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في تأكيد النفراد حابي.. قال بنك المؤسسة 
لبورصة  بــيــان  فــي   ABC الــمــصــرفــيــة  الــعــربــيــة 
مناقشات  بــدأت  المجموعة  إن  أمــس،  البحرين 
على  لالستحواذ  والمهجر  لبنان  بنك  مع  أولية 

وحدته بلوم مصر.
أنها  توضح  أن  المجموعة  تود   :ABC وقــال 
اللبناني  والمهجر  لبنان  بنك  مع  مناقشات  في 
بلوم  الفرعية  شركته  على  محتمل  الستحواذ 
ــيــة وال  مــصــر. أضـــاف: هــذه الــمــنــاقــشــات أول
وأن  إتمامها،  سيتم  معاملة  أي  أن  يقين  يوجد 
المعلنة  واالستراتيجية  النية  لديها  المجموعة 
روتيني  بشكل  وأنها  التوسع،  في  للنظر  بالفعل 
في  وستعلن  ــفــرص،  ال مختلف  بتقييم  تــقــوم 

تطورات. أي  تالية عن  بيانات 

عددها  في  انفردت  قد  حابي  جريدة  كانت 
30 أغسطس الماضي، بالكشف  الصادر األحد 
 ABC المصرفية  العربية  المؤسسة  دراسة  عن 
ــوم مــصــر،  ــل ــحــواذ عــلــى ب خـــوض ســبــاق االســت
 ABC تــقــدم  عــن  حــابــي  كشفت  بــيــوم،  وبعدها 
النافي  الــفــحــص  ــإجــراء  ب ــه  ل الــســمــاح  بطلب 
االهــتــمــام  ــداء  ــ وإب مــصــر  بــلــوم  لبنك  للجهالة 

البنك. على  باالستحواذ 
وفي 10 أغسطس الجاري، كشفت حابي عن 
االستحواذ  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  دراسة 
11 أغسطس كشفت  على بنك بلوم مصر، وفي 
أي  سي  االستثمار  بنك  تولي  عن  حابي  نشرة 
مصر،  بلوم  بيع  صفقة  مستشار  دور  كابيتال 
عن  حــابــي  نــشــرة  كشفت  أغــســطــس   12 ــي  وف
النافي  الفحص  عمليات  دبــي  اإلمـــارات  بــدء 

بلوم. لبنك  للجهالة 
من  كــل  ــدت  أكـ منفصلين،  إفــصــاحــيــن  وفـــي 

اقتصادية تصدر كل أحد 10صفحات 8 جنيهات110 ـــ 11 من محرم 1442األحد 30 أغسطس 2020 العدد :   

ABC  يدرس خوض سباق االستحواذ على بلوم مصر

الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير: أحمد رضوانرئيس مجلس اإلدارة: مجدي سرحان
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الخبيــر المالي ورئيس لجنة البنوك 
والبورصــة بجمعية رجال األعمال

رئيــس مجلس إدارة مجموعــة عربية القابضة ورئيس غرفة 
التطوير العقــاري باتحاد الصناعات المصرية

المدير التنفيذي والعضو 
المنتدب لشــركة تطوير مصر

  رئيــس مجموعة عامر جروب
منصور عامر

رجل األعمال
المهندس نجيب ساويرس

 نائب رئيس مجلس إدارة شــركة 
أودن لالستثمارات المالية

انفــرادات حابي بتفاصيل رحلة االســتحواذ علي بلوم مصر

الدكتور هاشم السيد الدكتور أحمد شلبيالمهندس طارق شكريحسن حسين
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

المنتدب بالمصرف المتحد

أشرف القاضي
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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(،  إســـالمـ
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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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 

الوطني وبنك اإلمارات الدولي ثاني ورابع أكبر 
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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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  مــنــاقــشــة مـــشـــروع قـــانـــون ال
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 

إلى األوضــاع  البيع  دراســة  وأرجــع  الصلة.  ذات 
رقم  لبنان  مصرف  ولقرار  بيروت،  في  الراهنة 
بالتزام  المتعلق   2019/11/4 بتاريخ   13129

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.

