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أهم األخبار
اضغط على العناوين

األوروبي إلعادة اإلعمار 
يوافق على اتفاق بقيمة 100 

مليون دوالر لبنك مصر

البنك العقاري يوقع اتفاقية لرفع 
التمويل الموجه لوحدات اإلسكان 

االجتماعي بقيمة 2 مليار جنيه

هيئة الدواء: 4 شركات وطنية 
تبدأ تصنيع عقار فافيبرافير 

في السوق المصري

الذهب يهبط %5 والفضة 
تهوي أكثر من %13 مع 

صعود أسواق األسهم

حاالت إفالس الشركات 
األمريكية تتجه ألعلى 

مستوى منذ 2010

فاروق يوسف

من  والــمــوازنــة  الخطة  لجنة  انتهت 
ــجــمــارك  ــانـــون ال مــنــاقــشــة مـــشـــروع قـ
وأعدت  الحكومة،  من  المقدم  الجديد 
تقريًرا بشأنه، وفي انتظار عرضه على 
بحسب  إلقراره،  تمهيًدا  العامة  الجلسة 
اللجنة  عضو  خليل  طلعت  به  صرح  ما 

بالبرلمان. 
تبسيط  الجمارك   قانون  ويستهدف 
اإلجـــــــراءات وتــقــلــيــص زمـــن اإلفــــراج 
الدولية  الــتــجــارب  وتوطين  الجمركي 
الــواحــدة  النافذة  منظومة  تطبيق  فــي 
العمل  بيئة  مــن  الــتــدريــجــي  واالنــتــقــال 

الرقمية. إلى  الورقية 
ــون إنـــشـــاء نــظــام  ــانـ ــقـ ــضــمــن الـ ــت وي
مرحلة  حتى  البضائع  لتتبع  إلكتروني 
جمركّيًا  والــتــعــامــل  الــنــهــائــي،  اإلفـــراج 
بنظام  عليها  المتعاقد  البضائع  مــع 
ــجــارة اإللــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة، مع  ــت ال
الرسوم  عن  المسبق  االستعالم  إمكانية 
ــع،  ــبــضــائ ــول ال ــ ــل وصـ ــب ــة ق ــي ــجــمــرك ال
والبيانات  المعلومات  بتبادل  والسماح 
ــا بــيــن مــصــلــحــة الــجــمــارك  ــّيً ــرون ــت ــك إل
الجهات  أو  للدولة  التابعة  والــجــهــات 
تقر  اتفاقيات  معها  المبرم  الخارجية 
ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ 
بما يؤدي إلى اإلفراج عن البضائع دون 
األخضر،  المسار  عبر  معاينة  أو  كشف 
يهدف  بما  الــمــقــررة؛   للضوابط  وفًقا 
إلى تبسيط اإلجراءات وسرعة اإلفراج 

الجمركي.
اللجنة  أن  حابي،  لنشرة  خليل  أضاف 
قانون  مشروع  مناقشة  من  أيًضا  انتهت 
ومــن  الــمــوحــد،  الضريبية  اإلجـــــراءات 
التشريعات  بــعــض  مــراجــعــة  المنتظر 
تعديالت  رأسها  على  األخــرى  الضريبية 
المضافة  القيمة  على  الضريبة  قانون 

ولــكــن فــي انــتــظــار خــطــاب رســمــي لبدء 
مناقشته وإعداد تقريره. 

وفــــي اتـــجـــاه مـــــــواٍز، قــــال مــحــمــد 
باتحاد  الــضــرائــب  لجنة  رئيس  البهي 
تعديالت  ناقش  االتحاد  إن  الصناعات، 
المضافة،  القيمة  على  الضريبة  قانون 
عقد  انتظار  وفــي  مالحظاته،  وأبـــدى 
جــلــســة بــالــبــرلــمــان لــمــنــاقــشــتــه، ومــن 
ــدوب مــن االتــحــاد  ــال مــن الــمــقــرر إرســ

الجلسة.  لحضور 
تهدف  الــقــانــون  تــعــديــالت  أن  وأكـــد 
الــمــواطــن  مــن  كــل  عــلــى  التيسير  إلـــى 
بسعر  ــســاس  م ال  ــه  ــ وأن ــركـــات،  والـــشـ
الضريبة، موضًحا أن المشروع المقترح 
تكشفت  التي  المالحظات  بعض  يعالج 
على  للضريبة  العملي  التطبيق  خــالل 

