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وصفت بغير المسبوقة

شراكة استراتيجية بين بنكي األهلي ومصر ومجموعة طلعت مصطفى
تطوير  341ألف متر مربع لصالح الشركة المصرية إلدارة األصول العقارية واالستثمار المملوكة للبنكين
 4مليارات
جنيه قيمة
اتفاق الشراكة
مع العربية
للمشروعات
والتطوير العمراني

بكر بهجت
وق ــع بــنــكــا األهــلــي الــمــصــري ومــصــر عقد
شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة مــع الــشــركــة الــعــربــيــة
لــلــمــشــروعــات والــتــطــويــر الــعــمــرانــي ،إحــدى
شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة؛
بهدف تطوير مشروعات بكل من التجمعين
السكنيين الرحاب ومدينتي.
وقع عقد الشراكة يحيى أبو الفتوح ،نائب
رئيس مجلس إدارة البنك األهــلــي المصري،
وعــاكــف المغربي ،نــائــب رئــيــس مجلس إدارة
بنك مصر ،وهشام طلعت مصطفى ،الرئيس
التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية
للمشروعات والتطوير العمراني ،والتي تعد
المطور العقاري للرحاب ومدينتي.
وصف يحيى أبو الفتوح ،نائب رئيس البنك
األهلي ،الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى
بغير المسبوقة ،وأكــد أنها تستهدف مساندة
الشركات الوطنية بأنشطتها كافة ،ومن أهمها
شــركــات الــتــطــويــر الــعــقــاري خــاصــة فــي ظل
تداعيات فيروس كورونا؛ من خالل دعم تلك
الشراكة للموقف المالي للشركة والحفاظ على
أعلى معدالت الجودة في التجمعات السكنية
المتكاملة ،وقال إن الشراكة ستعمل على تعظيم
العوائد االستثمارية لبنكي األهلي ومصر.
ومن جانبه ،أشار عاكف المغربي ،نائب رئيس
بنك مصر ،إلــى أن الشراكة ستخفف األعباء

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس
إدارة البنك األهلي المصري

عاكف المغربي
نائب رئيس بنك مصر

هشام طلعت مصطفى رئيس
مجموعة طلعت مصطفى القابضة

التمويلية وااللتزامات الملقاة على عاتق الشركة
العربية للمشروعات ،خاصة فــي ضــوء حرص
بنك مصر على االلتزام بدعم خطط الدولة في
مجال التطوير العقاري وما يثمر عنه هذا الدعم
من توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة

أو غير المباشرة ،مستفيدًا من اإلقبال والعائد
المتنامي بكل من الرحاب ومدينتي.
وأشــاد عاكف بالتعاون والتنسيق الفعال
بــيــن ف ــرق الــعــمــل بالبنكين لــدراســة أفضل
أساليب تنفيذ الشراكة بشكل عملي ولتيسير

خطوات التنفيذ المشتركة.
ومــن جــانــبــه ،أكــد هــشــام طلعت مصطفى،
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة
العربية للمشروعات والتطوير العمراني ،أن
الشراكة االستراتيجية بين بنكي األهلي ومصر

مصادر :بيكر آند ماكينزي
مستشار قانوني لبنك
مصر ..وسري الدين
لمجموعة طلعت
مصطفى ..واألهلي اعتمد
على إدارته الداخلية

مــع مــجــمــوعــة طــلــعــت مصطفى ستتيح قيام
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني
بتطوير مشروعات تمتد على مساحة  341ألف
متر مــربــع بكل مــن الــرحــاب ومدينتي ،وذلــك
بقيمة  4مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات
االستثمارية المملوكة لبنكي األهلي ومصر.
وعلمت نشرة حابي أن الشركة المصرية
إلدارة األصــول العقارية واالستثمار هي التي
سيتم تطوير المشروعات لصالحها.
وأوضــح طلعت مصطفى أن الشراكة تشمل
إقــامــة مــشــروعــات سكنية وتــجــاريــة وإداريـ ــة
تتماشى مــع المخطط الــعــام الــذي تــم وضعه
للمدينتين ،خاصة أن تلك الشراكة تخدمها
الخبرات الممتدة ألكبر بنكين مصريين وكذا
مجموعة طلعت مصطفى البالغة استثماراتها
 200مليار جنيه وبرؤوس أموال وحقوق ملكية
تبلغ  31.7مليار جنيه.
وأضــاف :كما تبلغ أصول المجموعة أكثر من
 102مليار جنيه محتلة بذلك المرتبة الخامسة
بين كــبــرى الــشــركــات الــعــقــاريــة العربية حسب
تصنيف فوربس لعام  ،2020وهي الخبرات التي
تضمن لتلك الشراكة أعلى معدالت النجاح.
وقالت مصادر لنشرة حابي ،إن مكتب بيكر
آنــد ماكينزي لعب دور المستشار القانوني
لبنك مصر في االتفاقية ،في حين قام مكتب
هاني ســري الدين بــدور المستشار القانوني
لمجموعة طلعت مصطفى ،واعــتــمــد البنك
األهلي على إدارته القانونية الداخلية.

بغرض االستحواذ عليه

نسعى للتوسع في ظل تشجيع الدول لصناعة التعدين

بنك  ABCيتقدم بطلب فحص بلوم مصر

د.أحمد هيكل :خفض مساهمة القلعة في أسيك

إالمارات دبي الوطني يوشك على ٕاتمام الفحص
بقيادة مجموعة من ٔابرز كفاءاته

الملكية تراجعت عبر البيع في السوق من  %61.3إلى

عدد خاص عن االستثمار العقاري

 8صفحات ـــ
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رئيس مجلس اإلدارة :مجدي سرحان

 10جنيهات

الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير :أحمد رضوان

اقتصادية تصدر كل أحد

في منافسة اإلمارات دبي الوطني
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شملت تعهدات الحكومة
استأثرت وحدها بنحو  %43من أرباح المجموعة اللبنانية

اإلمارات دبي الوطني يدرس االستحواذ على وحدة بلوم في مصر

صندوق النقد ينشر وثائق الموافقة

علمــت جريــدة حابــي أن بنــك المؤسســة العربيــة
المصرفيــة  ABCيــدرس االســتحواذ علــى بنــك
بلــوم مصــر ،كمنافــس لبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي
الــذي انفــردت حابــي بالكشــف عــن مســاعيه
القتنــاص بلــوم.
وقالــت مصــادر وثيقــة الصلــة بملــف االســتحواذ
علــى بلــوم مصــر ،إن بنــك المؤسســة العربيــة
ســعيا إلــى توســيع
المصرفيــة مهتــم بالصفقــة
ً
دائــرة انتشــاره فــي الســوق المصريــة ،التــي
تعــد واحــدة مــن أبــرز األســواق التــي تعمــل بهــا
المجموعــة البحرينيــة ،والتــي لهــا تواجــد محلــي
عبــر بنــك  ABCمصــر.
كانــت حابــي قــد انفــردت فــي  10أغســطس
الجــاري عبــر نشــرتها اليوميــة ،بالكشــف عــن
دراســة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي االســتحواذ
علــى بنــك بلــوم مصــر ،وفــي  11أغســطس
كشــفت نشــرة حابــي عــن تولــي بنــك االســتثمار
ســي أي كابيتــال دور مستشــار صفقــة بيــع بلــوم
مصــر ،وفــي  12أغســطس كشــفت نشــرة حابــي
عــن بــدء اإلمــارات دبــي عمليــات الفحــص النافــي
للجهالــة لبنــك بلــوم.

على التمويل الجديد لمصر

أمنية إبراهيم
في خطوة جديدة تؤكد ارتفاع جاذبية القطاع
المصرفي المصري ..علمت نشرة حابي جورنال
أن بـنــك اإلمـ ــارات دب ــي الــوطـنــي وم ـقــره دبــي
يدرس االستحواذ على بنك بلوم مصر المملوك
لمجموعة بلوم اللبنانية.
وقالت مصادر إن البنك اإلماراتي يسعى بقوة
لتعزيز تواجده في القطاع المصرفي المصري
والذي يعمل به بالفعل عبر بنك اإلمــارات دبي
الوطني مصر (بي إن بي باريبا سابقًا).
وفي المقابل ،تسعى مجموعة بلوم اللبنانية
إل ــى االس ـت ـفــادة مــن ق ــوة وحــدتـهــا المصرية
والتي استحوذت وحدها على  43%من أرباح
المجموعة عام  ،2019في 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%
قياسًا بعام .2018
نشأ بنك اإلمــارات دبي الوطني عبر عملية
انــدمــاج تمت فــي مــارس  2007بين بنك دبي

الوطني وبنك اإلمارات الدولي ثاني ورابع أكبر
بنكين في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وفي
 30يونيو  2020بلغ مجموع أصــول المجموعة
 694مليار درهم (نحو 189مليار دوالر أمريكي).
وفي  ،2019استحوذ اإلمــارات دبي الوطني
على «دينيزبنك» التركي ،وأعـلــن مــؤخـرًا عن
تأسيس  E20البنك الرقمي المخصص لرواد
األع ـمــال وال ـشــركــات الـصـغـيــرة والمتوسطة،
كما تمتلك المجموعة منصة  Livللخدمات
المصرفية الرقمية الموجهة للشباب.
وي ــزاول البنك نشاطه فــي دول ــة اإلم ــارات
العربية المتحدة ومصر وتركيا والمملكة العربية
السعودية والهند وسنغافورة والمملكة المتحدة
والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديه مكاتب
تمثيل في الصين وإندونيسيا ،ويعمل من خالل
شبكة تضم  944فرعًا .ويعمل لدى بنك اإلمارات
دبــي الوطني حاليًا أكثر من  25ألــف موظف
يمثلون ما يزيد على  70جنسية.
أما مجموعة بنك لبنان والمهجر اللبنانية،
ووفقًا لموقعها اإللكتروني،blombank.com ،
فإنها تمر ببعض التغيرات الجوهرية على غرار
مختلف المصارف اللبنانية ،ومنها االلتزام

