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اإلمارات دبي الوطني يدرس االستحواذ على وحدة بلوم في مصر
استأثرت وحدها بنحو 43% من أرباح المجموعة اللبنانية

أمنية إبراهيم

في خطوة جديدة تؤكد ارتفاع جاذبية القطاع 
المصرفي المصري.. علمت نشرة حابي جورنال 
ــارات دبـــي الــوطــنــي ومــقــره دبــي  ــ أن بــنــك اإلمـ
يدرس االستحواذ على بنك بلوم مصر المملوك 

لمجموعة بلوم اللبنانية.
وقالت مصادر إن البنك اإلماراتي يسعى بقوة 
المصري  المصرفي  القطاع  في  تواجده  لتعزيز 
اإلمــارات دبي  بنك  بالفعل عبر  به  يعمل  والذي 

الوطني مصر )بي إن بي باريبا سابًقا(.
اللبنانية  بلوم  مجموعة  تسعى  المقابل،  وفي 
المصرية  ــوة وحــدتــهــا  قـ ــن  م ــادة  ــف االســت ــى  إلـ
أرباح  من   43% على  وحدها  استحوذت  والتي 
المجموعة عام 2019، في توفير الدعم المالي 
الالزم لضمان قوة المجموعة في مواجهة األزمة 
االقتصادية التي يمر بها لبنان منذ شهور، والتي 
تسببت في تراجع أرباح المجموعة بنحو 77% 

قياًسا بعام 2018.
عملية  عبر  الوطني  دبي  اإلمــارات  بنك  نشأ 
دبي  بنك  بين   2007 ــارس  م فــي  تمت  انــدمــاج 

الدولي ثاني ورابع أكبر  الوطني وبنك اإلمارات 
بنكين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وفي 
المجموعة  أصــول  مجموع  بلغ   2020 يونيو   30
694 مليار درهم )نحو189 مليار دوالر أمريكي(.

الوطني  دبي  اإلمــارات  استحوذ   ،2019 وفي 
عن  مــؤخــًرا  وأعــلــن  التركي،  »دينيزبنك«  على 
لرواد  المخصص  الرقمي  البنك   E20 تأسيس 
والمتوسطة،  الــصــغــيــرة  والــشــركــات  ــال  األعــم
للخدمات   Liv منصة  المجموعة  تمتلك  كما 

المصرفية الرقمية الموجهة للشباب.
ــارات  اإلمـ دولـــة  فــي  نشاطه  البنك  ــزاول  ــ وي
العربية المتحدة ومصر وتركيا والمملكة العربية 
المتحدة  والمملكة  وسنغافورة  والهند  السعودية 
والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديه مكاتب 
تمثيل في الصين وإندونيسيا، ويعمل من خالل 
شبكة تضم 944 فرًعا. ويعمل لدى بنك اإلمارات 
موظف  ألــف   25 من  أكثر  حالًيا  الوطني  دبــي 

يمثلون ما يزيد على 70 جنسية.
اللبنانية،  والمهجر  لبنان  بنك  مجموعة  أما 
 ،blombank.com ووفًقا لموقعها اإللكتروني، 
فإنها تمر ببعض التغيرات الجوهرية على غرار 
االلتزام  ومنها  اللبنانية،  المصارف  مختلف 

بعدم  لبنان  مــصــرف  عــن  الــصــادر  بالتعميم 
رأسمالها  وزيادة   2019 العام  في  أرباح  توزيع 
المجموعة  بنسبة %20. وتقول  على مرحلتين 
هذه  مــع  للتكيف  الجهد  قــصــارى  تبذل  أنها 
المصرفية  اإلجـــراءات  وبخاصة  الــتــطــورات، 
الزيادة  بدء  اإلجراءات  هذه  وتشمل  الجديدة. 
ذلك  تأخر  من  الرغم  على  الــمــال،  رأس  في 
واعتبارات  المستجد  كورونا  فيروس  بسبب 
والمالي  االقتصادي  اإلصالح  بخطة  مرتبطة 
أرباح  مجمل  خصصت  إنها  وقالت  للحكومة. 
المخصصات  لــدعــم  لبنان  فــي   2019 الــعــام 
التي  المتعثرة  الــقــروض  في  الــزيــادة  لتغطية 
وبشكل  أقل،  تزال  ال  والتي   ،9% إلى  وصلت 
أكثر  أو   12% البالغ  المتوسط  من  ملحوظ، 