المضافة. القيمة 
قانون  مــشــروع  تــعــديــالت  وتتضمن   
القيمة المضافة إعفاء السلع والخدمات 
الواردة لمشروعات المناطق االقتصادية، 
اإللكترونية  اإلقــرارات  منظومة  وتقنين 
اإللكتروني  والتواصل  المالي  والشمول 
والــمــمــولــيــن،  الــضــرائــب  مصلحة  بــيــن 
بتقديم  المسجلين  إلــزام  إلى  باإلضافة 
رد  وتيسير  ــا،  شــهــرّيً إلــكــتــرونــي  إقـــرار 
ــن  ــري ــزائ الــضــريــبــة عــلــى مــشــتــريــات ال
المؤقت  بــاإلفــراج  والسماح  األجــانــب،  
الــواردة  الرسائل  عن  أشهر  ثالثة  لمدة 
النشاط  ممارسة  أو  اإلنتاجية  للعمليات 
واألرضيات،  بالغرامات  تتحمل  ال  حتى 
وإعفاء األدوية ومدخالت إنتاجها، حيث 
ومشتقاته  ــدم  وال واللقاحات  األمــصــال 

ووسائل تنظيم األسرة.
أيـــًضـــا إعـــفـــاء خــدمــات  ــشــمــل   وت
ــة  ــلـ ــمـ ــحـ ــُمـ ــي الـ ــحــ ــصــ ــ الـــــصـــــرف ال
ــاه تــخــفــيــًفــا عــن  ــي ــم ــورة ال ــاتـ ــى فـ عــل
المائي  الــنــقــل  وإعــفــاء  الــمــواطــنــيــن، 
لألشخاص،  الخارجي  السياحي  غير 
بالخارج.  المصرية  للعمالة  مراعاة 

الخطة والموازنة تنتهي من مناقشة 

قانون الجمارك الجديد

تنتظر الجلسة العامة تمهيًدا إلقراره

الجلسة تتضمن قانون اإلجراءات الضريبية 
الموحد وتعديالت القيمة المضافة

البنك اإلفريقي للتنمية يستهدف ضخ حزم

تمويلية بقيمة 14 مليار دوالر

خالل مؤتمر جمعية رجال األعمال المصريين األفارقة

أمنية إبراهيم وفاروق يوسف

ــرج، الــمــديــر  ــومــب ــل ــيــن ب كــشــفــت مــال
للتنمية،  اإلفــريــقــي  للبنك  اإلقــلــيــمــي 
تمويلية  حــزم  ضخ  البنك  اعــتــزام  عن 
بإفريقيا  الــعــامــلــة  الــشــركــات  لــصــالــح 
الذي  اإلفريقي  االستثمار  منتدى  عبر 
عــدد  ــع  م الــبــنــك  ويــنــظــمــه  يستضيفه 
ستقام  والــذي  األفــارقــة،  الشركاء  من 
العام  نهاية  قبل  منه  الثانية  النسخة 

الجاري.
خالل  كلمة  في  بلومبرج،  وأوضحت 
رجــال  جمعية  نظمته  الــذي  المؤتمر 
ــال الــمــصــريــيــن األفـــارقـــة أمــس  األعــم
الثالثاء، أن البنك نجح في تأمين حزم 
دوالر،  مليارات   6 من  بأكثر  تمويلية 
المشاركة  لــلــشــركــات  الــمــاضــي  الــعــام 
حجم  لمضاعفة  ويتطلع  بــالــمــنــتــدى، 
العام  خالل  للشركات  المؤمن  التمويل 

الجاري.
التنمية  بــنــك  إن  بــلــومــبــرج،  وقــالــت 
مــجــااًل   22 نــحــو  فــي  يعمل  اإلفــريــقــي 
مليار   1.3 تمويلية  بمحفظة  بمصر، 
تمويالت  أغلب  أن  إلى  مشيرة  دوالر، 
بعدد  الحكومة  لصالح  مصر  في  البنك 
القطاع  مع  التعاون  أما  مشروًعا،   18
إلى  إضافة  مشروعات،   4 بلغ  الخاص 

الفني. الدعم  مجاالت  في  تعاوًنا   17
حزًما  يضخ  البنك  أن  ــى  إل ولفتت 
دوالر  مــلــيــارات   10 بــنــحــو  تــمــويــلــيــة 
القطاعات  مــن  عــدد  لصالح  ــا،  ســنــوّيً
التحتية  والــبــنــيــة  الــمــقــاوالت  ــرزهــا  أب
والــــزراعــــة والــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات 

. لية لما ا
ــشــــف أيـــمـــن  ــ ــي ســــيــــاق آخــــــر ك ــ فـ
التجارة  تمويل  قطاع  رئيس  الزغبي، 
لالستيراد  اإلفــريــقــي  بالبنك  البينية 
تعاون  عن  المؤتمر،  خالل  والتصدير، 
الــبــنــك مــع شــركــة الــنــصــر لــالســتــيــراد 

ــة لــــــوزارة قــطــاع  ــع ــاب ــت والــتــصــديــر ال
االستشارات  لتقديم  الــعــام،  األعــمــال 
شركة  لتأسيس  مشروعها  في  الالزمة 
ــوســاطــة والــتــســويــق ضــمــن مــشــروع   ال
»جــســور إفــريــقــيــا«، والــمــســاعــدة في 
كانت  التي  لمكانتها  الشركة  استعادة 