البند

اإلمارات دبي الوطني

شريحتانـصــادر عــن مـصــرف لبنان بعدم
بالتعميم ال
ومصر ،وقطر ،والعراق،
متساويتان وقبرص،
والسعودية.لبنان2020
ديسمبر
في
لبنان واملهجر (بلوم) توزيع أرباح في العام  2019وزيادة رأسمالها ويـقـدّم البنك خدماته تحت مظلة بنك
على مرحلتين بنسبة  .20%وتقول المجموعة

الـتـطــورات ،وبخاصة اإلج ــراءات المصرفية
وثائق
الدولي أمس
الزيادة
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بعدالخارج ما زالت
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وكان صندوقمالية
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 2مليار
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عقب 12
دوالرحاليًا في
ملياروالمهجر
بقيمةبنك 2لبنان
التمويل يتواجد
فى مصر
شهر
نهاية
التمويل
على
صدور الموافقة
يونيو الماضي .دولة تشمل ًّكال من لبنان ،واألردن ،واإلمــارات،
التقرير
والمملكةــي هـ
حابي ف
المصدر :المواقع اإللكترونية للمجموعتين
ورومانيا،
المتحدة،ـذاوسويسرا،
وتــرصــد نشرةوفرنسا،
أهــم الــنــقــاط المتفق عليها مــع صندوق
النقد الــدولــي ،والتي تركز على مواصلة
اإلصــالحــات الهيكلية التي بــدأت بالفعل
في إطار اتفاقية التمويل السابقة ،وذلك

مــن خــالل اتــخــاذ تدابير لتحسين كفاءة
تستعد الشفافية
تخصيص الــمــوارد عبر تعزيز
لمخاطبة العناني وتوفيق
والــمــســاءلــة وزيــــادة المنافسة وتحسين
الحوكمة بهدف الحد من نطاق الفساد،
بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص.

سي أي كابيتال مستشار دراسة استحواذ

اإلمارات دبي الوطني يبدأ الفحص النافي للجهالة لبنك بلوم مصر

أمنية إبراهيم

بلوم مصر ،بلوم مصر لتداول األوراق المالية،
بنك بلوم قطر ،شركة بلوم لالستثمار السعودية،
لألعمال ،بنك بلوم
بنك لبنان والمهجر
علىللتنميةقانون
تعديالت
حمايةللتأمين ،آروب مصر
(مصرف إسالمي) ،آروب
المنافسة
لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وآروب مصر
لألوراقللدمج
ضوابط
تشمل
شركة لبنان والمهجر
لتأمينات الحياة،
واالستحواذ
المالية ،وشركة بلوم إلدارة األصول.
بلغت إجمالي أصــول مجموعة بنك لبنان
والمهجر في  2019نحو  33.296مليار دوالر،
للعائد يصل
منحنى
بناء 9.38%عن  .2018وبلغت الودائع
بانخفاض
وتحديث
إلىلـيــار10دوالر بــانـخـفــاض
 26.462مـ
سنوات.2.78%..
استراتيجية  5.814مليار
وتراجعت الـقــروض إلــى
الديوندوالر،متوسطة
بنهايةالمساهمين
األجلوانخفضت حقوق
بنسبة .18.85%
ديسمبر
إلى  3.156مليار دوالر ،بنسبة .3.44%
يذكر أن بنك بلوم بــدأ تــواجــده في مصر
نهاية -عــام
حالياالًاسـتـحــواذ على
 2005عبر
مراجعاتبنك لقانون إدارة
تجري
رفعه نحوللبرلمان نهاية
بهدف
بلغت قيمتها
العامةصفقة
الماليةرومانيا في
مصر
ديسمبر دوالر.المقبل ،وتستهدف المراجعة
 100مليون

تضمين  6نــقــاط جــوهــريــة ،تشمل بند
المسؤولية المالية لتوجيه سياسة المالية
الــعــامــة الكلية ،وإطـــار ميزانية متوسط
األجـــــل؛ والــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة لــجــدول
الموازنة؛ والحد األدنى من محتويات وثائق
الميزانية؛ وكذلك أحكام قوية بشأن إعادة
تخصيص الموارد ،واحتياطيات الطوارئ،
واالعتمادات التكميلية ،و أخيرًا القواعد
المحاسبية لجميع الهيئات العامة بما في
ذلك السلطات االقتصادية.

بيكر آند ماكنزي المستشار القانوني

اإلمارات دبي الوطني على وحدة بلوم في مصر

والمهجر أو المؤسسات التابعة له والتي تتألف
مليار دوالر
2021ـارى الجهد للتكيف مـ
ويونيو أنها تبذل قـصـ
3.2بنك سويسرا ،بنك
إجماليةفرنسا ،بلوم
بقيمةـع هذه من :بلوم بنك

األربعاء  12أغسطس 2020

تأكيدً ا النفراد حابي

علمت نشرة حابي أنه وقع االختيار على
بنك االستثمار ســي أي كابيتال للعب دور
مستشار الصفقة المحتملة الستحواذ بنك
اإلمــــارات دبــي اإلمــاراتــي على وح ــدة بنك
لبنان والمهجر – بلوم في مصر ،وأن مكتب
بيكر آنــد ماكنزي لالستشارات القانونية
والمحاماة ،سيلعب دور المستشار القانوني.
كما عملت نشرة حابي ،أن البنك اإلماراتي
شرع قبل أيام في مخاطبة الجهات الرقابية
واإلشرافية للحصول على الموافقات الالزمة
لــبــدء عــمــلــيــات الــفــحــص الــنــافــي للجهالة
لبنك بلوم مصر ،وإب ــداء اهتمامه بصفقة
االستحواذ.
وقالت مصادر قريبة من أطراف الصفقة
المحتملة ،أن هناك اهتمامًا من بنوك إقليمية
أخرى -اثنين على األقل– بشراء وحدة بلوم
في مصر ،ولكن اإلمارات دبي هو األكثر تحركًا
القتناص الصفقة في الوقت الحالي ،بصورة
ال يمكن معها –حتى اللحظة– افتراض وجود
منافسين.
كــانــت نــشــرة حــابــي ال ــص ــادرة عــن بــوابــة
حابي جورنال  ،hapijournal.comقد كشفت
أمس عن دراسة بنك اإلمــارات دبي الوطني
االستحواذ على وحدة بنك بلوم في مصر ،في

خطوة وصفت بأنها تأكيد على قوة وجاذبية
القطاع المصرفي المصري .وقالت مصادر
إن البنك اإلماراتي يسعى لتعزيز تواجده في
السوق المحلية والتي يعمل بها بالفعل عبر
بنك اإلمارات دبي الوطني مصر (بي إن بي
باريبا سابقًا).
ونوهت نشرة حابي في عددها الصادر
أمس إلى مساعي مجموعة بلوم اللبنانية
إلــى االستفادة من قــوة وحدتها المصرية
والــتــي اســتــحــوذت وحــدهــا على  43%من
أرب ــاح المجموعة عــام  ،2019فــي توفير
الــدعــم الــمــالــي الـ ــالزم لــمــواجــهــة األزم ــة
االقتصادية التي يمر بها لبنان منذ شهور،
والتي تسببت في تراجع أرباح المجموعة
بنحو  77%قياسً ا بعام .2018
يذكر أن بنك اإلمــارات دبي الوطني نشأ
عبر عملية اندماج تمت في مارس  2007بين
بنك دبي الوطني وبنك اإلمارات الدولي ثاني
ورابع أكبر بنكين في دولة اإلمــارات العربية
المتحدة .وفــي  30يونيو  2020بلغ مجموع
أصول المجموعة  694مليار درهم (نحو189
مليار دوالر أمريكي).
ويزاول البنك نشاطه في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ومصر وتركيا والمملكة
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــهــنــد وســنــغــافــورة
والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والــنــمــســا وألــمــانــيــا
وروسيا والبحرين ولديه مكاتب تمثيل في

الصين وإندونيسيا ،ويعمل من خالل شبكة
تضم  944فرعً ا .ويعمل لدى بنك اإلمارات
دبي الوطني حاليًا أكثر من  25ألف موظف
يمثلون ما يزيد على  70جنسية.
أما مجموعة بنك لبنان والمهجر اللبنانية،
ووفقًا لموقعها اإللكتروني،blombank.com ،
فإنها تمر ببعض التغيرات الجوهرية على غرار
مختلف المصارف اللبنانية ،ومنها االلتزام
بالتعميم الــصــادر عــن مصرف لبنان بعدم
توزيع أرباح في العام  2019وزيادة رأسمالها
على مرحلتين بنسبة  .20%وتقول المجموعة
إنها تبذل قصارى الجهد للتكيف مع هذه
التطورات ،وبخاصة اإلج ــراءات المصرفية
الجديدة .وتشمل هذه اإلجراءات بدء الزيادة
في رأس المال ،على الرغم من تأخر ذلك
بسبب فيروس كورونا المستجد واعتبارات
مرتبطة بخطة اإلصالح االقتصادي والمالي
للحكومة .وقالت إنها خصصت مجمل أرباح
الــعــام  2019فــي لبنان لدعم المخصصات
لتغطية الزيادة في القروض المتعثرة التي
وصلت إلى  ،9%والتي ال تزال أقل ،وبشكل
ملحوظ ،من المتوسط البالغ  12%أو أكثر
في القطاع.
وأكــدت مجموعة لبنان والمهجر أنّ جميع
المؤسسات التابعة لها في الخارج ما زالت تتمتّع
برسملة جيدة وسيولة ،وأنها تتمتع باستقاللية
مالية ومحمية من المخاطر اللبنانية.

