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تأكيدا النفراد حابي
ً

البنك المركزي يعلن تعديالت مبادرة السياحة المضمونة من المالية
مضاعفة مدة االستفادة من تمويل رواتب وأجور العاملين إلى  6أشهر بد ًلا من 3
أمنية إبراهيم
أعلن البنك المركزي المصري ،قبل قليل،
عن إقرار تعديالت جديدة على مبادرة السياحة
بضمانة وزارة المالية ،تنص على زي ــادة مدة
اســتــفــادة الــشــركــات مــن الــتــســهــيــات لــســداد
بدل
مستحقات وأجــور العاملين إلــى  6أشهر ً
من  3أشهر ،ورفــع النسبة المخصصة لتمويل
مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية إلى
بدل من .15%
ً 60%
يأتي ذلك تأكيدًا لما انفردت به جريدة حابي
في عددها األسبوعي الصادر يوم األحد الماضي،
وال ــذي كشفت فيه عــن دراس ــة البنك المركزي
إدخال تعديالت مرتقبة على مبادرة السياحة ذات
العائد  ،5%فيما يخص نسبة التمويل المخصصة
لمصروفات التشغيل والصيانة ،ومدة االستفادة من
تمويل سداد الرواتب.
ووجه جمال نجم ،نائب محافظ البنك المركزي
المصري ،خطابًا دور ًيّا للبنوك بتاريخ  2نوفمبر جاء
نصه كالتالي:
باإلشارة إلى الكتاب الــدوري المؤرخ  16يونيو
 2020والتعديل الصادر بتاريخ  29يونيو 2020

بشأن مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين
بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل
األساسية بمبلغ  3مليارات جنيه مصري بضمان
وزارة المالية وبسعر عائد  5%من خالل التعهد
الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر
االئتمان.
واستكمال للجهود المبذولة للحد من تأثير أزمة
ً
كورونا على العاملين بالقطاع السياحي نظرًا لكونه
وعمل على تحقيق
ً
أحــد أكثر القطاعات تــأثـرًا،
األهداف المرجوة من المبادرة والبدء في تشغيل
المنشآت السياحية وما يتبعه من مصروفات صيانة
وتشغيل ،فقد تم االتفاق بين كل من وزارة المالية
واتحاد الغرف السياحية على تعديل بعض بنود
المبادرة لتعظيم االستفادة منها ،وبناء عليه قرر
مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته
المنعقدة في  14أكتوبر  2020ما يلي:
 .1تــعــديــل الــبــنــد (( )2أ) المتضمن ســداد
مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب
وأجــور لمدة ثالثة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح
التسهيالت االئتمانية للعمالء ،ليصبح :ســداد
مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب
وأج ــور لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح
التسهيالت االئتمانية للعمالء ،وبالنسبة للعمالء
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قيمتها  3مليارات جنيه

هشام توفيق وزير قطاع األعمال:

تخصيص  %60من
 10مليارات جنيه من طرح األراضي غير
والنسيجلتمويل
التسهيالت
المستغلة للمساهمة في تطوير الغزل
مصروفات الصيانة
والتشغيل األساسية

