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أحدهما من المؤسسة العربية المصرفية

طلبان لفحص بلوم على مائدة اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي
منفردا أو عبر تحالف
أنباء عن سعي صندوق  TPGلالنضمام إلى قائمة المتنافسين
ً

أمنية إبراهيم
علمت نــشــرة حــابــي أن مجلس إدارة البنك
المركزي سيناقش في اجتماعه المرجح عقده
اليوم طلبين مقدمين لطلب الموافقة على فحص
بنك بلوم مصر.
وقالت مصادر في تصريحات خاصة ،إن أحد
الطلبين يخص بنك المؤسسة العربية المصرفية
 ،ABCوالــذي انفردت حابي ســواء عبر نسختها
األسبوعية المطبوعة أو نشرتها اليومية ،بتتبع
مختلف مراحل سعيه لالستحواذ على بلوم مصر،

ووصول إلى
ً
بداية من دراسة إجراءات الصفقة،
تقدمه بطلب الموافقة على إتمام عمليات الفحص
النافية للجهالة.
وأك ــدت الــمــصــادر ،أن الطلب الثاني ،يخص
مؤسسة مالية غير مصرفية ،وقــال مصدران
قريبان من ملف تخارج بنك لبنان والمهجر من
مصر ،أن هــذه المؤسسة من المرجح أن تكون
صندوق  TPGاألمريكي ،الذي سبق وأعرب عن
سعيه لالستحواذ على حصة حاكمة من المصرف
المتحد.
ولم تحسم المصادر إذا ما كانت مساعي TPG
لخوض المنافسة على بلوم مصر ،ستكون بصورة

منفردة ،أم عبر تحالف قد يضم مؤسسات مالية
أخرى.
وحاول فريق حابي ،الحصول على تعليقات من
األطــراف وثيقة الصلة بالصفقة ،لكنها لم تتلق
تعليقات حتى موعد تقديم النشرة للقراء.
كانت حابي قد انفردت وفي جوالت متتالية،
بالكشف عن الخيوط الجوهرية لسباق االستحواذ
على بنك بلوم مصر ،بداية من نشر خبر دراسة
بنك اإلمارات دبي الوطني شراء بلوم ،ثم تقدمه
بطلب فحصه ،والموافقة عليه ،وكذلك الكشف
عن مستشاري أطراف الصفقة.
كــمــا كشفت حــابــي عــن دخـــول أول منافس

ممثل في بنك المؤسسة
ً
لإلمارات دبي الوطني
العربية المصرفية  ،ABCوالذي أعلن رسم ّيًا قبل
أيــام بــدء مناقشات أولية لالستحواذ على بلوم
مصر.
وجــديــر بــالــذكــر ،أن جميع مــتــابــعــات حابي
لتطورات صفقة بلوم ،تم تأكيدها في بيانات
وإفــصــاحــات رسمية ،مــن بنك لبنان والمهجر
(بلوم) ،وبنك اإلمــارات دبي الوطني اإلماراتي،
وأخيرًا بنك الشركة العربية المصرفية البحريني.
تأسست مجموعة بنك ( ABCالمؤسسة العربية
المصرفية) التي يقع مقرها الرئيسي في مملكة
البحرين وتتواجد في  5قارات ،عام  ،1980وهي

مدرجة حاليًا في بورصة البحرين .والمساهمون
الرئيسيون في البنك هم مصرف ليبيا المركزي
والهيئة العامة لالستثمار بدولة الكويت.
أمــا مجموعة بــنــك بــلــوم اللبنانية ،ووفـ ًقــا
لموقعها اإللكتروني ،blombank.com ،فإنها
تــمــر ببعض الــتــغــيــرات الــجــوهــريــة عــلــى غــرار
مختلف الــمــصــارف اللبنانية ،ومنها االلــتــزام
بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان بعدم توزيع
أربــاح في العام  2019وزيــادة رأسمالها على
مرحلتين بنسبة .20%
وتــؤكــد 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 حاليًا في  12دولة،
وبلغت إجمالي أصوله في  2019نحو 33.296
مليار دوالر ،بانخفاض  9.38%عن .2018
في حين نشأ بنك اإلمــارات دبي الوطني عبر
عملية اندماج تمت في مارس  2007بين بنك دبي
الوطني وبنك اإلمــارات الدولي ثاني ورابــع أكبر
بنكين في دولة اإلمــارات العربية المتحدة .وفي
 30يونيو  2020بلغ مجموع أصــول المجموعة
 694مليار درهم (نحو  189مليار دوالر أمريكي)،
ويعمل في  13دولة.

