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بناء منحنى للعائد يصل 
إلى 10 سنوات.. وتحديث 

استراتيجية الديون متوسطة 
األجل بنهاية ديسمبر

تعديالت على قانون 
حماية المنافسة 

تشمل ضوابط للدمج 
واالستحواذ

سي أي كابيتال مستشار دراسة استحواذ 
اإلمارات دبي الوطني على وحدة بلوم في مصر

بيكر آند ماكنزي المستشار القانوني

أمنية إبراهيم

على  االختيار  وقع  أنه  حابي  نشرة  علمت 
دور  للعب  كابيتال  أي  ســي  االستثمار  بنك 
بنك  الستحواذ  المحتملة  الصفقة  مستشار 
ــي اإلمــاراتــي على وحـــدة بنك  ــارات دب ــ اإلم
لبنان والمهجر – بلوم في مصر، وأن مكتب 
القانونية  لالستشارات  ماكنزي  آنــد  بيكر 

والمحاماة، سيلعب دور المستشار القانوني.
كما عملت نشرة حابي، أن البنك اإلماراتي 
شرع قبل أيام في مخاطبة الجهات الرقابية 
واإلشرافية للحصول على الموافقات الالزمة 
للجهالة  الــنــافــي  الــفــحــص  عــمــلــيــات  ــبــدء  ل
بصفقة  اهتمامه  وإبـــداء  مصر،  بلوم  لبنك 

االستحواذ.
وقالت مصادر قريبة من أطراف الصفقة 
المحتملة، أن هناك اهتماًما من بنوك إقليمية 
أخرى -اثنين على األقل– بشراء وحدة بلوم 
في مصر، ولكن اإلمارات دبي هو األكثر تحرًكا 
القتناص الصفقة في الوقت الحالي، بصورة 
ال يمكن معها –حتى اللحظة– افتراض وجود 

منافسين.
كــانــت نــشــرة حــابــي الـــصـــادرة عــن بــوابــة 
قد كشفت   ،hapijournal.com حابي جورنال 
أمس عن دراسة بنك اإلمــارات دبي الوطني 
االستحواذ على وحدة بنك بلوم في مصر، في 

خطوة وصفت بأنها تأكيد على قوة وجاذبية 
مصادر  وقالت  المصري.  المصرفي  القطاع 
إن البنك اإلماراتي يسعى لتعزيز تواجده في 
عبر  بالفعل  بها  يعمل  والتي  المحلية  السوق 
بنك اإلمارات دبي الوطني مصر )بي إن بي 

باريبا سابًقا(.
الصادر  عددها  في  حابي  نشرة  ونوهت 
اللبنانية  بلوم  مجموعة  مساعي  إلى  أمس 
المصرية  وحدتها  قــوة  من  االستفادة  إلــى 
من  على 43%  وحــدهــا  اســتــحــوذت  والــتــي 
توفير  فــي   ،2019 عــام  المجموعة  ــاح  أربـ
ــالزم لــمــواجــهــة األزمـــة  ــ ــدعــم الــمــالــي ال ال
منذ شهور،  لبنان  بها  يمر  التي  االقتصادية 
المجموعة  أرباح  تراجع  في  تسببت  والتي 

بنحو %77 قياًسا بعام 2018.
نشأ  الوطني  دبي  اإلمــارات  بنك  أن  يذكر 
عبر عملية اندماج تمت في مارس 2007 بين 
بنك دبي الوطني وبنك اإلمارات الدولي ثاني 
العربية  ورابع أكبر بنكين في دولة اإلمــارات 
مجموع  بلغ   2020 يونيو   30 وفــي  المتحدة. 
أصول المجموعة 694 مليار درهم )نحو189 

مليار دوالر أمريكي(.
اإلمارات  دولة  في  نشاطه  البنك  ويزاول 
والمملكة  وتركيا  ومصر  المتحدة  العربية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــهــنــد وســنــغــافــورة 
والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والــنــمــســا وألــمــانــيــا 
في  تمثيل  مكاتب  ولديه  والبحرين  وروسيا 

الصين وإندونيسيا، ويعمل من خالل شبكة 
944 فرًعا. ويعمل لدى بنك اإلمارات  تضم 
دبي الوطني حالًيا أكثر من 25 ألف موظف 

