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يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك األهلي المصري

رانيا المشاط
 وزيرة التعاون الدولي

مي أبو النجا وكيل محافظ 
البنك المركزي

إسالم عزام نائب رئيس هيئة 
الرقابة المالية

ُمنى ذو الفقار رئيس االتحاد 
المصري للتمويل متناهي الصغر

محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة 
المصرية لالستعالم االئتماني »آي سكور«،

تعديالت  حزمة  عــن  الــمــركــزي،  البنك  كشف 
جديدة على مبادرتي دعم قطاع السياحة، تضمنت 
تكلفة  مــن   90% حتى  بتمويل  للبنوك  السماح 
إحالل  مبادرة  ضمن  والتجديد  اإلحــالل  عمليات 
 8% بعائد  السياحي  النقل  وأســاطــيــل  الــفــنــادق 
متناقًصا، وزيادة نسبة تغطية شركة ضمان مخاطر 
الممنوحة في  التسهيالت  االئتمان CGC لمخاطر 

إطار المبادرة إلى %70 بداًل من 60%.
وأدخل المركزي، مجموعة تعديالت هامة على 
مبادرة تمويل رواتب العاملين ومصروفات الصيانة 
منها  المالية،  وزارة  بضمان  األساسية  والتشغيل 
فترة  ومــد   ،2021 نهاية  حتى  سريانها  فترة  مد 
السماح للتمويالت الممنوحة إلى نهاية يونيو 2022، 
والسماح بتمويل العمالء الذين استفادوا في وقت 
سابق من المبادرة، شريطة أال يتعدى الحد األقصى 
إلجمالي التمويل 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون 
جنيه للعميل واألطراف المرتبطة به، بغض النظر 

عن عدد األشهر التي تم تمويلها.
في ضوء  التعديالت جاءت  أن  المركزي،  وأكد 
المتابعة المستمرة ألداء تلك المبادرات، واالستمرار 
وأيًضا  به،  والعاملين  السياحة  قطاع  مساندة  في 
التوقعات بزيادة النشاط السياحي خالل  في ظل 
السياحة  قيام شركات  يتطلب  ما  القادمة،  الفترة 
والفنادق بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لمنشآتها 
الستقبال  استعداًدا  بها  الخاصة  النقل  وأساطيل 

األفواج السياحية المرتقبة. 
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك األهلي 
سيكون  السياحة  مبادرتي  تعديالت  إن  المصري، 
القادمة،  الفترة  خالل  ملموس  إيجابي  تأثير  لها 
الفًتا إلى أنها جاءت نتاج سلسلة من االجتماعات 
عقدت بين محافظ البنك المركزي ووزير السياحة 

وممثلي البنوك وأعضاء الغرف السياحية، لمناقشة 
ــواجــه الــشــركــات  الــعــقــبــات والــمــشــكــالت الــتــي ت
السياحية والوقوف على احتياجاتهم للفترة المقبلة، 
في ظل بدء تحرك المياه الراكدة بالقطاع والعودة 

التدريجية للسياحة األجنبية.
لحابي،  تصريحات  فــي  الــفــتــوح،  ــو  أب وكــشــف 

لدى  السياحة  قطاع  تمويل  محفظة  ارتــفــاع  عن 
مصرفه والذي يمتلك أكبر محفظة تمويلية للقطاع 
ضخ  عن  كاشًفا  جنيه،  مليار   15 إلــى  السياحي، 
البنك  مبادرة  عبر  فندًقا   50 لنحو  تموياًل  البنك 

المركزي لإلحالل والتجديد.
تغطية شركة  نسبة  زيــادة  أن  الفتوح،  أبو  وأكد 

ضمان مخاطر االئتمان يهدف إلى طمأنة وتشجيع 
البنوك على تفعيل المبادرة لدعم القطاع السياحي 
الوبائية،  األزمــة  تداعيات  من  بشدة  تضرر  الــذي 
من  العمالء  استفادة  نسبة  ــادة  زي أيًضا  مضيًفا: 
المبادرة المضمونة من قبل وزارة المالية إلى 30 
وأطرافه  للعميل  مليوًنا  و40  للعميل  جنيه  مليون 

المقدم  الدعم  لزيادة  المرتبطة يعد إضافة هامة 
للشركات السياحية في هذا التوقيت.