ويتواجد بنك لبنان والمهجر – بلوم ،حاليًا
في  12دولــة تشمل كـ ًّـال من لبنان ،واألردن،
واإلم ـ ــارات ،وفــرنــســا ،والمملكة المتحدة،
وسويسرا ،ورومانيا ،وقبرص ،ومصر ،وقطر،
والعراق ،والسعودية .ويقدّم البنك خدماته
تحت مظلة بنك لبنان والمهجر أو المؤسسات
التابعة له والتي تتألف من :بلوم بنك فرنسا،
بلوم بنك ســويــســرا ،بنك بلوم مصر ،بلوم
مصر لتداول األوراق المالية ،بنك بلوم قطر،
شركة بلوم لالستثمار السعودية ،بنك لبنان
والمهجر لألعمال ،بنك بلوم للتنمية (مصرف
إســـالمـــي) ،آروب لــلــتــأمــيــن ،آروب مصر
لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وآروب
مصر لتأمينات الحياة ،شركة لبنان والمهجر
لألوراق المالية ،وشركة بلوم إلدارة األصول.
بلغ إجمالي أصــول مجموعة بنك لبنان
والــمــهــجــر فــي  2019نــحــو  33.296مليار
دوالر ،بانخفاض  9.38%عن  .2018وبلغت
ال ــودائ ــع  26.462مــلــيــار دوالر بانخفاض
 .2.78%وتراجعت القروض إلى  5.814مليار
دوالر ،بنسبة  .18.85%وانخفضت حقوق
المساهمين إلى  3.156مليار دوالر ،بنسبة
.3.44%
يذكر أن بنك بلوم بدأ تواجده في مصر
نهاية عام  2005عبر االستحواذ على بنك
مصر رومــانــيــا فــي صفقة بلغت قيمتها
نحو  100مليون دوالر.

مصادر ترجح إتمام الصفقة عند مضاعف قيمة دفترية  1إلى  1.5مرة  .وبرايم تقيم بلوم عند  4.2مليار جنيه
أمنية إبراهيم
أكدت مجموعة بنك لبنان والمهجر في بيان
صباح أمــس مــا انـفــردت بــه نشرة حــابــي ،من
دراسة بيع وحدتها بلوم مصر ،لتلبية المتطلبات
النظامية في لبنان .وقالت إن البنك المركزي
المصري وافق على البدء في عملية الفحص
النافي للجهالة.
وانـفــردت حابي في نشرتها الـصــادرة أول
أم ــس بــالـكـشــف عــن دراسـ ــة مـجـمــوعــة بنك
اإلمــارات دبي الوطني ،االستحواذ على وحدة
بنك لبنان والمهجر في مصر ،كما انفردت
في النشرة الـصــادرة أمــس بالكشف عن لعب
بنك االستثمار سي أي كابيتال دور المستشار
المالي للصفقة وتولي مكتب بيكر آند ماكينزي
لـلـمـحــامــاة واالسـ ـتـ ـش ــارات ال ـقــانــون ـيــة ،دور
المستشار القانوني ،عن مجموعة بلوم.
وق ــال بنك بـلــوم لبنان فــي الـبـيــان الـصــادر
أمس إن إتمام عملية البيع سيكون متوقفًا على
الحصول على موافقة مجلس إدارته والموافقة
النهائية من البنك المركزي المصري ،وبما يكفل
الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عمالء بنك
بلوم مصر والعاملين به وفقًا للقوانين واللوائح

انفراد حابي في نشرتها الصادرة أول أمس
ذات الصلة .وأرجــع دراســة البيع إلى األوضــاع
الراهنة في بيروت ،ولقرار مصرف لبنان رقم
 13129بتاريخ  2019/11/4المتعلق بالتزام
البنوك بزيادة رؤوس أموالها.
وعلمت نشرة حابي أن سعد أزهــري رئيس
مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر ،ورئيس بلوم
مصر ،خص العاملين بالبنك بالبيان قبل توزيعه
على وسائل اإلعــالم ،مؤكدًا لهم على مراعاة
جميع األطر القانونية والعملية للحفاظ على

استمرارية جميع العاملين وحقوقهم بما يدعم
نشاط البنك مستقبالً واستكمال خطط نموه
بما له من مردود إيجابي على البنك والعاملين
واالقتصاد المصري ،وأكد أنه سيتم إحاطتهم
بكل التطورات.
وفــي سياق متصل ،أصــدر قسم البحوث
فــي شــركــة بــرايــم الـقــابـضــة بــرئــاســة عمرو
األلفي تقييمًا مبدئ ّيًا لبنك بلوم مصر عند
 4.2مليار جنيه (نحو  262مليون دوالر)،

انفراد حابي في نشرتها الصادرة أمس
أو مضاعف قيمة دفترية  1.03مــرة ،وقال
في تقريره الذي صدر صباح أمس ،أنه تم
االسـتـنــاد إلــى الـعــائــد على حـقــوق الملكية
المستدامة بنسبة  15.8%وتكلفة حقوق
الملكية عند  ،15.5%ومـعــدل نمو نهائي
قــدره  ،5%ومضاعف ربحية يبلغ  5مرات
على األرباح المتوقعة في .2020
وقالت المصادر إن مضاعف القيمة الدفترية
للقطاع يتراوح ما بين  1إلى  2.5مرة ،ورجحت

أن تتم صفقة االستحواذ عند مستوى  1إلى
 1.5مــرة ،ما يعني دوران قيمة الصفقة حول
حدود تزيد قليال عن تقييمات برايم.
وعلمت نشرة حابي ،أن بنك اإلمارات دبي
بدأ بالفعل في عملية الفحص النافي للجهالة
لبنك بلوم مصر ،وقالت مصادر وثيقة الصلة
بــالـصـفـقــة أن ــه مــن الـمـحـتـمــل تجنيب بعض
األصــول المتمثلة فــي شــركــات شقيقة لبلوم
مـصــر ،وأضــافــت أن السيناريو األق ــرب كما

جرت العادة في مثل هذه الصفقات أن يتم دمج
بلوم مصر في اإلمــارات دبي الوطني مصر،
وبالتالي ،هناك قيمة من المرجح أال تحتسب
أو تنخفض في أفضل التقديرات تتمثل في
اسم الشهرة وتقييم العالمة التجارية لبلوم
والرخصة ،حيث ستعمل فروعه تحت العالمة
التجارية للبنك الدامج.
كانت مصادر قد أكــدت لنشرة حابي إن
البنك اإلمــاراتــي يسعى لتعزيز تــواجــده في
السوق المحلية والتي يعمل بها بالفعل عبر
بـنــك اإلمـ ــارات دبــي الــوطـنــي مـصــر (بــي إن
بــي باريبا ســابـ ًقــا) .كما نوهت نشرة حابي
فــي عــددهــا الـصــادر أول أمــس إلــى مساعي
مجموعة بلوم اللبنانية إلى االستفادة من قوة
وحدتها المصرية والتي استحوذت وحدها
على  43%من أرباح المجموعة عام ،2019
فــي توفير الــدعــم الـمــالــي ال ــالزم لمواجهة
األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي يـمــر بـهــا لـبـنــان
منذ شهور ،والتي تسببت في تراجع أربــاح
المجموعة بنحو  77%قياسً ا بعام .2018
يذكر أن بنك بلوم بــدأ تواجده في مصر
نهاية عــام  2005عبر االستحواذ على بنك
مصر رومانيا في صفقة بلغت قيمتها نحو
 100مليون دوالر.