70 جنسية. يمثلون ما يزيد على 
أما مجموعة بنك لبنان والمهجر اللبنانية، 
 ،blombank.com ،ووفًقا لموقعها اإللكتروني
فإنها تمر ببعض التغيرات الجوهرية على غرار 
االلتزام  ومنها  اللبنانية،  المصارف  مختلف 
بعدم  لبنان  مصرف  عــن  الــصــادر  بالتعميم 
توزيع أرباح في العام 2019 وزيادة رأسمالها 
على مرحلتين بنسبة %20. وتقول المجموعة 
هذه  مع  للتكيف  الجهد  قصارى  تبذل  إنها 
المصرفية  اإلجـــراءات  وبخاصة  التطورات، 
الجديدة. وتشمل هذه اإلجراءات بدء الزيادة 
ذلك  تأخر  من  الرغم  على  المال،  رأس  في 
واعتبارات  المستجد  كورونا  فيروس  بسبب 
مرتبطة بخطة اإلصالح االقتصادي والمالي 
للحكومة. وقالت إنها خصصت مجمل أرباح 
المخصصات  لدعم  لبنان  فــي   2019 الــعــام 
التي  المتعثرة  القروض  في  الزيادة  لتغطية 
وصلت إلى %9، والتي ال تزال أقل، وبشكل 
أكثر  أو  البالغ 12%  المتوسط  من  ملحوظ، 

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

مالية ومحمية من المخاطر اللبنانية.

ويتواجد بنك لبنان والمهجر – بلوم، حالًيا 
واألردن،  لبنان،  من  كــاّلً  تشمل  دولــة   12 في 
المتحدة،  والمملكة  وفــرنــســا،  ــارات،  ــ واإلمـ
وسويسرا، ورومانيا، وقبرص، ومصر، وقطر، 
خدماته  البنك  ويقّدم  والسعودية.  والعراق، 
تحت مظلة بنك لبنان والمهجر أو المؤسسات 
التابعة له والتي تتألف من: بلوم بنك فرنسا، 
بلوم  مصر،  بلوم  بنك  ســويــســرا،  بنك  بلوم 
مصر لتداول األوراق المالية، بنك بلوم قطر، 
لبنان  بنك  السعودية،  لالستثمار  بلوم  شركة 
والمهجر لألعمال، بنك بلوم للتنمية )مصرف 
مصر  آروب  لــلــتــأمــيــن،  آروب  ــي(،  ــالمـ إسـ
وآروب  والمسؤوليات  الممتلكات  لتأمينات 
مصر لتأمينات الحياة، شركة لبنان والمهجر 
لألوراق المالية، وشركة بلوم إلدارة األصول.

لبنان  بنك  مجموعة  أصــول  إجمالي  بلغ   
مليار   33.296 نــحــو   2019 ــي  ف والــمــهــجــر 
وبلغت   .2018 عن  بانخفاض 9.38%  دوالر، 
بانخفاض  دوالر  مــلــيــار   26.462 الـــودائـــع 
%2.78. وتراجعت القروض إلى 5.814 مليار 
حقوق  وانخفضت   .18.85% بنسبة  دوالر، 
بنسبة  دوالر،  مليار   3.156 إلى  المساهمين 

.3.44%
يذكر أن بنك بلوم بدأ تواجده في مصر 
بنك  االستحواذ على  2005 عبر  عام  نهاية 
قيمتها  بلغت  صفقة  فــي  رومــانــيــا  مصر 

دوالر. مليون   100 نحو 

أهم األخبار
اضغط على العناوين

إيزي جت البريطانية 
تستأنف رحالتها إلى مطاري 

شرم الشيخ والغردقة

البنك المركزي: 
تراجع التضخم األساسي 

إلى %0.7 في يوليو

القاهرة يرتب قرضا بقيمة
670 مليون جنيه لمراكز السخنة 

بمشاركة مصر والعربي اإلفريقي

المصرف المتحد يستثمر 
مليار جنيه في مقره 

بالعاصمة اإلدارية

أرامكو السعودية ترفع 
األسعار المحلية للبنزين 

لشهر أغسطس

شاهندة إبراهيم

الذهب مرشح لكسر مستوى 1000 جنيه للجرام

توافًقا مع االتجاه الصعودي العالمي

الذهب  عام شعبة  نجيب، سكرتير  نــادي  توقع 
بغرفة القاهرة التجارية، أن يحقق عيار 21 األكثر 
شيوًعا قيمة سعرية تصل إلى ألف جنيه للجرام، 
بالتزامن مع تحقيق المعدن النفيس أسعاًرا قياسية 
على الصعيد العالمي، وتعزيز مكاسبه  أمام الدوالر، 
استثمارية  كــأداة  الذهب  أسعار  تتخذ  أن  مرجًحا 