قيمتها المبدئية تدور في حدود ملياري جنيه ..وجا ٍر التسعير النهائي

المجتمعات العمرانية تعرض  71فدا ًنا
بالقاهرة الجديدة على سيتي إيدج
بكر بهجت
قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية في
تصريحات خاصة لنشرة “حــابــي” إن الهيئة
عرضت على شركة سيتي إيــدج قطعة أرض
بمساحة  71فدانًا في منطقة القاهرة الجديدة
في مقابل الزيادة المتفق عليها لحصتها في
رأسمال الشركة من  60%إلى  75%والتي تم
اإلعالن عنها في يناير الماضي.
وأضــــاف الــمــصــدر أن قــيــمــة األرض وفــق
التسعير المبدئي تقترب مــن  2مليار جنيه،
 700مــلــيــون جنيه منها تمثل قيمة الــزيــادة
المقررة في رأسمال سيتي إيدج ،فيما ستسدد
الشركة باقي قيمة األرض لهيئة المجتمعات
العمرانية عبر دفــع  10%من قيمتها مقدمًا
وتقسيط الباقي.
وأوضح أن إجراءات التسعير النهائي لقطعة
األرض تتم حاليًا ،وعرض الملف بالكامل على
مجلس إدارة الشركة خــال االجتماع المقرر
انعقاده نهاية الشهر الجاري.
وفي يناير الماضي قرر مجلس إدارة شركة
ســيــتــي إيـ ــدج رف ــع حــصــة هــيــئــة المجتمعات
العمرانية فــي ملكية الشركة مــن  60%إلى
 ،75%وبالقيمة المالية من  1.3مليار جنيه
إلى  2مليار جنيه ،وكان من المقرر أن يتم ضخ
المبلغ بصورة نقدية ،وبناء على ذلك تقلصت
حصة بنك التعمير واإلسكان وإحــدى شركاته
ـضــا زيــادة
مــن  40%إلــى  ،25%كما تقرر أيـ ً
رأسمال الشركة المرخص به من  2مليار جنيه
إلى  10مليارات جنيه.
كل من الدكتور
ويضم مجلس إدارة الشركة ًّ
أحــمــد الــوشــاحــي المستشار الــقــانــونــي لهيئة
المجتمعات العمرانية ،ولبنى هــال النائب
السابق لمحافظ البنك المركزي لالستقرار