انفــرادات حابي بتفاصيل رحلة االســتحواذ علي بلوم مصر

لمساعدة
السياحة
غرفة
تسعى تعزيز دور
فــي النصــف األول مــن  2020قبــل اقتطــاع نهايــة النصــف األول ،بتراجــع  %1مقارنــة مــع
مصــر.
مــنالمالية
وفــي إفصاحيــن منفصليــن ،أكــدت كلالهيكلية
القطاع الخاص
د .أيمن األلفي العضو المنتدب للشركة:
 30.1مليــار دوالر نهايــة عــام .2019
المخصصــات ،مقارنــة مــع  133مليــون دوالر
مجموعــة بنــك ( ABCالمؤسســة العربيــة
مجموعــة بلــوم اللبنانيــة ،ومجموعــة بنــك اإلمــاراتحكومية لحلأمــا
تنتظر الجلسة العامة تمهيدً ا إلقراره
خالل مؤتمر جمعية رجال األعمال المصريين األفارقة
مشكلة اإلياتا
.2019وفاة
العــام لحالتي
تعويضات
اإلماراتية
المصرية
وتســعى مجموعــة بلــوم اللبنانيــة إلــى االســتفادة
لكنهــا جنبــت مخصصــات
تسدد فــي
مملكــة
الرئيســي فــي
أغســطس ،مــا المصرفيــة) التــي يقــع مقرهــا
اإلدارة فيو13
مجلس11
يومــي
الوطنــي
تصريحات لنشرة حابي:
نائب رئيس
دبــييحيى أبو الفتوح
فاروق يوسف
الجوي «اإلياتا».
جنيه
لخسـ300
كورونا بقيمة
بفيروس
اســتحوذت
المصريــة
وحدتهــا
تنتهي من مــن
والموازنةــام
الخطةــن الع
متوقعــة للنصــف األول م
ألفــان
ـائر ائتم
فتأسســت عــام
وتتواجــد فــي  5قــارات،
انفــردت بــه نشــرة حابــي علــى مــدار  3أعــداد
التــيضخ حزم
يستهدف
اإلفريقي للتنمية
مناقشة قــوةالبنك
ـنالـنـقــل ال ـجــوي شــركــات
البحريـات ـحــاد
وأل ــزم
الـسـيــاحــة بـتـقــديــم خ ـطــاب ض ـمــان بنكي
وهجـ ـن ـي ــه،
 200 ،1980ألـ ــف
تستعد غرفة شركات السياحة لمخاطبة ب ـح ــد أدن ـ ــى
الجمارك الجديدوحدهــا علــى  %43مــن أربــاح المجموعــة عــام
قانون 21
أمريكــي مقابــل
مليــونطبيدوالر
منتجين174
المقبل إلطالقبلغــت
البحرين.
بورصــة
حاليــا فـ
والثاني ادخار
جديدين أحدهما
المالية األسبوع
هيئةـيالرقابة
إلى
متتاليــة.يمضي قد ًما في دراسات البنك الرقمي بالتعاون
األهلي
ـيوذل ــكتذاكرمدرجــةطلب ً
ك ــل م ــن :الــدك ـتــور خــالــد ال ـع ـنــانــي ،وزي ــر لضمان مستحقاته من عمليات بيع
تمويلية بقيمة  14مليار دوالر
السياحة واآلثار ،وهشام توفيق وزير قطاع الطيران ،في حالة التخلف عن
 ،2019فــي توفيــر الدعــم المالــي الــالزم لضمــان
ـاهمونسدادهاالرئيســيون فــي البنــك هــم مصــرف مليــون دوالر للنصــف األول مــن عــام
والمسـ
يعتبــر بنــك  ABCفــي مصــر ،إحــدى الشـ
األعمال
سبب.
ـركاتالعام ،لمحاولة مساعدة الشركات ألي
،2019اإلجراءات الضريبية
الجلسة تتضمن قانون
في الوصول إلى حل لمشكلة إصرار االتحاد وطالبت اإلياتا شركات السياحة بتقديم
شركتين عالميتين
مع
األزمـمنـةمحفظة البنك
نصيب مصر
بلومبرج:فـ1.3ـيمليار دوالر
قــوة مالين
للنقل الجوي (إياتا) إلزام الشركات
الدولي
االقتصاديــة
مواجهــة
المجموعــة
الموحدـت
ـزي والهيئــة العامــة لالســتثمار بدولــة ممــا أدى إلــى تســجيل خســارة صافيــه بلغـ
المركـ
لموقعــه
 ،ABCووف ًقــا
لمجموعــة
التابعــة
موعد غايته 30
ليبيـ هــاـذا الضمان المالي في
67القيمة المضافة
وتعديالت
السياحية بتقديم خطابات ضمانات بنكية يوليو الماضي ،في بداية األمــر ،ولكن تم
بدالً من
ـت .أغسطس الجاري ،وقالت
تمديده حتى 10
يوسف لبنــان منــذ شــهور ،والتــي تســببت
بهــا
مليــون دوالر.
و83وثائق التأمين .الكويـ
المصريــا
فرع
البنــك 27
يوجــد
األلكترونــي،
يمــر وفاروق
التــي أمنية إبراهيم
المركزي ً
وأوضح مصدر وثيق الصلة ،أن مخاطبة إن عــدم االلـتــزام بالموعد النهائي سيؤدي
لــدىمبادرة البنك
آلي ضمن
ماكينة صراف
نشر 2000
فاروق يوسف
وزيــر السياحة ستكون بغاية التواصل مع إل ــى تعليق االش ـت ــراك فــي نـظــام التسوية
قياســا
بلــغ مجمــوع األصــول  29.6مليــار دوالر فــي فــي تراجــع أربــاح المجموعــة بنحــو %77
أرباحــا
المجموعــة  114مليــون دوالر
وحققـ
أنحــاء
منتشــرا فــي جميــع
جهــاز صــراف إلــى
اإليــاتــا
ـت – .BSP
النقدي IATA
لتخفيف ال ـشــروط عـلــى الـشــركــات البنكية والبيع
ً
ً
ً
يحتوي على الضوابط المنظمة لنموذج البنوك السياحية نظرًا ألنها تمثل عائقًا أمام معظم وعـقــدت الـغــرفــة اجتماعين خــالل شهر
اإلصالحات

للحد مــن مخاطر الــقــدرة على تحمل
ال ــدي ــون ،وتــعــزيــز اإليــــــرادات والــحــوكــمــة
أوضــح صندوق النقد الدولي أنــه على
المالية ،تلتزم السلطات المصرية بعدة الــرغــم مــن إع ــادة ترتيب األولــويــات على
إجراءات هي:
المدى القريب بسبب فيروس كورونا ،ال
 خفض إجمالي احتياجات التمويل تزال السلطات ملتزمة بتعزيز اإلصالحاتوالــذي يعد أمــرًا بالغ األهمية للحد من الهيكلية لدعم النمو وخلق فــرص العمل
مخاطر القدرة على تحمل الديون ،وكذلك بقيادة القطاع الخاص.
التخفيف من المخاطر عبر الوجود الكبير
وتــلــتــزم الــحــكــومــة بــتــوســيــع وتــعــمــيــق
للمؤسسات المالية المحلية فــي سوق اإلصالحات الهيكلية التي بدأت في إطار
األوراق المالية الحكومية.
اتفاقية التمويل السابقة والحفاظ على هذا
 استمرار الجهود الجارية إلطالة آجال الزخم خــالل األزمــة الحالية إلــى أقصىاستحقاق الديون ،عن طريق تقليل صافي حد ممكن ،ولهذه الغاية ،تخطط السلطات
إصدارات أذون الخزانة وبناء منحنى العائد المصرية التخاذ اإلجراءات التالية:
المحلي ليصل إلى  10سنوات.
 نــشــر تــقــريــر مــحــدث عــن الــشــركــات تحديث استراتيجية الديون متوسطة المملوكة للدولة مع اإلفصاح الكامل عناألجــل بحلول نهاية ديسمبر  2020بدعم معلومات السنة المالية  .2019/2018كما
من البنك وصندوق النقد الدوليين ،وذلك سيتم إعــداد تقرير منفصل عن الهيئات
بهدف خفض إجمالي احتياجات التمويل االقــتــصــاديــة بنفس الــمــعــلــومــات المالية
إل ــى أق ــل مــن  30٪مــن إجــمــالــي الــنــاتــج التفصيلية للسنة المالية  ،2019/2018ومن
المحلي بحلول السنة المالية  ،25/2024المتوقع نشر كال التقريرين بحلول نهاية
من خالل تحديد سقف كمي لحصة صافي
سبتمبر 2020
اإلصدارات المحلية الجديدة قصيرة األجل
 تــتــوقــع الــســلــطــات الــمــصــريــة تمريرمن إجمالي إصدارات الخزانة المحلية.
مشروع قانون الجمارك في موعد أقصاه
 تحسين شبكة األمـ ــان االجتماعي مـــارس  2021لتسهيل الــتــجــارة وتقليلكأولوية مهمة ،من خالل بحث توسيع نطاق الحواجز غير الجمركية.
الدعم ليشمل الفئات األكثر ضعفًا بما في
 لتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص بينذلك النساء المعرضات للخطر وكبار السن الكيانات االقتصادية الخاصة والعامة،
برنامجتمتلك القدرة
الشركات التي ال
الحكومة شــر
ستقدم الـمــاضــي مــع
التغذية .على تقديم يــونـيــو
الرقمية.
وأطفال المدارس عبر
للتأمينـان مسودة
إلـكــةـى مـصالـــرـبــرلــمـ
العام المدعوم
بمراجعةهذهاإلنفاق
المنافسة المصري
تعديالتمدىعلى
الضمانات.
االلتزام في مثل
قانونهذه الشركات.
إمكانية تغطية
لبحث
وكانت بوابة حابي جورنال -،قد كشفت
والـــذي
مــن البنك الـ
برامج أيضً ا بحلول نهاية ديسمبر  ،2020بما في ذلك
يغطي دور كبير
المصدر :هناك
البنكـدولـ أـيضــاف
التنافسيسـيــاحــة حالي
الحيادفــة شــركــات الـ
ضمانحــاول غــر
وت ـ
الحمايةتقدم
الثامن من ديسمبر الماضي ،عن
االجتماعية والصحة والتعليم،
لعملياتًا الشراء.
للمراجعةلـمـشـ
الفوريطــاع األعـمــال ا
التركيز لــوزيــر قـ
للسماح يمكن
الجهات
الوصولـتـإلى
األهلي المصري بطلب للبنك
المركزييكون
على أن
المعنيةف ــي تمكين
ـالت
جميعـعــديـ
اتفاقـدمع الــتـ
ـســاعـ
علىـاركــة به  -سـ
االجتماعي،
فعالية
تنظيم عمليات
حماية
وتحديدالتابعة جهاز
تقييمتصريح
له بتأسيس بنك رقمي ،بحسب
القابضة للتأمين
اإلنفاقشركات مصر
خاص عبر
من لمحاولة
المنافسةالتأمين،
اإلياتا وشركات
ممثلة في
الثغرات ،وتقديم التوصيات بحلول أبريل االندماج واالستحواذ ،وستحمي الشركات
لنائب رئيس البنك يحيى أبو
مراجعات تغطية
تتبعها للموافقة على
الفتوح.على أن لــوزارتــه،
الصغيرةحلول بديلة تضمن
لبرامجالشركات إيجاد
،2021
منظومة معينة من
استمراريةأشكال
والمتوسطة من
تصريحاته لنشرة
وق ــال أبــو الـفـتــوح ،فــي
السداد ،ولكن هذه
ـواذ،مخاطر عدم
التأمينـحـعلى
الصحة
االستحواذ على
وتضمن أن
والتعليم.السياحية المصرية ضد مخاطر عدم سداد االســتـ
لزيادة
اإليرادات
سلبًا على الهيكل
األقلية ال
األولية النقل حصص
تعبئةـصــريــة
حــابــي ،إن بـنـكــه وكــذلــك الـبـ-نــوك الـم
الفوائضلصالح اتحاد
تذاكر الطيران
عموالت
يؤثراآلن.
لنتائج حتى
المحاوالت لم تصل
بهدفهــا إفساح
المصرفية المجال لإلنفاق على الصحة التنافسي للسوق ،وتمكين الشركات من
لــم تـتــوقــف عــن تـقــديــم خــدمــاتـ
والتعليم والحماية االجتماعية.
مطالبة الجهاز بإصدار آراء حول التأثير
وذكرالتي مرت
للعمالء خــالل األوق ــات العصيبة
الصندوق أنه تتم حاليًا مراجعة التنافسي لبعض اللوائح العامة .على أن
الفيروس ،وكانت
بها مصر في مرحلة انتشار
مسودة
استراتيجية اإليــرادات متوسطة يطبق ذلك على جميع الكيانات في السوق
الــتــي ت ــم تــطــويــرهــا بــدعــم من بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.
األجــــلاإللكتروني
الحلول الرقمية وقـنــوات الــدفــع
صندوق النقد الدولي لتعكس توقعات ما
 إصــالح بنك االستثمار القومي منأزمة مؤكدًا
بعدــي ذلــك،
داعـ ًمــا رئيس ّيًا فــي النجاح ف
كورونا على صعيد اإليــرادات األولويات ،ولذلك تم تعيين مدقق حسابات
والنفقات،الحلول
أن البنك األهـلــي مهتم بالتوسع فــي
بهدف موافقة مجلس الوزراء دولــي نهاية العام الماضي لتقييم الوضع
بحلول
تطور نهاية ديسمبر  ،2020وفي المالي للبنك ،وسيتم االنتهاء من خطة
عليها ليواكب
الرقمية وتقديم كل ما هو جديد
غضون
ذلك تم تسريع إجــراءات معينة إصالح البنك والتي ستتضمن تقويمًا أول ًيّا
العالمية.
الخدمات البنكية على الساحة
لــإليــرادات مــن المسودة المتفق عليها للتنفيذ مع إجــراءات محددة زمن ّيًا ووضع
نشرـجــائـ
األهلي الـ
وكشف عن نية البنكقــبــل
2000ـحــة وإدراج ــه ــا فــي ميزانية اللمسات األخيرة على هيكله المالي بحلول
المالية .2021 /2020
نهاية يناير .2021
السنةالمقبلة ،ضمن
ماكينة صراف آلي خالل الفترة