انفراد حابي في نشرتها الصادرة أمسانفراد حابي في نشرتها الصادرة أول أمس

علمــت جريــدة حابــي أن بنــك المؤسســة العربيــة 
بنــك  علــى  االســتحواذ  يــدرس   ABC المصرفيــة
بلــوم مصــر، كمنافــس لبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي 
مســاعيه  عــن  بالكشــف  حابــي  انفــردت  الــذي 

القتنــاص بلــوم.
وقالــت مصــادر وثيقــة الصلــة بملــف االســتحواذ 
العربيــة  المؤسســة  بنــك  إن  مصــر،  بلــوم  علــى 
توســيع  إلــى  ســعًيا  بالصفقــة  مهتــم  المصرفيــة 
التــي  المصريــة،  الســوق  فــي  انتشــاره  دائــرة 
تعــد واحــدة مــن أبــرز األســواق التــي تعمــل بهــا 
المجموعــة البحرينيــة، والتــي لهــا تواجــد محلــي 

مصــر.  ABC بنــك عبــر 
كانــت حابــي قــد انفــردت فــي 10 أغســطس 
عــن  بالكشــف  اليوميــة،  نشــرتها  عبــر  الجــاري 
دراســة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي االســتحواذ 
أغســطس   11 وفــي  مصــر،  بلــوم  بنــك  علــى 
كشــفت نشــرة حابــي عــن تولــي بنــك االســتثمار 
ســي أي كابيتــال دور مستشــار صفقــة بيــع بلــوم 
مصــر، وفــي 12 أغســطس كشــفت نشــرة حابــي 
عــن بــدء اإلمــارات دبــي عمليــات الفحــص النافــي 

للجهالــة لبنــك بلــوم.

مــن  كل  أكــدت  منفصليــن،  إفصاحيــن  وفــي 
مجموعــة بلــوم اللبنانيــة، ومجموعــة بنــك اإلمــارات 
مــا  أغســطس،  و13   11 يومــي  الوطنــي  دبــي 
أعــداد  مــدار 3  علــى  حابــي  نشــرة  بــه  انفــردت 

متتاليــة.
يعتبــر بنــك ABC فــي مصــر، إحــدى الشــركات 
لموقعــه  ووفًقــا   ،ABC لمجموعــة   التابعــة 
و83  فرًعــا  البنــك 27  لــدى  يوجــد  األلكترونــي، 
أنحــاء  جميــع  فــي  منتشــًرا  إلــى  صــراف  جهــاز 

مصــر.
أمــا مجموعــة بنــك ABC )المؤسســة العربيــة 
المصرفيــة( التــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي مملكــة 
ــن وتتواجــد فــي 5 قــارات، فتأسســت عــام  البحري
1980، وهــي مدرجــة حالًيــا فــي بورصــة البحرين. 
والمســاهمون الرئيســيون فــي البنــك هــم مصــرف 
ــة  ــة العامــة لالســتثمار بدول ــا المركــزي والهيئ ليبي

الكويــت.
ــا  ــون دوالر أرباًح وحققــت المجموعــة 114 ملي

اقتطــاع  قبــل    2020 مــن  األول  النصــف  فــي 
دوالر  مليــون   133 مــع  مقارنــة  المخصصــات، 
مخصصــات  جنبــت  لكنهــا   .2019 العــام  فــي 
لخســائر ائتمــان متوقعــة للنصــف األول مــن العــام 
 21 مقابــل  أمريكــي  دوالر  مليــون   174 بلغــت 
 ،2019 عــام  مــن  األول  للنصــف  دوالر  مليــون 
ــه بلغــت 67  ــى تســجيل خســارة صافي ــا أدى إل مم

دوالر.  مليــون 
 بلــغ مجمــوع األصــول 29.6 مليــار دوالر فــي 

مــع  مقارنــة   %1 بتراجــع  األول،  النصــف  نهايــة 
.2019 عــام  نهايــة  دوالر  مليــار   30.1