ــاء،  ــعـ ــس األربـ ــشــر الــبــنــك الــمــركــزي أمـ ون
مبادرتي  بنود  بعض  تعديل  بشأن  دورّيًا  خطاًبا 
والفنادق  اإلقامة  فنادق  وتجديد  إحالل  تمويل 
وتمويل  السياحي،  النقل  وأســاطــيــل  العائمة 

الصيانة  ومصروفات  العاملين  وأجــور  رواتــب 
المالية. وزارة  بضمان  والتشغيل 

المركزي  سمح  اإلحــالل  مبادرة  صعيد  وعلى 
للبنوك بتمويل %90 بحد أقصى بداًل من %75 من 
إجمالي تكلفة اإلحالل والتجديد، على أن يتحمل 
العميل  سداد حصة  مع  المتبقية،  النسبة  العميل 
على  بناء  وذلــك  البنك،  مع حصة  تتناسب  بنسبة 
قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية 
للعميل، كما رفع نسبة تحمل شركة ضمان مخاطر 
االئتمان لتضمن %70 بداًل من %60 من مخاطر 
أن  على  الــمــبــادرة،  ضمن  الممنوحة  التسهيالت 
الشركة  مطالبة  قبل   30% نسبة  البنوك  تتحمل 

بصرف الضمانة.
أما مبادرة رواتب العاملين ومصروفات الصيانة 
والتشغيل، فقد تقرر مد فترة سريانها حتى نهاية 
ديسمبر 2021 بداًل من يونيو القادم، أو باستنفاد 
المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما 
أقرب، كما تم مد فترة السماح للتمويالت الممنوحة 
أول  ســداد  يبدأ  أن  على   ،2022 يونيو  نهاية  إلــى 

قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
وسمح المركزي، بإمكانية استفادة العمالء الذين 
سبق لهم االستفادة من المبادرة، بشرط أال يتعدى 
الحد األقصى إلجمالي التمويل في إطار المبادرة 
جنيه  مليون  و40  للعميل،  جنيه  مليون   30 مبلغ 
عن  النظر  بغض  به  المرتبطة  واألطــراف  للعميل 

عدد األشهر التي تم تمويلها.
وأكـــد الــمــركــزي، عــلــى اســتــفــادة الــشــركــات 
المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة 
بغض  الــمــبــادرة  شـــروط  عليها  تنطبق  والــتــي 
وبالنسبة  األجنبي،  الشريك  نسبة  عن  النظر 
ومصروفات  العاملين  ــب  روات تمويل  لمبادرة 
تحقيق  يــشــتــرط  فـــال  والــتــشــغــيــل،  الــصــيــانــة 

الماضية. السنوات  خالل  ألرباح  العمالء 

أمنية إبراهيم

في ضوء التوقعات بزيادة النشاط خالل الفترة المقبلة

حزمة تعديالت جديدة على مبادرات البنك المركزي لدعم السياحة

تحديد نسبة
استفادة العمالء 

من مبادرة الرواتب 
ومصروفات الصيانة 
والتشغيل بواقع 30 
مليون جنيه للعميل 
و40 مليوًنا للعميل 
واألطراف المرتبطة

أبو الفتوح: زيادة نسبة تغطية شركة ضمان المخاطر حافز هام لتشجيع 
البنوك على التوسع في مساندة القطاع السياحي

السماح بتمويل حتى 
90% من تكلفة اإلحالل 

والتجديد للفنادق 
وأساطيل النقل السياحي

مد فترة سريان مبادرة 
السياحة بضمان وزارة 
المالية حتى آخر 2021 

أو استنفاد رصيدها

بالعاصمة اإلدارية واإلسكندرية و6 أكتوبر وشرق القاهرة

التعاون الدولي بمشاركة البنك المركزي والرقابة المالية واالتحاد وآي سكور

أوبن سكاي الفرنسية تتفاوض مع الحكومة على أراٍض إلقامة مشروعات تعليمية

إطالق منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشروعات متناهية الصغر

نائب رئيس البنك األهلي: 15 مليار جنيه محفظة تمويل قطاع السياحة.. ومولنا 50 فندًقا ضمن المبادرة

المالكة  الفرنسية  سكاي  أوبن  شركة  دخلت 
في  الدولية،  سكاي  أوبــن  مــدارس  لمجموعة 
وزارتــي  فــي  ممثلة  الحكومة  مــع  مــفــاوضــات 
أراٍض  قطع  على  للحصول  واإلسكان  التعليم 
تعليمية  مشروعات  إلقــامــة  مناطق  عــدة  فــي 
التنفيذي  الرئيس  فياض،  إيمانويل  وفق  بها، 

للمجموعة. المؤسس  والشريك 

التعاون  المشاط، وزيرة  رانيا  الدكتورة  أطلقت 
المشترك،  التنسيقي  الــتــعــاون  منصة  الــدولــي، 
لــلــمــشــروعــات مــتــنــاهــيــة الــصــغــر تــحــت عــنــوان 
»المشروعات الصغيرة.. إطالق اإلمكانات الكامنة 
البنك  مسؤولي  بمشاركة  المصري«،  لالقتصاد 
واالتحاد  المالية  للرقابة  العامة  والهيئة  المركزي 
والــشــركــة  الــصــغــر  متناهي  للتمويل  الــمــصــري 
ســكــور”،  “آي  االئــتــمــانــي  لالستعالم  المصرية 