تعديالت مرتقبة لتنشيط مبادرة

تمويل السياحة بعائد %5

زيادة المدة المسموح بتمويلها لسداد األجور إلى  6أشهر بدال من  3حاليا
أمنية إبراهيم
يــدرس البنــك المركــزي المصــري ووزارة الماليــة،
إدخــال تعديــات جديــدة علــى مبــادرة تمويــل ســداد
رواتــب وأجــور العامليــن بالقطــاع الســياحي بضمــان
وزارة الماليــة ،التــي تبلــغ قيمتهــا  3مليــارات جنيــه،
بفائــدة  %5متناقصــة.
وعلمــت حابــي مــن مصــادر مطلعــة أن التعديــات
المقتــرح إدخالهــا علــى شــروط وأحــكام المبــادرة
تتضمــن مضاعفــة المــدة المســموح بهــا لســداد
مســتحقات العامليــن بالســياحة إلــى  6أشــهر ً
بــدال
حاليــا ،وزيــادة النســبة المخصصــة
مــن  3أشــهر
ً
لتمويــل الصيانــة ومصروفــات التشــغيل مــن التســهيات
حاليــا بنســبة .%15
والمقــررة
ً
مقترحــا قيــد الدراســة،
وتابعــت المصــادر ،أن هنــاك
ً
بشــأن ســماح البنــك المركــزي المصــري للشــركات
المســتفيدة مــن مبــادرة الســياحة ذات العائــد ،%5
لاســتفادة مــن التعديــات الصــادرة فــي شــهر مــارس
الماضــي علــى مبــادرة إحــال وتجديــد فنــادق اإلقامــة
والفنــادق العائمــة وأســاطيل النقــل السيـــاحي ذات العائــد
 %8والــذي يتيــح الحصــول علــى تســهيات ائتمانيــة
تســدد علــى مــدة حدهــا األقصــى عامــان ،باإلضافــة إلــى
فتــرة ســماح ال تزيــد علــى  6أشــهر ،لســداد الرواتــب
واألجــور وااللتزامــات القائمــة لــدى المورديــن وأعمــال
الصيانــة.
يذكــر أن مــن بيــن الضوابــط التــي وضعهــا البنــك
المركــزي لمبــادرة الســياحة بعائــد  %5بضمــان وزراة
الماليــة ،الســماح للشــركات المســتفيدة مــن المبــادرة
فــي إطــار شــريحة  3مليــارات جنيــه باالســتفادة مــن
مبــادرة إحــال وتجديــد فنــادق اإلقامــة والفنــادق
العائمــة وأســاطيل النقــل الســياحي الصــادرة فــي 8
ينايــر  ،2020دون االســتفادة مــن تعديلهــا الصــادر فــي
 23مــارس .2020
وقالــت المصــادر لحابــي ،إن اللجنــة التــي تــم تشــكيلها
لمتابعــة التنفيــذ والتطبيــق الفعلــي للمبــادرة الداعمــة
للقطــاع الســياحي ،وتضــم ًّكا مــن :البنــك المركــزي
المصــري ووزارة الماليــة ووزارة الســياحة واآلثــار ،ترغــب
فــي تيســير اإلجــراءات وزيــادة مرونــة المبــادرة لتحقيــق

أقصــى اســتفادة للشــركات العاملــة بالســياحة والتــي
تضــررت بصــورة كبيــرة مــن تداعيــات أزمــة جائحــة
فيــروس كورونــا المســتجد.
وأوضحــت المصــادر ،أن ممثلــي االتحــاد المصــري
للغــرف الســياحية أجــروا عــدة لقــاءات مــع اتحــاد بنــوك
مصــر وممثليــن عــن لجنــة متابعــة التنفيــذ ،لمناقشــة
مقتتــرح بزيــادة الفتــرة المســموح بتمويــل مســتحقات
ورواتــب وأجــور العامليــن عنهــا مــن  3شــهور إلــى 6
أشــهر ،لتقديــم دعــم ومســاندة أكبــر للشــركات المتضررة.
وأضافــت المصــادر أن هنــاك مطالبــات جــارٍ دراســتها
حاليــا ،تخــص تعديــل نســب اســتخدام التســهيات
ً
االئتمانيــة ضمــن المبــادرة ،والتــي حددهــا البنــك
المركــزي المصــري بواقــع  %85مــن إجمالــي التســهيل
االئتمانــي لســداد مســتحقات ورواتــب وأجــور العامليــن
المؤمــن عليهــم فعل ًّيــا ،ونســبة  %15المتبقيــة لتمويــل
مصروفــات الصيانــة والتشــغيل األساســية ،مشــيرة إلــى
أنــه جــارٍ التفــاوض اآلن بشــأن النســب الجديــدة.
وكان البنــك المركــزي المصــري ،قــد أعلــن بتاريــخ
 30يونيــو  ،2020إدخــال بعــض التعديــات علــى
مبــادرة منــح التســهيات االئتمانيــة لســداد أجــور ورواتــب
العامليــن بالقطــاع الســياحي ومصروفــات الصيانــة
والتشــغيل األساســية بضمــان وزارة الماليــة ،شــملت مــد
أجــل التســهيات إلــى  3أعــوام مــن بينهــا عــام واحــد
ســماح ،بـ ً
ـدال مــن عاميــن متضمنــة فتــرة ســماح عــام ،فــي
خطــوة لتيســير إجــراءات تطبيــق المبــادرة.
وعــدل البنــك المركــزي البنــد الخــاص بســداد
ـارا مــن شــهر
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مايــو  ،2020بشــرط تقديــم العميــل لمــا يثبــت عــدم
صــرف رواتــب شــهر مايــو بالفعــل ،ليصبــح كالتالــي:
ســداد الرواتــب واالٔجــور لمــدة ثاثــة أشــهر اعتبــارًا مــن
تاريــخ منــح التســهيات االئتمانيــة للعمــاء.
أيضــا إلغــاء البنــد الخــاص بالحصــول علــى
وتــم ً
مــا يفيــد عــدم قيــام الشــركات الحاصلــة علــى التمويــل
بتخفيــض عــدد العمالــة أو تخفيــض األجــور خــال
الفتــرة منــذ آخــر ديســمبر  2019وحتــى تاريخــه ،وذلــك
مــن خــال مراقبــي الحســابات المســجلين لــدى البنــك
المركــزي ،فــي خطــوة اســتهدفت تيســير اإلجــراءات
لتحقيــق الشــركات المتضــررة أقصــى اســتفادة ممكنــة
مــن المبــادرة.