القطاع. في 
جميع  أّن  والمهجر  لبنان  مجموعة  ــدت  وأك
المؤسسات التابعة لها في الخارج ما زالت تتمّتع 
باستقاللية  تتمتع  وأنها  وسيولة،  جيدة  برسملة 

مالية ومحمية من المخاطر اللبنانية.
 12 في  حالًيا  والمهجر  لبنان  بنك  يتواجد 
لبنان، واألردن، واإلمــارات،  كاّلً من  دولة تشمل 
وفرنسا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ورومانيا، 

والسعودية.  والعراق،  وقطر،  ومصر،  وقبرص، 
لبنان  بنك  مظلة  تحت  خدماته  البنك  ويــقــّدم 
والمهجر أو المؤسسات التابعة له والتي تتألف 
بنك  سويسرا،  بنك  بلوم  فرنسا،  بنك  بلوم  من: 
المالية،  األوراق  لتداول  مصر  بلوم  مصر،  بلوم 
بنك بلوم قطر، شركة بلوم لالستثمار السعودية، 
للتنمية  بلوم  بنك  والمهجر لألعمال،  لبنان  بنك 
آروب مصر  للتأمين،  آروب  )مصرف إسالمي(، 
لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وآروب مصر 
لتأمينات الحياة، شركة لبنان والمهجر لألوراق 

المالية، وشركة بلوم إلدارة األصول.
لبنان  بنك  مجموعة  أصــول  إجمالي  بلغت   
دوالر،  مليار   33.296 نحو   2019 في  والمهجر 
الودائع  وبلغت   .2018 عن   9.38% بانخفاض 
 .2.78% بــانــخــفــاض  دوالر  مــلــيــار   26.462
دوالر،  مليار   5.814 إلــى  الــقــروض  وتراجعت 
بنسبة %18.85. وانخفضت حقوق المساهمين 

إلى 3.156 مليار دوالر، بنسبة 3.44%.
مصر  في  تــواجــده  بــدأ  بلوم  بنك  أن  يذكر 
بنك  على  االســتــحــواذ  عبر   2005 عــام  نهاية 
نحو  قيمتها  بلغت  صفقة  في  رومانيا  مصر 

100 مليون دوالر.

أهم األخبار
اضغط على العناوين

سي دي سي البريطانية 
تعين شيرين شهدي مديرا 

للمجموعة في مصر

البورصة ترتفع 1.3% 
بتداوالت تجاوزت

المليار جنيه

مشروع العال السياحي 
السعودي يوقع عقدا مع 

مجموعة أكور الفندقية

الري: الوارد من مياه النيل 
أعلى من نظيره في نفس 

الفترة بالعام الماضي

عامر وبورتو جروب: تأجيل 
النظر في دعوى بطالن حكم 

التحكيم إلى 4 أكتوبر 

وكاالت

األهلي يمضي قدًما في دراسات البنك الرقمي بالتعاون

مع شركتين عالميتين

مانحون يتعهدون بأكثر من 250 مليون يورو

مساعدات فورية للبنان

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس اإلدارة في تصريحات لنشرة حابي:

صندوق النقد الدولي يحدد 4 إصالحات وصفها بالضرورية

نشر 2000 ماكينة صراف آلي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري
مجلس  رئيس  نائب  الفتوح،  أبو  يحيى  أكد 
تصريحات  في  المصري،  األهلي  البنك  إدارة 
يمضي  مــصــرفــه  أن  حـــابـــي،  لــنــشــرة  خــاصــة 
البنك  بتأسيس  الخاصة  الدراسات  في  قدًما 
فضل  عالميتين  شركتين  مع  بالتعاون  الرقمي، 

الراهن. الوقت  في  هويتهما  عن  الكشف  عدم 
البنك  ــات  دراســ أن  الــفــتــوح،  أبــو  وأضـــاف 
الماضية  الشهور  خالل  نسبّيًا  تعطلت  الرقمي 
كورونا،  جائحة  أزمة  وتداعيات  ظروف  بسبب 
إال أنها تسير بشكل جيد في الوقت الحالي مع 

العمل. وتيرة  أوضاع  استقرار 
البنك  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  نــائــب  ــار  وأشــ
األهلي، إلى أن أزمة كورونا أثبتت مدى أهمية 
مؤكًدا  المجاالت،  شتى  في  الرقمية  الحلول 
كبيًرا  تحواًل  شهدت  والخدمات  المعامالت  أن 
توسيع  في  البنوك  ونجحت  األزمة  فترة  خالل 
بُعد  عــن  لعمالئها  المقدمة  الخدمات  نطاق 
لتفادي  الفروع  داخــل  للتواجد  الحاجة  ودون 
واالنطالقة  التوسع  مهمة  يسهل  بما  التزاحم، 