وتســعى مجموعــة بلــوم اللبنانيــة إلــى االســتفادة 
اســتحوذت  التــي  المصريــة  وحدتهــا  قــوة  مــن 
وحدهــا علــى 43% مــن أربــاح المجموعــة عــام 
2019، فــي توفيــر الدعــم المالــي الــالزم لضمــان 
ــة  ــة االقتصادي ــة األزم ــوة المجموعــة فــي مواجه ق
التــي يمــر بهــا لبنــان منــذ شــهور، والتــي تســببت 
ــا  ــاح المجموعــة بنحــو 77% قياًس فــي تراجــع أرب

بعــام 2018.
ووفًقــا  اللبنانيــة،  بلــوم  بنــك  مجموعــة  أمــا 
لموقعهــا اإللكترونــي، blombank.com، فإنهــا 
غــرار  علــى  الجوهريــة  التغيــرات  ببعــض  تمــر 
االلتــزام  ومنهــا  اللبنانيــة،  المصــارف  مختلــف 
بالتعميــم الصــادر عــن مصــرف لبنــان بعــدم توزيــع 
أربــاح فــي العــام 2019 وزيــادة رأســمالها علــى 

.%20 بنســبة  مرحلتيــن 
جميــع  أّن  والمهجــر  لبنــان  مجموعــة  وتؤكــد 
المؤسســات التابعــة لهــا فــي الخــارج ما زالــت تتمّتع 
ــع باســتقاللية  ــدة وســيولة، وأنهــا تتمت برســملة جي

ــة. ــة مــن المخاطــر اللبناني ــة ومحمي مالي
يتواجــد بنــك لبنــان والمهجــر حالًيــا فــي 12 
دولــة، وبلغــت إجمالــي أصولــه فــي 2019 نحــو 
عــن  بانخفــاض %9.38  دوالر،  مليــار   33.296

 .2018
الوطنــي  دبــي  اإلمــارات  بنــك  نشــأ  حيــن  فــي 
عبــر عمليــة اندمــاج تمــت فــي مــارس 2007 بيــن 
ــي  ــي ثان ــارات الدول ــك اإلم ــي وبن ــك دبــي الوطن بن
ورابــع أكبــر بنكيــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
مجمــوع  بلــغ   2020 يونيــو   30 وفــي  المتحــدة. 
أصــول المجموعــة 694 مليــار درهــم )نحــو189 

مليــار دوالر أمريكــي(، ويعمــل فــي 13 دولــة.

في منافسة اإلمارات دبي الوطني

أمنية إبراهيم

رئيس مجلس إدارة
التنمية الصناعية بنك 

ماجد فهمي

عدد خاص عن االستثمار العقاري

مجموعة بلوم اللبنانية، ومجموعة بنك اإلمارات 
دبي الوطني يومي 11 و13 أغسطس، ما انفردت 

به نشرة حابي على مدار 3 أعداد متتالية.
الشركات  إحــدى  مصر،  في   ABC بنك  يعتبر 
لــمــوقــعــه  ووفـــًقـــا   ،ABC لــمــجــمــوعــة  ــة  ــع ــاب ــت ال
اإللكتروني، يوجد لدى البنك 27 فرًعا و83 جهاز 

صراف آلي منتشًرا في جميع أنحاء مصر.
العربية  )المؤسسة   ABC بنك  مجموعة  أمــا 
المصرفية( التي يقع مقرها الرئيسي في مملكة 
عام  فتأسست  قــارات،   5 في  وتتواجد  البحرين 
1980، وهي مدرجة حالًيا في بورصة البحرين. 
مصرف  هم  البنك  في  الرئيسيون  والمساهمون 
بدولة  لالستثمار  العامة  والهيئة  المركزي  ليبيا 

الكويت.
أما مجموعة بنك بلوم اللبنانية، ووفًقا لموقعها 
blombank.com، فإنها تمر ببعض  اإللكتروني، 
التغيرات الجوهرية على غرار مختلف المصارف 

عن  الصادر  بالتعميم  االلتزام  ومنها  اللبنانية، 
 2019 مصرف لبنان بعدم توزيع أرباح في العام 

وزيادة رأسمالها على مرحلتين بنسبة 20%.
جميع  أّن  والمهجر  لبنان  مجموعة  وتــؤكــد 
المؤسسات التابعة لها في الخارج ما زالت تتمّتع 
باستقاللية  تتمتع  وأنها  وسيولة،  جيدة  برسملة 

