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الشريف
 وكل عام وأنتم بخير

ــم عــشــمــاوي،  ــي ــراه ــور إب ــت ــدك كــشــف ال
الــداخــلــيــة،  الــتــجــارة  تنمية  جــهــاز  رئــيــس 
لــشــؤون  ــن  ــمــوي ــت ال ــر  ــ وزي أول  ــســاعــد  وم
ــه يــجــري  الــتــجــارة واالســتــثــمــار، عـــن أنـ
الختيار  ــصــاالت  االت وزارة  مــع  التنسيق 
التكنولوجيا  مجال  في  متخصصة  شركة 
خالل  من  التجاري  السجل  خدمات  تتيح 
الميادين  في  تتواجد  إلكترونية  ماكينات 

لعامة.   ا
لنشرة  مقتضب  تــصــريــح  فــي  ــاف  وأضــ
خالل  سيكون  األمــر  هــذا  إتمام  أن  حابي، 
ضوء  في  يأتي  أنه  خاصة  المقبلة،  الفترة 
هذه  وأن  الــرقــمــي،  للتحول  الــدولــة  اتــجــاه 
الــخــدمــات تــمــكــن صــاحــب الــمــنــشــأة من 

وعلى  بسهولة  الــخــدمــات  على  الــحــصــول 
ــخــراج سجل  اســت مــثــل  24 ســاعــة   ــدار  ــ م
من  وغيرها  التباس  عدم  شهادة  أو  تجاري 
من  السجل  مكاتب  تقدمها  التي  الخدمات 

الماكينات.  هذه 
التموين والتجارة الداخلية  وأعلنت وزارة 
ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن 
على  التجاري  للسجل  خدمات   4 إطــالق   
خدمات  وهي   اإللكترونية  الحكومة  بوابة 
االلتباس،  وعدم  واالستعالم،  “االستدالل، 
شهر  من  اعتباًرا  وذلــك  رسمي”  ومسخرج 

المقبل.  نوفمبر 
وزير  المصيلحي  علي  الدكتور  وقــال  
يتم   أنـــه  ــيــة،  الــداخــل ــجــارة  ــت وال الــتــمــويــن 
ــشــاء ســجــل موحد  إن عــلــى  ــًضــا  أي الــعــمــل 
ــة  يــضــم  بــيــانــات  لــلــمــنــشــآت االقــتــصــادي

كافة.  والتجارية  الصناعية  المنشآت 

الدولة   جهود  يأتي ضمن  ذلك  أن  وأكد 
ضــرورة  أصــبــح  ــذي  والـ الــرقــمــي  للتحول 
لالقتصاد  حقيقة  نهضة  لتحقيق  ملحة 
ورفع  اإلمكانيات  جميع  من  واالستفادة  
إتاحة  إن  حيث  المقدمة،  الخدمات  كفاءة 
ــا، يــوفــر في  الــســجــل الــتــجــاري إلــكــتــرونــّيً
إطار  يأتي في  وأن  ذلك  والتكلفة،  الوقت 
الرقمي  بالتحول  السياسية  القيادة  توجه 

كافة.  الخدمات  وميكنة 
الجهاز  أن  عشماوي،  الدكتور  وأوضــح 
الــنــصــف األول مــن عــام  يــســتــهــدف خـــالل 
أكثر  من %80 من خدمات  2021، تقديم  
ــات الــتــجــاريــة   ــالم ــع ــجــاري وال ــت الــســجــل ال

إلكترونّيًا. 
  ولفت إلى  أن  عدد معامالت  السجل 
معاملة  مــلــيــون   2.2 إلـــى  تــصــل  ــتــجــاري  ال
مع  بــروتــوكــول  تــوقــيــع   سيتم  كما  ــا،  ســنــوّيً

توصيل  إلتاحة   للبريد  القومية   الهيئة   
إقامة  محل  إلى  التجاري  السجل  خدمات 
لحزمة  اإلعداد  عن  فضاًل  الخدمة،  طالبي 
ــقــدم عــبــر الــمــوقــع  خــدمــات إلــكــتــرونــيــة ت
مثل  الداخلية  التجارة  تنمية  بجهاز  الخاص 
مستخرج  أو  التباس  عدم  شهادة  استخراج 
وغيرها  االستعالم  أو  السجل  من  رسمي 
السجل  بمكاتب  تقدم  التي  الخدمات  من 