انفراد جريدة حابي أمس بدراسة  ABCاالستحواذ على بلوم مصر
فاروق يوسف

كشف الدكتور أيمن األلفي ،العضو المنتدب
لشركة المصرية اإلماراتية لتأمينات الحياة
التكافلي ،عــن أن شركته ســددت تعويضات
لحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد ،وذلك
بقيمة إجمالية  300ألف جنيه.
أضاف األلفي لنشرة حابي ،أن التشخيص
الطبي للحالتين أوضــح أن سبب الــوفــاة هو
فــيــروس كــورونــا ،وســرعــان مــا قامت الشركة
بــصــرف ه ــذه الــتــعــويــضــات نــتــيــجــة الــتــزامــهــا
وحرصا على مصداقيتها مع العمالء.
ً
وأكــد أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير
البنية التكنولوجية ،وذلــك نتيجة للتغيرات
التي فرضتها تداعيات كورونا ،باإلضافة إلى
استحداث بعض المنتجات الجديدة.
وأوضــح أن الشركة بصدد إطــالق منتجين
جديدين أحدهما طبي واآلخــر خاص بوثائق
االستثمار واالدخـــار ،مضيفًا « :أن الشركة
ستتقدم بطلب إلــى الهيئة الــعــامــة للرقابة

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية خالل
الشهر الماضي شــركــات التأمين التي تقدم
خدمات التأمين الطبي بالمساهمة في عالج
المصابين بفيروس كــورونــا مــن حملة وثائق
التأمين الطبي.
وتــقــدمــت بــعــض الــشــركــات الــعــامــلــة في
السوق المصرية بالفعل بتغطية وباء كورونا
طــبـ ًّيــا فــي وثــائــق الــطــبــي والــحــيــاة ،كــان من
بينهم الشركة المصرية اإلمــاراتــيــة وشركة
أليانز لتأمينات الحياة ،والشركة المصرية
للتأمين التكافلي ،وشــركــة أكسا لتأمينات
الحياة.
وتعمل الشركة المصرية اإلماراتية لتأمينات
الحياة التكافلي منذ نوفمبر  2015برأسمال
مــرخــص ب ــه  100مــلــيــون جــنــيــه والــمــصــدر
والمدفوع  60مليون جنيه.
وي ــت ــوزع هــيــكــل مــلــكــيــة الــشــركــة بــواقــع
 80 . 1 %لصالح شركة سالمة باإلمارات
و  9 . 95 %لــصــالــح بــيــت الــتــأمــيــن الــمــصــر
الــــســــعــــودي و  9 . 95 %ل ــب ــن ــك فــيــصــل
اإلسالمي المصري.

ولـكــن فــي انـتـظــار خـطــاب رسـمــي لبدء
مناقشته وإعداد تقريره.
وفـ ــي اتـ ـج ــاه م ـ ـ ــوازٍ  ،قـ ــال مـحـمــد
البهي رئيس لجنة الـضــرائــب باتحاد
الصناعات ،إن االتحاد ناقش تعديالت
قانون الضريبة على القيمة المضافة،
وأب ــدى مالحظاته ،وفــي انتظار عقد
جـلـســة بــال ـبــرل ـمــان لـمـنــاقـشـتــه ،ومــن
الـمـقــرر إرسـ ــال م ـنــدوب مــن االت ـحــاد
لحضور الجلسة.
وأك ــد أن تـعــديــالت الـقــانــون تهدف
إل ــى التيسير عـلــى كــل مــن الـمــواطــن
والــش ــرك ــات ،وأنـ ــه ال م ـســاس بسعر
الضريبة ،موضحًا أن المشروع المقترح
يعالج بعض المالحظات التي تكشفت
خــالل التطبيق العملي للضريبة على
القيمة المضافة.
وتتضمن تـعــديــالت م ـشــروع قانون
القيمة المضافة إعفاء السلع والخدمات
الواردة لمشروعات المناطق االقتصادية،
وتقنين منظومة اإلقــرارات اإللكترونية
والشمول المالي والتواصل اإللكتروني
بـيــن مصلحة ال ـضــرائــب والـمـمــولـيــن،
باإلضافة إلى إلــزام المسجلين بتقديم
إق ــرار إلـكـتــرونــي ش ـهــر ًّيــا ،وتيسير رد
الـضــريـبــة عـلــى مـشـتــريــات الــزائــريــن
األجــانــب ،والسماح بــاإلفــراج المؤقت
لمدة ثالثة أشهر عن الرسائل الــواردة
للعمليات اإلنتاجية أو ممارسة النشاط
حتى ال تتحمل بالغرامات واألرضيات،
وإعفاء األدوية ومدخالت إنتاجها ،حيث
األمـصــال واللقاحات والــدم ومشتقاته
ووسائل تنظيم األسرة.
و ت ـش ـمــل أ ي ــضً ــا إ ع ـف ــاء خــد مــات
ا لـ ـ ـص ـ ــرف ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــي ا لـ ـ ُمـ ـحـ ـمـ ـل ــة
ع ـلــى ف ــا ت ــورة ا ل ـم ـيــاه تـخـفـيـ ًفــا عــن
ا لـمــوا طـنـيــن ،وإ ع ـفــاء ا لـنـقــل المائي
غير السياحي الخارجي لألشخاص،
مراعاة للعمالة المصرية بالخارج.

بعــام .2018
أمــا مجموعــة بنــك بلــوم اللبنانيــة ،ووف ًقــا
لموقعهــا اإللكترونــي ،blombank.com ،فإنهــا
تمــر ببعــض التغيــرات الجوهريــة علــى غــرار
مختلــف المصــارف اللبنانيــة ،ومنهــا االلتــزام
بالتعميــم الصــادر عــن مصــرف لبنــان بعــدم توزيــع
أربــاح فــي العــام  2019وزيــادة رأســمالها علــى
مرحلتيــن بنســبة .%20
وتؤكــد مجموعــة لبنــان والمهجــر أ ّن جميــع
المؤسســات التابعــة لهــا فــي الخــارج ما زالــت تتمتّع
برســملة جيــدة وســيولة ،وأنهــا تتمتــع باســتقاللية
ماليــة ومحميــة مــن المخاطــر اللبنانيــة.
حاليــا فــي 12
يتواجــد بنــك لبنــان والمهجــر
ً
دولــة ،وبلغــت إجمالــي أصولــه فــي  2019نحــو
 33.296مليــار دوالر ،بانخفــاض  %9.38عــن
.2018
فــي حيــن نشــأ بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي
عبــر عمليــة اندمــاج تمــت فــي مــارس  2007بيــن
بنــك دبــي الوطنــي وبنــك اإلمــارات الدولــي ثانــي
ورابــع أكبــر بنكيــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .وفــي  30يونيــو  2020بلــغ مجمــوع
أصــول المجموعــة  694مليــار درهــم (نحــو189
مليــار دوالر أمريكــي) ،ويعمــل فــي  13دولــة.

