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أهم األخبار
اضغط على العناوين

متوسط الدوالر يرتفع قرشا 
واحدا وسعر البيع يسجل 15.69 

جنيه في تعامالت اليوم

السيسي يبحث مع رئيس أورنج 
العالمية سبل تعزيز التعاون 
وزيادة استثماراتها في مصر

العربية إلدارة وتطوير األصول: ركاز 
العقارية قدمت عرض شراء على 
أرض زفتي مقابل 1.5 مليار جنيه

أسعار الذهب تسجل 
أدنى مستوى لها

في 4 أشهر

البورصة تتماسك عند مستوى 
10885 نقطة بدعم من 

مشتريات المصريين والعرب

قــال عــاكــف الــمــغــربــي، نــائــب رئــيــس بنك 
وصلت  بقيمة  تمويالت  ضخ  بنكه  إن  مصر، 
إلى مليار جنيه، في غضون 5 أيام فقط، عبر 
المشروعات  لعمالء  الرقمي  القرض  منتج 
للذهاب  الحاجة  دون  والمتوسطة  الصغيرة 

الفروع. إلى 
ــالل مــنــاقــشــات  وأضـــــاف الــمــغــربــي، خــ
الذي  “بافكس”  مؤتمر  من  الثانية  الجلسة 
سي  آي  “كايرو  معرض  فعاليات  ضمن  يأتي 
عديدة  ومحفزات  تيسيرات  وجود  على  تي”، 
لألفراد  سواء  الرقمي  التحول  نحو  لالنتقال 
تحقيق  في  ساهم  الذي  األمر  الشركات،  أو 
المقدمة  اإللكترونية  الخدمات  في  كبير  نمو 
المحافظ  في  المشتركين  عدد  وزيادة  كافة، 

الذكية.
تركز  بـــدأت  الــبــنــوك  إن  الــمــغــربــي  وقـــال 
بمجال  العاملة  الــشــركــات  استقطاب  على 
الشابة،  ــوادرهــا  وك المعلومات  تكنولوجيا 
الرقمنة،  عمليات  من  االستفادة  أوجه  لبحث 
متوقًعا زيادة مطردة في خدمات التكنولوجيا 

المقبلة. الفترة  خالل  المالية 
حرص  مصر  بنك  أن  إلى  المغربي  وأشار 
إلى  الــخــدمــات  وأحــدث  أفضل  تقديم  على 
من  واســع  عــدد  بإطالق  قــام  حيث  عمالئه، 

على  المعتمدة  بوت”  “شات  منها  الخدمات 
استفسارات  على  والرد  االصطناعي،  الذكاء 
“واتساب”  تطبيق  عبر  والمحادثة  العمالء 

الرقمي. البنك  لتدشين  السعي  وكذلك 

شاركت 4 بنوك محلية في تغطية قرض 
مليون   265 إجمالية  بقيمة  األجــل  متوسط 
دوالر، لصالح شركة أوراسكوم للتنمية مصر، 
المالية  المجموعة  وترتيبه  إدارتـــه  وتولت 

هيرميس.
عن  حابي  لنشرة  مطلعة  مصادر  كشفت 
تفاصيل توزيع حصص التمويل بين البنوك 
األربعة المشاركة، الفتة إلى استحواذ البنك 
من  األكــبــر  الحصة  على  الــدولــي  التجاري 
القرض بقيمة 82.5 مليون دوالر تمثل نسبة 

%31.1 من إجمالي قيمة القرض.
شارك  مصر  بنك  إن  المصادر،  وقالت 
بحصة تمويلية بقيمة 78 مليون دوالر بنسبة 
فيما  التمويل،  قيمة  إجمالي  من   29.45%
دوالر  مليون   70 القاهرة  بنك  حصة  بلغت 
سي  بي  إس  إتــش  وبنك   ،26.45% بنسبة 

