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وثائق صندوق النقد: الحكومة تقرر تصفية بنك االستثمار القومى

»اتحاد الصناعات« يعلن غداً الجداول النهائية للجمعية العمومية للغرف الصناعية

 كتب - أحمد فرحات وأمانى رضوان:

لبرنامج  املراجعة األخيرة   وثائق صندق  كشفت 
النقد  قبل خبراء صندوق  من  االئتمانى  االستعداد 
بنك  تصفية  على  استقرت  احلكومة  أن  الــدولــى 
أنشطة  جميع  أوقــفــت  حيث  الــقــومــى،  االستثمار 

االقراض وتلقى الودائع فى يناير 2021.
وتهدف خطة إصالح وضع البنك الذى ظل يتلقى 
ودائع دون رقابة من البنك املركزى، خلفض التزامات 
بنك االستثمار تدريًجيا مبرورالوقت، عبر استخدام 

النقد والقروض اجليدة واألوراق احلكومية.

خالل  مــن  امللكية  حقوق  الســتــعــادة  يسعى  كما 
حكومية  بأصول  املتعثرة  القروض  مبادلة ضمانات 
فجوة  أى  لتغطية  سندات  وإصــدار  اجلــودة  عالية 

متبقية.
بنك  التزامات  أنه فى ظل تضمني  إلى  وأشارت 
فإن  العامة،  احلكومة  دين  فى  القومى  االستثمار 
تلك  لسداد  املركزية  إصدار سندات على احلكومة 
االلتزامات سيرفع ديونها، لكن مستوى الدين العام 

سيظل فى حالة استقرار.
وفى تلك األثناء وحلني انتهاء تنفيذ اخلطة يجب 
مراقبة املخاطر املالية التى قد تنشأ عن االلتزامات 

العرضية املحتملة على احلكومة واملؤسسات اململوكة 
لها.

البنك  إن  »البورصة«،  لـ  وقالت مصادر حكومية 
يتخارج حاليا من حصصه بشركاته التابعة.

وأشارت املصادر إلى أن صندوق مصر السيادى 
لالستحواذ على  البنك  مع  يجرى مشاورات  اليزال 
حصة أقلية مؤثرة فى شركة إى فينانس عالوة على 
البتروكيماويات  بقطاع  أخرى  شركات  من  تخارجه 

واملعادن.
إبــرام  على  يعمل  البنك  أن  املــصــادر،  وأضــافــت 
صفقات التخارج خالل مدة زمنية لن تقل عن عام 

ونصف العام، كما يجرى حاليا إنهاء عدد كبير من 
التشابكات املالية ضمن خطة إنهاء املديونيات.

واوضحت املصادر، أن مقترح التصفية هو مقترح 
مصرى وخطة وضعتها احلكومة مت إبالغ الصندوق 

بشأنها.
كان البنك األهلى املصرى قد خفض بكل مفاجىء 
أسعار الفائدة على شهادات استثمار بنك االستثمار 
القومى، التى كانت مصدر التمويل األساسى للبنك، 
لتصل إلى 6% لشهادة االستثمار مجموعة ب ألجل 
عام، بدال من 9.75% فى يناير املاضى، على أن يتم 

تسويقها منذ ذلك التاريخ لصالح »األهلى« نفسه.

 كتب - أحمد صبرى:

أعلن احتاد الصناعات بدء اإلجراءات اخلاصة 
بالدورة االنتخابية  2025- 2021 ، بإعالن اجلداول 
الصناعية  للغرف  العمومية  للجمعية  النهائية 
واجلداول الفرعية للمنشأت بدءا من غدا الثالثاء.

لـ »الــبــورصــة«، إن جلنة  بــاالحتــاد  قــال مصدر 
ــات بـــاالحتـــاد راجــعــت قــوائــم الــغــرف  ــخــاب ــت االن
الصناعية، وسوف تستقبل الطعون على اجلداول 

ملدة  اجلــارى  أغسطس   17 من  اعتبارا  النهائية 
ستة أيام، وفقا للنظام االنتخابى اجلديد الذى مت 
والئحته  اجلديد  الصناعات  احتاد  بقانون  إقراره 
كبيرة،  ــى  إل املنشآت  قسمت  والــتــى  التنفيذية، 
وذلك عند  الصغر،  ومتناهية  ومتوسطة، وصغيرة 

قيدها فى جداول الغرف الصناعية.
كان احتاد الصناعات حدد التاسع من سبتمبر 
األعضاء  بني  الترشح  بــاب  لفتح  موعدا  املقبل، 
النتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية للدورة 

ديسمبر  مــن  الــســادس  يكون  أن  على  اجلــديــدة، 
موعدا النتخاب مجلس إدارة االحتاد.

