختلف فئات
الشعب الــذي وصل إلى  100مليون نسمة
أيضا.
هو فرصة كبيرة للنمو وتحدٍّ ً
وأكـ ــد أن الــمــركــزي يــؤمــن أن الــجــيــل
الجديد المهتم بالتكنولوجيا يمنحنا األداة
والفرصة لتحقيق هذه الخطط.
وقال عامر إن هناك أهمية لرواد األعمال
في االقتصاد المصري على مستوى خلق

دور مهم لرواد
األعمال في توفير
فرص العمل..
ونساعدهم بقوة
طارق عامر محافظ البنك المركزي

فــرص العمل وامتصاص البطالة ،مشيرًا
إلى أن البنك المركزي والحكومة يوليان
هذه الشريحة أهمية كبيرة عبر تزويدها
بالخدمات المالية والتسهيالت والمنتجات
الالزمة للنمو.
وقال عامر إن االقتصادات تنمو بصورة
أفضل وأسرع مع إتاحة الخدمات الرقمية،
لــهــذا فــهــنــاك إيــمــان كــامــل بــأهــمــيــة هــذه
الخدمات التي تساعد على تغطية فجوة
توصيل مصادر رأس المال والتمويل.
وقـ ــال عــامــر إن الــخــدمــات الــرقــمــيــة
أيضا في تحقيق معدالت التضخم
ً
مهمة
المستهدفة والــوصــول بخطط التنمية
والــرفــاهــيــة لــمــخــتــلــف الــفــئــات ف ــي ظل
تــنــشــيــط وتــكــثــيــف ال ــخ ــدم ــات الــمــالــيــة
المقدمة عبر الهواتف المحمولة.

خطة لتطوير منظومة الدفع وتنويع القنوات الرقمية

المساحات تراوحت بين  1و 7أفدنة

بنك القاهرة يحصل على ترخيص البنك

ٍ
أراض جديدة في
 62شركة تحصل على

المركزي لقبول المدفوعات عبر POS

منطقة وسط بلد العاصمة اإلدارية

طارق فايد :نسعى لمشاركة فعالة في مبادرة تنشيط السداد اإللكتروني  35قطعة أرض تم حجزها وفق التيسيرات الجديدة بدفع  %10جدية حجز
أمنية إبراهيم
كشف طارق فايد ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لبنك الــقــاهــرة ،فــي تصريحات خاصة
لنشرة حابي ،عن حصول بنكه على ترخيص البنك
المركزي المصري لقبول المدفوعات عبر أجهزة
نقاط البيع اإللكترونية .POS
وقال فايد ،إن بنك القاهرة لديه خطة طموح لتنويع
وسائل وأدوات قبول الدفع اإللكتروني ،بعد حصوله
على رخصة قبول الدفع عبر ماكينات نقاط البيع،
إلى جانب امتالك رخصة لرمز االستجابة السريع
 ،QR Codeمشيرًا إلى أن استراتيجية البنك تركز
على التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية
وتفعيل منظومة الشمول المالي.
وأضاف رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لبنك القاهرة ،أن الحصول على ترخيص قبول
الدفع عبر  ،POSيتكامل مع خطة البنك لتأسيس
شركة للمدفوعات اإللكترونية.
كانت جــريــدة حابي قــد كشفت فــي شهر يوليو
الماضي ،عن سعي بنك القاهرة للحصول على رخصة
قبول الدفع عبر نقاط البيع اإللكترونية .POS
وأكد فايد ،أن التحول الرقمي يترأس أولويات بنك
القاهرة ،وأن خطة عمل البنك تركز بصفة أساسية
على تطوير منظومة الدفع اإللكتروني ،وتوسيع وتنويع
وسائل وقنوات الخدمات الرقمية.
وت ــاب ــع“ :نــعــمــل تــحــت مظلة الــبــنــك الــمــركــزي
المصري الذي يتبنى أهدافًا محددة تتماشى مع
توجهات وخطط الدولة لإلسراع في تحقيق التحول
الرقمي ،ودور بنك القاهرة كأحد البنوك الوطنية

طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة
أن يلعب دورًا رياد ّيًا في تحقيق هذه األهداف”.
وكشف رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لبنك القاهرة ،عن استحواذ مصرفه على ما يقرب
من  20ألف تاجر في مجال نشر رمز االستجابة
السريع  ،QR Codeمؤك ًدا نجاح البنك في تحقيق
نتائج وأرقام جيدة في فترة وجيزة.
وأكد فايد ،أن مبادرة البنك المركزي المصري
التي تم الكشف عنها أواخــر شهر مايو الماضي،
الهادفة لتنشيط السداد اإللكتروني ،عبر تمويل
نشر  100ألف ماكينة نقطة بيع إلكترونية ،POS

جدا للبنوك المشاركة لإلسراع
قدمت حوافز جيدة ًّ
في تحقيق عملية التحول الرقمي.
وتــابــع فــايــد :نسعى للمشاركة بشكل فعال في
مبادرة البنك المركزي ،والتوسع في نشر نقاط البيع
اإللكترونية بمعدالت مرتفعة خالل السنوات الثالث
المقبلة ،على غــرار ما حققه البنك في نشر رمز
االستجابة السريع .QR Code
يشار إلى أن عدد البنوك الحاصلة على ترخيص
من البنك المركزي المصري لقبول المدفوعات عبر
ماكينات نقاط البيع  Point Of Saleارتفع إلى 7
بنوك بعد حصول بنك الــقــاهــرة على الترخيص،
حيث كان يقتصر تقديم الخدمة على  6بنوك هي:
األهلي المصري ،ومصر ،والتجاري الدولي ،والعربي
اإلفريقي ،وقطر الوطني ،واإلسكندرية.
وكشفت بوابة حابي جورنال ،في مايو الماضي ،عن
تبني البنك المركزي المصري إطالق وتمويل مبادرة
ضخمة لتنشيط السداد اإللكتروني بحوافز كبيرة،
تستهدف نشر مئة ألف نقطة بيع إلكتروني جديدة،
يتم توزيعها جغراف ّيًا في جميع المحافظات وتفعيلها
بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر .2020
وأقــر المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع
إلكترونية يتم تركيبها يتراوح بين  1500جنيه و4000
جنيه طبقًا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي ،كما
خصص حافز تنشيط بــواقــع  0.5%مــن إجمالي
قيم معامالت البيع والشراء التي تتم عبر الماكينات،
تخصص للبنوك القابلة لمدة  3أشــهــر ،ويصرف
الحافز للبنوك التي قامت بتحصيل شهري  6آالف
جنيه لنقاط البيع في المحافظات فئة أ ،و 12ألف
جنيه لنقاط المحافظات فئة ب ،وذلــك عن جميع
نقاط البيع التي قام البنك بتشغيلها.

بكر بهجت
كــشــف الــلــواء مــجــدي أمــيــن ،رئــيــس القطاع
الــعــقــاري بــشــركــة الــعــاصــمــة اإلداريـــــة للتنمية
العمرانية ،عن ارتفاع عدد الشركات التي حصلت
أراض بمنطقة وســط البلد في العاصمة
ٍ
على
اإلداريـــة الجديدة إلــى نحو  62شــركــة ،مشيرًا
إقبال كبيرًا من
ً
إلى أن الشهرين األخيرين شهدا
أراض في تلك المنطقة نظرًا
الشركات على حجز ٍ
لموقعها االستراتيجي داخل المشروع.
وأضاف في تصريحاته لنشرة حابي الصادرة
عن بوابة حابي جورنال ،أن المساحات تراوحت
بين فــدان و 7أفدنة وفقًا للحاجة االستثمارية
لكل شركة ونوعية المشروع الذي تنوي إقامته،
وذلــك بنا يتناسب مــع المخطط الــذي وضعته
شركة العاصمة لتلك المنطقة ،الفـ ًتــا إلــى أن
منطقة وسط البلد تتوع بها األنشطة بين السكني
وأيضا الفندقي ،إذ
ً
والتجاري واإلداري والطبي
تصل االرتفاعات بها إلى نحو  20طابقًا لبعض
األنشطة.
وأوضح أن األسعار الخاصة بتلك المساحات
وأيضا االرتفاع المستهدف
ً
تتحدد وفق الموقع
للمباني ،وعلى حسب طبيعة النشاط ،ويبدأ سعر
المتر من  17ألف جنيه.
ووفق ما علمته نشرة حابي ،فإن نحو  35قطعة
من األراضــي التي تم بيعها بمنطقة وسط البلد
تم بيعها وفق التيسيرات الجديدة والتي تضمنت

اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري
بشركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية
خفض جدية الحجز من  20%إلى  10%والتي
أقرتها شركة العاصمة في شهر يوليو الماضي،
وبلغت قيمة ما دفعته تلك الشركات نحو 700
مليون جنيه كمقدمات حجز.
وقالت المصادر إن المساحة اإلجمالية التي
تم بيعها وفق اإلجراءات والتيسيرات الجديدة
تــقــتــرب م ــن  100فــــدان ،واســتــقــبــلــت شــركــة
العاصمة طلبات أخرى تصل مجمل مساحتها
نحو  70فــدا ًنــا أخــرى سيتم البت فيها خالل

األسابيع المقبلة ،مشيرة إلى أن تلك األراضي
يتم ســداد  10%من قيمتها كجدية حجز ،ثم
تسدد باقي القيمة على أقــســاط ربــع سنوية
خالل فترة  4سنوات بفائدة سنوية .10%
وتقع منطقة وسط البلد  GOV2على مساحة
تقارب  1400فــدان ،وتضم العديد من األنشطة
االستثمارية ،ومن المتوقع أن يتزايد اإلقبال عليها
خالل األشهر القليلة المقبلة وذلك مع قرب انتقال
الحكومة إلى مقراتها الجديدة بالعاصمة اإلدارية
الجديدة.
ونــهــايــة أغــســطــس الــمــاضــي أصـ ــدرت شركة
العاصمة اإلداري ــة للتنمية العمرانية  5قــرارات
وزارية جديدة لمشروعات في العاصمة اإلدارية
بعد مراجعتها من هيئة المجتمعات العمرانية،
ليرتفع عدد القرارات الوزارية الصادرة إلى 65
قرارًا وزار ًّيــا ،ويصبح إجمالي الجهات الحاصلة
على قرارات وزارية  59جهة موزعة بين  43شركة
و 14جمعية وناديين أحدهما لقضاة مصر واآلخر
ألعضاء هيئة تدريس جامعة األزهر.
وضمت قائمة القرارات الجديدة مشروعات
 4شركات وجمعية تعاونية ،تضم شركات أكام
للتطوير والتنمية العمرانية عن قطعة األرض
رقــم  ،G2/7وشركة الخدمات الحديثة للتعليم
عن قطعة األرض رقم  ،1/10وشركة جرين ريفر
للتنمية العقارية عن القطعة رقم  ،G1/7وشركة
بترهاوس عن قطعة األرض رقم  ،8/13وتمثلت
الجمعية التي حصلت على قرار وزاري في جمعية
دريم لإلسكان التعاوني عن القطعة رقم .H2/8

تعالج جوانب ضعف األولى

الحكومة تبدأ صياغة المرحلة الثانية من اإلصالح االقتصادي
حابي
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس
الــوزراء ،أمس ،برنامج اإلصالحات الهيكلية ذات
األولــويــة لالقتصاد المصري ،بحضور الدكتورة
هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،
والــدكــتــور أحــمــد كمالي ،نــائــب وزي ــرة التخطيط
والتنمية االقتصادية لشؤون التخطيط والمتابعة،
والدكتورة ندى مسعود ،المستشار االقتصادي لوزيرة
التخطيط ،ومشيرة كرارة ،معاون وزيرة التخطيط
والتنمية االقتصادية للسياسات االقتصادية.
أشار الدكتور مدبولي إلى أن أهــداف المرحلة

أهم األخبار
اضغط على العناوين

الثانية من برنامج اإلصــاح االقتصادي تتمثل في
اإلصــاح الهيكلي؛ سعيًا للحفاظ على مكتسبات
المرحلة األولى ومعالجة جوانب الضعف االقتصادية،
والعمل على تشجيع النمو االحتوائي وخلق فرص
عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط اإلنتاج،
وتحسين مناخ االستثمار وبيئة األعمال ،وتوطين
الصناعة المحلية ،وتنافسية التصدير.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مناقشة المحاور
المعروضة في اجتماعات خالل أيام ،لالتفاق على
صيغتها النهائية ،ثم إعالنها رسم ّيًا للمواطنين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن اإلصالحات
الهيكلية ســتــحــول مــســار االقــتــصــاد المصري
إل ــى اقــتــصــاد إنــتــاجــي يــتــكــامــل ويــتــنــافــس مع
االقتصاد العالمي ،وأنه سيتم تحديد أولويات