 10جنيهات

رئيس مجلس اإلدارة :مجدي سرحان

الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير :أحمد رضوان

اقتصادية تصدر كل أحد

فاروق يوسف

التــي تجريهــا الــوزارة خــال الفتــرة المقبلــة ،ومنهــا
مــا يتعلــق بقطاعــات الغــزل والنســيج ،والحديــد
والصلــب ،والســيارات ،وكــرة القــدم.
وأشــار توفيــق ،إلــى أنــه يجــري االســتعداد
والتجهيــز لطــرح شــركة المحلــة لكــرة القــدم فــي
البورصــة المصريــة ،مضي ًفــا أنــه تــم الحديــث مــع
الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة فــي عمليــة الطــرح
والتــي ســتكون عبــر أســهم ممتــازة تمنــح الشــركة
الحــق األكبــر فــي اإلدارة.
وتطــرق توفيــق إلــى الحديــث عــن ملــف
حاليــا علــى وضــع
الســيارات ،وقــال إنــه يتــم العمــل ً
المحفــزات ،تمهيـ ًـدا لتوقيــع  5عقــود مــع الشــركات
الصينيــة بعــد اعتمادهــا.
ولفــت إلــى إجــراء دراســة جــدوى لتطويــر
مصنــع الكــوك ،واالعتمــاد علــى بدائــل تكنولوجيــة
حديثــة فــي نظــم العمــل.

قــال هشــام توفيــق ،وزيــر قطــاع األعمــال
العــام ،إن الحكومــة تتبنــى خطــة طمــوح لتحقيــق
أربــاح بقيمــة  3مليــارات جنيــه مــن تطويــر قطــاع
الغــزل والنســيج خــال خمــس ســنوات ،مشــيرا
إلــى أن الــوزارة تســتهدف تمويــل خطــة التطويــر
بقيمــة  10مليــارات جنيــه مــن خــال بيــع وتطويــر
األراضــي غيــر المســتغلة ،وبالتعــاون مــع وزارة
اإلســكان والمجتمعــات العمرانيــة.
وقــال توفيــق فــي تصريحــات للصحفييــن ،علــى
هامــش احتفاليــة صعــود نــادي غــزل المحلــة إلــى
الــدوري الممتــاز ،إنــه مــن المســتهدف االنتهــاء مــن
تطويــر قطــاع الغــزل والنســيج فــي نهايــة .2021
واســتعرض الوزيــر أهــم الملفــات والمشــروعات