34.5 مليون دوالر بنسبة 13%.
كما كشفت المصادر، عن أن تسعير العائد 
الذي حصلت  األجل  متوسط  التمويل  على 
عليه أوراسكوم للتنمية يدور حول %4 فوق 
سعر الليبور )متوسط العائد على الدوالر في 

سوق لندن(.
البالغ  القرض  أن  المصادر،  وأوضحت 
قيمته اإلجمالية 265 مليون دوالر، موزع على 

3 شرائح األولى بالجنيه المصري، والثانية 
باليورو، والثالثة بالدوالر األمريكي، إال أنها 

لم تفصح عن قيمة كل شريحة منها.
أوراســكــوم  شركة  أن  المصادر،  وتابعت 
من  أكثر  استخدام  تستهدف  مصر  للتنمية 
تمويل  ــادة  إلعـ الــقــرض  مــن حصيلة   80%

المديونيات القائمة لنحو 11 بنًكا.
هيرميس،  المالية  المجموعة  وأعلنت 
متوسط  قرض  ترتيب  إتمام  اإلثنين،  أمس 

البنك  محافظ  نائب  النجا،  أبــو  رامــي  قــال 
الرقمية  الدفع  خدمات  إن  المصري،  المركزي 
الدولة  تنفيذ خطة  في  وفعااًل  كبيًرا  دوًرا  لعبت 
لجائحة  المحتملة  الــتــداعــيــات  مــع  للتعامل 

كورونا، والحد من انتشار الفيروس.
بالجلسة  كلمته  فــي  النجا  ــو  أب واســتــعــرض 
المالية  التكنولوجيا  ومؤتمر  لمعرض  االفتتاحية 
PAFIX 2020، أمس،  الرقمي   المالي  والشمول 
أصدرها  التي  االحترازية  والتدابير  اإلجراءات 

والتي تضمنت: المصري  المركزي  البنك 
 6 لمدة  والعموالت  الرسوم  جميع  إلغاء   •
والشراء  النقدي  السحب  عمليات  على  أشهر 
ــطــاقــات، وجــمــيــع اســتــخــدامــات  ــب ــواســطــة ال ب

المحمول. الهاتف  محافظ 
السحب  بعمليات  الخاصة  الرسوم  إلغاء   •
بما  أشهر   9 لمدة  المعاشات  لبطاقات  النقدي 
يوفر نحو 100 مليون جنيه ألصحاب المعاشات.

المدفوعة  الالتالمسية  البطاقات  إصدار   •
مقدًما مجاًنا لمدة 9 أشهر حيث تم إصدار نحو 
للمواطنين. المليون بطاقة مجاًنا  مليون ونصف 
فــي خــدمــتــي محافظ  االشــتــراك  إتــاحــة   •
الهاتف المحمول واإلنترنت البنكي دون الحاجة 

البنك. لمقر  للذهاب 
بتكلفة  اإللكتروني،  السداد  مبادرة  إطالق   •
مليون   600 تــقــارب  الــمــركــزي  البنك  يتحملها 
اإللكترونية  القبول  نقاط  زيادة  تم  حيث  جنيه، 
من  المحافظات  بكل  والتجار  الشركات  لــدى 
500 ألف نقطة قبول )نقطة بيع  200 ألف إلى 

استجابة سريع(. رمز  إلكترونية/ 
ضمن  إلكترونية  بيع  نقطة  ألف   17 نشر   •

الحكومية. المدفوعات  تحصيل  ميكنة  مشروع 
الــمــؤقــتــة على  الــعــمــالــة  إعـــانـــة  • صـــرف 
البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول 

1.6 مليون عامل. لنحو 
الوطنية  الدفع  بطاقات  استخدام  تعميم   •
الحكومية  المرتبات  جميع  صرف  في  “ميزة” 
من  أكثر  وتجديد  إحالل  خالل  من  والمعاشات 