مالية ومحمية من المخاطر اللبنانية.
يتواجد بنك لبنان والمهجر حالًيا في 12 دولة، 
 33.296 نحو   2019 في  أصوله  إجمالي  وبلغت 

مليار دوالر، بانخفاض %9.38 عن 2018.
في حين نشأ بنك اإلمارات دبي الوطني عبر 
عملية اندماج تمت في مارس 2007 بين بنك دبي 
أكبر  ورابع  ثاني  الدولي  اإلمارات  وبنك  الوطني 
وفي  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  بنكين في 
المجموعة  أصــول  مجموع  بلغ   2020 يونيو   30
694 مليار درهم )نحو189 مليار دوالر أمريكي(، 

ويعمل في 13 دولة.

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 انخفاض طفيف للغاية 
في متوسط سعر 

الدوالر أمام الجنيه

 شبح عودة كورونا يهبط 
بأسعار النفط ألدنى 

مستوى منذ يونيو

 يحيى زكي: 15 مليار دوالر 
حجم استثمارات منطقة قناة 

السويس في 5 سنوات

 مصر للطيران: 3 رحالت 
أسبوعيا بين القاهرة وموسكو 

اعتبارا من 17 سبتمبر

 الرقابة المالية ترفض طلبات وقف 
قرارات عمومية برايم القابضة 

المنعقدة يناير الماضي

أمنية إبراهيم

حيازة الصندوق السيادي أصوًلا 

بقيمة 10 مليارات جنيه مجرد بداية

أيمن سليمان الرئيس التنفيذي:

أيمن سليمان الرئيس التنفيذي 
لصندوق مصر السيادي

كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق 
مصر الــســيــادي، عــن اســتــحــواذ الــصــنــدوق على 
مليارات   10 بقيمة  مؤخًرا  للدولة  مملوكة  أصول 
عدد  يوضح  أن  دون  التحرير،  مجمع  بينها  جنيه 
بتلك  الصندوق  إلى  ملكيتها  نقلت  التي  العقارات 
أن  إلى  مشيًرا  التحرير،  مجمع  قيمة  أو  القيمة، 
تلك األصول مجرد بداية للعديد من المشروعات 

األخرى.
نظمتها  الــتــي  ــدوة  ــن ال خــالل  سليمان  وأفـــاد 
الجمعية المصرية اللبنانية لرجال األعمال أمس 
وفقاً  للصندوق  األصول  ملكية  بنقل  أنه  الثالثاء، 
لقانون تأسيسه، يتم بعد أن تحدد لجنة االستثمار 
بالصندوق األصول التي القت اهتماًما من جانب 
مستثمرين للشراكة عليها، ثم يرفع بها تقريًرا إلى 
مجلس اإلدارة ومنه إلى مجلس الوزراء، ليعتمدها 

رئيس الجمهورية.
التي  باألصول  القرار  اتخاذ  أنه سيتم  وأوضح 
مجمع”  “بشكل  إلــيــه  بضمها  الــصــنــدوق  يــرغــب 

تسهياًل لإلجراءات.
قبل  صدق  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  كان 
لصالح  عــقــارات   7 ملكية  بنقل  ــرار  ق على  ــام  أي
التحرير  مجمع  ومبنى  أرض  وهـــي،  الــصــنــدوق 
المقر  ومباني  وأرض  فـــدان،   3.055 بمساحة 
بمساحة  القديم  المبنى  الداخلية  لوزارة  اإلداري 
4.60 فدان، وأرض الحزب الوطني المنقضي على 
كورنيش النيل بمساحة 3.95 فدان وأرض ومباني 
القرية التعليمية االستكشافية بمدينة السادس من 
السادس  بمدينة  الكونية  ومباني  وأرض  أكتوبر، 
ناصر  معهد  ملحق  ومباني  وأرض  أكتوبر،  مــن 
األندلس  حديقة  وأرض  مصر،  شبرا  بكورنيش 