آمنة اتجاًها صعودّيًا خالل الفترة القادمة. 
وأشار نجيب إلى أن الطلب االستثماري يتركز 
والذهب  السبائك  شــراء  على  األول  المقام  في 

الخام، إلى جانب اإلقدام على إقتناء العمالت.
أضاف أن وتيرة األسعار المرتفعة تؤثر بشكل 
خــاص،  بشكل  المبيعات  حــركــة  عــلــى  مــلــمــوس 
المالية  السيولة  نقص  ظل  في  عموًما،  والسوق 

والظروف االقتصادية الحالية.
ــع انــتــشــاًرا فــي ختام  وســجــل عــيــار 21 األوسـ

للجرام،  جنيهات   910 مستوى  األمــس  تعامالت 
كما سجل عيار 18 سعر 780 جنيًها، أما عيار 24 
فقد وصل إلى 1040 جنيًها للجرام، بينما بلغ سعر 
المس  فيما  جنيًها،    7280 نحو  الذهب  الجنيه 

السعر العالمي منطقة 2049 دوالًرا لألوقية. 
الذهب  مجلس  عــن  صـــادر  تقرير  وبحسب   
 ،2020 من  الثاني  الربع  أعمال  لنتائج  العالمي 
فقد أظهر تراجع الطلب على المشغوالت الذهبية 
في مصر بنسبة %70 بالمقارنة مع نفس الفترة 

المبيعات  2019، حيث وصل حجم  المذكورة من 
إلى 1.7 طن مقابل 5.5 طن.

المبيعات  حجم  تراجع  عن  التقرير  كشف  كما 
اإلجمالية في مصر بالنصف األول من 2020 بنسبة 
االستثماري  الــشــراء  حجم  انخفض  كما   ،31%
مع  بالمقارنة   10% بنسبة   ) وعمالت  )سبائك 
نفس الفترة من العام الماضي.ويعتبر الذهب أداة 
تحوط ضد مخاطر التضخم وتقلبات العمالت في 

األوضاع االقتصادية غير المستقرة.

فاروق يوسف

المصرية اإلماراتية تسدد تعويضات لحالتي وفاة

بفيروس كورونا بقيمة 300 ألف جنيه

د. أيمن األلفي العضو المنتدب للشركة:

طلب إلى هيئة الرقابة المالية األسبوع المقبل إلطالق منتجين جديدين أحدهما طبي والثاني ادخار

المنتدب  العضو  أيمن األلفي،  الدكتور  كشف 
الحياة  لتأمينات  اإلماراتية  المصرية  لشركة 
تعويضات  ســددت  شركته  أن  عــن  التكافلي، 
وذلك  المستجد،  كورونا  بفيروس  وفاة  لحالتي 

جنيه. ألف   300 إجمالية  بقيمة 
التشخيص  أن  حابي،  لنشرة  األلفي  أضاف 
هو  الــوفــاة  سبب  أن  أوضــح  للحالتين  الطبي 
الشركة  قامت  مــا  وســرعــان  كــورونــا،  فــيــروس 
بــصــرف هـــذه الــتــعــويــضــات نــتــيــجــة الــتــزامــهــا 

العمالء. مع  مصداقيتها  على  وحرًصا 
تطوير  على  حالًيا  تعمل  الشركة  أن  وأكــد 
للتغيرات  نتيجة  ــك  وذل التكنولوجية،  البنية 
إلى  باإلضافة  كورونا،  تداعيات  فرضتها  التي 