أهم األخبار
اضغط على العناوين

النقدي ،والمهندسة رجــاء فــؤاد نائب رئيس
هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط
والمشروعات ،والمهندس عبد المطلب عمارة
نــائــب رئــيــس هــيــئــة الــمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة
الــجــديــدة ،وأش ــرف ســالــمــان وزي ــر االستثمار
األسبق والذي تم اختياره رئيسً ا لمجلس إدارة
الشركة.
وجدير بالذكر أن شركة سيتي إيدج تتفاوض
مع بنكي األهلي المصري ومصر للحصول على
قرض بنحو  1.2مليار جنيه ،وذلك لتوجيهه إلى
مشروع إيتابا سكوير الذي تعمل عليه الشركة
في مدينة الشيخ زايد على مساحة  14فدانًا
باستثمارات  4مليارات جنيه.
وبلغت مبيعات الشركة خالل الفترة من يناير
ألغسطس  7مــلــيــارات جنيه ،فــي مشروعات
إيتابا ،والعلمين الجديدة والعاصمة اإلداريــة
والمنصورة الجديدة ،مستهدفة مبيعات بنهاية
العام تقدر بنحو  10مليارات جنيه.
وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» قال
الــدكــتــور محمد الــمــكــاوي ،الرئيس التنفيذي
لشركة سيتي إيدج إن السوق بدأت فعل ّيًا في
استعادة نشاطها بقوة وظهر ذلك في شهر يونيو
الماضي حيث حققت الشركة أكثر من ضعف
المبيعات التي تم تحقيقها في األشهر الخمسة
األولــى من السنة ،مشيرًا إلــى أن ذلــك مؤشر
جيد على األوضاع خالل األشهر المقبلة.
وأضـ ــاف الــمــكــاوي أن ال ــوح ــدات المباعة
إلكترون ّيًا خــال تلك الفترة تمثل ما بين 15
إلــى  18%من إجمالي مبيعات الشركة التي
تحققت خــال األشهر الستة الماضية ،الفتًا
إلى أن الشركة تسعى بصورة كبيرة نحو تحقيق
أهدافها على الرغم من التحديات التي ظهرت
على الساحة خالل األشهر الماضية ليس في
مــصــر فــقــط ،وإنــمــا فــي الــعــالــم أجــمــع نتيجة
انتشار فيروس كورونا المستجد.

زيرو جمارك تعزز مبيعات
السيارات األوروبية
بشكل قياسي

في تعليمات جديدة من محافظ المركزي

هيكلة التسهيالت االئتمانية بما يناسب قدرة العمالء على السداد

مراجعة التسهيالت القائمة ودراسة موقف العمالء والتدفقات المستقبلية لتحديد اإلجراءات المناسبة
فــي خــطــوة جــديــدة تستهدف استمرار
دعــم القطاع المصرفي لعمالء االئتمان
شــركــات وأفـ ــرادًا ،أصــدر محافظ البنك
الــمــركــزي الــمــصــري ،ط ــارق عــامــر ،أمس
اإلثــنــيــن ،تعليمات للبنوك بــإعــادة هيكلة
مــديــونــيــات الــعــمــاء بــهــدف الــوصــول إلى
هــيــكــل جــديــد لــلــتــســهــيــات االئــتــمــانــيــة،
يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد،
وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل االستحقاقات
االئتمانية التي بدأت قبل نحو  6أشهر.
كان البنك المركزي ،قد أصدر تعليمات
في منتصف مارس  ،2020بتأجيل جميع
االستحقاقات االئتمانية للعمالء لمدة 6
أشهر مع عدم تطبيق غرامات إضافية على
التأجيل ،وأكد على أهمية مراعاة أن يتم
سداد االستحقاقات المؤجلة بما يتناسب
مــع ق ــدرة الــعــمــاء عــلــى ال ــس ــداد ،وعــدم
مطالبة العمالء بقيمة العائد المؤجل مع
أول استحقاق بعد فترة التأجيل.
وقال البنك المركزي في خطاب موجه
للبنوك أمس ،إنه في ضوء متابعة األوضاع
االقتصادية والعمل على استقرار القطاع
المصرفي ،وبهدف استمرار دعم العمالء