.2021 11 مليون بطاقة حتى نهاية 
المركزي  البنك  حرص  إلى  النجا،  أبو  ولفت 
لتطبيقات  التنظيمي  المختبر  ــشــاء  إن عــلــى 
 Regulatory المبتكرة  المالية  التكنولوجيا 
تشجيع  فــي  هــام  ــدور  ب يقوم  ــذي  ال  Sandbox
مع  المصرية  بالسوق  التطبيقات  هــذه  إطــالق 
مراعاة متطلبات الحفاظ على سالمة واستقرار 

المالي. النظام 
وقال أبو النجا، إنه بالتوازي مع هذه الجهود، 
أطــلــق البنك الــمــركــزي الــعــديــد مــن الــمــبــادرات 

والــتــحــول  ــي  ــمــال ال ــشــمــول  ال ــداف  ــ أهـ لتحقيق 
المزيد  ضخ  على  البنوك  شجع  حيث  الرقمي، 
من التمويالت بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نتج 
عنها نمو في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه 

مليون  لعدد  جنيه  مليار   213 بقيمة  المشروعات 
و81 ألف مشروع خالل الفترة من ديسمبر 2015 
وحتى سبتمبر 2020، بجانب إطالق مبادرة “رواد 
النيل” لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد 
الفكرة  من  بدًءا  الصغيرة  والمشروعات  األعمال 
وكذلك  والتوسع  والنمو  الشركة  تأسيس  وحتى 

تشجيع االبتكار.
ــد من  ــعــدي ــابـــع: قــمــنــا أيـــًضـــا بـــإطـــالق ال وتـ
المصري،  االقتصاد  قطاعات  لدعم  المبادرات 
منها مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي 
ــرى، ومـــبـــادرات  ــكــب والــمــقــاوالت لــلــشــركــات ال
لــمــســانــدة الــقــطــاع الــســيــاحــي والــعــامــلــيــن بــه، 
ومتوسطي  لمحدودي  العقاري  للتمويل  وأخرى 
الدخل، بجانب مبادرات دعم العمالء المتعثرين 

من الشركات واألفراد.
وأكد أبو النجا، أن الشمول المالي يأتي على 
المصري  المركزي  البنك  أجندة  أولويات  رأس 
االقــتــصــادي  النمو  تعزيز  فــي  ألهميته  نــظــًرا 
إلى  الفًتا  المستدامة،  التنمية  أهداف  وتحقيق 
المصري  المركزي  يقوم  المنطلق  هذا  من  أنه 
وطنية  استراتيجية  إلعـــداد  بالتنسيق  حالًيا 
بين  التنسيق  حاليا  يتم  حيث  المالي،  للشمول 
واضحة  ورؤية  أهداف  لوضع  المعنية  الجهات 
المؤشرات  على  االتفاق  تتضمن  لالستراتيجية، 

األولويات. وتحديد  المالي  للشمول  الرئيسية 

للتنمية  »أوراســكــوم  شركة  لصالح  األجــل 
مصر« بإجمالي مبلغ 265 مليون دوالر بفترة 

سداد 7 سنوات.
الشركة  إن  بــيــان،  فــي  هيرميس  وقــالــت 
النحو  على  الحصيلة  باستخدام  ستقوم 
إلعادة  دوالر  مليون   215 يعادل  ما  التالي: 
إلى  جانب  إلــى  القائمة،  الــقــروض  تمويل 
دوالر  مليون   50 إلى  إضافية تصل  شريحة 
لتمويل  عامين  مــدى  على  للسحب  متاحة 

لرؤية  وفًقا  المستقبلية  التوسعية  الخطط 
الشركة.

