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أهم األخبار
اضغط على العناوين

البنك المركزي: ارتفاع 
التضخم األساسي إلى 

%3.9 في أكتوبر

الدوالر يواصل تراجعه 
أمام الجنيه ومتوسط 

البيع يسجل 15.69 جنيه

التنمية الصناعية تطرح 6 
مجمعات جديدة.. و8 بنوك تمول 

شراء الوحدات بفائدة 5%

األسهم المصرية األكثر 
صعودا بعد اإلعالن عن 

لقاح فعال ضد كورونا

التموين توافق على التجديد 
لعقود منافذ مشروع جمعيتي 

لمدة خمس سنوات جديدة

أمنية إبراهيم فاروق يوسف

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس 
صرف  عــن  الــمــصــري،  األهــلــي  البنك  إدارة 
مليار   1.5 تجاوزت  بقيمة  تمويالت  مصرفه 
البنك  جنيه لصالح 20 فندًقا، ضمن مبادرة 
السياحي،  القطاع  لدعم  المصري  المركزي 
وذلك منذ اندالع أزمة جائحة فيروس كورونا 

المستجد.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي 
إن  حابي،  لنشرة  تصريحات  في  المصري، 
تصل  بقيمة  ائتمانية  موافقات  أصــدر  البنك 
إلى 3 مليارات جنيه، لصالح عدد من الفنادق 
بعد،  صرفها  يبدأ  لم  السياحية  والشركات 
بهدف إعادة تأهيل وتطوير األصول السياحية.

ــاف أبـــو الــفــتــوح، أن هــنــاك إقــبــااًل  وأضــ
ملحوًظا من قبل الشركات العاملة بالسياحة، 
مبادرة  مظلة  تحت  تمويالت  على  للحصول 
متناقًصا،   8% العائد  ذات  المركزي  البنك 
السياحة  قــطــاع  ــم  دعـ ــى  إلـ ــهــدف  ت والــتــي 
واسعة  مجموعة  وتــجــديــد  إحـــالل  لتمويل 
والفنادق  اإلقامة  فنادق  منها:  األصــول  من 
وتمويل  السياحي  النقل  وأساطيل  العائمة 
رغم  وذلــك  والمرتبات،  العامل  المال  رأس 
من  القطاع  بها  مر  التي  المفاجئة  الظروف 

جراء تداعيات أزمة كورونا العالمية.

ثروة  لشركة  المجمعة  األعمال  نتائج  كشفت 
معدل  ربح  صافي  تحقيق  عن  القابضة،  كابيتال 
التسعة  األشهر  خــالل  جنيه  مليون   309 بقيمة 
وذلك   ،2% قــدره  بانخفاض  العام،  من  ــى  األول
من  الــمــقــررة  المخصصات  قيمة  خــصــم  قــبــل 
الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاصة بأنشطة 
التمويل مع بدء تطبيق معيار المحاسبة الجديد، 
وكذلك تكاليف شركتي التأمين وتطبيق الضريبة 

الجديدة عن التعامالت على أذون الخزانة.
وعلى ذلك بلغ صافي الربح بعد خصم ما سبق 
عن  جنيه  مليون   280 مقابل  جنيه،  مليون   194

نفس الفترة من العام السابق.
ووصفت ثروة كابيتال نتائج أعمالها باإليجابية، 
في ضوء التحديات غير المسبوقة التي شهدتها 

أنشطة الشركة جراء أزمة فيروس كورونا.
خاصة  تصريحات  في  الشركة  إدارة  وقالت 
أغلب  مــن  االنتهاء  فضلت  إنها  حابي  لنشرة 
الواجب  الجديدة  والمخصصات  المتطلبات 
ــوافــق مــعــهــا خـــالل هـــذه الــفــتــرة بـــداًل من  ــت ال
انتهاج  مــع  بــالــتــوازي  المقبل،  للعام  االنتظار 
ســيــاســة تــوســعــيــة وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الــتــحــول 
التحضير  بهدف  التابعة،  باألنشطة  الرقمي 
في  مشيرة  المقبلة،  الفترة  خالل  الثمار  لجني 
قوية  نمو  معدالت  تسجيل  إلــى  نفسه  الوقت 

والتأمين. التمويل  بأنشطة 
ــشــركــة، أنــهــا حــقــقــت نــمــو في  وأوضـــحـــت ال