“حديقة الحيوان بطنطا” بمحافظة الغربية.
على  االستقرار  سيتم  أنــه  سليمان،  وأضــاف 
األدوار  وتحديد  التحرير  مجمع  استغالل  طبيعة 
التي  تلك  أو  إدارية  التي سيتم تطويرها كمكاتب 
ستطور كغرف فندقية ونسبة كل منها من المبنى 

في غضون األسابيع الثالثة المقبلة.
ولفت سليمان إلى أن رأس المال المرخص به 
نسبة  تمويل  مرجًحا  جنيه،  مليار   200 للصندوق 
كبيرة منه عبر نقل ملكية بعض األصول المملوكة 
للدولة إليه بعد إعادة تقييمها، مضيًفا أن الحكومة 

ضخت نسبة كبيرة من رأس المال المدفوع والبالغ 
5 مليارات جنيه، رافًضا اإلفصاح عنها.

على  السيادي  الصندوق  انفتاح  سليمان،  وأكد 
العروض المقدمة من أصحاب الخبرة من شركات 
وتطوير  استغالل  ليس فقط في  الخاص  القطاع 
باب  أرض  تطوير  أيــًضــا  ولكن  التحرير  مجمع 
وأرض  التاريخية،  علي  محمد  قلعة  خلف  العزب 

الحزب الوطني والمقر القديم لوزارة الداخلية.

فهد حسين

بكر بهجت

رنا ممدوح

تتفاوض شركة هايد بارك للتنمية العقارية مع 4 
بنوك للحصول على 500 مليون جنيه كشريحة أولى 
من القرض الذي اقتربت من توقيعه، والبالغة قيمته 
اإلجمالية 1.5 مليار جنيه، لتمويل الخطة التوسعية 
الجديدة، على أن يتم صرف تلك الشريحة قبل نهاية 
المنتدب  العضو  ســراج  أمين  وفــق  الــجــاري،  العام 

للشركة.
حابي  لــنــشــرة  تصريحاته  فــي  ــراج  سـ ــاف  وأضــ
الذي  االتفاق  أن  بوابة حابي جورنال،  الصادرة عن 
يتضمن  األربعة  البنوك  مع  حالًيا  صياغته  يجري 
صرف القرض على 3 شرائح بواقع 500 مليون جنيه 
ونصف  عاًما   تتجاوز  ال  فترة  خالل  شريحة،  لكل 
العام، مشيًرا إلى أن المحادثات الحالية حول المدة 
الخاصة بسداد القرض والتي من المتوقع أن تصل 

إلى 5 سنوات، على أن يتم التوقيع خالل شهر.

لقسم  المشارك  الرئيس  مرسي،  منصف  أكد   
أن  كابيتال،  آي  ســي  االستثمار  ببنك  البحوث 
نهاية  مــنــذ  اتــجــاًهــا صــاعــًدا  اتــخــذت  الــبــورصــة 
ــقــاط الــمــقــاومــة  إبـــريـــل، مــخــتــرقــة عــــدًدا مــن ن

نقطة.  11200 وآخرهم  الرئيسية 
الراهنة  بالفترة  تقوم  البورصة  إن  وقال مرسي،   
المكاسب  صــدى  على  طبيعية  تصحيحية  بحركة 
التحديات  من  عــدد  إلــى  تعرضت  ولكن  المحققة، 

دفعتها للعودة إلى  نقاط الدعم الرئيسية.
ببنك  البحوث  لقسم  المشارك  الرئيس  وحــدد   
االستثمار سي أي كابيتال، من ضمن التحديات التي 
سببت تراجع البورصة، هو انخفاض أداء البورصات 

العالمية منذ األسبوع األول من شهر سبتمبر الجاري.
شركة  سعي  عن  الــصــادر  الخبر  أثــر  وأيــًضــا   
ــر عــرض  ــاالت الــســعــوديــة لــخــفــض ســع ــصــ ــ االت
فئة  على  سلًبا  مصر،  فودافون  على  االستحواذ 
سهم  ودفـــع  بــالــبــورصــة،  المتعاملين  مــن  كــبــيــرة 
من  بأكثر  بنسبة  للتراجع  لالتصاالت  المصرية 

13.58 جنيه. ليتداول عند مستوى   ،7%
 وبناء على ما سبق اعتقد مرسى، أن تتجه مؤشرات 
جديد،  دعــم  مستوى  الختبار  المصرية  الــبــورصــة 
ضمن حركة تصحيحية واسعة المدى بين مستويات 
11000-10000 نقطة، لحين ظهور مؤشرات إيجابية 

على الساحة العالمية.