وممثلي شركاء التنمية.
التطورات  أحــدث  عرض  المنصة  واستهدفت 
في  الصغر  متناهي  التمويل  عمل  بيئة  لتعزيز 
مصر، من خالل برنامج االتحاد المصري للتمويل 
يشمل  والذي  المؤسسي  للتأهيل  الصغر  متناهي 
مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة في 
القطاع، بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية 
نموذج  مع  وبالتكامل  المصري،  المركزي  والبنك 
االستعالم االئتماني للشركة المصرية لالستعالم 

االئتماني آي سكور.
التعاون  وزيرة  المشاط  رانيا  الدكتورة  وذكرت 
المشترك،  التنسيقي  التعاون  منصة  أن  الدولي 
ــوزارة  ل االقتصادية  الدبلوماسية  مبادئ  إحــدى 
التعاون  آفــاق  فتح  على  وتعمل  الــدولــي،  التعاون 

وأضاف فياض في رده على سؤال نشرة حابي 
الصادرة عن بوابة حابي جورنال، خالل المؤتمر 
الذي عقد أمس لإلعالن عن افتتاح أول مدارس 
تخطط  المجموعة  أن  القاهرة،  في  المجموعة 
مناطق  بعدة  تعليمية  مشروعات   10 نحو  إلقامة 
تتصدرها العاصمة اإلدارية الجديدة واإلسكندرية 
باإلضافة  القاهرة  شــرق  في  وأيــًضــا  أكتوبر  و6 

لمنطقة الزمالك.
ــرى الــعــديــد مــن الفرص  وتــابــع أن الــشــركــة ت
إطالق  ومــع  المصرية،  السوق  في  االستثمارية 
الحكومة للعديد من مدن الجيل الرابع فإن ذلك 

عدة  إلقــامــة  الــخــاص  القطاع  ــام  أم الــبــاب  يفتح 
مشروعات لمواكبة خطة التنمية التي يتم تنفيذها.
باريس  من  تتخذ  -التي  المجموعة  وافتتحت 
ا لها- أول مدارسها في القاهرة، وذلك بدعم  مقًرّ
والسفارة  المصرية  والتعليم  التربية  وزارة  من 
الفرنسية بالقاهرة، وستستقبل أولى مدارس أوبن 
قبل  ما  مرحلتي  في  طالًبا   180 الدولية  سكاي 
 ،2021 سبتمبر  من  اعتباًرا  واالبتدائي  المدرسة 
كما تخطط المجموعة الفتتاح 10 مدارس أخرى 

حتى 2025 في مصر. 
التنفيذي  المدير  كريم ويصا،  قال  ومن جانبه 

للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر، إن 
الغرفة تعمل بصورة مستمرة على فتح الباب أمام 
الشركات الفرنسية للتوسع في مشروعاتها وإقامة 
أن  إلى  مشيًرا  المصرية،  بالسوق  جديدة  أخرى 
دخول مجموعة “أوبن سكاي” سيكون له دور كبير 

في جذب شركات أخرى بذلك القطاع الحيوي.
العاملة في  الفرنسية  الشركات  أن  إلى  وأشار 
التي  القطاعات  للتوسع في مختلف  مصر تسعى 
تعمل بها والتي يأتي في مقدمتها الطاقة والنقل 

والصناعات الغذائية والتعليم.
إن  االســتــعــالمــات،  هيئة  قــالــت  يومين  وقــبــل 

 5 قيمتها  تبلغ  مصر  في  الفرنسية  االستثمارات 
شركة   65 مصر   في  تتواجد  إذ  يــورو،  مليارات 

فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38 ألف موظف.
فإن  لإلحصاء،  المركزي  الجهاز  بيانات  ووفق 
خالل  مصر  فــي  الفرنسية  االســتــثــمــارات  قيمة 
العام المالي -2019 2020 ارتفعت لتسجل 349 
مليون دوالر مقابل 296.1 مليون دوالر خالل العام 

المالي األسبق، بنسبة ارتفاع 17.9%.
ــن مــصــر  ــي وســـجـــل الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري ب
 2020 عام  خالل  دوالر  مليار   2.2 وفرنسا 
 2019 عــام  خــالل  دوالر  مليار   2.4 مقابل 

.6.9% قدرها  انخفاض  بنسبة 
فرنسا  إلى  المصرية  الصادرات  قيمة  وبلغت 
مقابل   2020 عــام  خــالل  دوالر  مليون   530.5
بنسبة   2019 عــام  خــالل  دوالر  مليون   654.3