وأكد أبو الفتوح، أن البنك األهلي المصري 
ا بقطاع السياحة الذي واجه  يولي اهتماًما خاّصً
الماضية،  السنوات  مــدار  على  عدة  تحديات 
ونجح في التعافي، إلى أن جاءت أزمة كورونا 
العالمية، مشيًرا إلى حرص مصرفه لعب دور 
المركزي  البنك  مــبــادرات  في  ومؤثر  حيوي 

التمويلية، لتحقيق األهداف المرجوة. 
أعلن  قد  المصري،  المركزي  البنك  وكــان 
مبادرة  قيمة  زيـــادة  عــن   ،2020 عــام  مطلع 
إحالل  عمليات  لتمويل  السياحة  قطاع  دعم 
السياحي،  النقل  وأساطيل  الفنادق  وتجديد 
إلى 50 مليار جنيه بداًل من 5 مليارات جنيه، 
بفائدة متناقصة %10 تم خفضها بعد ذلك 
السياسة  لجنة  إقــرار  خلفية  على  إلى 8%، 
النقدية بالمركزي خفًضا استثنائّيًا في أسعار 
الفائدة األساسية في اجتماع طارئ منتصف 
إجــراءات  الماضي، ضمن حزمة  شهر مارس 
انتشار  أزمـــة  تــداعــيــات  لمواجهة  استباقية 

فيروس كورونا المستجد.
وســمــح الــبــنــك الــمــركــزي فــي 24 مــارس 
الماضي، للبنوك بمنح تسهيالت ائتمانية، ضمن 
مبادرة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، تسدد 
على مدة حدها األقصى عامان، باإلضافة إلى 
فترة سماح ال تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ 
المنح يتم خاللها رسملة العوائد، بغرض سداد 
الــرواتــب واألجـــور وااللــتــزامــات القائمة لدى 

الموردين وأعمال الصيانة.

لتصل   14% بنسبة  التمويلية  المحفظة  إجمالي 
التسعة  األشــهــر  خـــالل  جنيه  مــلــيــار   7.3 إلـــى 
التمويالت  إجمالي  ارتفع  كما  العام،  من  األولى 
 15% نمو  بنسبة  جنيه  مليار   3.2 إلى  الجديدة 
وسجلت  السابق،  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة 
التمويالت الجديدة للسيارات نمو بنسبة 24%.

وقالت الشركة إن هذا األمر ساهم في ارتفاع 
 602 إلى  التمويل  عمليات  من  التشغيلية  األرباح 
مليون جنيه، بنمو %1 مقارنة بالعام السابق، كما 
ساهم في حفاظ الشركة على مستويات إيرادات 
بنسبة  جنيه،  مليار   1.1 عند  التمويل  أنشطة 
النسبي من اإلغالق  التأثر  نتيجة  انخفاض 3% 

الجزئي في الربع الثاني من العام.

العقاري  التمويل  نشاط  تراجع  إلى  وأشــارت 
تأثًرا بفترة اإلغالق الجزئي، إال أنها توقعت في 
الوقت نفسه عودة النشاط مرة أخرى لمستوياته 
ــن تــجــدد مــشــاركــة الــشــركــة  الــســابــقــة بــدعــم م
متوسطي  وحـــدات  لتمويل  الــدولــة  مــبــادرة  فــي 
ومــحــدودي الــدخــل، بــالــتــوازي مــع الــتــوســع في 
على  حصلت  الــذي  االستهالكي  التمويل  نشاط 

أول رخصة لتفعيله من هيئة الرقابة المالية. 
وأكدت أن النشاط التجاري عاد إلى مستويات ما 
قبل كورونا بداية من شهر يونيو، في حين اقتصرت 
من  الفترة  على  لألزمة  المسبوقة  غير  األضــرار 
منتصف مارس وحتى مايو بسبب إجراءات احتواء 

الفيروس التي اتخذتها الحكومة المصرية.
أمـــا عــلــى مــســتــوى نــشــاط الــتــأمــيــن، سجلت 
بنفس  مقارنة   ،102% بنسبة  ا  نــمــّوً ــرادات  اإليـ
مليون   208 إلى  لتصل  السابق،  العام  من  الفترة 
جنيه، كما ارتفع الدخل التشغيلي إلى 104 مليون 

جنيه، مقابل 52 مليون جنيه بفترة المقارنة. 
وسجلت أقساط التأمين بشركتي ثروة للتأمين 
خالل  جنيه  ملبون   202 الحياة  لتأمينات  وثــروة 
نمو  بنسبة  الــعــام،  مــن  األولـــى  التسعة  األشــهــر 