هشام توفيق وزير قطاع األعمال الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم
بالحصول على تمويل لسداد ثالثة أشهر إضافية
السوق تواصل تعزيز مبيعاتها رغم كورونا
ليصبح إجمالي االستفادة ستة أشهر.
 .2تعديل البند ( )7المتضمن تخصيص 85%
هيونداي تخطف صدارة سيارات الركوب من نيسان
مــن الــقــروض الممنوحة لــســداد روات ــب وأجــور
مبيعــا ،فــي مقابــل مــا تــم
هيونــداي مركــز الصــدارة مــن نيســان اليابانيــة 8619 ،ســيارة ،مقارنــة مــع  2714وحــدة.
ســيارات الركــوب األكثــر ً
شاهندة إبراهيم
وظهــرت شــيفروليه األمريكيــة فــي المركــز الســابع
بعدمــا نجحــت هيونــداي فــي بيــع  12أل ًفــا و472
عليهمالماضــي وبلـ
ـن ذاتهــا مــن العــام
الفتــرة
ـمـفــي
تحقيقــه
فعلـغ ّيًا وبــحــد أقصى
ـؤمـ
العاملين الـ
وحــدة خــال الشــهور التســعة األولــى مــن  ،2020بعدمــا وصــل مجمــل مبيعاتهــا إلــى  6981ســيارة 872 ،وحــدة.
كشــف أحــدث تقريــر صــادر عــن مجلــس معلومــات مقارنــة مــع  13أل ًفــا و 112مركبــة مباعــة فــي بـ ً
ـدال مــن  7743وحــدة.
ـية أداءهــا المتنامـ
ـيتروين الفرنسـ
وواصلــت سـ
للعاملفــيـي ،شهر ّيًا ،وذلك من
جنيه
ألف
عشر
خمسة
ســوق الســيارات «أميــك» ،نمــو المبيعــات  %21.57الفتــرة المقابلــة مــن العــام الماضــي.
وذهــب المركــز الثامــن للعامــة الكوريــة كيــا التــي محققــة مبيعــات  3306وحــدات أودعتهــا
خــال الفتــرة مــن ينايــر وحتــى ســبتمبر الماضييــن
وجــاءت تويوتــا فــي مركــز الوصيــف بعدمــا باعــت تُســجل مبيعاتهــا
ـردا بالرغــم مــن تراجــع المركــز الثانــي عشــر ،فــي مقابــل  903وحــدات فــي
لتســجل  152أل ًفــا و 332وحــدة مقابــل  125أل ًفــا  11أل ًفــا و 449ســيارة ،بـ ً
المــاركات
ـدال مــن  9227وحــدة.
المعتمدة من المنشأة،
المرتبات
األخــرىنمـ ًّواالتــيمضطـتأتــيً مــنواقـنفــسـع
الماضــي.
كشوفالمناظــرة مــن العــام
المنشــأ ،الفتــرة
واســتحوذت نيســان علــى المركــز الثالــث بالرغــم فقــد بلــغ إجمالــي مبيعاتهــا  6850ســيارة ،بـ ً
و 306مركبــات بيعــت فــي الشــهور التســعة األولــى
ـدال مــن
ولحقــت بــي واي دي الصينيــة بقائمــة ســيارات
مــن .2019
مــن تراجــع مبيعاتهــا التــي وصلــت إلــى  11أل ًفــا  5401وحــدة.
بنماذج إقرارات ضريبة
ثابت
هو
ما
تتعدى
وأال
مبيعــا خــال  9أشــهر ،بعــد أن
وحصلــت شــيري الصينيــة علــى المركــز التاســع الركــوب األكثــر
ً
وحافــظ قطــاع ســيارات الركــوب علــى األداء و 408وحــدات ،بـ ً
ـدال مــن  13أل ًفــا و 667ســيارة.
باعــت  6090وحــدة ،مقارنــة مــع  2825توقفــت مبيعاتهــا عنــد  2747ســيارة ،فــي مقابــل
البنك
محافظ
نائب
الفرنســية بعدمــا
مرتفعــا بنحــو
الصعــودي والداعــم الرئيســي للســوق،
الرابــع مــن نصيــب رينــو
نجم وجــاء المركــز
جمال ً
 4285وحــدة.
الشركة ،وتخصيص نسبة
وميزانية
العمل
كسب5200
 ،%23بعدمــا نجــح فــي بيــع  107آالف و 617التــي نمــت مبيعاتهــا إلــى  10آالف و 250ســيارة ،ســيارة ،وأعقبتهــا بيجــو الفرنســية بواقــع
أمــا العامــات األخــرى فقــد حققــت مبيعــات
وحــدة ،مقارنــة مــع  87أل ًفــا و 272مركبــة فــي نفــس فــي مقابــل  9810وحــدات ،وتلتهــا إم جــي الصينيــة عربــة ،فــي مقابــل  5479ســيارة.
المركزيعربــة.المصري
وســجلت أوبــل مبيعــات بنحــو  5144ســيارة ،مجمعــة قدرهــا  8448وحــدة ،فــي مقابــل  11أل ًفــا
بنحــو 8653
الفتــرة مــن العــام الماضــي.
التسهيالت الممنوحة
المتبقية مــن
الـــ 15%
وحلــت فيــات فــي المركــز الســادس عبــر بيــع ســيطرت بهــا علــى المركــز الحــادي عشــر فــي قائمــة و 234عربــة.
واقتنصــت العامــة الكوريــة الجنوبيــة المنشــأ

لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية،
ليصبح :تخصيص  40%على األقل من القروض
الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن
عليهم فعل ّيًا وبحد أقصي خمسة عشر ألف
جنيه للعامل شــهــر ًّيــا ،وذلــك مــن واقــع كشوف
المرتبات المعتمدة من المنشأة ،وأال تتعدى ما
هو ثابت بنماذج إقــرارات ضريبة كسب العمل
وميزانية الشركة ،وتخصيص النسبة المتبقية
مــن التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات
الصيانة والتشغيل األساسية.
وأكـــد نــائــب مــحــافــظ الــبــنــك الــمــركــزي في
الخطاب الدوري على استمرار سريان المبادرة
الصادرة بتاريخ  23مارس  ،2020التي سمحت
للبنوك بمنح تسهيالت ائتمانية لسداد الرواتب
واألج ــور وااللــتــزامــات القائمة لــدى الموردين
وأعمال الصيانة لألنشطة السياحية ،على أن
يتم ســداد المبالغ الممنوحة خالل مدة حدها
األقصى عــامــان ،باإلضافة إلــى فترة سماح ال
تزيد على  6أشهر تبدأ مــن تــاريــخ المنح يتم
خالها رسملة العوائد ،وبحيث يتم ما سبق وفقًا
للدراسة االئتمانية المعدة لكل عميل من قبل
البنك ،وذلك في إطار المبادرة الصادرة بموجب
الكتاب الدوري المؤرخ  8يناير .2020

صعد للشهر الخامس على التوالي

لموظفي الحكومة وللمشتريات فقط

االحتياطي األجنبي يقفز إلى 39.2

وزير المالية :إتاحة خدمة الراتب المقدم
عبر بطاقات ميزة

مليار دوالر بزيادة  795مليونا
حابي

كشف البنك المركزي المصري ،عن قفزة
جديدة في أرصــدة احتياطي النقد األجنبي،
بــزيــادة قيمتها  795مليون دوالر ،ليصل إلى
 39.22مليار دوالر بنهاية شهر أكتوبر ،مقابل
 38.425مليار دوالر بنهاية شهر سبتمبر.
وواصــل احتياطي مصر من النقد األجنبي
ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي ،حيث
عاود الصعود بدءا من شهر يونيو  ،2020بعد
مــوجــة انــخــفــاض دام ــت لنحو  3شــهــور بفعل
تداعيات أزمة جائحة كورونا العالمية.
وسجل متوسط سعر الدوالر ارتفاعً ا طفيفًا
للغاية ،أمس الثالثاء ،ليبلغ نحو  15.6667جنيه
للشراء و  15.7667جنيه ،مقابل  15.6647جنيه
للشراء و  15.7647جنيه للبيع اإلثنين ،وفق