وأوضحت أن فترة سداد القرض تمتد إلى 
7 سنوات مع فترة سماح سنتين ونصف بما 
يتماشى مع رؤية إدارة الشركة ويتيح الفرصة 
بتوجيه النفقات الرأسمالية بالشكل األنسب 
مع استقرار األوضاع وكذلك مراعاة لظروف 

تأثير انتشار وباء كورونا المستجد.
دور  هيرميس  المالية  المجموعة  وتولت 

المستشار المالي الحصري والمدير األوحد 
bookrun� )والمروج األوحد ومرتب الصفقة 

.)ner
المنتدب  العضو  العيوطي،  ماجد  وقــال 
بقطاع الترويج وتغطية االكتتابات بالمجموعة 
المالية هيرميس، إن صفقة تمويل أوراسكوم 
قبل  من  جيد  بشكل  استقبالها  تم  للتنمية 
المقرضين  إقبال  مبين في  كما هو  السوق 
الثقة  يعكس  ما  وهو  فيها،  المشاركة  على 

والمالءة  العمل  نموذج  وقوة  بمكانة  الكبيرة 
»أوراسكوم  بها شركة  تتمتع  التي  االئتمانية 

للتنمية مصر«.
وأيًضا أفصحت شركة أوراسكوم للتنمية 
توقيع  أمــس، عن  للبورصة  بيان  مصر، في 
قرض  على  للحصول  بنوك   4 مع  اتفاقية 
مشترك بقيمة 265 مليون دوالر، وتولت بنوك 
 »HSBC«و والقاهرة  ومصر  الدولي  التجاري 
دور المرتبين الرئيسين، فيما تولى التجاري 

الدولي دور وكيل التسهيل.
بــدور   »MHR & Partners« مكتب  وقـــام 
ــوم  »أوراســك لشركة  الــقــانــونــي  المستشار 
للتنمية مصر« بينما قام مكتب »حلمي وحمزة 
للبنوك  القانوني  المستشار  بدور  وشركاه« 

المقرضة.
ــامــصــي، الــرئــيــس  ــحــم ــر ال ــال عــم ــ وقـ
للتنمية مصر،  أوراسكوم  لشركة  التنفيذي 
اتفاق  في  المشاركة  البنوك  ودعم  ثقة  إن 
تحسين  شأنه  من  العقود  وتوقيع  التمويل 
شروط التسهيل لتتوافق مع المركز المالي 

للشركة. والتشغيلي 
مراعاة  تم  أنــه  إلــى  الحمامصي،  ولفت 
تأثير جائحة كورونا على الوضع الحالي عند 
كفترة سداد  7 سنوات  لمدة  القرض  توفير 
وسنتين ونصف سماح، مؤكًدا أن تمديد فترة 
استحقاق يالئم ملف الشركة المالي وخطة 

توسعاتها مما يمكنها من النمو.

خدمات الدفع الرقمية لعبت دوًرا فعاًلا في الحد من انتشار كورونا

رامي أبو النجا:

الشمول المالي يأتي على رأس أولويات أجندة المركزي

بنك مصر ضخ مليار جنيه خالل 
5 أيام عبر القرض الرقمي

عاكف المغربي:

الحصص الكاملة لقرض أوراسكوم للتنمية مصر

تولت المجموعة المالية هيرميس ترتيبه بقيمة 265 مليون دوالر وبأجل 9 أعوام ونصف 

التجاري الدولي يستحوذ على الحصة األكبر 82.5 مليون دوالر ..ومصر يشارك بقيمة 78 مليوًنا والقاهرة 70 مليوًنا

فاروق جمال

قال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك 
القاهرة، إن بنكه استطاع اجتذاب 60 ألف عميل 
لخدمة اإلنترنت البنكي خالل عام ونصف، وهو ما 
المواطنين  أعــداد  في  كبيرة  زيــادة  هناك  أن  يعني 
الذين باتت لديهم القدرة على التعامل مع اإلنترنت، 
األمر الذي ساهم في زيادة الخدمات اإللكترونية.