.264%
ــتــكــالــيــف الــمــجــمــعــة  ــن ارتــفــعــت ال فـــي حــي
نتيجة  جنيه،  مليون   234 ــى  إل  41% بنسبة 
للمجموعة،  الرقمي  التحول  في  االستثمارات 
عدد  وزيــادة  التأمين،  أنشطة  في  والتوسعات 
الدعاية  تكاليف  جــانــب  ــى  إل الــشــركــة،  فـــروع 
توسعية  سياسة  انتهاج  مع  خاصة  والتسويق 

الرقمي. التحول  على  تقوم  جديدة 

منذ بداية أزمة كورونا.. ضمن مبادرة المركزي لدعم القطاع 

السياحي بعائد %8

صافي الربح المعدل انخفض 2% في 9 شهور قبل خصم 

المخصصات والتوسعات

يحيى أبو الفتوح: أصدرنا موافقات ائتمانية بقيمة
3 مليارات جنيه لم تصرف بعد

15% زيادة بالتمويالت الجديدة والمحفظة تصل
إلى 7.3 مليار جنيه.. و264% بأقساط التأمين.. 24% للسيارات

البنك األهلي يضخ 1.5 مليار جنيه
لصالح 20 فندًقا

ا في أنشطة  ثروة كابيتال تحقق نمّوً
التمويل والتأمين رغم كورونا

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس 
إدارة البنك األهلي المصري

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

وزيرة  المشاط،  رانيا  الدكتورة  كشفت 
من  انتهت  ــوزارة  ــ ال أن  ــي،  ــدول ال الــتــعــاون 
من  الثالثة  بالمرحلة  الخاص  الفني  الشق 
مشيرة  ألمانيا،  مع  الديون  مبادلة  برنامج 
إلى أنه من المقرر أن يتم توقيع االتفاقية 
الرئيس  من  كل  بين  المقبل  الشهر  خالل 
عبد الفتاح السيسي والمستشارة األلمانية 

أنجيال ميركل.
وأضافت خالل المائدة المستديرة التي 
عقدتها أمس، أن قيمة الديون التي يجري 
نحو  ــى  إل تصل  مبادلتها  حــول  التباحث 
اإلعداد  حالًيا  ويجري  يــورو،  ماليين   204
أن  إلى  الفتة  البلدين،  بين  االتفاق  لتوقيع 
وخاصة  لمصر  استراتيجي  شريك  ألمانيا 
على الصعيد التنموي، حيث تصل محفظة 
التعاون بين البلدين في مشروعات التنمية 

المستدامة إلى نحو 1.7 مليار يورو.
التي  القطاعات  أن  إلى  الوزيرة  ولفتت 
والــطــاقــة  الـــري  هــي  ــعــاون  ــت ال يتضمنها 
ــات الــصــغــيــرة  ــروعـ ــشـ ــمـ واإلســــكــــان والـ
الفني  والدعم  البيئة  وكذلك  والمتوسطة، 
االجتماعية،  والحماية  والزراعة  والحوكمة 

يومي  خالل  اجتماع  عقد  تم  أنه  موضحة 
الحكومتين  بين  الجاري  الشهر  من  و4   3
األطــراف  بمشاركة  واأللمانية  المصرية 
ــارة األلــمــانــيــة  ــســف كــافــة مــن الــبــلــديــن وال
بالقاهرة والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، 
وبنك التعمير األلماني لوضع اإلطار العام 
للمشروعات التي سيتم تمويلها خالل العام 
المالي  التعاون  اتفاقيات  إطار  في  المقبل 

والفني بين الحكومتين.
شهد  الجاري  العام  إن  الوزيرة  وقالت 
عدة  من  تنموية  تمويالت  على  الحصول 
دوالر،  مليار   7.3 قيمتها  بلغت  جــهــات 
لعدة  دوالر  مــلــيــار   4.5 ــواقــع  ب ــوزعــت  ت
االجتماعي  اإلســكــان  أبــرزهــا  قــطــاعــات 
والمواصالت  والنقل  الصرف  وشبكات 
ــة، والــكــهــربــاء والــطــاقــة،  ــمــوازن ودعـــم ال
الصغيرة  للشركات  دوالر  مليار  و2.7 
والتمويل  البنوك  خالل  من  والمتوسطة 

