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أهم األخبار

اضغط على العناوين

البورصة تتماسك أعلى 
11000 نقطة بدعم 

مشتريات العرب واألجانب

التعاون الدولي: الحكومة تسعى 
لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في 

التحول نحو االقتصاد األخضر

الرقابة المالية: 30 ديسمبر 
آخر موعد لضم عنصر نسأيي 

لمجالس ٕادارات الشركات

راية القابضة توافق على المضي 
بإجراءات استحواذ قطاع التجارة 

URC و i2 والتوزيع على

ٕايجيتك للكابالت توقع عقد 
لصالح المصرية لنقل الكهرباء 
لتنفيذ مركز التحكم اإلقليمي

المالية  ــي  وزارتـ فــي  ممثلة  الحكومة  تستعد 
من  جــديــدة  دفعة  لصرف  والصناعة  والــتــجــارة 
المقبل،  األسبوع  خالل  المصدرين،  مستحقات 
الفوري  السداد  مبادرة  ضمن  شركة   500 تضم 

التي تم إطالقها بالتعاون مع البنك المركزي.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خالل 
القيمة  إن  أمس،  الوزارتان  الذي عقدته  المؤتمر 
شركات  من  ــى  األول الدفعة  عليها  حصلت  التي 
شركة،   50 تضم  والتي  الفوري  السداد  مبادرة 
البنوك  تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه، صرفتها 

األربعة المشاركة في المبادرة.
 23 قيمتها  تبلغ  التي  المبادرة  في  ويشارك 
المصري  األهــلــي  البنك  مــن  كــل  جنيه،  مليار 
بحصة  مصر  وبنك  جنيه،  مليارات   8 بحصة 
لتنمية  الــمــصــري  والــبــنــك  جــنــيــه،  مــلــيــارات   5

وبنك  جــنــيــه،  مــلــيــارات   8 بحصة  الـــصـــادرات 
ملياري جنيه. بحصة  القاهرة 

للمبادرة  الفعلية  القيمة  أن  معيط  وأضـــاف 
تصل إلى نحو 20 مليار جنيه بعد خصم النسبة 
المقابلة للسداد الفوري والبالغة %15، الفًتا إلى 
المبادرة هي األســرع في اإلطــالق حيث  أن هذه 
قبل شهر فقط  بشأنها  األولية  المحادثات  بدأت 

من اآلن.
وأوضح الوزير أن الدفعة الثانية المقرر صرفها 
المقبل وتحديًدا يوم 15 ديسمبر، تضم  األسبوع 
500 شركة، فيما يبلغ عدد الشركات التي سيتم 
من  أكــثــر  ديسمبر   31 ــوم  ي مستحقاتها  صــرف 

1300 شركة.
الجاري  الــعــام  بنهاية  أنــه  إلــى  الــوزيــر  وأشـــار 
ومساندة  لدعم  المصروفة  المبالغ  قيمة  ستصل 
المصدرين إلى نحو 28 مليار جنيه موزعة على ما 
تم صرفه منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي، 

وما تم تخصيصه في مبادرة السداد الفوري.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
لصندوق  المتقدمة  الشركات  عدد  إجمالي  أن 
السداد  مبادرة  من  لالستفادة  الصادرات  تنمية 
بلغ  الماضي  نوفمبر  شهر  نهاية  حتى  الفوري 
المختلفة  البرامج  على  مــوزعــة  شركة   1580
إلى أن 480 شركة تقدمت خالل  كافة، مشيرة 

األسبوع األخير فقط. 
طلبات  من  االنتهاء  تم  إنــه  الــوزيــرة،  وقالت 
الصرف  شــهــادات  ــدار  إصـ ــاٍر  وجـ شــركــة   845
جنيه،  مليار   7.2 بقيمة  المستحقة  بالمبالغ 
شهادات  إصــدار  اآلن  حتى  تم  أنه  إلى  مشيرة 
صرف من صندوق تنمية الصادرات لعدد 155 

شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.
مراجعة  يجري حالًيا  أنه  إلى  وأشارت جامع 
بالقطاع  الخاص  األعباء  لرد  الجديد  البرنامج 
األول  الــمــقــام  فــي  يعتمد  والـــذي  الــتــصــديــري، 
سواء  بعينها  لقطاعات  المساندة  تقديم  على 
ــم حــكــومــي كــاألســمــنــت  ــى دعـ ــي تــحــتــاج إلـ ــت ال

تحقق  التي  القطاعات  وأيــًضــا  والسيراميك، 
الوطني. لالقتصاد  قيمة مضافة 

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتم االنتهاء من 
كل البنود التي يرتكز عليها البرنامج واشتراطاته 
هناك  أن  موضحة  المقبل،  يناير  شهر  بنهاية 
العديد من المشاورات التي تجري حالًيا مع جميع 
المحادثات  إلى جانب  بالبرنامج  المعنية  الجهات 
مع المجالس التصديرية للتعرف على مقترحاتهم.

ــيــس مــجــلــس إدارة  ــال هــشــام عــكــاشــة رئ ــ وق
لرد  تأتي  المبادرة  إن  المصري،  األهلي  البنك 
ما  المصدرة،  للشركات  المتأخرة  المستحقات 
سيكون له دور كبير في إنعاش القطاع التصديري 

وتنشيط الشركات لرفع المعدالت.
تساهم  ــادرات  ــمــب ال هــذه  مــثــل  أن  وأضـــاف 
ــم الــشــركــات  بــصــورة كــبــيــرة فــي مــســانــدة ودعـ
إنتاجيتهم  زيـــادة  على  العمل  فــي  لالستمرار 
لالقتصاد  ممكنة  استفادة  أكبر  تحقيق  وبالتالي 
وإطالقها  الــمــبــادرة  إنــجــاز  أن  موضًحا  كــكــل، 

التعاون  على  يدل  ما  وهو  قياسي  وقت  في  تم 
المصرفي. والقطاع  الحكومة  بين  الكبير 

 وقال محمد األتربي رئيس مجلس إدارة بنك 
مصر،  في تصريحات لنشرة حابي الصادرة عن 
بوابة حابي جورنال، إن القيمة التي صرفها البنك 
الماضي  األســبــوع  الشركات  من  ــى  األول للدفعة 
بلغت أكثر من 70 مليون جنيه، وهي مجرد بداية 

وخطوة أولى من المبادرة.
وأضاف أن حصة البنك من المبادرة تصل إلى 
الثانية  5 مليارات جنيه، وسيتم صرف الدفعتين 

والثالثة منتصف ونهاية الشهر الجاري.
وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن القطاع 
المصرفي داعم دائم لخطط الحكومة في مساندة 
الشركات، وهو ما ظهر بصورة واضحة من خالل 
التي تم إطالقها استعداًدا  المبادرات االستباقية 
عدد  أن  ــى  إل ــا  الفــًت وتبعاتها،  ــا  كــورون لجائحة 
المبادرات التي تم إطالقها وصل إلى 17 مبادرة.

الحكومة  بين  المستمر  التنسيق  أن  وأضــاف 

والبنك المركزي ساهم في إطالق المبادرة وبدء 
فعلّيًا  البنوك  وبــدأت  وجيزة،  فترة  في  تطبيقها 
في الصرف، وهو ما يأتي للحفاظ على معدالت 
التشغيل والعمالة، واالستفادة من السيولة الكبيرة 
يبشر  مــا  الــمــصــرفــي،  الــقــطــاع  بها  يتمتع  الــتــي 
خالل  اإليجابية  المعدالت  من  العديد  بحدوث 