التجاري.
ــار عــشــمــاوي إلـــى أنـــه فــي إطــار  وأشــ
ــاز لــلــتــحــول إلـــى  ــهـ اســتــراتــيــجــيــة الـــجـ
االقـــتـــصـــاد الــرقــمــي وتــعــزيــز الــشــمــول 
بيانات  قواعد  بربط  الجهاز  قام  المالي، 
في  ــدأ  بـ ثـــم  تـــجـــاري،  ســجــل  مــكــتــب   95
الحكومية  الكيانات  مع  الربط  عمليات 
ــربــط مع  ــم ال وغــيــر الــحــكــومــيــة، حــيــث ت

الصحة. ووزارة  الضرائب  مصلحة 

إتاحة خدمات السجل التجاري عبر ماكينات إلكترونية في الميادين
د. إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية:

2.2 مليون معاملة سنوّيًا.. وتوقيع  بروتوكول مع  هيئة البريد إلتاحة  توصيل خدمات
 السجل إلى محل إقامة طالبي الخدمة

فاروق يوسف

الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين لشؤون التجارة واالستثمار

أمنية إبراهيم

حابي

رنا ممدوح 

حابي

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس 
إدارة البنك األهلي المصري، عن ارتفاع حصيلة 
تدفقات النقد األجنبي، لدى مصرفه إلى نحو 
 4 يــقــارب  فيما  جمعها  دوالر،  مليارات   107
الجنيه  سعر صرف  تحرير  قرار  منذ  سنوات، 

في نوفمبر 2016 وحتى اآلن.
البنك  فــي  األجنبي  النقد  حصيلة  وزادت 
في  دوالر،  مليارات   7 بنحو  المصري  األهلي 
نحو 4 شهور، حيث وصلت في شهر أوائل شهر 
بحسب  دوالر،  مليار   100 إلى  الماضي  يوليو 

نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي.
تدفقات  من  األهلي  البنك  بنصيب  ومقارنة 
المصرفي  للقطاع  ــواردة  ــ الـ األجــنــبــي  الــنــقــد 
 67 نحو  والبالغة   ،2019 العام  بنهاية  المحلي، 
ليحيى  سابقة  تصريحات  بحسب  دوالر،  مليار 
أبو الفتوح، نجح أكبر بنك حكومي بالبالد في 

جمع نحو 40 مليار دوالر خالل عام 2020.
لنشرة  تصريحات  فــي  الفتوح،  أبــو  وأكــد 
األجنبي  النقد  تدفقات  مــصــادر  أن  حــابــي، 
األخيرة،  الشهور  في  ملموًسا  تحسًنا  تشهد 
ــالق الــجــزئــي  ــ مــنــذ تــخــفــيــف إجـــــراءات اإلغ
جائحة  أزمة  تداعيات  انحسار  مع  لالقتصاد 

الـــمـــصـــري، على  الـــمـــركـــزي  ــنــك  ــب ال شـــدد 
بكل  إداراتها  مجالس  إحاطة  بضرورة  البنوك 
الصادرة  والمراسالت  والضوابط  التعليمات 
جميع  ملف  في  وإدراجها  المركزي،  البنك  عن 

اإلدارة. مجالس  اجتماعات 
أكتوبر   25 بتاريخ  دوري صادر  وذكر خطاب 
الــبــنــك  مــحــافــظ  ــب  ــائ ن تــوقــيــع  حــمــل   ،2020
بالكتاب  إلــحــاًقــا  ــه  أن نــجــم،  جــمــال  الــمــركــزي 
وتعليمات   ،2017 مايو   25 في  الصادر  الدوري 
أغسطس   23 فــي  الــصــادرة  الــبــنــوك  حــوكــمــة 
المجلس  أعضاء  بحصول  يتعلق  فيما   ،2011
المناسب  الوقت  في  الهامة  المعلومات  على 
الوفاء  من  ليتمكنوا  ودقيقة  واضحة  وبصورة 
مع  وجــه  أكمل  على  مهامهم  وأداء  بواجباتهم 
المجلس  أعضاء  بين  الحوار  استمرار  ضرورة 
ــهــدف تــحــقــيــق الــســالمــة  والــجــهــة الــرقــابــيــة ب

للبنك. المالية 
وشدد المركزي على ضرورة عرض وإحاطة 
والضوابط  كافة  بالتعليمات  اإلدارة  مجالس 

تكون  أن  عــلــى  عــنــه،  الــصــادرة  ــمــراســالت  وال
مجالس  اجتماعات  جميع  ملف  فــي  مــدرجــة 
متابعة  محل  سيكون  األمر  أن  مؤكًدا  اإلدارة، 

