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أهم األخبار

اضغط على العناوين

السيسي لماكرون: ما يشهده 
العالم من تحديات هائلة يفرض 
علينا التعاون والعمل المشترك

أسعار النفط تتراجع وسط 
تصاعد اإلصابات بفيروس كورونا 

والتوتر بين واشنطن وبكين

أسيك للتعدين تعتمد 
اتفاقية إعادة جدولة قرض 

بنك مصر لجالس روك

رئيس الوزراء يبحث 
آليات تسوية مديونيات 

هيئة السكة الحديد

مصر تبيع أذون خزانة 
بمليار دوالر بمتوسط 

عائد 3.39%

للتنمية  اإلداريـــــة  الــعــاصــمــة  شــركــة  ضــخــت 
مليون   390 –نحو  دوالر  مليون   25 العمرانية 
الــعــام  خـــال  التكنولوجيا  أعــمــال  فــي  جــنــيــه– 
الرقمي  الشق  مشروعات  على  موزعة  الجاري، 
األمني  والسيطرة  التحكم  مركز  تتضمن  والتي 
العاصمة،  بيانات  ومركز  المدينة  إدارة  ومركز 
المصرية  الشركة  إنشاءها  تتولى  التي  والشبكات 

لاتصاالت.
قطاع  رئــيــس  خليل  محمد  المهندس  ــال  وقـ
لنشرة  ــة  ــ اإلداري العاصمة  بشركة  التكنولوجيا 

إن  جــورنــال،  بوابة حابي  الــصــادرة عن  »حــابــي« 
الشركة وقعت عقود مقاوالت خاصة بمشروعات 
يعادل  –ما  دوالر  مليون   150 بقيمة  التكنولوجيا 
وكــان  الــجــاري،  الــعــام  خــال  جنيه–  مليار   2.4
التبعات  أن  إال  بالكامل،   تنفيذها  يتم  أن  مقرًرا 
التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا، وصعوبات 
االستيراد دفعت الشركة إلى مد فترة تنفيذ تلك 
انتقال  تأجيل  قرار  مع  بالتوافق  وذلك  األعمال، 

الوزارات إلى الحي الحكومي.
يجري  التي  المشروعات  أن  إلى  خليل  ولفت 
بحسب  تسير  التكنولوجيا  قطاع  فــي  تنفيذها 
الجدول الزمني المتفق عليه مع الشركات، وذلك 

تأهًبا الستقبال الحكومة في المقرات الجديدة.

إقامة  األمريكية  هانيويل  شــركــة  وتــتــولــى 
األمني  الشق  إلدارة  والسيطرة  التحكم  مركز 
 2.2 إلى  تصل  بتكلفة  اإلدارية،  العاصمة  في 
بينما  الــعــاصــمــة،  مــع  بــالــشــراكــة  جنيه  مليار 
توريد  بمناقصة  مصر  اتصاالت  شركة  فازت 
لتوفير  المدينة،  إدارة  أنظمة  وتشغيل  وتنفيذ 
الفني  والدعم  التكنولوجية  الخدمات  وتقديم 
العقد  توقيع  وتــم  الجديدة،  العاصمة  داخــل 

الماضي. ديسمبر  في  معها 
ــة  اإلداري العاصمة  بيانات  لمركز  وبالنسبة 
بإنشائه  الخاص  العقد  توقيع  تم  فإنه  الجديدة، 
شركة  مع  الماضي  يناير  في  وإدارتــه  وتشغيله 

أورنج مصر لاتصاالت.

شركة  فــي  التكنولوجيا  قــطــاع  رئــيــس  وتــابــع 
أي  تطرأ  لــم  اآلن  حتى  أنــه  ــة،  ــ اإلداري العاصمة 
األسعار  وفق  الشركة  وتعمل  التكلفة،  في  زيادات 
التي تم وضعها مع بداية التنفيذ الخاص بمراكز 

التحكم والسيطرة، وأيًضا أعمال الشبكات.
بالبنية  الخاص  الشراكة  نموذج  تكلفة  وتصل 
التحتية للشبكات واالتصاالت بالمرحلة األولى من 
المشروع، إلى نحو 8 مليارات جنيه، موزعة بين 4 
مليارات جنيه تكلفة المقرات والمباني واألعمال 
العاصمة  شركة  ستتولى  التي  الكهروميكانيكية 
اإلدارية تنفيذها، و4 مليارات أخرى لمد الشبكات 
وفق  وذلك  الشركات،  ستتوالها  التي  والخدمات 
االتصاالت،  شركات  بها  قامت  التي  الــدراســات 

العاصمة  بشركة  التكنولوجيا  قطاع  خطة  وأيًضا 
اإلدارية.