بيانات البنك المركزي.
ظــل األخــضــر مــســتــق ـرًا فــي بــنــكــي األهــلــي
المصري ومصر ،عند نفس مستوى أول أمس
دون تغيير بالغًا  15.65جنيه للشراء و 15.75
جنيه للبيع.
كــمــا اســتــقــر الــــدوالر فــي بــنــوك :الــتــجــاري
الدولي واإلسكندرية والعربي اإلفريقي الدولي،
حول منطقة  15.66جنيه للشراء و  15.76جنيه
للبيع.
أيضا في كل مــن :بنك عوده
وثبت الــدوالر ً
وقــنــاة الــســويــس واألهــلــي الــكــويــتــي والتعمير
واإلســكــان وإت ــش إس بــي ســي ،عــنــد مستوى
 15.67جنيه للشراء و  15.77جنيه للبيع.
في المقابل رفع بنك بلوم سعر صرف الدوالر
بواقع قرشً ا واح ـ ًدا ،إلى  15.67جنيه للشراء
و  15.77جنيه للبيع ،مقارنة بنحو  15.66جنيه
للشراء و  15.76جنيه للبيع أول أمس.

حابي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ،أنه
سيتم االنــتــهــاء خــال ع ــام ،مــن تحويل جميع
الــبــطــاقــات الــحــكــومــيــة اإللــكــتــرونــيــة لــصــرف
مستحقات الــعــامــلــيــن بــالــدولــة إل ــى بــطــاقــات
الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعالميًا بـ
«كــروت مــيــزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية
الالتالمسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب
النقدي واإليداع والتحويل من ماكينات « ،»ATM
والــشــراء اإللــكــتــرونــي عبر اإلنــتــرنــت ،ونقاط
البيع اإللكترونية «  ،»POSوسداد المستحقات
الحكومية إلكترونيًا من خالل منظومة الدفع
والتحصيل اإللكتروني الحكومي.
أضاف أنه سيتم إتاحة خدمة «الراتب المقدم»
لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة

الدكتور محمد معيط وزير المالية

 6أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات،
بما يُعادل  30٪من قيمة الراتب ،بحيث يقتصر
استخدامها فى عمليات المشتريات فقط سواء
من خالل نقاط البيع أو المواقع اإللكترونية ،حيث
إن هذه الخدمة ال تتيح السحب النقدي من خالل
ماكينات الصراف اآللي أو فروع البنك ،موضحً ا
أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب
المقدم» فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى
مباشرة.
وأك ــد وزي ــر الــمــالــيــة أن ــه تــم إصـــدار نحو
 37أل ــف بــطــاقــة «مــيــزة» خ ــال المرحلتين
التجريبية األول ــى والــثــانــيــة ،بــمــا يتسق مع
التوجيهات الرئاسية باالنتقال التدريجي إلى
«مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات
النمو االقتصادى ،مؤك ًد ا أننا نسابق الزمن
لــانــتــهــاء مــن تشغيل نــحــو  5مــايــيــن بطاقة
«ميزة» خالل الفترة المقبلة.

إلزام شركات التمويل بتوافر الكوادر والخبرات

عمران 3.1 :مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهي

الصغر بنهاية سبتمبر 2020

رنا ممدوح
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة
الــرقــابــة المالية الــقــرار رقــم ( )164لسنة
 2020والخاص بقواعد وإجراءات الترخيص
للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ،والشركات
الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب
تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وق ــال رئــيــس هيئة الــرقــابــة المالية في
بيان أمس أن مجلس إدارة الهيئة سارع إلى
وضع قواعد وإجــراءات الترخيص للشركات
الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات

أهم األخبار
اضغط على العناوين

المتوسطة والصغيرة ،وللشركات الراغبة في
الجمع بين تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأض ــاف عمران أن على الشركات – تحت
التأسيس-الراغبة فــي مــزاولــة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تتخذ شكل
شركة مساهمة بحيث ال يقل رأس مالها المصدر
والمدفوع عن ثالثين مليون جنيه مصري.
ونوه أنه يجب أن يكون من ضمن مؤسسيها
أشخاص اعتبارية بنسبة ال تقل عن ()50%
م ــن رأس مـــال الــشــركــة ،وأال تــقــل نسبة
مساهمة المؤسسات المالية عن ( )25%من
رأس مالها ،وأن يقتصر نشاط الشركة على
ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ،مالم يرخص لها بمزاولة نشاط