العربية المصرفية مهتم بالصفقة سعيًا إلى جــهــاز ص ــراف آلــي منتشرًا فــي جميع أنحاء
أمنية إبراهيم
توسيع دائرة انتشاره في السوق المصرية التي مصر.
أما مجموعة بنك ( ABCالمؤسسة العربية
ـواق التي تعمل بها
تعد واحــدة مــن أبــرز األس ـ1000
المجموعة البحرينية ،والتي لها تواجد محلي المصرفية) التي يقع مقرها الرئيسي في مملكة
عــلــمــت ن ــش ــرة ح ــاب ــي أن بــنــك الــمــؤســســة مصر للسياحة تحذر الجمهور
البحرين وتتواجد في  5قارات ،فتأسست عام
بنك  ABCمصر.
عبر
أرينا سيتي تاورز
العربية المصرفية  ABCتقدم بطلب السماح من التعامل على وحدات
وانفردت حابي في  10أغسطس الجاري  ،1980وهي مدرجة حاليًا في بورصة البحرين.
له بإجراء الفحص النافي للجهالة 4لوحدة بنك
بغرض عبر نشرتها اليومية ،بالكشف عــن دراســة والمساهمون الرئيسيون في البنك هم مصرف
لبنان والمهجر في مصر (بلوم مصر)،
مانحون يتعهدون بأكثر من  250مليون يورو
بدولة
لالستثمار
العامة
والهيئة
ليبيا
عليها.
االستحواذ
أشرف القاضي
هاشم السيد
الدكتور
أحمد شلبي
المركزي الدكتور
طارق شكري
االستحواذ على المهندس
حسن حسين
منصور عامر
ساويرس
المهندس نجيب
فهمي الوطني
بنك اإلمــاراتماجددبــي
مساعدات فورية للبنان
نائب رئيس مجلس إدارة شــركة
المدير التنفيذي والعضو
رئيــس مجلس إدارة مجموعــة عربية القابضة ورئيس غرفة
الخبيــر المالي ورئيس لجنة البنوك
رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس اإلدارة
رئيــس مجموعة
رجل
دوالر
مصر 29.6أودنمليار
أصوله
مجموع
الكويت.
جروب عددها
كشفتعامرفــي
األعمالحابي قــد
ـريــدة
كانت جـ
أغسطس
ـر ،وفـ
والعضوـلــوم مـبنكـصـ
المتحدـ
بنك ب
لالستثمارات المالية
ـركة تطوير
المصريةوبلغ المنتدب لشـ
كشفت التطوير العقــاري باتحاد الصناعات
رجال األعمال
ـي 11والبورصــة بجمعية
الصناعية
التنمية
المنتدب بالمصرف
الصادر أمس عن دراسة بنك المؤسسة العربية نشرة حابي عن تولي بنك االستثمار سي أي في نهاية النصف األول ،بتراجع  1%مقارنة مع
المصرفية االســتــحــواذ على بنك بلوم مصر ،كابيتال دور مستشار صفقة بيع بلوم مصر 30.1 ،مليار دوالر نهاية عام .2019
ويتواجد بنك لبنان والمهجر حاليًا في 12
وذلــك في منافسة بنك اإلمــارات دبي الوطني وفــي  12أغــســطــس كشفت نــشــرة حــابــي عن
بالكشف عــن مساعيه بــدء اإلم ــارات دبــي عمليات الفحص النافي دولــة ،وبلغت إجمالي أصــولــه فــي  2019نحو
ال ــذي انــفــردت حــابــي
أهم األخبار
 33.296مليار دوالر ،بانخفاض  9.38%عن
القتناص بلوم.
للجهالة لبنك بلوم.
وفــي إفصاحين منفصلين ،أك ــدت كــل من .2018
وف ــي نــفــس الــســيــاق ،عــلــمــت نــشــرة حــابــي
فــي حين نشأ بنك اإلمـــارات دبــي الوطني
الــصــادرة عــن بــوابــة حــابــي جــورنــال ،أن بنك مــجــمــوعــة بــلــوم الــلــبــنــانــيــة ،ومــجــمــوعــة بنك
اإلمارات دبي الوطني أوشك بالفعل على إتمام اإلمارات دبي الوطني يومي  11و  13أغسطس ،عبر عملية اندماج تمت في مارس  2007بين
الفحص النافي للجهالة لبنك بلوم مصر ،والذي ما انفردت به نشرة حابي على مدار  3أعداد بنك دبي الوطني وبنك اإلمــارات الدولي ثاني
ورابــع أكبر بنكين في دولــة اإلم ــارات العربية
قاده مجموعة من أبرز كفاءات المجموعة من متتالية.
يعتبر بنك  ABCفي مصر ،إحدى الشركات المتحدة .وفــي  30يونيو  2020بلغ مجموع
اإلمارات ومصر.
أصول المجموعة  694مليار درهم (نحو 189
كانت مصادر وثيقة الصلة بملف االستحواذ الــتــابــعــة لــمــجــمــوعــة  ،ABCووفـــقًـــا لــمــوقــعــه
على بلوم مصر ،قد أكــدت أن بنك المؤسسة اإللكتروني ،يوجد لــدى البنك  27فرعً ا و  83مليار دوالر أمريكي) ،ويعمل في  13دولة.
أكد يحيى أبو الفتوح ،نائب رئيس مجلس
إدارة البنك األهلي المصري ،في تصريحات
خــاصــة لـنـشــرة ح ــاب ــي ،أن مـصــرفــه يمضي
قدمًا في الدراسات الخاصة بتأسيس البنك
الرقمي ،بالتعاون مع شركتين عالميتين فضل
عدم الكشف عن هويتهما في الوقت الراهن.
وأض ــاف أبــو الـفـتــوح ،أن دراس ــات البنك
الرقمي تعطلت نسب ّيًا خالل الشهور الماضية
بسبب ظروف وتداعيات أزمة جائحة كورونا،
إال أنها تسير بشكل جيد في الوقت الحالي مع
استقرار أوضاع وتيرة العمل.
وأش ــار نــائــب رئـيــس مـجـلــس إدارة البنك
األهلي ،إلى أن أزمة كورونا أثبتت مدى أهمية
الحلول الرقمية في شتى المجاالت ،مؤكدًا
أن المعامالت والخدمات شهدت تحوالً كبيرًا
خالل فترة األزمة ونجحت البنوك في توسيع
نطاق الخدمات المقدمة لعمالئها عــن بُعد
يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري
ودون الحاجة للتواجد داخــل الفروع لتفادي
التزاحم ،بما يسهل مهمة التوسع واالنطالقة
الـشـكــل األن ـســب لـتــدشـيــن ذراع ــه فــي مجال مــوافـقــة الـبـنــك الـمــركــزي الـمـصــري ورخـصــة مبادرة البنك المركزي الرامية لنشر 6500
في التحول الرقمي للخدمات المصرفية.
 ،Digital Bankingحتى يكون مستع ّدًا للبدء البنك الــرقـمــي ،خــاصــة بعد إق ــرار وموافقة ماكينة في جميع محافظات الجمهورية لتوسيع
وأكــد أبــو الـفـتــوح ،أن البنك األهـلــي
يعمل في اإلجــراءات التنفيذية فــور الحصول على البرلمان على قــانــون البنوك الجديد الــذي نطاق تواجد القنوات البنكية اإللكترونية.أهم
حاليًا على تسريع وتيرة الــدراســات وتحديد

أكدت عدم مسؤوليتها عن عقود ستراكشر الين

داخل العدد

األخبار

العناوينـدى
علىكــة مـصــر للسياحة إحـ
اضغط ح ــذرت شــر
شــركــات الـقــابـضــة لـلـسـيــاحــة والـفـنــادق
التابعة ل ــوزارة قطاع األعـمــال الجمهور
من التعامل أو شــراء أي وحــدات سكنية
أو إداري ــة أو تـجــاريــة فــي مـشــروع أرينا
سيتي ت ــاورز الـكــائــن خلف نــادي السكة
الحديد في مدنية نصر.
وأوضحت الشركة أن هذا التحذير يأتي
لوجود نزاعات قضائية مع شركة ستراكشر
الين للمقاوالت والتجارة –شركة سعودية-
باعتبارها الشركة المنفذة للمشروع ،وأنها لم
تلتزم بتنفيذ بنود العقود والوفاء بالتزاماتها
مع شركة مصر للسياحة.
ضرورية ،تشمل :استعادة المالءة المالية وأش ــارت الشركة إلــى أن هــذه النزاعات
الـعــامــة وســالمــة الـنـظــام الـمــالــي ،ووضــع لم يتم الفصل فيها بأي أحكام نهائية حتى
ضـمــانــات مؤقتة لتالفي اسـتـمــرار نــزوح تاريخه.
رأس المال إلى الخارج ،وخطوات مسبقة وأكــدت أنها غير مسؤولة عن أي عقود
لتقليل الخسائر الممتدة في العديد من بيع أبرمتها شركة ستراكشر الين للمقاوالت
الشركات المملوكة للدولة ،وضرورة وجود والتجارة بشأن هذا المشروع.
شبكة أم ــان اجـتـمــاعــي مــوسـعــة لحماية وقال سامح سعد ،العضو المنتدب لشركة
مصر للسياحة ،بــأن الشركة مستمرة في
األشخاص األكثر ضعفا.
وأكـ ــدت جــورجـيـفــا أن االل ـت ــزام بـهــذه نزاعها القانوني لحين فصل األمــر بصورة
اإلص ــالح ــات سـيـطـلــق سـ ــراح م ـل ـيــارات تامة.
الدوالرات لصالح الشعب اللبناني مشيرة وأكد في تصريحات أمس ،أن شركته لن
إلــى أن هــذه هــي اللحظة التي يجب أن تقدم أي تنازالت ألنها لم تُخل بأي من البنود
يتصرف فيها صناع القرار السياسي في المشروطة في العقود الموقعة من الطرفين.
ويبلغ نصيب مصر للسياحة من هذا العقد
البالد بشكل حاسم.