للجودة   الموحد  العقد  بتطورات  بتعلق  وفيما 
نقلت  الــشــركــات،  مــع  توقيعه  سيتم  ــذي  ال  ،SLA
جــريــدة »حــابــي«  فــي عــدد األحــد الماضي عن 
رئيس قطاع التكنولوجيا، قوله إن شركة العاصمة 
إنهاء  مــن  اقتربت  العمرانية  للتنمية  ــة  ــ اإلداري
سيتم  والـــذي  العقد،  ببنود  الخاصة  الصياغة 
توقيعه مع جميع الشركات التي تقدم خدماتها في 
العاصمة مثل االتصاالت والغاز والكهرباء والمياه 
والمواصات، مشيًرا إلى أن الشركة تستعد حالًيا 
لرفع العقد بعد االنتهاء من صياغته إلى الجهاز 

القومي لاتصاالت لمراجعته واعتماده.

في  السياحة  قطاع  لدعم  جديدة  خطوة  في 
أعلن  كــورونــا،  جائحة  أزمــة  تداعيات  مواجهة 
عن  اإلثنين،  أمــس  المصري،  المركزي  البنك 
دعم  بمبادرتي  العمل  مد  قرارات شملت  حزمة 
للعاملين  التجزئة  ــروض  وقـ السياحة،  قــطــاع 
بقطاع السياحة، لمدة عام إضافي ينتهي بنهاية 
2021، وإدخال تعديات جديدة على بعض بنود 
مبادرتي إحال وتجديد الفنادق وسداد الرواتب 

ومصروفات التشغيل بضمان وزارة المالية.
المنشآت  رئيس غرفة  المصري،  عــادل  وأكــد 
السياحية، أن تمديد البنك المركزي لتلك المبادرة 
القروض  عماء  استحقاقات  ترحيل  عن  فضًا 
في  العاملين  من  العقاري  والتمويل  االستهاكية 
قطاع السياحة بادرة حكومية إيجابية، جاءت في 
عجلته  دوران  سيعاود  متى  القطاع  يعلم  ال  وقت 

التشغيلية بسبب تداعيات الجائحة.
به من  أن عــدًدا ال بأس  المصري،  وأضــاف 
رواتــب  صــرف  من  تمكنت  السياحية  المنشآت 
أخرى  دفعة  وهناك  شهر،  لمدة  بها  العاملين 
صرفت رواتب شهرين مًعا، الفًتا إلى أن مبادرة 
واألجور،  الرواتب  لسداد  االئتمانية  التسهيات 

كانت قد شهدت تباطًؤا في وقت سابق.
تمتلك  ال  الــغــرفــة  أن  ــمــصــري،  ال وأوضــــح 
إحصائية بعدد المستفيدين من تلك المبادرة ال 
للبنك  تتقدم بشكل منفرد  أن كل منشأة  سيما، 

الذي تتعامل معه لصرف تلك الرواتب، موضًحا 
أن ما يتم صرفه من رواتب يمثل القيمة المؤمن 

بها على العاملين لدى كل منشأة.
فترة  مد  المركزي،  البنك  إدارة  مجلس  وقــرر 
سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهي في نهاية 
ديسمبر 2021، بداًل من نهاية ديسمبر الجاري، يتم 
خاله قبول أي طلبات تأجيل الستحقاقات البنوك 
لمدة حدها األقصى 3 سنوات، وأكد على البنوك 
محددات  هي  بالمبادرة  الـــواردة  المحددات  أن 

كل  بدراسة  البنوك من خالها  تقوم  استرشادية 
حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب.

ــادرة قــروض  ــرر مــد فــتــرة ســريــان مــب كما ق
عام  لمدة  السياحة  بقطاع  للعاملين  التجزئة 
 ،2021 ديــســمــبــر  نــهــايــة  فــي  ينتهي  إضــافــي 
ترحيل  بإمكانية  للبنوك  السماح  خــالــه  يتم 
استحقاقات عماء القروض ألغراض استهاكية 
 6 لمدة  الشخصي  العقارية لإلسكان  والقروض 
-للعماء  استحقاقها  تاريخ  من  إضافية  أشهر 

المنتظمين فقط وفًقا لمركز 30 سبتمبر -2020 
مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، 

مؤكًدا استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
موجه  خطاب  في  المركزي،  البنك  وشــدد 
بالمخصصات  المساس  عــدم  على  للبنوك، 
متطلبات  االعــتــبــار  فــي  ــذ  األخـ مــع  الــقــائــمــة 
الفًتا   ،IFRS9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
من  العماء  استحقاقات  تأجيل  إمكانية  إلى 
من  استفادتهم  السابق  بالسياحة  العاملين 

بقطاع  للعاملين  الــتــجــزئــة  قـــروض  مـــبـــادرة 
.2015 7 ديسمبر  السياحة منذ صدورها في 