يونيراب ترفع خسائرها
 1.37مرة لتصل إلى 13.6
مليون جنيه في  9أشهر

التمويل متناهي الصغر وفقاً ألحكام هذا
القرار أو أن يرخص لها بمزاولة أنشطة مالية
غير مصرفية أخــرى وفقاً للضوابط التي
يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه يــجــب االل ــت ــزام بقواعد
حوكمة الشركات العاملة في مجال األنشطة
المالية غير المصرفية الصادرة عن مجلس
إدارة الهيئة ،ومــا يفيد التعاقد مع إحدى
شركات االستعالم االئتماني المرخص لها
من قبل البنك المركزي المصري لالستعالم
عن العمالء ،باإلضافة إلى التعهد باالنضمام
لعضوية االتحاد المصري لتمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضــح عمران أن مجلس إدارة الرقابة
الــمــالــيــةرأى أم ــام النتائج الملحوظة التي

أسعار الذهب تتراجع
والمستثمرون يترقبون نتائج
االنتخابات األمريكية

حققها نــشــاط الــتــمــويــل مــتــنــاهــي الصغر
ورصــدتــهــا تقارير الهيئة الشهرية –وكــان
آخرها -وصــول عــدد المستفيدين لحوالي
 3.1مليون مستفيد -تمثل اإلناث منهم نسبة
 – 63%وبرصيد تمويل إجمالي بلغ 17.8
مليار جنية بنهاية سبتمبر  ،2020في حين
بلغ إجمالي التمويل  14.9مليار جنية بنهاية
سبتمبر  2019خــدمــت  3مليون مستفيد،
ضرورة الحرص على وجود كوادر بشرية ذات
خبرة في مجال التمويل(المصرفي – غير
المصرفي) لدى القائمين على العمل بشركات
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ولفت أن قــرار مجلس إدارة الهيئة رقم
( )164لسنة  2020اشترط توافر خبرة في
أحد مجاالت العمل التمويلي المصرفي و/أو

مؤشر مديري المشتريات
 PMIفي مصر يرتفع ألعلى
مستوى منذ ديسمبر 2014

التمويل غير المصرفي ال تقل عن عشر سنوات
بالنسبة للعضو المنتدب ،و أن يكون قد سبق
له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب
في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو
غير المصرفية ،كما فضل مجلس إدارة الهيئة
توافر خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات
في أحد مجاالت العمل التمويلي المصرفي
و/أو التمويل غير المصرفي لدى ثلثي أعضاء
مجلس إدارة الشركة.
وأك ــد رئــيــس الهيئة بــأن الــحــصــول على
الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة و تمويل المشروعات
متناهية الصغر معاً -وفقا لقرار المجلس
رقــم ( )164لسنة  – 2020يستلزم تقديم
إقرار من الممثل القانوني للشركة بإمساك

حسابات مالية مستقلة لمزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وإعداد
قوائم مالية مستقلة وفقاً للضوابط التي
تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
أضــاف أن دراس ــة الــجــدوى االقتصادية
الــمــقــدمــة يــجــب أن تتضمن خــطــة العمل
المستقبلية لفترة ال تقل عن ثالث سنوات
للشركة ورؤيتها واستراتيجيتها في مزاولة
األنشطة التمويلية المطلوب مزاولتها مجتمعة
وإدارة الــمــخــاطــر بــهــا ،وعــلــى أن تتضمن
بحد أدن ــى الحصة السوقية المستهدفة،
المناطق الجغرافية المستهدفة ،شرائح
العمالء المستهدفين ،آليات التشغيل ،أنواع
منتجات التمويل ومستوى المخاطر المقبولة،
واقتصاديات التشغيل.

النفط يصعد  2%لكن
المتعاملين يستعدون لمغامرة
في يوم االنتخابات األمريكية

بلتون :قرار تحرير سعر الصرف
أعاد ثقة المستثمرين الدوليين
في االقتصاد المصري