الجديدة.  المنتجات  بعض  استحداث 
منتجين  إطــالق  بصدد  الشركة  أن  وأوضــح 
بوثائق  خاص  واآلخــر  طبي  أحدهما  جديدين 
الشركة  أن   « مضيًفا:  واالدخـــار،  االستثمار 
للرقابة  الــعــامــة  الهيئة  إلــى  بطلب  ستتقدم 

لــلــحــصــول على  الــمــقــبــل  األســـبـــوع  ــة  ــي ــمــال ال
المنتجات«.  هذه  لتدشين  الالزمة  الموافقة 

وقال األلفي إن شركته حققت أقساًطا خالل 

جنيه،  مليون   149 بقيمة  الماضي  المالي  العام 
في  ا  نمّوً الجاري  المالي  العام  خالل  وتستهدف 

عملياتها وأنشطتها التأمينية بنسبة 25%.

خالل  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  وألزمت 
تقدم  التي  التأمين  شــركــات  الماضي  الشهر 
عالج  في  بالمساهمة  الطبي  التأمين  خدمات 
وثائق  حملة  مــن  كــورونــا  بفيروس  المصابين 

الطبي. التأمين 
الــعــامــلــة في  الــشــركــات  بــعــض  ــقــدمــت  وت
كورونا  وباء  بتغطية  بالفعل  المصرية  السوق 
ــان من  ــا فــي وثــائــق الــطــبــي والــحــيــاة، ك طــبــًيّ
وشركة  اإلمــاراتــيــة  المصرية  الشركة  بينهم 
المصرية  والشركة  الحياة،  لتأمينات  أليانز 
لتأمينات  أكسا  وشــركــة  التكافلي،  للتأمين 

 . ة لحيا ا
لتأمينات  اإلماراتية  المصرية  الشركة  وتعمل 
برأسمال   2015 نوفمبر  منذ  التكافلي  الحياة 
ــمــصــدر  وال جــنــيــه  ــيــون  مــل  100 بـــه  مــرخــص 

جنيه. مليون   60 والمدفوع 
قــع  ا بــو ــة  ــشــرك ل ا مــلــكــيــة  هــيــكــل  يـــتـــوزع  و
رات  باإلما سالمة  شركة  لح  لصا  80.1%
لــمــصــر  ا مــيــن  لــتــأ ا بــيــت  لــح  لــصــا  9.95% و
ــصــل  ــي ف ــك  ــنـ ــبـ لـ  9.95% و لــــســــعــــودي  ا

المصري. اإلسالمي 

الدكتور أيمن األلفي العضو المنتدب لشركة المصرية اإلماراتية لتأمينات الحياة التكافلي

وثائق  أمس  الدولي  النقد  نشر صندوق 
الجديدة  التمويل  اتفاقية  على  الموافقة 
مليار   5.2 نحو  قيمتها  والبالغ  مصر  مع 
وضعتها  التي  التعهدات  متضمنة  دوالر، 
استكمال  إطـــار  فــي  المصرية  الحكومة 
مع  بالتوازي  االقتصادي  اإلصــالح  برنامج 
التصدي لتداعيات جائحة كورونا، بما في 
والهيكلية خالل  المالية  المستهدفات  ذلك 

الفترة المقبلة.
الصندوق  اعتزام  عن  الوثائق  وكشفت 
صرف المبلغ المتبقي من اتفاقية التمويل 
على  دوالر،  مــلــيــار   3.2 نــحــو  ــبــالــغــة  وال
شريحتين متساويتين، األولي تصرف في 1 
ديسمبر المقبل بعد إتمام المراجعة األولى 
الثانية  أما  بنهاية شهر سبتمبر،  للصندوق 
المراجعة  بعد   2021 يونيو  مطلع  فتصرف 
الثانية بنهاية شهر مارس من العام المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي صرف دفعة 
أولى من التمويل بقيمة 2 مليار دوالر عقب 
شهر  نهاية  التمويل  على  الموافقة  صدور 

يونيو الماضي.
التقرير  هــذا  فــي  حابي  نشرة  وتــرصــد 
صندوق  مــع  عليها  المتفق  الــنــقــاط  أهــم 
مواصلة  على  تركز  والتي  الــدولــي،  النقد 
بالفعل  بــدأت  التي  الهيكلية  اإلصــالحــات 
وذلك  السابقة،  التمويل  اتفاقية  إطار  في 
كفاءة  لتحسين  تدابير  اتــخــاذ  خــالل  مــن 
الشفافية  تعزيز  عبر  الــمــوارد  تخصيص 
وتحسين  المنافسة  وزيــــادة  والــمــســاءلــة 
الفساد،  نطاق  من  الحد  بهدف  الحوكمة 

بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص.