وفي خطاب دوري آخر، كشف البنك المركزي 
عن إدخال تعديات على بعض بنود مبادرتي إحال 
وتجديد الفنادق، وتمويل سداد المرتبات بضمان 
وزارة المالية، في خطوة جديدة لتقديم مزيد من 
الدعم والمساندة لقطاع السياحة والعاملين به في 

ضوء استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا.
وقام المركزي، بتعديل فترة السماح الخاصة 

ومصروفات  واألجـــور  الــرواتــب  ســداد  بمبادرة 
إحــال  مـــبـــادرة  –ضــمــن  والــصــيــانــة  التشغيل 
وتجديد الفنادق بعائد %8 متناقص- والمحددة 
بفترة ال تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح 
فترة سماح  لتصبح  العوائد،  يتم خالها رسملة 
خالها  يتم   2021 ديسمبر  نهاية  فــي  تنتهي 
رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط 
المنح،  تاريخ  عن  النظر  بغض   2022 يناير  في 
مؤكًدا سريان التعديل على التسهيات الجديدة 

والسابق منحها في إطار المبادرة.
على  جــديــًدا  تعديًا  أيًضا  المركزي  وأجـــرى 
مبادرة سداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة 
بضمان وزارة المالية بعائد %5 -الصادرة في 16 
يونيو 2020، والمعدلة في 29 يونيو و2 نوفمبر- 
على البند الخاص بالحد األقصى لراتب العامل 
جنيه  ألــف   15 بقيمة  والمحدد  شهرّيًا  الــواحــد 
ليصبح 25 ألف جنيه، الفًتا إلى سريان التعديل 

على التسهيات الممنوحة اعتباًرا من تاريخه.
يشار إلى أن البنك المركزي أضاف في 23 مارس 
2020، بنًدا جديًدا لمبادرة إحال وتجديد الفنادق 
البالغ قيمتها 50 مليار جنيه بعائد %8 متناقص، 
يسمح للبنوك بمنح تسهيات ائتمانية تسدد على 
فترة حدها األقصى عامان، بهدف سداد الرواتب 

واألجور ومصروفات التشغيل والصيانة.
شريحة   2020 يونيو   16 في  خصص  كما 
3 مليارات جنيه، لتمويل سداد الرواتب  بقيمة 
والتشغيل  الــصــيــانــة  ــات  ومــصــروف واألجــــور 

بضمان وزارة المالية، بعائد 5%.

البنك المركزي يقر حزمة قرارات لدعم السياحة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا
مد العمل بمبادرات تأجيل المستحقات على الشركات والعاملين بالقطاع لنهاية 2021

رفع الحد األقصى لراتب العامل شهرّيًا إلى 25 ألف جنيه في المبادرة المضمونة من وزارة المالية
أمنية إبراهيم وفهد حسين

العاصمة اإلدارية تستثمر 390 مليون جنيه في مشروعات التكنولوجيا بالعام الجاري

إلقامة مراكز التحكم والسيطرة واإلدارة والبيانات والشبكات

بكر بهجت

عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية

المهندس محمد خليل رئيس قطاع 
التكنولوجيا بشركة العاصمة اإلدارية

واصلت تحويات المصريين العاملين في 
الخارج ارتفاعها، لتقفز إلى نحو 8 مليارات 
المالي  الــعــام  مــن  األول  الــربــع  فــي  دوالر 
الجاري 2021-2020، مقابل نحو 6.7 مليار 

دوالر خال ذات الفترة من العام السابق.
وكشف البنك المركزي المصري، في بيان 
أمس اإلثنين، عن ارتفاع تحويات العاملين 
في الخارج في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 
أســاس  على   19.6% نمو  بنسبة   ،2020
سنوي، وبقيمة زيادة بلغت 1.3 مليار دوالر.

وقال البنك المركزي، إن البيانات األولية 
أظهرت ارتفاع تحويات المصريين العاملين 
في الخارج خال شهر سبتمبر بمعدل زيادة 
سنوي %16 لتسجل 2.7 مليار دوالر، مقابل 

نحو 2.3 مليار دوالر في سبتمبر 2019.
تحويات  ارتــفــاع  إلــى  الــمــركــزي،  ولفت 
يناير  من  الفترة  خال  بالخارج  المصريين 
مليار   22.1 نحو  لتسجل  إلى سبتمبر2020، 
خال  دوالر  مليار   19.8 نحو  مقابل  دوالر 

نفس الفترة من العام الماضي.
المصريين  تحويات  أرصـــدة  وواصــلــت 
عام  خال  ارتفاعها  الخارج  في  المقيمين 
جائحة  أزمـــة  تــداعــيــات  متجاهلة   ،2020
على  وانعكساتها  المستجد،  كورونا  فيروس 