السنوات المقبلة.
رئيس  سلطان  ميرفت  كشفت  جانبها  ومــن 
البنك المصري لتنمية الصادرات، أن حصة البنك 
بالشركات  الخاصة  الفوري  السداد  مبادرة  من 
المصدرة عن مستحقاتهم المتأخرة تصل إلى نحو 

8 مليارات جنيه.
وأضافت أن البنك صرف نحو 580 مليون جنيه 
يمثل نحو %53 من إجمالي  لعدد 20 شركة، ما 
القيمة التي تم صرفها عبر البنوك األربعة، مشيرة 
إلى أن بنك تنمية الصادرات شريك مع صندوق دعم 
الصادرات منذ عام 2017 واآلن أصبح التعاون أكبر 

مع دخول البنوك إلى مبادرة السداد الفوري.

الحكومة تصرف الدفعة الثانية من مستحقات 500 شركة مصدرة األسبوع المقبل

ضمن مبادرة السداد الفوري بالتعاون مع 4 بنوك

وزير المالية: سداد متأخرات أكثر من 1300 شركة أخرى بنهاية ديسمبر

وزيرة الصناعة: نتوقع االنتهاء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات في يناير القادم
بكر بهجت

المصري  المصرفي  القطاع  بنوك  نجحت 
مليار   43 بنحو  االئتمانية  زيادة محافظها  في 
لترتفع  الماضي،  أغسطس  شهر  خالل  جنيه 
البنوك  لدى  العمالء  قروض  محفظة  إجمالي 
 2.205 مقابل  جنيه،  تريليون   2.248 ــى  إل

.2020 تريليون في يوليو 
على  الحكومية  غير  القروض  وتستحوذ 
قروض  إجمالي  من  جنيه  تريليون   1.554
نصيب  يــبــلــغ  فــيــمــا  ــي،  ــمــصــرف ال ــطــاع  ــق ال
بيانات  بحسب  جنيه،  مليار   694 الحكومة 

المصري. المركزي  البنك 
الحكومة  لغير  ــراض  اإلقـ أرصـــدة  وزادت 
جنيه  مليار   28.22 بقيمة  المحلية  بالعمالت 
خالل شهر أغسطس، فيما تراجعت بالعمالت 

2.5 مليار جنيه. تعادل  بقيمة  األجنبية 
رصيد  ارتفاع  المركزي،  بيانات  وأظهرت 
المحلية  بالعملة  العائلي  للقطاع  اإلقــراض 
شهري،  أساس  على  جنيه  مليار   14.5 بقيمة 
456.35 مليار جنيه بنهاية أغسطس،  ليسجل 
 14.6 بقيمة  الطبيعيين  لألفراد  ارتفع  كما 

450.77 مليار جنيه. مليار جنيه ليسجل 
بالعمالت  اإلقــراض  رصيد  تراجع  بينما 
ــطــاع الـــعـــائـــلـــي ولـــألفـــراد  ــق ــل األجـــنـــبـــيـــة ل
و77  جــنــيــه  مــلــيــون   81 بقيمة  الطبيعيين 

التوالي. على  جنيه  مليون 
نحو  البنوك  جذبت  الودائع،  صعيد  وعلى 
خالل  جديدة  إيداعات  جنيه  مليار   110.27
ــع  ودائ إجــمــالــي  لتصل  الــمــاضــي،  أغسطس 
جنيه،  تريليون   4.89 إلى  المصرفي  القطاع 
ــيــارات جــنــيــه ودائـــع  810 مــل ــواقــع  مــوزعــة ب
الحكومة. لغير  تريليون جنيه  و4.08  حكومية 

الودائع  زيــادة  المركزي،  بيانات  وأظهرت 

 3.4 ــى  إل المحلية  بالعملة  الحكومية  غير 
تريليون جنيه مدعومة بزيادة ودائع القطاعين 
الخاص والعائلي إلى 434.5 مليار جنيه و2.9 