اإلصالحات
الهيكلية المالية

تحمل  على  الــقــدرة  مخاطر  مــن  للحد 
ــرادات والــحــوكــمــة  ــ ــ الـــديـــون، وتــعــزيــز اإلي
بعدة  المصرية  السلطات  تلتزم  المالية، 

إجراءات هي:
التمويل  احتياجات  إجمالي  خفض   -
من  للحد  األهمية  بالغ  أمــًرا  يعد  والــذي 
مخاطر القدرة على تحمل الديون، وكذلك 
التخفيف من المخاطر عبر الوجود الكبير 
سوق  فــي  المحلية  المالية  للمؤسسات 

األوراق المالية الحكومية.
- استمرار الجهود الجارية إلطالة آجال 
الديون، عن طريق تقليل صافي  استحقاق 
إصدارات أذون الخزانة وبناء منحنى العائد 

المحلي ليصل إلى 10 سنوات.
متوسطة  الديون  استراتيجية  تحديث   -
بدعم   2020 ديسمبر  نهاية  بحلول  األجــل 
الدوليين، وذلك  النقد  البنك وصندوق  من 
التمويل  احتياجات  إجمالي  خفض  بهدف 
ــل مــن ٪30 مــن إجــمــالــي الــنــاتــج  ــى أقـ إلـ
 ،25/2024 المالية  السنة  بحلول  المحلي 
من خالل تحديد سقف كمي لحصة صافي 
اإلصدارات المحلية الجديدة قصيرة األجل 

من إجمالي إصدارات الخزانة المحلية.
االجتماعي  ــان  ــ األم شبكة  تحسين   -
كأولوية مهمة، من خالل بحث توسيع نطاق 
الدعم ليشمل الفئات األكثر ضعًفا بما في 
ذلك النساء المعرضات للخطر وكبار السن 

وأطفال المدارس عبر برنامج التغذية.
- االلتزام بمراجعة اإلنفاق العام المدعوم 
برامج  يغطي  ــذي  والـ الــدولــي  البنك  مــن 
والتعليم،  والصحة  االجتماعية  الحماية 
على أن يكون التركيز الفوري للمراجعة على 
وتحديد  االجتماعي،  اإلنفاق  فعالية  تقييم 
أبريل  بحلول  التوصيات  وتقديم  الثغرات، 
لبرامج  مراجعات  تتبعها  أن  على   ،2021

الصحة والتعليم.
- تعبئة اإليرادات لزيادة الفوائض األولية 
بهدف إفساح المجال لإلنفاق على الصحة 

والتعليم والحماية االجتماعية.
مراجعة  حالًيا  تتم  أنه  الصندوق  وذكر 
متوسطة  اإليــرادات  استراتيجية  مسودة 
ــدعــم من  ــي تـــم تــطــويــرهــا ب ــت ــل ال األجــ
الدولي لتعكس توقعات ما  النقد  صندوق 
اإليــرادات  صعيد  على  كورونا  أزمة  بعد 
الوزراء  مجلس  موافقة  بهدف  والنفقات، 
وفي   ،2020 ديسمبر  نهاية  بحلول  عليها 
معينة  إجــراءات  تسريع  تم  ذلك  غضون 
عليها  المتفق  المسودة  مــن  لــإليــرادات 
ميزانية  فــي  وإدراجـــهـــا  الــجــائــحــة  قــبــل 

.2021/2020 المالية  السنة 

إدارة  لقانون  مراجعات  حالًيا  تجري   -
نهاية  للبرلمان  رفعه  بهدف  العامة  المالية 
المراجعة  وتستهدف  المقبل،  ديسمبر 
بند  تشمل  ــة،  جــوهــري نــقــاط   6 تضمين 
المالية  سياسة  لتوجيه  المالية  المسؤولية 
متوسط  ميزانية  ــار  وإطـ الكلية،  الــعــامــة 
ــاصــر الــرئــيــســيــة لــجــدول  ــن ــع ــل؛ وال ــ األجـ
الموازنة؛ والحد األدنى من محتويات وثائق 
الميزانية؛ وكذلك أحكام قوية بشأن إعادة 
الطوارئ،  واحتياطيات  الموارد،  تخصيص 
القواعد  أخيًرا  و  التكميلية،  واالعتمادات 
في  بما  العامة  الهيئات  لجميع  المحاسبية 

ذلك السلطات االقتصادية.