الستينيات. في  بها  تتمتع 
يمكنه  الــبــنــك  إن  الــزغــبــي،  ــال  ــ وق
تــقــديــم أشـــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن الــدعــم 
من  والتسويق،  الوساطة  شركة  لصالح 
وتقديم  التمويل،  توفير  إمكانية  بينها 
مختلف  عــن  لها  الــالزمــة  المعلومات 

لها،  المستهدفة  اإلفريقية  األســـواق 
نهائي  بشكل  التوصل  يتم  لم  أنه  مؤكًدا 
عليها  ستحصل  التي  الــدعــم  ألشــكــال 
بنك  إفــريــكــســيــم  وأن  الــنــصــر،  شــركــة 
مشروعها. في  الشركة  بمساعدة  مهتم 
رئيس  كمال،  عمرو  أكد  جانبه  ومن 
ــورصــة والــتــمــويــل  ــب ــبــنــوك وال لــجــنــة ال
المصريين  األعــمــال  ــال  رجـ بجمعية 
رجال  بين  التشبيك  أهمية  األفــارقــة، 
القارية  التمويل  ومؤسسات  األعــمــال 
مــتــعــددة األطــــــراف، لـــدعـــم وتــعــزيــز 
ــقــارة،  ال دول  بــيــن  ــادل  ــب ــت وال الــتــعــاون 

للخروج  الــشــركــات  وتحفيز  ومــســانــدة 
اإلفريقية. لألسواق 

الــفــجــوة  أن حــجــم  كــمــال،  ــاف  وأضـ
بنحو  يــقــدر  إفــريــقــيــا  فــي  الــتــمــويــلــيــة 
ــوك  ــن ــب ال وأن  دوالر،  مــلــيــار   100
فقط   30% نــحــو  ــمــول  ت اإلفــريــقــيــة 
تستحوذ  بينما  التجارة  عمليات  من 
الـــبـــنـــوك األوروبــــيــــة عـــلـــى الــنــســبــة 
مجتمع  تعريف  أن  مؤكًدا  المتبقية، 
ودورها  التمويل  بمؤسسات  األعمال 
تقدمها  أن  يــمــكــن  الــتــي  والــخــدمــات 

ضرورة. الخارجية  األسواق  لطرق 

مالين بلومبرج المدير اإلقليمي
للبنك اإلفريقي للتنمية

عمرو كمال رئيس لجنة البنوك والبورصة والتمويل 
بجمعية رجال األعمال المصريين األفارقة

أيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة 
البينية بالبنك اإلفريقي لالستيراد والتصدير

مالين بلومبرج: 1.3 مليار دوالر نصيب مصر من محفظة البنك

إفريكسيم يتعاون مع شركة النصر في مشروع الوساطة والتسويق

اإلمارات دبي الوطني يبدأ الفحص النافي للجهالة لبنك بلوم مصر

تأكيًدا النفراد حابي

مصادر ترجح إتمام الصفقة عند مضاعف قيمة دفترية 1 إلى 1.5 مرة.. وبرايم تقيم بلوم عند 4.2 مليار جنيه
أمنية إبراهيم

أكدت مجموعة بنك لبنان والمهجر في بيان 
بــه نشرة حــابــي، من  انــفــردت  صباح أمــس مــا 
دراسة بيع وحدتها بلوم مصر، لتلبية المتطلبات 
المركزي  البنك  إن  وقالت  لبنان.  في  النظامية 
الفحص  عملية  في  البدء  على  وافق  المصري 

للجهالة. النافي 
أول  الــصــادرة  نشرتها  في  حابي  وانــفــردت 
ــس بــالــكــشــف عــن دراســــة مــجــمــوعــة بنك  أمـ
وحدة  على  االستحواذ  الوطني،  دبي  اإلمــارات 
انفردت  كما  مصر،  في  والمهجر  لبنان  بنك 
لعب  عن  بالكشف  أمــس  الــصــادرة  النشرة  في 
المستشار  دور  كابيتال  أي  االستثمار سي  بنك 
المالي للصفقة وتولي مكتب بيكر آند ماكينزي 
ــة، دور  ــي ــون ــقــان ــارات ال ــشـ ــتـ لــلــمــحــامــاة واالسـ

المستشار القانوني، عن مجموعة بلوم.
الــصــادر  الــبــيــان  فــي  لبنان  بــلــوم  بنك  وقـــال 
أمس إن إتمام عملية البيع سيكون متوقًفا على 
والموافقة  إدارته  موافقة مجلس  الحصول على 
النهائية من البنك المركزي المصري، وبما يكفل 
الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عمالء بنك 
واللوائح  للقوانين  وفًقا  به  والعاملين  بلوم مصر 