وفــيــمــا يــخــص قــطــاعــات الــبــورصــة، فــرأى 
تماسًكا  األكــثــر  هــو  الــبــنــوك  قــطــاع  أن  مــرســي 
وفي  للبورصة  التصحيحية  الحركة  بداية  منذ 

الدولي. التجاري  البنك  مقدمتهم 
 ومن جانبه أكد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس 
لالستثمارات  هولدنج  كابيتال  مباشر  شركة  إدارة 
المالية، أن التصحيح الذي تقوم بها مؤشرات البورصة 
في الفترة الراهنة جيد حتى وإن كان دفعها الختبار 

مستويات دعوم رئيسية.
ووجد رشاد، أن هذا التراجع من شأنه أن يساهم 
في تخطي السوق لقمم جديدة بعد انتهاء التصحيح 

دون الخوف من فقد المكاسب المحققة.

مباشر  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  وتوقع   
تتجه   أن  المالية،  لالستثمارات  هولدنج  كابيتال 
البورصة للتحرك بصورة عرضية على المدى القصير.

وحدد رشاد القطاعات األكثر تماسًكا في األداء 
خالل الفترة الراهنة، ومن ضمنها الخدمات المالية 

غير المصرفية والعقارات والبنوك.
بجلسة  الــبــورصــة  خــســائــر  ــاع  ــفـ ارتـ ــع  ــ وأرجـ
لدى  والترقب  القلق  من  حالة  انتشار  إلى  أمس، 

القادمة. المرحلة  مالمح  تجاه  المستثمرين 
المكاسب  على  المستثمرين  قلق  إن  ــال،  وقـ  
كبيرة  شريحة  دفعت  الماضية،  بالفترة  المحققة 

منهم لالتجاه نحو البيع لحين وضوح الرؤية.

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة 
الــوزراء  رئيس مجلس  قــرار  أمــس، صــدور  المالية 
أحكام  بعض  بتعديل   2020 لسنة   )1760( رقــم 
رقم  المال  رأس  ســوق  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
95 لسنة 1992 -في أكبر تعديل يتم على الالئحة 

التنفيذية منذ نوفمبر 2018.
وقال د. عمران إن التعديالت التي جرى إدخالها 
الــصــنــدوق  اســتــثــمــارات  مــجــاالت  تــحــديــد  شملت 
العقارات،  تسجيل  إشكالية  على  والتغلب  العقاري 
األصول  في  االستثمار  يكون  أن  على  نصت  حيث 
مرفوع  أو  قانوني  نزاع  محل  ليست  التي  العقارية 
قرار تخصيص ساٍر  عنها  أو صادر  بشأنها قضايا 

من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
التي  التكلفة  تخفيض  الــتــعــديــالت  شملت  كما 
أجاز  بعدما  العقاري،  االستثمار  صندوق  يتحملها 
التعديل تقييم األصول العقارية بواسطة خبير واحد 
الهيئة،  لــدى  المقيدين  العقاري  التقييم  خبراء  من 
والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقاري لالستثمار 
في أي من األصول العقارية المملوكة لألطراف ذات 

العالقة بالصندوق وفًقا لضوابط حددتها التعديالت 
حماية لحقوق حملة وثائق االستثمار.