تعزيز دور
القطاع الخاص

على  أنــه  الدولي  النقد  صندوق  أوضــح 
ــات على  ــوي الــرغــم مــن إعـــادة ترتيب األول
ال  كورونا،  فيروس  بسبب  القريب  المدى 
تزال السلطات ملتزمة بتعزيز اإلصالحات 
العمل  فــرص  وخلق  النمو  لدعم  الهيكلية 

بقيادة القطاع الخاص.
ــحــكــومــة بــتــوســيــع وتــعــمــيــق  وتــلــتــزم ال
إطار  في  بدأت  التي  الهيكلية  اإلصالحات 
اتفاقية التمويل السابقة والحفاظ على هذا 
أقصى  إلــى  الحالية  ــة  األزم خــالل  الزخم 
حد ممكن، ولهذه الغاية، تخطط السلطات 

المصرية التخاذ اإلجراءات التالية:
- نــشــر تــقــريــر مــحــدث عــن الــشــركــات 
عن  الكامل  اإلفصاح  مع  للدولة  المملوكة 
كما   .2019/2018 المالية  السنة  معلومات 
الهيئات  عن  منفصل  تقرير  إعــداد  سيتم 
المالية  الــمــعــلــومــات  بنفس  االقــتــصــاديــة 
التفصيلية للسنة المالية 2019/2018، ومن 
نهاية  بحلول  التقريرين  كال  نشر  المتوقع 

سبتمبر 2020 
تمرير  الــمــصــريــة  الــســلــطــات  تــتــوقــع   -
أقصاه  موعد  في  الجمارك  قانون  مشروع 
وتقليل  ــتــجــارة  ال لتسهيل   2021 مـــارس 

الحواجز غير الجمركية.
بين  الفرص  وتكافؤ  المنافسة  لتعزيز   -
والعامة،  الخاصة  االقتصادية  الكيانات 
مسودة  الــبــرلــمــان  ــى  إل الحكومة  ستقدم 
المصري  المنافسة  قانون  على  تعديالت 
ذلك  في  بما   ،2020 ديسمبر  نهاية  بحلول 

ضمان الحياد التنافسي لعمليات الشراء.
تمكين  فـــي  ــعــديــالت  ــت ال ســتــســاعــد   -
تنظيم عمليات  من  المنافسة  جهاز حماية 
الشركات  وستحمي  واالستحواذ،  االندماج 
الصغيرة والمتوسطة من أشكال معينة من 
على  االستحواذ  أن  وتضمن  االســتــحــواذ، 
الهيكل  على  سلًبا  يؤثر  ال  األقلية  حصص 
من  الشركات  وتمكين  للسوق،  التنافسي 
التأثير  حول  آراء  بإصدار  الجهاز  مطالبة 
أن  على  العامة.  اللوائح  لبعض  التنافسي 
يطبق ذلك على جميع الكيانات في السوق 

بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.
من  القومي  االستثمار  بنك  إصــالح   -
األولويات، ولذلك تم تعيين مدقق حسابات 
الوضع  لتقييم  الماضي  العام  نهاية  دولــي 
خطة  من  االنتهاء  وسيتم  للبنك،  المالي 
إصالح البنك والتي ستتضمن تقويًما أولًيّا 
ووضع  زمنّيًا  محددة  إجــراءات  مع  للتنفيذ 
اللمسات األخيرة على هيكله المالي بحلول 

نهاية يناير 2021.

صندوق النقد ينشر وثائق الموافقة 

على التمويل الجديد لمصر

شملت تعهدات الحكومة

شريحتان متساويتان في ديسمبر 2020 
ويونيو 2021 بقيمة إجمالية 3.2 مليار دوالر
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