البورصة تخسر  0.12%بضغط
من مبيعات األجانب وسط
تداوالت تقارب مليار جنيه

اإلصالحات الهيكلية من خالل ثالثة مستويات
من التقييم هي :دراسة االقتصاد على المستوى
الكلي لتحديد قطاعات ومجاالت اإلصالح ،ثم
تحديد أسبقية اإلجراءات داخل القطاعات ذات
األولوية ،يعقبها تقييم لظروف االقتصاد الكلي
التي يتم في ظلها تنفيذ اإلصالحات لتحديد
أي قطاعات يتم البدء بها.
وتابعت الوزيرة :تم تحديد  6محاور لإلصالح
الهيكلي ،منها ما هو أساسي كتنمية بيئة األعمال
وتعظيم دور الــقــطــاع ال ــخ ــاص ،وتــنــويــع الهيكل
اإلنتاجي لالقتصاد المصري ،ومنها ما هو مُكمل،
كتحقيق مرونة ســوق العمل ورفــع كفاءة التدريب
المهني ،واالهتمام برأس المال البشري من حيث
التعليم والصحة والحماية االجتماعية ،إلى جانب

وزير قطاع األعمال العام
يجتمع بممثلي اللجان
النقابية بقطاع التأمين

تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل ،ورفع كفاءة
المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة.
وفيما يتعلق بمحاور أولويات اإلصالح الهيكلي،
أشــارت الدكتورة ندى مسعود إلى أنه يأتي على
رأســهــا مــحــور تنمية بيئة األعــمــال وتعزيز دور
القطاع الخاص ،الفتة إلى أن برنامج اإلصالح
الهيكلي يــقــوم على ضــمــان المنافسة والحياد
وخــفــض تكلفة الــمــعــامــات ،إلــى جــانــب تطوير
اإلطار التنفيذي لإلجراءات االستثمارية وتيسير
اإلجراءات ،على سبيل المثال من خالل الوصول
بفترة استخراج الترخيص إلى  7أيام للترخيص
باإلخطار ،و 3شهور للترخيص المسبق كما هو
مقرر بالقانون ،مع تفويض مكاتب المحافظات
في إعطاء التراخيص بعد استيفاء اإلجراءات دون

البنك الدولي :االقتصاد المصري يحافظ
على النمو اإليجابي رغم الجائحة
وينتعش خالل  2023إلى 5.8%

الحاجة للرجوع إلى المركز ،وكذا تخفيض وقت
إنجاز المعامالت الحكومية .
كما يشمل محور تنمية بيئة األعــمــال تسهيل
وتطوير حركة التجارة وإزال ــة القيود ،وخلق بيئة
صحية نظيفة والمحافظة على االستخدام المستدام
للموارد الطبيعية ،واالســتــمــرار في تطوير قطاع
الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ،وتدعيم
القطاع البحري ،وتطوير هيئة السكك الحديدية ،إلى
جانب ما يتعلق بملف اإلصالحات التشريعية ،والتي
من بينها اإلســراع في وضع إطار تشريعي للتجارة
اإللكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على
مستوى المحافظات لدعم التجارة اإللكترونية ،لما
تشكله من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة
االستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات من

عمومية أورسكوم لالستثمار
القابضة توافق على تقسيم
الشركة بالقيمة الدفترية

خالل التنسيق مع الجهات المعنية.
وأشــــــارت الــمــســتــشــار االق ــت ــص ــادي لــوزيــرة
التخطيط إلــى أن الحفاظ على األمــن المائي
والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل
ال ــزراع ــي ــة ،يــأتــي ضــمــن مــحــور تــنــويــع الهيكل
اإلنتاجي لالقتصاد ويقوم المحور الثالث على
مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني
والتكنولوجي.
ولفتت الدكتورة ندى مسعود ،إلى أن المحور
الــرابــع لبرنامج اإلص ــاح الهيكلي ،يهتم بــرأس
المال البشري،
أمـــا الــمــحــور الــخــامــس فــيــتــعــلــق بتحقيق
الــشــمــول الــمــالــي ويــرتــكــز الــمــحــور الــســادس
يرتكز على رفع كفاءة المؤسسات العامة.

 % 55تراجعا في أرباح اإلمارات
دبي الوطني المنافس على
شراء بلوم مصر