التوالي. على  تريليون جنيه 
بالعملة  المقيمين  غير  ودائــع  شهدت  كما 
جنيه  مــلــيــار   1.4 بقيمة  ــا  تــراجــًع المحلية 

بنهاية أغسطس. ملياًرا   11.89 لتسجل 
ــع غــيــر  ــ ــودائـ ــ ــد الـ ــيـ ــع رصـ ــراجــ ــ فــيــمــا ت
يعادل  بما  األجنبية  بالعمالت  الحكومية 
ملياًرا   663.5 لتسجل  جنيه،  مليون   845
ــع  ودائ انــخــفــاض  بسبب  أغــســطــس،  بنهاية 
جنيه  مليار   1.87 يوازي  بما  العائلي  القطاع 

ملياًرا.  457.3 عند  لتستقر 
ودائــعــه  قيمة  فــرفــع  الــخــاص  القطاع  أمــا 
بنهاية  ملياًرا   166.89 إلى  األجنبية  بالعملة 
أغسطس، مقابل 166.2 مليار جنيه في يوليو 
ودائعهم  المقيمين  غير  خفض  فيما  السابق، 
ماليين   305 بقيمة  األجنبية  العمالت  مــن 

7.5 مليار جنيه. لتستقر عند  جنيه 
ــاق مــتــصــل، ضــخ الــمــســتــثــمــرون  وفـــي ســي
أذون  فــي  دوالر  مليار   2.57 نحو  األجــانــب 
أغسطس،  شــهــر  خــالل  الــمــصــريــة  الــخــزانــة 
في  األجنبية  االستثمارات  محفظة  لترتفع 
األذون إلى 13.29 مليار دوالر، مقابل 10.72 

مليار دوالر في نهاية شهر يوليو 2020.
الخزانة  أذون  استثمارات  المركزي  وينشر 
على  بالدوالر  احتسابها  وتم  بالجنيه،  مقومة 
أساس آخر متوسط لسعر بيع العملة األمريكية 
 16.0336 والبالغ  وأغسطس  يوليو  شهري  في 

جنيه لألول، و15.9108 جنيه للثاني.
وبـــدأت اســتــثــمــارات األجــانــب فــي السوق 
خالل  الزيادة  إلى  العودة  في  المحلية  الدين 
على  تتراجعت  أن  بعد  الماضي،  يونيو  شهر 
كورونا  جائحة  تداعيات  بفعل  أشهر   3 مدار 

العالمية. المال  على أسواق 

البنوك ترفع محافظها االٔيتمانية 

بقيمة 43 مليار جنيه في شهر واحد

وتجذب 110 مليارات جنيه إيداعات جديدة لتناهز إجمالي الودائع 4.9 تريليون جنيه

فهد حسين

األجنبية  العمالت  أرصـــدة  سجلت 
ــن الــنــقــد  ــاطــي مــصــر مـ ــي داخــــل احــت
مليون   352 قيمتها  ــادة  زيـ األجــنــبــي، 
الماضي،  نوفمبر  شهر  خــالل  دوالر، 
مقابل  دوالر،  مــلــيــار   35.035 لتبلغ 
أكتوبر. نهاية  في  دوالر  مليار   34.683

الزيادة في امتصاص  وساعدت هذه 
ــن: الـــذهـــب ووحــــدات  ــ ــل م ــع كـ ــراجـ تـ

للممتلكات  التنفيذي  المجلس  اختار   
التأمين،  لشركات  المصري  االتحاد  في 
لشركة  المنتدب  العضو  مــهــران،  محمد 

مكونات  ضمن   SDRs الخاصة  السحب 
األجنبي،  النقد  من  البالد  احتياطي 
دوالر،  مليون   350 بنحو  تراجعا  حيث 
و104  لــألول  دوالر  مليون   246 بواقع 
البنك  لبيانات  وفًقا  للثانية،  ماليين 