المالية :زيادة مخصصات األجور
 11.3%واإلنفاق العام على
السلع والخدمات 33.7%

طارق عامر محافظ البنك المركزي

حزمة قرارات جديدة
لتخفيف قيود كورونا يبدأ
تنفيذها األسبوع المقبل

الــذيــن تــأثــرت تدفقاتهم الــنــقــديــة خــال
األزمــة الحالية ،فإنه يتعين على البنوك
االلتزام بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيالت
االئتمانية القائمة ودراسة موقف العمالء
كافة والتدفقات النقدية المستقبلية لهم،
وذلك بهدف تحديد اإلجــراءات المناسبة
التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم ،على
أن تتماشى تلك اإلجـ ــراءات مــع قدرتهم
على السداد ،ودون أن تمثل ضغطً ا على
السيولة لــدى الشركات بما يمكنهم من
استمرار أعمالهم ،وكذا األفــراد المتأثرة
دخولهم سلبًا.
وأضافت تعليمات المركزي ،أنه يجب
على البنوك إعادة هيكلة مديونيات العمالء
بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيالت
االئتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على
الــســداد ،مع إيــاء عناية خاصة للعمالء
الذين تأثر نشاطهم خالل الفترة السابقة،
على أن يتم ذلــك من خــال أحــد البدائل
التالية على سبيل المثال ال الحصر ،وهي:
زيــادة مــدة التسهيالت االئتمانية ،إعــادة
هيكلة األقــســاط المستحقة دون حساب
أي غرامات ،رسملة قيمة العوائد ،إمكانية

النيل لحليج األقطان :سعر عرض
الشراء المقدم من ايمكس
انترناشيونال متدني ويجب تحسينه

منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة
أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية
بما ال يؤثر على السيولة لديهم.
وشددت تعليمات البنك المركزي ،على
ضرورة االلتزام بالتعليمات الصادرة بشأن
أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء،
وتــكــويــن الــمــخــصــصــات ،ال ــص ــادرة بــقــرار
مجلس إدارة البنك الــمــركــزي المصري
بتاريخ  24مايو  ،2005وكذا التعليمات
الصادرة بتاريخ  26فبراير  2019بشأن
تطبيق المعيار الــدولــي للتقارير المالية
 ،IFRS9مــع األخــذ فــي االعتبار أنــه في
حالة إعادة هيكلة المديونية واالنتظام في
الــســداد ،دون وجــود صعوبات مالية لدى
العميل ،فال يعد ذلك مؤشرًا من مؤشرات
الزيادة الجوهرية للمخاطر االئتمانية.
كــمــا أكـ ــدت الــتــعــلــيــمــات عــلــى ضـــرورة
قيام كــل بنك بــدراســة وتحليل المخاطر
الكلية المصاحبة لألزمة الحالية ،وإجراء
اختبارات تحمل لتحديد تأثير األزمة على
المحفظة االئتمانية ،وكذا على القطاعات
االقــتــصــاديــة الــمــخــتــلــفــة ،ووضـ ــع خطط
للتعامل مع أي خسائر محتملة.

سبيد ميديكال تقرر
االستحواذ على معامل مصر
مقابل  10ماليين جنيه

نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية:

صرف  1.4مليار جنيه من متأخرات المصدرين خالل الشهرين الماضيين
أسبوعيا لصندوق تنمية الصادرات
 150مليون جنيه تدفع
ًّ

فاروق يوسف
كشفت نيفين منصور ،مستشار نائب
وزي ــر المالية للسياسات الــمــالــيــة ،أن
إجمالي مــا تــم صــرفــه خــال الشهرين
الماضيين مــن المستحقات المتأخرة
للمصدرين ،بلغ نحو  1. 4مليار جنيه،
مشيرة إلــى أن الـ ــوزارة صــرفــت خالل
العام الماضي نحو  5. 68مليار جنيه.
وأكدت في تصريحاتها لنشرة حابي،
أن وزارة المالية مستمرة في رد األعباء
للمصدرين وذلك من خالل  5مبادرات
مــخــتــلــفــة ت ــم إطــاقــهــا خـ ــال الــفــتــرة
الماضية الماضية ،وكان آخرهم مبادرة
االستثمار والتي شهدت توقيع  35اتفا قًا
جدي ًد ا مع الشركات المصدرة لتسوية
مستحقا تهم .
وقالت إن نظام السداد يتم عبر دفعات
أسبوعية لــصــنــدوق تنمية الــصــادرات،
تبلغ قيمة الدفعة الــواحــدة  150مليون
جنيه ،وبذلك يكون إجمالي ما تدفعه