المركزي. البنك  من  ومراجعة 

عن  -مــصــر،  الــدولــي  التجاري  البنك  أعلن 
المركزي  البنك  في  المعنيين  مع  اجتماع  عقد 
مــنــاقــشــة  ــرت  ــد جــ ــ وق أمــــس،  أول  الــمــصــري 
والمخالفات  التفتيش  نتائج  لمعظم  مطولة 
البنك  توجيهات  على  والتعرف  تضمنتها  التي 
االلتزام  في  جوانب  عدة  تعزيز  بشأن  المركزي 

الداخلية. والرقابة 
البنك،  عــن  أمــس  الــصــادر  البيان  وبحسب 
من  مع عدد  أمس  اجتماعات صباح  فقد جرت 
الدولي،  التجاري  بالبنك  التنفيذيين  المديرين 
كل  لــدراســة  الحسابات  مراقبي  مع  والتنسيق 
تحديد  أو  أثرها  وتقييم  مفصل  بشكل  مالحظة 
إجراءات تصويبية مطلوبة، وهو ما ستتواله  أي 

عدة فرق عمل على مدى األيام القادمة.
إدارة  مجلس  رئيس  ســامــي،  شريف  وقــال 
مصرفه  إن  لرويترز  الدولي،  التجاري  البنك 
ــفــات  ــمــخــال ــزي ال ــركـ ــمـ بــحــث مـــع الــبــنــك الـ
مع  بالتنسيق  تصويبها  وبـــدأ  لــه  المنسوبة 

الحسابات. مراقبي 
إن  الجمعة  يــوم  قــال  الــدولــي  التجاري  كــان 
هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك قرر 
ترك منصبه بأثر فوري بناء على قرار من البنك 

ــرة  كشف الــدكــتــور أحــمــد كــمــالــي، نــائــب وزي
التخطيط والتنمية االقتصادية، عن أن الحكومة 
من  الثانية  الــمــوجــة  تطبيق  إجــــراءات  ستبدأ 
اإلصالح االقتصادي والخاصة بعمليات اإلصالح 

الهيكلي، مطلع نوفمبر المقبل. 
على  للصحفيين  تــصــريــحــات  فــي  ــاف  وأضــ
اإلصالح  أن  االستدامة«،  »يوم  احتفالية  هامش 
وتنظيمية  تشريعية  إجراءات  سيتضمن  الهيكلي 

رأسها  على  القطاعات  من  للعديد  ومؤسسية 
وكذلك  الزراعة،  وقطاع  التحويلية،  الصناعات 
وبعض  ــاالت،  ــصـ واالتـ الــمــعــلــومــات  تكنولوجيا 

القطاعات الواعدة. 
بــرنــامــج  إن  قـــال  ــي،  حــاب ســـؤال  عــلــى  ا  ورّدً
على  زمنية  وفق خطة  الهيكلي سيسير  اإلصالح 

المدى القريب والمتوسط. 
بــعــض  ــة  ــكــل هــي إعــــــادة  أن  كـــمـــالـــي  وأكـــــد 
إعــادة  فــي  ستسهم  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات 
مستداًما  ا  نمّوً يحقق  بما  االقتصادي  التوازن 
ا خالل  وفعااًل، الفًتا إلى أن االقتصاد حقق نمًوّ

 .3.5% بنسبة  الماضي  المالي  العام 
وعقدت الحكومة اجتماًعا في أواخر سبتمبر 
الماضي، لتستعرض فيه مالمح برنامج اإلصالح 
الهيكلي، الذي يعتمد على مجموعة من المحاور 
الكلي  االقتصاد  مكاسب  على  الحفاظ  أهمها 
االقــتــصــادي،  اإلصـــالح  بــرنــامــج  فــي  المتحققة 
اقتصادية،  فــرص  على  الــمــرأة  حصول  وتعزيز 
والشركات،  المالي  القطاع  مرونة  كفاءة  وزيــادة 
كما أنه يتضمن أيًضا تحسين إدارة قطاع البنية 
التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، 
وتسهيل حركات التجارة وحصول الشركات على 

داعمة  بيئة  خلق  معه  يتزامن  اإلنتاج  مدخالت 
للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك.