انخفاض قدرها 18.9%.
المصرية  لـــواردات  ا قيمة  سجلت  بينما 
عــام  خـــالل  دوالر  ــيــار  مــل  1.7 فــرنــســا  مــن 
عام  خالل  دوالر  مليار   1.75 مقابل   2020
وجاء   ،2.4% قدرها  انخفاض  بنسبة   2019
التي  كورونا  لجائحة  نتيجة  االنخفاض  هذا 

العالمية. التجارة  حركة  على  أثرت 

وشركاء  الخاص  والقطاع  الحكومية  الجهات  بين 
التنمية متعددي األطراف والثنائيين، في مختلف 
المتاحة  الفرص  مناقشة  خــالل  من  المجاالت، 

وتحديد األولويات، وتذليل التحديات.
البنك  محافظ  وكيل  النجا،  أبــو  مــي  وقــالــت 
المركزي، إن المبادرات التي أطلقها ساهمت في 
الصغر  متناهي  التمويل  بصناعة  طفرة  حــدوث 
جنيه  مليار   47 نحو  إلى  القطاع  محفظة  لترتفع 

4 ماليين عميل، مقابل  2020 لنحو  في ديسمبر 
لمليوني   2016 ديسمبر  في  جنيه  مليارات   6.4
بشكل  تمويالت  جنيه  مليار   27.8 منها  عميل، 
مباشر وغير مباشر من البنوك العاملة في القطاع 

المصرفي.
تماًما  يدرك  المركزي  البنك  أن  إلى  وأشــارت 
خلق  في  الصغر  متناهي  التمويل  قطاع  أهمية 
المساواة،  وعــدم  الفقر  من  والحد  العمل  فرص 

مضيفة أنه يعمل جنًبا إلى جنب مع األطراف ذات 
الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية واالتحاد 
لمعالجة  الــصــغــر،  متناهي  للتمويل  الــمــصــري 
متناهي  التمويل  قطاع  تــواجــه  التي  التحديات 
وتعزيز  المختلفة  الــمــبــادرات  خــالل  من  الصغر 
المركزي  البنك  وضــع  حيث  الــمــالــي،  الــشــمــول 
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر في صدارة أولوياته.

الرقابة  نائب رئيس هيئة  إســالم عــزام،  وأكــد 
الدعم  كامل  لتقديم  تسعى  الهيئة  أن  المالية، 
التركيز  خالل  من  الصغر  متناهية  للمشروعات 
قــدرات  ودعــم  الرقمي،  والشمول  الرقمنة  على 
المرأة  وتمكين  العمل  فرص  خلق  على  الشركات 

وريادة األعمال.
وقالت الدكتورة ُمنى ذو الفقار، رئيس االتحاد 
قانون  إن  الــصــغــر،  متناهي  للتمويل  الــمــصــري 

التمويل متناهي الصغر الذي صدر في عام 2014 
قدراته  ودعــم  القطاع،  لتنشيط  نوعية  نقلة  مثل 
نحو الوصول للفئات األقل دخاًل في مختلف أنحاء 
الجمهورية، الفتة إلى أن االتحاد المصري للتمويل 
متناهي الصغر أعلن في 2016 استهدافه الوصول 

لـ10 ماليين أسرة منخفضة الدخل .
في  ساهمت  البنوك  أن  الفقار،  ذو  وأضافت 
متناهي  التمويل  لقطاع  المتاحة  التمويالت  زيادة 
الجمهورية  ألنحاء  للوصول  قدراته  لدعم  الصغر 
التعاون  كافة، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة 
التنسيقي  الــتــعــاون  منصة  خـــالل  مــن  الــدولــي 
بين  والجمع  للقطاع  الــدعــم  لتقديم  المشترك 

األطراف ذات الصلة لدعم خطط االتحاد.
مجلس  رئيس  كفافي،  محمد  قــال  جانبه  من 
إدارة الشركة المصرية لالستعالم االئتماني »آي 
سكور«، إنها تسعى تحت إشراف البنك المركزي 
قدرات  بناء  إلى  المالية  للرقابة  العامة  والهيئة 
متناهي  التمويل  قطاع  في  العاملة  المؤسسات 
وتبسيط  التمويل،  إلى  الوصول  وتعزيز  الصغر، 
عملية اإلقراض، وتقليل نسب التخلف عن السداد 
وتسريع  االئتمانية،  الــجــدارة  أنظمة  خــالل  مــن 
عملية صرف القروض بما يعزز قدرة القطاع على 

خلق فرص العمل وتقليل معدالت البطالة.
وذكر أن قاعدة بيانات الشركة تضم نحو 20 
422 ألف عميل للمشروعات  مليون عميل منهم 
بحجم  الصغر،  ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة 

جنيه. مليار   350 تتجاوز  تسهيالت 

بكر بهجت وفاروق يوسف
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