ــدة في  تمويلية جــدي اســتــحــداث صــيــغ  ــم  ت كــمــا 
الصكوك لجذب مزيد من االستثمارات لتلك األداة، 
جهة  لكل  األنسب  التمويل  صيغة  اختيار  يتيح  وبما 
أنه  عمران  د.  ألمح  حيث  المالية،  لسياساتها  وفًقا 
الصكوك فقد تضمنت  إطار تشجيع إصــدارات  في 
التعديالت صيًغا جديدة إلصدارات الصكوك –وافق 
عليها األزهر الشريف- تمثلت في صكوك االستصناع، 
صكوك  الَسلم،  صكوك  لالستثمار،  الوكالة  صكوك 

المزارعة، وصكوك المساقاة.
الالئحة  على  التعديالت  أن  عمران  د.  وأضــاف 
استهدفت  ــمــال  ال رأس  ســـوق  لــقــانــون  التنفيذية 
تشجيع صناديق الملكية الخاصة على إتاحة التمويل 
للمشروعات، وبما يَُمكن صناديق رأس المال المخاطر 
وتهيئة  المتعثرة  للمشروعات  الــحــيــاة  ــادة  إعــ مــن 
المشروعات الفردية وشركات األشخاص للتحول إلى 

شركات مساهمة تمهيًدا لقيدها في البورصة.
االستثمار  لمدير  السماح  على  التعديل  وينص 
بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق 
يتناسب وهدف الصندوق  التركز بما  وإدارة مخاطر 
وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث 

مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو 
يحقق السياسة االستثمارية للصندوق، بدالً مما كان 
منصوًصا عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% 

من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة.
استثمار  صندوق  الخاصة  الملكية  صندوق  يعد 
مباشر مغلًقا يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية 

مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط 
رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده 

في بورصة األوراق المالية.
أنــه في إطار  ومــن جهة أخــرى أشــار د. عمران 
المتوسطة  للمشروعات  التمويل  إتــاحــة  تشجيع 
والصغيرة من خالل إصدار السندات، فقد تضمنت 
التعديالت تخفيض رأس المال للشركات التي تتولى 

التصنيف االئتماني لسندات تلك المشروعات.
كما نوه رئيس الهيئة بأبرز ما تضمنه قرار رئيس 
األحكام  بعض  على  تعديالت  من  الـــوزراء  مجلس 
االستحواذ  بغرض  األسهم  شراء  لعروض  المنظمة 
الهيئة  أدارته  الذي  المجتمعي  للحوار  في استجابة 
من  مزيد  إدخال  بهدف  العالقة  ذات  األطراف  مع 
واإلجــراءات  الضوابط  لبعض  والتوضيح  التبسيط 
االستحواذ،  بغرض  الشراء  عروض  لتنفيذ  الالزمة 
ومن بينها تحديد مفهوم الملكية أو االستحواذ غير 
لتقديم  المخاطب  تحديد  في  يسهم  بما  المباشر 
احتساب  كيفية  إيــضــاح  وأيــًضــا  الــشــراء،  عــروض 
النشطة،  لألسهم  الشراء  محل عرض  السهم  سعر 
من  النشطة  غير  لألسهم  الــشــراء  سعر  وتحديد 
خالل دراسة للقيمة العادلة يحددها مستشار مالي 

مستقل مقيد بسجالت الهيئة.

يزيد  ما  بتملك  السماح  التعديالت  تناولت  كما 
التصويت  حقوق  أو  أسهم  مــن   75% نسبة  على 
النسبة  تلك  تملك  كان  طالما  المستهدفة  الشركة 
الحاجة  دون  وذلك  سابق،  شراء  عرض  عن  ناتجا 

لتقديم عرض شراء إجباري.
وبحسب عمران فقد تضمنت التعديالت حق الهيئة 
في رفض مشروع عرض الشراء أو طلب تعديله في 
التنفيذية  الالئحة  بتعديالت  وردت  محددة  حــاالت 
ناحية  ومــن  المساهمين،  من  األقلية  لحماية  وذلــك 
الواضح لحاالت  التحديد  التعديالت  أخرى تضمنت 
ــزام بتقديم عـــروض شـــراء إجــبــاريــة في  ــت عــدم االل

استجابة للحوار المجتمعي الذي تم في ذلك الشأن.
ــتــعــديــالت شملت  ال ــأن  بـ عــمــران  د.  وأوضــــح 
للمتجاوز  السماح  في  الهيئة  سلطة  على  التأكيد 
التنفيذية والتي  الواردة بالالئحة  لنسب االستحواذ 
تستوجب تقديم عرض شراء إجباري -حال الوصول 
النسبة  تجاوزت  التي  األسهم  بالتصرف في  إليها- 
واتخاذ  الهيئة،  تحدده  الذي  اآلجل  المحددة خالل 
تجميد  بينها  ومن  الحالة  هذه  في  التدابير  بعض 
التصويت،  حقوق  ووقــف  الــتــجــاوز،  محل  األســهــم 
التصرف في  لحين  األسهم  لتلك  األرباح  وتوزيعات 

األسهم أو االلتزام بتقديم عرض شراء.