مصرفه  أن  القاهرة،  بنك  رئيس  نائب  وأضــاف 
يتيح  له  رقمي  فــرع  أول  الماضي،  األسبوع  أطلق 
البنكية  الــمــعــامــالت  مــن  الــعــديــد  ــراء  إجـ للعمالء 

بسهولة.
الثانية  الجلسة  مناقشات  خــالل  حجازي،  وتابع 

ــفــيــذي  ــن ــت ــوس، الـــرئـــيـــس ال ــ ــم سـ ــريـ قــــال كـ
األهلي  بالبنك  المصرفية  التجزئة  لمجموعة 
محفظة  أول  ــق  أطــل مــصــرفــه  إن  ــمــصــري،  ال
عام  المحلية  المصرفية  بــالــســوق  إلكترونية 
تحقيق  نحو  االنــطــالق  بــدايــة  وكــانــت   ،2013

المالي. الشمول 
المحافظ  عـــدد  ارتــفــاع  عــن  ســـوس  وكــشــف 
ألف   500 بنحو  األهلي  البنك  لدى  اإللكترونية 
إلى  لتصل  كــورونــا،  ــة  أزم فــتــرة  خــالل  محفظة 

محفظة. مليون   1.7
التجزئة  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وأكــد 

 – المالية  التكنولوجيا  مؤتمر  من  أمــس  المعنقدة 
بافكس، الذي يأتي ضمن فعاليات معرض كايرو آي 
سي تي، أن البنوك نشيطة في مجال طرح الخدمات 
تعزيز  يشجع  المركزي  البنك  وأن  المتنوعة،  المالية 

الخدمات اإللكترونية وتحقيق الشمول المالي.
ببنك  اإللــكــتــرونــيــة  المحفظة  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
عــمــيــل عند  نــحــو 1500  تــضــم  كــانــت  ــقــاهــرة  ال
عميل،  ألــف   500 إلــى  وصلت  ولكنها  تأسيسها، 
القاهرة  بنك  أن  مؤكًدا  الماضيين،  العاميين  خالل 
والمنتجات  الخدمات  أفضل  تقديم  نحو  يسعى 

الرقمية إلى عمالئه.

زاد  نــت  األهــلــي  عــمــالء  ــدد  عـ أن  الــمــصــرفــيــة 
عميل،  مليون   4.8 إلى  ووصل  تقريًبا  الضعف 

كورونا. فترة  خالل  عميل  مليون   2.6 بزيادة 
الثانية  الجلسة  مناقشات  خــالل  ســوس،  ولفت 
من مؤتمر التكنولوجيا المالية – بافكس الذي يأتي 
أن  إلــى  تــي،  سي  آي  كايرو  معرض  فعاليات  ضمن 
مصرفه يفتح يومّيًا نحو 5 آالف حساب بنكي جديد، 
وهو ما يتطلب حضور العميل لزيارة الفرع، ومن ثم 
يجب التوسع في تقديم مزيد من الخدمات إلكترونًيّا، 
بما يسهم في التيسير على العمالء وتقليص الحاجة 

للذهاب إلى صاالت الفروع.

البنك األهلي فتح 500 ألف محفظة إلكترونية جديدة خالل أزمة كوروناارتفاع أعداد مشتركي المحفظة اإللكترونية ببنك القاهرة إلى 500 ألف

كريم سوس:حازم حجازي:

أمنية إبراهيم

رامي أبو النجا نائب محافظ البنك 
المركزي المصري

عاكف المغربي 
نائب رئيس بنك مصر

كريم سوس الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية بالبنك األهليحازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة

القرض موزع على 3 شرائح 
بالجنيه واليورو والدوالر.. 

والشركة تستهدف تمويل 
مديونيات قائمة لنحو 11 بنًكا

العائد على
 التمويل يدور حول

 4% فوق
 سعر  الليبور

ماجد العيوطي العضو المنتدب بقطاع الترويج 
وتغطية االكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس

عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي 
لشركة أوراسكوم للتنمية مصر

https://te.eg/sl/Agda3-Sha7na
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