ــالل بــرنــامــج  وتــســتــهــدف الــحــكــومــة مــن خـ
في  تحقق  ما  على  الحفاظ  الهيكلي،   اإلصالح 
في  يأتي  وذلــك  والنقدي«،  المالي  »اإلصــالح 
للحكومة  السيسي،  الرئيس  توجيهات  ضــوء 
في  تحقق  مــا  على  الــبــنــاء  مــواصــلــة  بــضــرورة 
بــرنــامــج اإلصـــالح االقــتــصــادي، والــعــمــل على 
ــمــجــاالت،  تــحــقــيــق نــقــلــة حــقــيــقــيــة فـــي كـــل ال
ــخــدمــات الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن،  وتــحــســيــن ال

للبالد.  االقتصادية  المؤشرات  وتعزيز 

المركزي، والذي أشار إلى مالحظات رقابية.
الجمعة  يوم  بيان  في  المركزي  البنك  وذكــر 
أنه وافق على تعيين سامي رئيًسا لمجلس إدارة 
يؤهله  وضــع  في  يجعله  مما  الــدولــي  التجاري 
المركزي  لدى  القلق  بواعث  معالجة  على  للعمل 

والحوكمة. التنظيمي  االمتثال  بشأن 

يحيى أبو الفتوح: توجيه المتحصالت من النقد األجنبي بالكامل لتمويل التجارة

البنك األهلي يجمع 40 مليار دوالر تدفقات أجنبية في 2020

إجمالي الحصيلة منذ تحرير سعر الصرف ترتفع إلى 107 مليارات دوالر

إجراءات تشريعية وتنظيمية ومؤسسية للعديد من القطاعات أهم المحاور

الحكومة تبدأ تنفيذ برنامج اإلصالح الهيكلي مطلع نوفمبر المقبل

الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية:

المركزي يشدد على البنوك بضرورة إحاطة 
مجالس إداراتها بالضوابط الصادرة عنه

البنك التجاري الدولي: دراسة مالحظات المركزي بشكل 
مفصل لتقييم أثرها وتحديد اإلجراءات المطلوبة

المستجد. كورونا  فيروس 
المصري،  األهلي  البنك  رئيس  نائب  وأشار 
إلى أن حصيلة التدفقات األجنبية الواردة للبنك 
تم توجيهها بالكامل لتمويل العمليات التجارية.

ونــشــرت وكــالــة أنــبــاء الــشــرق األوســـط يوم 

األحـــد الــمــاضــي، نــقــاًل عــن مــصــدر مصرفي 
أجنبي،  نقد  تدفقات  تلقت  مصر  أن  مسؤول، 
أعلى  من  يعد  وهــو  دوالر،  مليون   324 بقيمة 
المعدالت في يوم واحد، وذلك بدعم من الزيادة 
الملحوظة والمتواصلة في استثمارات األجانب 

في سوق الدين المصري الذي تفوق على جميع 
األسواق الناشئة.

مطلع  المصرية  المالية  وزارة  كشفت  كما 
األسبوع الجاري، عن ارتفاع استثمارات األجانب 
في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 21.1 
مليار دوالر في منتصف أكتوبر الجاري، مقابل 

10.4 مليار دوالر في مايو الماضي.
وعلى صعيد حركة أسعار صرف الجنيه أمام 
بالبنوك،  الثالثاء  أمس  تعامالت  في  الــدوالر، 
حافظت العملة األمريكية على وتيرتها الهادئة، 

لتستقر في معظم البنوك.
 15.65 مستوى  عند  الــدوالر  سعر  واستقر 
بنوك:  في  للبيع،  جنيه  و15.75  للشراء  جنيه 
األهــلــي الــمــصــري ومــصــر والــتــجــاري الــدولــي 
ــي  ــدول ــقــي ال ــري ــي اإلف ــرب ــع ــة وال ــدري ــن واإلســك

والمصرف العربي الدولي.
كما ثبت في كل من: كريدي أجريكول وإتش 
ذات  عند  السويس،  وقناة  وعــوده  بي سي  إس 
المستويات المسجلة أول أمس اإلثنين، 15.66 

جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وسجل متوسط سعر صرف الدوالر على مستوى 
ليبلغ  ألعلى،  للغاية  طفيًفا  تحرًكا  ككل،  السوق 
15.6561 جنيه للشراء، و15.7561 جنيه للبيع، بختام 
تعامالت الثالثاء، مقابل 15.6558 جنيه للشراء، 
البيانات  بحسب  اإلثنين،  للبيع  جنيه  و15.7558 

الواردة على الموقع اإللكتروني للبنك المركزي.

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس 
إدارة البنك األهلي المصري

جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي

شريف سامي رئيس مجلس إدارة 
البنك التجاري الدولي

الدوالر يحافظ 
على هدوئه أمام 
الجنيه ويستقر 

قرب
 15.75 جنيه للبيع
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