إيزي جت البريطانية
تستأنف رحالتها إلى مطاري
شرم الشيخ والغردقة

صندوق النقد الدولي يحدد إصالحات وصفها بالضرورية

وكاالت

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل
مــاكــرون إن المؤتمر الـطــارئ للمانحين
لــدعــم لـبـنــان بـعــد انـفـجــار ب ـيــروت تلقى
تعهدات بنحو  253مليون يــورو ما يعادل
نحو  298مليون دوالر مساعدات إغاثة
فورية.
وأض ــاف المكتب أن تـلــك التعهدات
لن تكون مشروطة بإصالحات سياسية
أو مؤسسية .وأشــار قصر اإلليزيه إلى
أن تعهدات أخرى متعلقة بالدعم طويل
األم ــد ستعتمد عـلــى تـغـيـيــرات تنفذها

السلطات اللبنانية.
وش ــارك  15رئـيــس دول ــة وحـكــومــة في
المؤتمر الــذي نظم بـمـبــادرة مــن فرنسا
واألمم المتحدة من أجل تحريك مساعدة
طارئة للبنان.
وتـعـهــدت ق ــوى عــالـمـيــة خ ــالل مؤتمر
طارئ للمانحين يوم األحد بحشد موارد
مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من
االنفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة
بالمدينة ،كما تعهدت بأنها لــن تخذل
الشعب اللبناني.
وجــاء في البيان الختامي للمؤتمر أن
المساعدات يجب أن تكون سريعة وكافية
ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني،

وأن تُسلم مباشرة للشعب اللبناني ،بأعلى
درجات الفعالية والشفافية.
ك ـمــا طــالــب ال ـب ـيــان بـتـحـقـيــق مــوثــوق
ومستقل في االنفجار بينما دعا السلطات
اللبنانية إلى البدء سريعًا باإلصالحات.
وم ــن جــانـبـهــا ،قــالــت مــديــرة صـنــدوق
النقد الــدولــي كريستالينا جورجيفا إن
رؤية الصندوق تتماشى مع رغبة الشعب
اللبناني فــي اإلص ــالح والـحـكــم الجيد،
مــؤكــدة أن الـصـنــدوق مستعد لمضاعفة
الجهود لكنه يحتاج إلى وحدة الهدف في
لبنان وعزم جميع المؤسسات على تنفيذ
اإلصالحات التي تشتد الحاجة إليها.
وح ـ ـ ــددت ج ــورج ـي ـف ــا  4إص ــالح ــات

سي دي سي البريطانية
تعين شيرين شهدي مديرا بتداوالت تجاوزت
للمجموعة في مصر
المليار جنيه

البورصة ترتفع 1.3%

اضغط على العناوين

مشروع العال السياحي
السعودي يوقع عقدا مع
مجموعة أكور الفندقية

أهم األخبار
اضغط على العناوين

الري :الوارد من مياه النيل
أعلى من نظيره في نفس
الفترة بالعام الماضي

الدكتور أيمن األلفي العضو المنتدب لشركة المصرية اإلماراتية لتأمينات الحياة التكافلي

الــمــالــيــة األســـبـــوع الــمــقــبــل لــلــحــصــول على
الموافقة الالزمة لتدشين هذه المنتجات».
وقال األلفي إن شركته حققت أقساطً ا خالل

العام المالي الماضي بقيمة  149مليون جنيه،
وتستهدف خالل العام المالي الجاري نم ّوًا في
عملياتها وأنشطتها التأمينية بنسبة .25%

ً
توافقا مع االتجاه الصعودي العالمي

الذهب مرشح لكسر مستوى

شاهندة إبراهيم

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

البنك المركزي:
تراجع التضخم األساسي
إلى  0.7%في يوليو

جنيه للجرام

آمنة اتجاهً ا صعود ّيًا خالل الفترة القادمة.
وأشار نجيب إلى أن الطلب االستثماري يتركز
في المقام األول على شــراء السبائك والذهب
الخام ،إلى جانب اإلقدام على إقتناء العمالت.
أضاف أن وتيرة األسعار المرتفعة تؤثر بشكل
مــلــمــوس عــلــى حــركــة المبيعات بشكل خــاص،
والسوق عمومًا ،في ظل نقص السيولة المالية
والظروف االقتصادية الحالية.
وســجــل عــيــار  21األوس ــع انــتــشــارًا فــي ختام

تعامالت األمــس مستوى  910جنيهات للجرام،
كما سجل عيار  18سعر  780جنيهًا ،أما عيار 24
فقد وصل إلى  1040جنيهًا للجرام ،بينما بلغ سعر
الجنيه الذهب نحو  7280جنيهًا ،فيما المس
السعر العالمي منطقة  2049دوالرًا لألوقية.
وبحسب تقرير ص ــادر عــن مجلس الذهب
العالمي لنتائج أعمال الربع الثاني من ،2020
فقد أظهر تراجع الطلب على المشغوالت الذهبية
في مصر بنسبة  70%بالمقارنة مع نفس الفترة

المذكورة من  ،2019حيث وصل حجم المبيعات
إلى  1.7طن مقابل  5.5طن.
كما كشف التقرير عن تراجع حجم المبيعات
اإلجمالية في مصر بالنصف األول من  2020بنسبة
 ،31%كما انخفض حجم الــشــراء االستثماري
(سبائك وعمالت ) بنسبة  10%بالمقارنة مع
نفس الفترة من العام الماضي.ويعتبر الذهب أداة
تحوط ضد مخاطر التضخم وتقلبات العمالت في
األوضاع االقتصادية غير المستقرة.

القاهرة يرتب قرضا بقيمة
 670مليون جنيه لمراكز السخنة
بمشاركة مصر والعربي اإلفريقي

المصرف المتحد يستثمر
مليار جنيه في مقره
بالعاصمة اإلدارية

أرامكو السعودية ترفع
األسعار المحلية للبنزين
لشهر أغسطس

انتهت لجنة الخطة والـمــوازنــة من
م ـنــاق ـشــة م ـش ــروع ق ــان ــون ال ـج ـمــارك
الجديد المقدم من الحكومة ،وأعدت
تقريرًا بشأنه ،وفي انتظار عرضه على
الجلسة العامة تمهيدًا إلقراره ،بحسب
ما صرح به طلعت خليل عضو اللجنة
بالبرلمان.
ويستهدف قانون الجمارك تبسيط
اإلج ـ ـ ــراءات وتـقـلـيــص زم ــن اإلفـ ــراج
الجمركي وتوطين الـتـجــارب الدولية
فــي تطبيق منظومة النافذة الــواحــدة
واالنـتـقــال الـتــدريـجــي مــن بيئة العمل
الورقية إلى الرقمية.
وي ـت ـض ـمــن الـ ـق ــان ــون إنـ ـش ــاء ن ـظــام
إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة
اإلف ــراج الـنـهــائــي ،والـتـعــامــل جمرك ّيًا
مــع البضائع المتعاقد عليها بنظام
ال ـت ـجــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـحــدي ـثــة ،مع
إمكانية االستعالم المسبق عن الرسوم
ال ـج ـمــرك ـيــة ق ـبــل وص ـ ــول ال ـب ـضــائــع،
والسماح بتبادل المعلومات والبيانات
إل ـك ـتــرون ـ ًّيــا ب ـيــن مـصـلـحــة ال ـج ـمــارك
والـجـهــات التابعة للدولة أو الجهات
الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر
ذلك ،واستحداث نظام إدارة المخاطر؛
بما يؤدي إلى اإلفراج عن البضائع دون
كشف أو معاينة عبر المسار األخضر،
وفقًا للضوابط الـمـقــررة؛ بما يهدف
إلى تبسيط اإلجراءات وسرعة اإلفراج
الجمركي.
أضاف خليل لنشرة حابي ،أن اللجنة
انتهت أيضً ا من مناقشة مشروع قانون
اإلج ـ ــراءات الضريبية ال ـمــوحــد ،ومــن
المنتظر مــراج ـعــة بـعــض التشريعات
الضريبية األخــرى على رأسها تعديالت
قانون الضريبة على القيمة المضافة