قيمة  توجه  أن  المقرر  مــن  الشركة  أن  وتــابــع 
القاهرة  فــي  أحــدهــمــا  مشروعين،  ــى  إل الــقــرض 
الجديدة وهو هايد بارك القاهرة الجديدة، والذي 
بتكلفة  مــربــع،  متر  ماليين   6 مساحة  على  يقام 
من  ويتكون  جنيه  مليار   35 تتخطى  استثمارية 
مدينة  في  الثاني  والمشروع  مختلفة،  مراحل   8
على  الشركة  حصلت  والــذي  أكتوبر  من  السادس 
المجتمعات  هيئة  من  مؤخًرا  به  الخاصة  األرض 
العمرانية في مزايدة، وتخطط لتنفيذ أول مراحله 

جنيه. مليارا  قيمتها  باستثمارات 
لتنفيذ  تخطط  كانت  الشركة  أن  أمين  وأوضــح 
الحالية  الفترة  البنوك خالل  أحد  مع  توريق  عملية 
–لم يحدد قيمتها– إال أنه مع قرب التوصل التفاق 
الجديد فإن ذلك  القرض  البنكي على  التحالف  مع 
دون  للشركة،  الالزمة  السيولة  توفير  في  سيساهم 
أن  إلى  مشيًرا  التوريق،  عملية  تنفيذ  إلى  الحاجة 
البنكية  التيسيرات  من  لالستفادة  تسعى  الشركة 

الحالية وسعر الفائدة المنخفض.

حابي  لبوابة  أمــس  تصريحاته  فــي  أمين  ــال  وق
عقدتها  التي  المستديرة  المائدة  خــالل  جــورنــال 
مع  محادثات  في  دخلت  الشركة  إن  أمس،  الشركة 
4 بنوك للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه 
القائمة،  والمشروعات  التوسعية  خطتها  لتمويل 
التعمير  بنك  منها  األربــعــة  البنوك  أن  إلــى  مشيًرا 
ومن  الــشــركــة،  فــي  يمتلك حصة  الـــذي  واإلســكــان 
الشهر  خالل  القرض  اتفاق  توقيع  يتم  أن  المتوقع 
المقبل، وفق المحادثات الجارية مع البنوك األربعة.

 6 منطقة  في  جديًدا  مشروًعا  الشركة  وأطلقت 
 31 مساحة  على   ”Tawny“ مسمى  تحت  أكتوبر 
تصل  ــى  األول للمرحلة  مبدئية  باستثمارات  فــداًنــا 
فيالت  عن  عبارة  وهــي  جنيه،  ملياري  إلــى  قيمتها 
بمساحات مختلفة، وهو ضمن مشروع عمالق على 
مساحة 100 فدان موزعة على قطعتين منفصلتين، 
عل  المشروع  من  الثاني  الجزء  إقامة  تتم  أن  على 
عمارات  وسيضم  فداًنا   69 البالغة  المساحة  باقي 

ووحدات سكنية متنوعة.

هايد بارك تتفاوض على صرف 500 مليون جنيه من قرض الخطة التوسعية الجديدة

البورصة تقتفي أثر األسواق العالمية.. وخفض سعر االستحواذ على فودافون عزز االنخفاض

قبل نهاية العام الجاري

توقعات باختبار مزيد من نقاط الدعم

أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

ا بدء مناقشات لالستحواذ على بلوم مصر ABC يعلن رسميًّ

تعديالت جوهرية على الئحة سوق المال تشمل الصناديق العقارية والملكية الخاصة واالستحواذات

تأكيًدا النفراد حابي

بجانب الصكوك وشركات تصنيف سندات المشروعات الصغيرة

وضع خطة استغالل 
مجمع التحرير وتحديد 
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