المصرفية. للخدمات  الرقمي  التحول  في 
يعمل  األهــلــي  البنك  أن  الــفــتــوح،  أبــو  ــد  وأك
وتحديد  الــدراســات  وتيرة  تسريع  على  حالًيا 

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مكتب  قال 
للمانحين  الــطــارئ  المؤتمر  إن  مــاكــرون 
ــروت تلقى  ــي لــبــنــان بــعــد انــفــجــار ب لــدعــم 
يعادل  ما  يــورو  مليون   253 بنحو  تعهدات 
إغاثة  مساعدات  دوالر  مليون   298 نحو 

فورية.
التعهدات  تــلــك  أن  المكتب  ــاف  وأضـ
سياسية  بإصالحات  مشروطة  تكون  لن 
إلى  اإلليزيه  قصر  وأشــار  مؤسسية.  أو 
طويل  بالدعم  متعلقة  أخرى  تعهدات  أن 
تنفذها  تــغــيــيــرات  عــلــى  ستعتمد  األمـــد 

اللبنانية. السلطات 
15 رئــيــس دولـــة وحــكــومــة في  ــارك  وشـ
فرنسا  مــن  بــمــبــادرة  نظم  ــذي  ال المؤتمر 
مساعدة  تحريك  أجل  من  المتحدة  واألمم 

للبنان. طارئة 
مؤتمر  خـــالل  عــالــمــيــة  قـــوى  وتــعــهــدت 
موارد  بحشد  األحد  يوم  للمانحين  طارئ 
من  التعافي  على  بيروت  لمساعدة  مهمة 
واسعة  مناطق  دمر  الذي  الهائل  االنفجار 
تخذل  لــن  بأنها  تعهدت  كما  بالمدينة، 

اللبناني. الشعب 
أن  للمؤتمر  الختامي  البيان  في  وجــاء 
وكافية  سريعة  تكون  أن  يجب  المساعدات 
اللبناني،  الشعب  احتياجات  مع  ومتناسبة 

بأعلى  اللبناني،  للشعب  مباشرة  تُسلم  وأن 
والشفافية. الفعالية  درجات 

ــوق  ــان بــتــحــقــيــق مــوث ــي ــب كــمــا طــالــب ال
السلطات  دعا  بينما  االنفجار  ومستقل في 

باإلصالحات. البدء سريًعا  إلى  اللبنانية 
ــن جــانــبــهــا، قــالــت مــديــرة صــنــدوق  ومـ
إن  جورجيفا  كريستالينا  الــدولــي  النقد 
الشعب  رغبة  مع  تتماشى  الصندوق  رؤية 
الجيد،  والــحــكــم  اإلصـــالح  فــي  اللبناني 
لمضاعفة  مستعد  الــصــنــدوق  أن  مــؤكــدة 
في  الهدف  وحدة  إلى  يحتاج  لكنه  الجهود 
تنفيذ  على  المؤسسات  جميع  وعزم  لبنان 

إليها. الحاجة  التي تشتد  اإلصالحات 
إصـــالحـــات   4 جـــورجـــيـــفـــا  وحـــــــددت 

المالية  المالءة  استعادة  تشمل:  ضرورية، 
الــعــامــة وســالمــة الــنــظــام الــمــالــي، ووضــع 
نــزوح  اســتــمــرار  لتالفي  مؤقتة  ضــمــانــات 
مسبقة  وخطوات  الخارج،  إلى  المال  رأس 
من  العديد  في  الممتدة  الخسائر  لتقليل 
وجود  للدولة، وضرورة  المملوكة  الشركات 
لحماية  مــوســعــة  اجــتــمــاعــي  ــان  أمـ شبكة 

األكثر ضعفا. األشخاص 
بــهــذه  ــزام  ــتـ ــدت جــورجــيــفــا أن االلـ ــ وأك
ــارات  ــي ــات ســيــطــلــق ســــراح مــل اإلصــــالحــ
مشيرة  اللبناني  الشعب  لصالح  الدوالرات 
أن  يجب  التي  اللحظة  هــي  هــذه  أن  إلــى 
في  السياسي  القرار  صناع  فيها  يتصرف 

البالد بشكل حاسم.