أهم األخبار

اضغط على العناوين

األوروبي إلعادة اإلعمار

يوافق على اتفاق بقيمة 100

مليون دوالر لبنك مصر

كـشـفــت مــال ـيــن ب ـلــوم ـبــرج ،الـمــديــر
اإلقـلـيـمــي للبنك اإلفــريـقــي للتنمية،
عن اعـتــزام البنك ضخ حــزم تمويلية
لـصــالــح الـشــركــات الـعــامـلــة بإفريقيا
عبر منتدى االستثمار اإلفريقي الذي
يستضيفه ويـنـظـمــه الـبـنــك مــع عــدد
من الشركاء األفــارقــة ،والــذي ستقام
النسخة الثانية منه قبل نهاية العام
الجاري.
وأوضحت بلومبرج ،في كلمة خالل
المؤتمر الــذي نظمته جمعية رجــال
األع ـمــال الـمـصــريـيــن األف ــارق ــة أمــس
الثالثاء ،أن البنك نجح في تأمين حزم
تمويلية بأكثر من  6مليارات دوالر،
ال ـعــام الـمــاضــي لـلـشــركــات المشاركة
بــالـمـنـتــدى ،ويتطلع لمضاعفة حجم
التمويل المؤمن للشركات خالل العام
الجاري.
وقــالــت بـلــومـبــرج ،إن بـنــك التنمية
اإلفــريـقــي يعمل فــي نـحــو  22مـجــاالً
بمصر ،بمحفظة تمويلية  1.3مليار
دوالر ،مشيرة إلى أن أغلب تمويالت
البنك في مصر لصالح الحكومة بعدد
 18مشروعًا ،أما التعاون مع القطاع
الخاص بلغ  4مشروعات ،إضافة إلى
 17تعاونًا في مجاالت الدعم الفني.
ولفتت إلــى أن البنك يضخ حزمًا
تـمــويـلـيــة بـنـحــو  10م ـل ـيــارات دوالر
سـنــو ًّيــا ،لصالح عــدد مــن القطاعات
أبــرزهــا ال ـم ـقــاوالت والـبـنـيــة التحتية
والـ ــزراعـ ــة وال ـص ـنــاعــة وال ـخ ــدم ــات
المالية.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ــر ك ــشـــف أيــم ــن
الزغبي ،رئيس قطاع تمويل التجارة
البينية بالبنك اإلفــريـقــي لالستيراد
والتصدير ،خالل المؤتمر ،عن تعاون
الـبـنــك مــع شــركــة الـنـصــر لــالسـتـيــراد

وال ـت ـصــديــر ال ـتــاب ـعــة لـ ـ ــوزارة ق ـطــاع
األعـمــال الـعــام ،لتقديم االستشارات
الالزمة في مشروعها لتأسيس شركة
الــوســاطــة وال ـت ـســويــق ضـمــن مـشــروع
«ج ـســور إفــري ـق ـيــا» ،وال ـم ـســاعــدة في
استعادة الشركة لمكانتها التي كانت
تتمتع بها في الستينيات.
وقـ ــال الــزغ ـبــي ،إن ال ـب ـنــك يمكنه
ت ـقــديــم أش ـك ــال مـخـتـلـفــة م ــن الــدعــم
لصالح شركة الوساطة والتسويق ،من
بينها إمكانية توفير التمويل ،وتقديم
المعلومات الــالزمــة لها عــن مختلف

األس ــواق اإلفريقية المستهدفة لها،
مؤكدًا أنه لم يتم التوصل بشكل نهائي
ألشـكــال الــدعــم التي ستحصل عليها
شــركــة الـنـصــر ،وأن إفــريـكـسـيــم بنك
مهتم بمساعدة الشركة في مشروعها.
ومن جانبه أكد عمرو كمال ،رئيس
لـجـنــة ال ـب ـنــوك وال ـبــورصــة والـتـمــويــل
بجمعية رج ــال األع ـمــال المصريين
األفــارقــة ،أهمية التشبيك بين رجال
األعـمــال ومؤسسات التمويل القارية
م ـت ـعــددة األطـ ـ ــراف ،ل ــدع ــم وت ـعــزيــز
ال ـت ـعــاون وال ـت ـبــادل بـيــن دول ال ـقــارة،

البنك العقاري يوقع اتفاقية لرفع
التمويل الموجه لوحدات اإلسكان
االجتماعي بقيمة  2مليار 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

مالين بلومبرج المدير اإلقليمي
للبنك اإلفريقي للتنمية

عمرو كمال رئيس لجنة البنوك والبورصة والتمويل أيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة
البينية بالبنك اإلفريقي لالستيراد والتصدير
بجمعية رجال األعمال المصريين األفارقة

إفريكسيم يتعاون مع شركة النصر في مشروع الوساطة والتسويق

ومـســانــدة وتحفيز الـشــركــات للخروج
لألسواق اإلفريقية.
وأ ض ــاف ك ـمــال ،أن حـجــم ا لـفـجــوة
ا لـتـمــو يـلـيــة فــي إ فــر يـقـيــا يـقــدر بنحو
 100م ـل ـيــار دوالر ،وأن ا ل ـب ـنــوك
اإل فــر ي ـق ـيــة ت ـمــول نـحــو  30 %فقط
من عمليات التجارة بينما تستحوذ
ا ل ـب ـن ــوك األورو ب ـ ـيـ ــة ع ـل ــى ا ل ـن ـس ـبــة
المتبقية ،مؤكدًا أن تعريف مجتمع
األعمال بمؤسسات التمويل ودورها
وا ل ـخــد مــات ا لـتــي يـمـكــن أن تقدمها
لطرق األسواق الخارجية ضرورة.

حاالت إفالس الشركات
األمريكية تتجه ألعلى
مستوى منذ 2010

سامح سعد العضو المنتدب
لشركة مصر للسياحة

ما بين  800إلى مليار جنيه ،ما يعادل 51%
من مبيعات المشروع ،حصلت منهم  50مليون
جنيه فقط نتيجة لتعنت المستثمر السعودي،
وتوقفه عن عمليات السداد.
ويشمل مشروع تطوير أرض جراج مدينة
نصر ،إقامة مشروع سكني وتجاري وإداري
يتضمن  33عمارة ومدرسة ومستشفى.

عامر وبورتو جروب :تأجيل
النظر في دعوى بطالن حكم
التحكيم إلى  4أكتوبر

السماح بإجراء تحليل PCR
للقادمين إلى  4مطارات مصرية
مقابل  30دوالر أمريكي

الدوالر يواصل التراجع
أمام الجنيه في مجموعة
واسعة من البنوك

يستهدف توليد سيولة ..ولن نتخلى عن السيطرة
 %54.05بمتوسط  8.174جنيه للسهم ..وفاروس المنفذ
حابي

أكد الدكتور أحمد هيكل ،مؤسس ورئيس
مــجــلــس إدارة شــركــة الــقــلــعــة لــاســتــشــارات
المالية ،أن خفض حصة القلعة في رأسمال
شــركــة أســيــك للتعدين بنحو  ،7%يستهدف
فــقــط تــولــيــد ق ــدر مــن الــســيــولــة ،ويــأتــي في
إطــار إعــادة تنظيم المراكز المالية بمحفظة
االستثمارات التابعة.
وقــال هيكل فــي تصريحات خاصة لنشرة
حــابــي“ :لــن تتأثر الحقوق والصالحيات في
ـدل مــن حــصــة تــزيــد عن
ح ــال تملك  54%ب ـ ً
 ،”60%وأوضح أن الحصة تم بيعها في السوق
وليس لمستثمر محدد.
وأعــلــنــت أمــس شــركــة القلعة -المساهم
الرئيسي بشركة أسيك للتعدين– عــن بيع
عــدد  3 . 090مليون سهم مــن شــركــة أسيك
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة  25 . 257مــلــيــون جــنــيــه،
لتتراجع بذلك حصة القلعة من 61 . 323 %
إلى ..54 . 05 %
وبــلــغ مــتــوســط ســعــر الــبــيــع  8.174جنيه
للسهم الواحد ،وقامت شركة فاروس لتداول
األوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وأكد هيكل لنشرة حابي الصادرة عن بوابة
حــابــي جــورنــال تمسك شــركــتــه باستثمارها
بشركة أسيك للتعدين كمساهم رئيسي طويل
األجــل ،مستبع ًد ا التخلي عن حصة السيطرة
بالشركة.
وق ــال“ :ن ــرى أن تشجيع الــدولــة لصناعة
التعدين والقيمة المضافة بهذا المجال يحمل
أبعادًا إيجابية هامة ،بما يدعم التمسك بهذا
االستثمار ،كما نسعى حاليًا للتوسع”.
وك ــان الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي ،رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء ،أص ــدر قـ ــرا رًا مطلع الــعــام
الــجــاري بالالئحة التنفيذية لــقــانــون الــثــروة

البنك التجاري الدولي
يضاعف المعامالت البنكية
الرقمية خالل يوليو الماضي

الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة
شركة القلعة لالستشارات المالية
المعدنية متضمنة النص على األحكام الخاصة
بــتــراخــيــص الــبــحــث واالس ــت ــغ ــال لــخــامــات
المناجم والمحاجر والمالحات ،والتي وضعت
حد ا أدنى وأقصى لإلتاوة يدور بين  5%و 20%
ًّ
وفقًا لنوع الخام.
وحققت شــركــة القلعة إيـــرادات بنتائجها
المجمعة عن الربع األول للعام الجاري بقيمة
 10. 4مليار جنيه بنسبة نمو سنوي بلغ 191%
نتيجة لتسجيل إيرادات بقيمة  6.8مليار جنيه
من الشركة المصرية للتكرير على أول قائمة
دخل لها بعد تصنيف المشروع ضمن األصول
التشغيلية اعــتــبــا رًا مــن الــربــع األول مــن عام

مبيعات األجانب تنزل
بالمؤشر الرئيسي للبورصة
المصرية 0.24%

 ،2020ومثلت بذلك نحو  66%مــن إجمالي
اإليرادات.
في حين أظهرت القوائم المالية المجمعة
لشركة أسيك للتعدين ارتفاع خسائرها خالل
الربع األول من العام بنسبة  120%على أساس
ســنــوي ،مسجلة خسائر بلغت  23.24مليون
جنيه ،مقابل خسائر بقيمة  10.55مليون جنيه
في الربع المقارن من .2019
وكــانــت شــركــة أســيــك حققت خــال 2019
صــافــي خــســائــر بقيمة  52.57مــلــيــون جنيه
مــقــابــل  102.82مــلــيــون جنيه خــســائــر خــال
العام السابق له.

بنك تنمية الصادرات يحقق
 1.1مليار جنيه أرباحا في
العام المالي 2020/2019