سوق العمل بمختلف بلدان العالم.
الخارج  في  المصريين  تحويات  وكانت 
قد سجلت أعلى حصيلة سنوية في تاريخها، 
في  المنتهي   2019-2020 المالي  العام  في 
مليار   27.8 بلغت  بقيمة  الماضي،  يونيو 
العام  في  دوالر  مليار   25.2 مقابل  دوالر، 

المالي 2018-2019.
وجـــاء ذلــك بالرغم مــن تــداعــيــات أزمــة 
تراجع  فــي  تسببت  التي  العالمية  كــورونــا 
رصيد التحويات في الربع األخير من العام 
نحو  لتسجل   ، 10.5% 2020-2019،    بنسبة 
6.2 مليار دوالر مقابل نحو 6.9  مليار دوالر 
خال نفس الفترة من العام السابق، بحسب 

بيانات سابقة للبنك المركزي.

2.7 مليار دوالر تحويالت المصريين 
في الخارج خالل شهر سبتمبر

8 مليارات دوالر حصيلة الربع األول من العام المالي الجاري

يناير 2022 أول 
قسط مستحق 

على التسهيالت 
االئتمانية لسداد 

الرواتب ضمن 
مبادرة %8 

عادل المصري: 
بادرة إيجابية 

جاءت في الوقت 
المناسب مع تزايد 

معاناة القطاع 
والعاملين به

رامي أبو النجا نائب محافظ  البنك المركزي

فترة  مد  المصري،  المركزي  البنك  قــرر 
حافز مبادرة تنشيط السداد اإللكتروني، حتى 
نهاية يونيو القادم، بداًل من ديسمبر الجاري، 
على  والــتــجــار  والــشــركــات  الــبــنــوك  لتشجيع 
المعامات  في  والتوسع  القبول  نقاط  نشر 

اإللكترونية.
ورفع المركزي، مستهدفات مبادرة السداد 
اإللكتروني إلى 300 ألف نقطة بيع إلكترونية 
جنيه  مليار  على  تزيد  إجمالية  بتكلفة   ،POS

يتحملها البنك المركزي بالكامل.
في  المركزي  البنك  إدارة  مجلس  واعتمد 
المركزي  تحمل  نوفمبر،   29 يــوم  اجتماعه 
لقيمة جميع ماكينات نقاط البيع اإللكترونية 
التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتى 
تحمل  إلــى  باإلضافة   ،2020 نوفمبر  نهاية 
جديدة  إلكترونية  بيع  نقطة  ألــف   100 نشر 
األعــداد  بها  يتوافر  ال  التي  المحافظات  في 
الكافية من وسائل التحصيل اإللكتروني، بدًءا 
من شهر ديسمبر الجاري ليصل إجمالي نقاط 
عبر  نشرها  المستهدف  اإللكترونية  البيع 

مد حافز مبادرة تنشيط السداد اإللكتروني 
حتى نهاية يونيو القادم

المركزي يتحمل ما يزيد على مليار جنيه لنشر 300 ألف نقطة بيع

رامي أبو النجا: 
نستهدف الوصول 
إلى مليون نقطة 
قبول إلكتروني 
خالل 3 سنوات

المبادرة إلى نحو 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد 
على مليار جنيه.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك 
تلك  إن   اإلثنين،  أمس  بيان  في  المركزي، 
في  التوسع  خطة  إطار  في  تأتي  القرارات 
للمواطنين  اإللكتروني  القبول  وسائل  إتاحة 

المشاركة  البنوك  نشر  عن  كاشًفا  والتجار، 
 POS ماكينة  ألــف   156 نحو  الــمــبــادرة  فــي 
إجمالي  ليصبح   ،2020 أكتوبر  نهاية  حتى 
ألف،   356 نحو  مصر  في  البيع  نقاط  عدد 
بما يعكس نجاح المبادرة في نشر الخدمات 
من  أعلى  معدالت  وتحقيق  الرقمية  المالية 

المالي. الشمول 
وأضاف أن المركزي يستهدف الوصول إلى 
مليون نقطة قبول إلكترونية خال 3 سنوات.

وكيل  ــن،  ــدي ال أمــانــي شــمــس  قــالــت  فيما 
الدفع،  ونظم  المصرفية  للعمليات  المحافظ 
البيع  نقاط  تنشيط  حافز  فترة  مد  قــرار  إن 
حتى  السريع  االستجابة  ورمــز  اإللكترونية 
نهاية يونيو 2021 أو انتهاء المبلغ المخصص 
والشركات  البنوك  لتشجيع  يهدف  للحافز، 

والتجار على زيادة المعامات اإللكترونية.
كان البنك المركزي قد أطلق في مايو 2020 
مبادرة لتنشيط السداد اإللكتروني بهدف نشر 
100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز 

استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر 2020.
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