األوضــاع  إلى  البيع  دراســة  وأرجــع  الصلة.  ذات 
رقم  لبنان  مصرف  ولقرار  بيروت،  في  الراهنة 
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البنوك بزيادة رؤوس أموالها.
رئيس  أزهــري  سعد  أن  حابي  نشرة  وعلمت 
بلوم  ورئيس  والمهجر،  لبنان  بنك  إدارة  مجلس 
مصر، خص العاملين بالبنك بالبيان قبل توزيعه 
مراعاة  على  لهم  مؤكًدا  اإلعــالم،  وسائل  على 
على  للحفاظ  والعملية  القانونية  األطر  جميع 

يدعم  بما  وحقوقهم  العاملين  جميع  استمرارية 
نموه  خطط  واستكمال  مستقباًل  البنك  نشاط 
بما له من مردود إيجابي على البنك والعاملين 
إحاطتهم  سيتم  أنه  وأكد  المصري،  واالقتصاد 

بكل التطورات.
البحوث  قسم  أصــدر  متصل،  سياق  وفــي 
بــرئــاســة عمرو  الــقــابــضــة  بــرايــم  فــي شــركــة 
عند  مصر  بلوم  لبنك  مبدئّيًا  تقييًما  األلفي 
دوالر(،  مليون   262 )نحو  جنيه  مليار   4.2

وقال  مــرة،   1.03 دفترية  قيمة  مضاعف  أو 
تم  أنه  أمس،  صباح  صدر  الذي  تقريره  في 
الملكية  حــقــوق  على  الــعــائــد  ــى  إل االســتــنــاد 
حقوق  وتكلفة   15.8% بنسبة  المستدامة 
نهائي  نمو  ومــعــدل   ،15.5% عند  الملكية 
مرات   5 يبلغ  ربحية  ومضاعف   ،5% قــدره 

.2020 في  المتوقعة  األرباح  على 
وقالت المصادر إن مضاعف القيمة الدفترية 
للقطاع يتراوح ما بين 1 إلى 2.5 مرة، ورجحت 

إلى   1 مستوى  عند  االستحواذ  صفقة  تتم  أن 
حول  الصفقة  قيمة  دوران  يعني  ما  مــرة،   1.5

حدود تزيد قليال عن تقييمات برايم.
دبي  اإلمارات  بنك  أن  حابي،  نشرة  وعلمت 
للجهالة  النافي  الفحص  عملية  في  بالفعل  بدأ 
الصلة  وثيقة  مصادر  وقالت  مصر،  بلوم  لبنك 
بعض  تجنيب  الــمــحــتــمــل  مــن  أنـــه  بــالــصــفــقــة 
لبلوم  شقيقة  شــركــات  فــي  المتمثلة  األصــول 
كما  األقـــرب  السيناريو  أن  وأضــافــت  مــصــر، 

جرت العادة في مثل هذه الصفقات أن يتم دمج 
مصر،  الوطني  دبي  ــارات  اإلم في  مصر  بلوم 
تحتسب  أال  المرجح  من  قيمة  هناك  وبالتالي، 
في  تتمثل  التقديرات  أفضل  في  تنخفض  أو 
لبلوم  التجارية  العالمة  وتقييم  الشهرة  اسم 
العالمة  تحت  فروعه  ستعمل  حيث  والرخصة، 

الدامج. للبنك  التجارية 
إن  حابي  لنشرة  أكــدت  قد  مصادر  كانت 
في  تــواجــده  لتعزيز  يسعى  اإلمــاراتــي  البنك 
عبر  بالفعل  بها  يعمل  والتي  المحلية  السوق 
ــي إن  ــي الــوطــنــي مــصــر )ب ــارات دب ــ بــنــك اإلم
حابي  نشرة  نوهت  كما  ســابــًقــا(.  باريبا  بــي 
إلــى مساعي  أمــس  أول  الــصــادر  فــي عــددهــا 
قوة  االستفادة من  إلى  اللبنانية  بلوم  مجموعة 
وحدها  استحوذت  والتي  المصرية  وحدتها 
 ،2019 عام  المجموعة  أرباح  من   43% على 
لمواجهة  الـــالزم  الــمــالــي  الــدعــم  توفير  فــي 
ــي يــمــر بــهــا لــبــنــان  ــت ــة ال ــصــادي ــت األزمــــة االق
أربــاح  تراجع  في  تسببت  والتي  شهور،  منذ 

.2018 بعام  قياًسا   77% بنحو  المجموعة 
مصر  في  تواجده  بــدأ  بلوم  بنك  أن  يذكر 
بنك  على  االستحواذ  عبر   2005 عــام  نهاية 
نحو  قيمتها  بلغت  صفقة  في  رومانيا  مصر 

100 مليون دوالر.
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