المصري. المركزي 
النقد  احتياطي  على  ذلك  وانعكس 
طفيفة  زيـــادة  ســجــل  الــذي  األجــنــبــي 
خــالل  دوالر،  مــلــيــونــي  بــنــحــو  لــلــغــايــة 
مليار   39.222 ليبلغ  نوفمبر،  شهر 
دوالر  مــلــيــار   39.220 مــقــابــل  دوالر، 

خلًفا  للمجلس  رئــيــًســا  للتأمين  ألــيــانــز 
لشركة  السابق  الرئيس  مختار”  لـ”مؤمن 
مصر  شــركــات  إحـــدى   – للتأمين  مــصــر 

لقابضة. ا
ــحــاد، فــي بــيــان أمـــس، بــأن  ــاد االت وأفـ
جودة  عمر  من  كل  بين  جاءت  االنتخابات 

الماضي. أكتوبر  في 
ــب تـــفـــاصـــيـــل مـــكـــونـــات  ــســ ــحــ ــ وب
رصيد  انخفض  األجنبي،  االحتياطي 
في  دوالر  مــلــيــار   4.082 ــى  إل الــذهــب 
في  دوالر  مليار   4.328 مقابل  نوفمبر، 
وحدات  أرصدة  تراجعت  كما  أكتوبر، 
110 مليون  SDRs إلى  السحب الخاصة 

دوالر. مليون   214 مقابل  دوالر، 
ــان احــتــيــاطــي مــصــر مــن الــنــقــد  ــ وك
من  بــدًءا  الصعود  عــاود  قــد  األجنبي 
انخفاض  موجة  بعد   ،2020 يونيو  شهر 

لتأمين  مــصــر  لــشــركــة  الــمــنــتــدب  الــعــضــو 
ليحصل  مــهــران،  ومــحــمــد  الــمــمــتــلــكــات، 
ــن األعــضــاء،  ــا م 15 صــوًت ــر عــلــى  األخــي

جودة. لعمر  أصوات   8 مقابل 
التنفيذي  المجلس  أن  االتحاد  وأضاف 
ــا أحــمــد مــرســي  ــًض ــار أي لــلــمــتــلــكــات اخــت

تداعيات  بفعل  أشهر   3 لنحو  دامــت 
نحو  ليسترد  العالمية،  كــورونــا  أزمــة 
شهور  في  فقده  مما  دوالر  مليار   3.22

األزمة.
الدولية  مصر  احتياطيات  وانخفضت 
في  عــام،  مــن  أكثر  منذ  األولــى  للمرة 
تداعيات  بفعل  الماضي،  مــارس  شهر 
مليار   5.4 بنحو  لــتــتــراجــع  الــجــائــحــة، 
في  مليار   3.1 ونحو  مــارس،  في  دوالر 
بإجمالي  مايو،  دوالر في  ومليار  أبريل، 

دوالر. مليار   9.5 قيمته  تراجع 

للتأمين  مصر  لشركة  المنتدب  العضو 
ــكــات نـــائـــًبـــا لــلــرئــيــس  ــل ــي مــمــت ــل ــاف ــك ــت ال

. كية لتز با
الــمــجــلــس  مــــدة  أن  ــر  ــذكـ ــالـ بـ ــر  ــديـ جـ
التأمين  بــاتــحــاد  للممتلكات  التنفيذي 

.2021 فبراير  شهر  في  تنقضي 

ارتفاع رصيد العمالت يقي احتياطي النقد
األجنبي من تراجع الذهب

محمد مهران رٔييًسا لتنفيذي الممتلكات
باتحاد التأمين وأحمد مرسي نأيًبا

االحتياطي يسجل زيادة طفيفة خالل نوفمبر ليصل إلى 39.222 مليار دوالر

خلًفا لـ”مؤمن مختار”

حابي

حابي

ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادراتطارق فايد رئيس بنك القاهرةمحمد األتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصرنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعةالدكتور محمد معيط وزير المالية هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري
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