ــه فــي مجال  لــتــدشــيــن ذراعــ ــســب  الــشــكــل األن
للبدء  ا  مستعّدً يكون  حتى   ،Digital Banking
على  الحصول  فــور  التنفيذية  اإلجـــراءات  في 

مــوافــقــة الــبــنــك الــمــركــزي الــمــصــري ورخــصــة 
وموافقة  إقـــرار  بعد  خــاصــة  الــرقــمــي،  البنك 
الــذي  الجديد  البنوك  قــانــون  على  البرلمان 

البنوك  لنموذج  المنظمة  الضوابط  على  يحتوي 
الرقمية.

في  كشفت  قد  جورنال،  حابي  بوابة  وكانت 
البنك  تقدم  عن  الماضي،  ديسمبر  من  الثامن 
للسماح  المركزي  للبنك  بطلب  المصري  األهلي 
خاص  تصريح  بحسب  رقمي،  بنك  بتأسيس  له 

الفتوح.   أبو  يحيى  البنك  رئيس  لنائب 
لنشرة  تصريحاته  فــي  الــفــتــوح،  ــو  أب وقـــال 
ــك الــبــنــوك الــمــصــريــة  ــذل ــي، إن بــنــكــه وك حــاب
المصرفية  خــدمــاتــهــا  تــقــديــم  عــن  تــتــوقــف  لــم 
مرت  التي  العصيبة  األوقـــات  خــالل  للعمالء 
وكانت  الفيروس،  انتشار  مرحلة  في  مصر  بها 
اإللكتروني  الــدفــع  وقــنــوات  الرقمية  الحلول 
مؤكًدا  ــك،  ذل فــي  النجاح  فــي  رئيسّيًا  داعــًمــا 
الحلول  فــي  بالتوسع  مهتم  األهــلــي  البنك  أن 
ليواكب تطور  الرقمية وتقديم كل ما هو جديد 

العالمية. الساحة  على  البنكية  الخدمات 
 2000 نشر  األهلي  البنك  نية  عن  وكشف 
ماكينة صراف آلي خالل الفترة المقبلة، ضمن 
 6500 لنشر  الرامية  المركزي  البنك  مبادرة 
لتوسيع  الجمهورية  ماكينة في جميع محافظات 

اإللكترونية.  البنكية  القنوات  تواجد  نطاق 

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري

فاروق يوسف

إحــدى  للسياحة  مــصــر  شــركــة  حـــذرت 
ــات الــقــابــضــة لــلــســيــاحــة والــفــنــادق  شــرك
الجمهور  األعــمــال  قطاع  لـــوزارة  التابعة 
سكنية  وحــدات  أي  شــراء  أو  التعامل  من 
أرينا  مــشــروع  فــي  تــجــاريــة  أو  ــة  إداريـ أو 
السكة  ــادي  ن خلف  الــكــائــن  تـــاورز  سيتي 

نصر.  مدنية  في  الحديد 
يأتي  التحذير  هذا  أن  الشركة  وأوضحت 
مع شركة ستراكشر  نزاعات قضائية  لوجود 
سعودية-  –شركة  والتجارة  للمقاوالت  الين 
باعتبارها الشركة المنفذة للمشروع، وأنها لم 
بالتزاماتها  والوفاء  العقود  بنود  بتنفيذ  تلتزم 

مع شركة مصر للسياحة. 
النزاعات  هــذه  أن  إلــى  الشركة  وأشـــارت 
حتى  نهائية  أحكام  بأي  فيها  الفصل  يتم  لم 

تاريخه. 
عقود  أي  عن  مسؤولة  غير  أنها  وأكــدت 
بيع أبرمتها شركة ستراكشر الين للمقاوالت 

والتجارة بشأن هذا المشروع. 
وقال سامح سعد، العضو المنتدب لشركة 
في  مستمرة  الشركة  بــأن  للسياحة،  مصر 
بصورة  األمــر  فصل  لحين  القانوني  نزاعها 

تامة. 
لن  شركته  أن  أمس،  تصريحات  في  وأكد 
تقدم أي تنازالت ألنها لم تُخل بأي من البنود 
المشروطة في العقود الموقعة من الطرفين.

ويبلغ نصيب مصر للسياحة من هذا العقد 

ما بين 800 إلى مليار جنيه، ما يعادل 51% 
من مبيعات المشروع، حصلت منهم  50 مليون 
جنيه فقط نتيجة لتعنت المستثمر السعودي، 

وتوقفه عن عمليات السداد. 
مدينة  أرض جراج  تطوير  ويشمل مشروع 
وإداري  وتجاري  سكني  مشروع  إقامة  نصر، 

يتضمن  33 عمارة ومدرسة ومستشفى.