الوزارة شهر ًيّا  600مليون جنيه.
وذكــــرت أن الــمــخــصــص فــي مــوازنــة
العام المالي الجاري لبرنامج رد األعباء
 7مليارات جنيه.
إقبال
ً
وأشــارت منصور إلى أن هناك
كثيفًا من الشركات لتسوية مستحقاتهم
من خالل المبادرات التي تقدمها الوزارة،
الفتة إلى أنه تم تسوية مستحقات 118
شركة خالل العام الماضي.
وأوض ــح ــت أن الــمــبــادرات الــخــاصــة
ببرامج التسوية تتضمن صــرف 10 %
لكل شركة لها أي متأخرات ،وتم زيادتها
إلــى  30%فــي أزم ــة كــورونــا ،والثانية
تشمل صــغــار الــمــصــدريــن الــذيــن تبلغ
مستحقاتهم في حدود مليون جنيه ،ويتم
تحصيلها على الفور ،والثالثة برد جميع
مستحقات بعض الشركات على مدار 5
سنوات ،والرابعة تشمل نظام المقاصة
مع الضرائب والجمارك.
وخــصــصــت وزارة الــمــالــيــة نــحــو 7
مـــلـــيـــارات جــنــيــه لـــدعـــم الــــصــــادرات
بــمــوازنــة الــعــام المالي الحالي /2020

5.68
مليار جنيه من
المستحقات
سددت بالعام
المالي الماضي
لنحو  118شركة
نيفين منصور مستشار نائب وزير
المالية للسياسات المالية

 ،2021ووقعت وزارتــا المالية والتجارة
والصناعة في شهر مايو الماضي ،مع
ممثلي  41شركة مصدرة محلية وأجنبية،
اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة
لــدى صــنــدوق تنمية الــصــادرات ،وذلــك
تنفي ًذ ا للتكليفات الرئاسية بمساندة
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة والتصديرية،
لــتــعــظــيــم الـــقـــدرات اإلنــتــاجــيــة خــاصــة
فــي ظــل أزمـــة تــفــشــي فــيــروس كــورونــا
المستجد؛ بما يسهم في توفير السيولة
النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى
تتمكن من ضخها في اإلنتاج.
وأكـ ــد الــدكــتــور مــحــمــد مــعــيــط وزيــر
الــمــالــيــة ،أن هــنــاك تــكــلــيــفــات رئــاســيــة
واضحة بمساندة المصدرين ،وسرعة رد
األعباء التصديرية المتأخرة ،موضحً ا
أنه سيتم سداد  30%من المستحقات
المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية
الصادرات بحد أدنى  5ماليين جنيه لكل
منهم قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأضــاف أن توقيع هــذه االتفاقيات،
يأتي استمرا رًا لجهود الحكومة الداعمة

والمحفزة لقطاع التصدير ،التي أثمرت
ع ــن تــســويــة الــمــســتــحــقــات الــمــتــأخــرة
لــلــمــصــدريــن ،ممثلي  77شــركــة محلية
وأجنبية ،بما يسهم في تعزيز القدرات
التنافسية للمنتجات المصرية عالم ّيًا.
وقــالــت نيفين جــامــع وزي ــرة التجارة
ـار إصــدار أوامــر دفع
والصناعة إنــه جـ ٍ
إلــكــتــرونــي لــعــدد  2056شــركــة بقيمة
 2مــلــيــار و  900مــلــيــون جــنــيــه وذلـــك
تنفيذ اً للتكليفات الــصــادرة مــن رئيس
الــجــمــهــوريــة لــلــحــكــومــة بــشــأن ســرعــة
صرف المستحقات المتأخرة للشركات
المصدرة.
ولــفــتــت إلـــى قــيــام ص ــن ــدوق تــنــمــيــة
الصادرات بمواصلة العمل وذلك على
الرغم من الظروف الحالية والمتعلقة
بانتشار فــيــروس كــورونــا وذلــك بهدف
إن ــه ــاء إجـــــراءات ال ــص ــرف لــلــشــركــات
الــمــصــدرة حــيــث بــلــغ إجــمــالــي مــا تم
صــرفــه مــن الــصــنــدوق مــنــذ أول يناير
وحــتــى نهاية أبــريــل الــمــاضــي  2مليار
و  133مليون جنيه.