المباشر.
االستثمار  بنك  أن  المشاط  وأوضحت 
للبنوك  ــورو  يـ مــلــيــار   1.6 وفـــر  األوروبــــي 
المشروعات  لدعم  توجيهها  يتم  المصرية 
الجاري،  العام  والمتوسطة خالل  الصغيرة 
مليون   800 بواقع  المحفظة  تلك  توزعت 
يورو للبنك األهلي، و750 مليون يورو لبنك 

موافقة  على  الــحــصــول  تــم  حيث  مــصــر، 
من  االنــتــهــاء  وجـــاٍر  البنك  إدارة  مجلس 
يــورو  مليون  و92  لتوقيعه،  العقد  إعـــداد 

لبنك القاهرة.
أن  إلى  الدولي  التعاون  وزيــرة  وأشــارت 
المحفظة الجارية بين مصر والبنك الدولي 
على  موزعة  دوالر،  مليار   5.3 قيمتها  تبلغ 
قطاع  أن  إلــى  الفًتا  رئيسية،  قطاعات   9
على  يستحوذ  الصحي  والصرف  اإلسكان 
المقدمة  التمويالت  من  األكبر  النصيب 
قطاع  يليه  دوالر،  مــلــيــار   1.850 بقيمة 
مليون   900 بنحو  االجتماعي  التضامن 
مليون   600 بنحو  النقل  قطاع  ثم  دوالر، 

دوالر.
تركيًزا  هناك  أن  إلــى  المشاط  ولفتت 
كبيًرا على التمويالت التنموية والتي تكون 
على  مالية  ضغوًطا  تمثل  وال  أقل  بفائدة 
الحكومة، وبما يساعد في تحقيق أهداف 

المستدامة. التنمية 
وقالت المشاط إن حجم محفظة التعاون 
األوروبي تصل  االستثمار  بنك  مع  الجارية 
مليار   1.7 منها  دوالر  مليار   2.3 نحو  إلى 
أنه  إلى  الحالي، مشيرة  العام  دوالر خالل 
أنشطة   9 إلــى  التمويالت  تلك  توجيه  تم 
الــتــمــويــالت  أن  مــوضــحــة  ومـــشـــروعـــات، 

دوالر  مليون   120 بقيمة  اتــفــاًقــا  شملت 
الصحي  الصرف  محطة  وتحديث  لتطوير 
أخــرى  دوالر  مليون  و19  بــاإلســكــنــدريــة، 
مــشــروع مصرف  اإلســكــان ضمن  لـــوزارة 

كيتشنر.
أن  إلى  الدولي،  التعاون  وزيرة  وأشارت 
عام 2020 كان عاًما استثنائًيّا على مستوى 
فــيــروس  ــة  أزمـ بسبب  كــافــة  الــعــالــم  دول 
كورونا التي ألقت بظاللها على مخططات 
األطراف  ُمتعدد  التعاون  ليصبح  التنمية، 
لتمكين  الــعــام  لــهــذا  المميزة  السمة  هــو 
التنموية  خططها  اســتــكــمــال  مــن  الـــدول 
التنمية  أهداف  تنفيذ  نحو  قدًما  والمضي 

المستدامة 2030.
مــنــذ  حـــرصـــت  الــــــــوزارة  أن  وذكــــــرت 
ــوة شــركــاء  ــا عــلــى دعـ ــورون ــة ك انـــدالع أزمـ
والثنائيين  األطــــراف  مــتــعــددي  التنمية 
الصحة،  وزارة  بمشاركة  اجتماعات  لعدة 
لمناقشة خطة االستجابة العاجلة لمواجهة 
19، ودعم جهود الدولة في  جائحة كوفيد 
هذا الصدد، وهو ما نتج عنه عدة اتفاقيات 
من  دوالر،  مليون   477 لنحو  تصل  بقيمة 
والصندوق  الدولي  البنك  هم  شركاء  عدة 
واالجتماعي  االقتصادي  لإلنماء  العربي 

واليابان وكندا وبنك التنمية اإلفريقي.

توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 204 ماليين يورو
بين مصر وألمانيا الشهر المقبل

بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة أنجيال ميركل

المشاط: 7.3 مليار دوالر حجم محفظة التمويل التنموي خالل 10 أشهر
بكر بهجت

التكاليف المجمعة 
ترتفع 41% بسبب 

التحول الرقمي 
وزيادة الفروع 

والدعاية والتسويق
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