مصر للسياحة تحذر الجمهور

من التعامل على وحدات أرينا سيتي تاورز

أكدت عدم مسؤوليتها عن عقود ستراكشر الين

لمخاطبة  السياحة  شركات  غرفة  تستعد 
ــي، وزيـــر  ــان ــن ــع كـــل مـــن: الــدكــتــور خــالــد ال
قطاع  وزير  توفيق  وهشام  واآلثار،  السياحة 
الشركات  مساعدة  لمحاولة  العام،  األعمال 
في الوصول إلى حل لمشكلة إصرار االتحاد 
الشركات  إلزام  )إياتا(  الجوي  للنقل  الدولي 
بنكية  ضمانات  خطابات  بتقديم  السياحية 

التأمين.  وثائق  من  بداًل 
مخاطبة  أن  الصلة،  وثيق  مصدر  وأوضح 
مع  التواصل  بغاية  ستكون  السياحة  ــر  وزي
الــشــركــات  عــلــى  ــشــروط  ال لتخفيف  ــا  ــات اإلي
أمام معظم  تمثل عائًقا  السياحية نظًرا ألنها 
تقديم  على  القدرة  تمتلك  ال  التي  الشركات 

الضمانات.  هذه  مثل 
أيًضا  كبير  دور  هناك  المصدر:  أضــاف 
به  الــمــشــاركــة  األعــمــال  قــطــاع  لــوزيــر  يمكن 
التابعة  للتأمين  القابضة  مصر  شركات  عبر 
الشركات  تغطية  على  للموافقة  ــه،  ــوزارت ل
سداد  عدم  مخاطر  المصرية ضد  السياحية 
النقل  اتحاد  لصالح  الطيران  تذاكر  عموالت 

»اإلياتا«. الجوي 
ــجــوي شــركــات  ــحــاد الــنــقــل ال ــزم ات ــ  وأل
بنكي  ضــمــان  خــطــاب  بــتــقــديــم  الــســيــاحــة 
ــــك  وذل جـــنـــيـــه،  ألــــف   200 أدنـــــى  بـــحـــد 
تذاكر  بيع  عمليات  من  مستحقاته  لضمان 
سدادها  عن  التخلف  حالة  في  الطيران، 

سبب. ألي 
بتقديم  السياحة  شركات  اإلياتا  وطالبت 
 30 غايته  موعد  في  المالي  الضمان  هــذا 
تم  ولكن  األمــر،  بداية  في  الماضي،  يوليو 
وقالت  الجاري،  أغسطس   10 حتى  تمديده 
سيؤدي  النهائي  بالموعد  االلــتــزام  عــدم  إن 
التسوية  نــظــام  فــي  االشـــتـــراك  تعليق  إلـــى 

.BSP – IATA النقدي  والبيع  البنكية 
شهر  خــالل  اجتماعين  الــغــرفــة  وعــقــدت 
للتأمين  مــصــر  شــركــة  مــع  الــمــاضــي  يــونــيــو 

الشركات.  هذه  تغطية  إمكانية  مدى  لبحث 
الــســيــاحــة حالًيا  غــرفــة شــركــات  ــحــاول  وت
المعنية  الجهات  مع جميع  اتفاق  إلى  الوصول 
لمحاولة  التأمين،  وشركات  اإلياتا  في  ممثلة 
منظومة  استمرارية  تضمن  بديلة  حلول  إيجاد 
التأمين على مخاطر عدم السداد، ولكن هذه 

المحاوالت لم تصل لنتائج حتى اآلن.

غرفة السياحة تسعى لمساعدة 

حكومية لحل مشكلة اإلياتا

تستعد لمخاطبة العناني وتوفيق 

سامح سعد العضو المنتدب
لشركة مصر للسياحة

المصدر: المواقع اإللكترونية للمجموعتين

لبنان واملهجر )بلوم( اإلمارات دبي الوطني
البند

33.3 مليار دوالر 189 مليار دوالر إجمالي أصول املجموعة اآلم

12 دولة 13 دولة االنتشار

تراجع 77% صافى الربحية فى 2019 منو 44%

عام 2005 عبر 
االستحواذ على بنك 

مصر رومانيا

عام 2013 عبر 
االستحواذ على بنك بي 

إن بي باريبا
أول تواجد فى مصر

39 فرعا  69 فرعا شبكة الفروع فى مصر

0.94 مليار جنيه  1.77 مليار جنيه  صافى أرباح الوحدة التابعة
فى مصر 2019 

2 مليار جنيه  1.7 مليار جنيه  رأسمال الوحدة التابعة
فى مصر
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