ــددت الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون احتــاد  حــ
الصناعات اجلديد شروط قيد املنشآت الصغيرة 
عن  املستثمر  رأسمالها  أاليقل  الصغر  ومتناهية 
50 مليون جنيه، ويقيد بجدول املنشآت املتوسطة 
التى يبلغ رأسمالها املستثمر 50 مليون جنيه، وال 
املنشآت  بجدول  ويقيد  جنيه،  مليون   200 يجاوز 
 200 على  املستثمر  رأسمالها  يزيد  التى  الكبيرة 

مليون جنيه.
ــم متــر عليها  ول املــقــيــدة حديثا  املــنــشــآت  ــا  أم
ميزانية سنة مالية كاملة، يتم قيدها فى اجلدول 
الفرعى املخصص لها وذلك وفقا لرأسمال املنشأة 
املبني بعقد تأسيسها أو نظامها األساسى بالنسبة 

للشركات.
وفقا  إجراؤها  سيتم  انتخابات  أول  هذه  وتعد 
بقانون  إقراره  الذى مت  االنتخابى اجلديد  للنظام 

احتاد الصناعات اجلديد والئحته التنفيـذية.

السعودية  العربية  اململكة  ــأت  أرجـ
االستيراد  إذن  لقرار  اإللزامى  التطبيق 
احلــاصــالت  واردات  بــشــأن  املــســبــق 
يــوًمــا   90 ملـــدة  اململكة  إلـــى  الــزراعــيــة 
جـــديـــدة حلـــني تــوفــيــق األوضــــــاع، مع 
تعهد من املصدرين فى  بتقدمي  االلتزام 
مصر واملستوردين فى اململكة باستكمال 

إجراءات التقنني.
فإن  الزراعة،  وزارة  فى  وفًقا ملصادر 
السعودية  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة 
تراخيص  استخراج  ضرورة  على  أكدت 
الستيراد اخلضراوات والفاكهة، متهيداً 
لكل  اســتــيــراد  ــات  ــ أذون على  للحصول 
شحنة والذى كان من املفترض أن يبدأ 

10 أغسطس اجلارى.
األخيرة  األيام  أن  املصادر،  أوضحت 
ــدة مــع اجلــانــب  شــهــدت مــنــاقــشــات عـ
املُسبق،  االستيراد  إذن  بشأن  السعودى 
يوًما   90 مهلة  إعطاء  على  االتفاق  ومت 
املتطلبات فى استخراج  لم يستكمل  ملن 
تراخيص استيراد اخلضروات والفواكه.

أضافت: االتفاق توصل إلى أن احتاد 
بجميع  قوائم  سيعد  السعودية  الغرف 
ــوردة  املــســت ــؤســســات  امل أو  ــات  ــشــرك ال
تسجيل  بالفعل  ومت  والفاكهة،  للخضار 

نحو 54 شركة.

فى  املستورد  سيقدم  أيــًضــا  تابعت: 
السعودية واملُصدر من مصر تعهد وفق 
البيئة  وزارة  قبل  من  يُعد  ُمحدد  منوذج 
على  لتعميمه  ويُرسل  والــزراعــة  واملياه 
املستوردين للتوقيع واخلتم، على أن يتم 
تراخيص  ومتطلبات  اجراءات  استكمال 

االستيراد خالل املدة املذكورة.
أوضحت املصادر، أنه لن يتم السماح 
بدخول أى شحنة بدون اذن استيراد بعد 

إنتهاء مهلة الـ90 يوم اجلديدة.
قالت املصادر، إن ُمصدرى احلاصالت 
عليهم  اململكة  إلــى  مصر  من  الزراعية 
املُسافرة  الشحنات  مع  التعهد  إرســال 
املهلة  خالل  قبولها  وسيتم  اململكة،  إلى 
اجلديدة التى أعلنتها السعودية، ولن يتم 

قبولها حال عدم توفيق األوضاع.
الشحنات  قبول  أنه حال عدم  ذكرت 
املسبق  االستيراج  إذن  ألى سبب يخص 

ستقع املسئولية على الشركة املُصدرة.
للمرة األولى  كانت اململكة قد أعلنت 
االســتــيــراد  إلذن  إلـــزامـــى  تطبيق  عــن 
احلــاصــالت  مــن  ــا  ــه واردت على  املسبق 
ثم  احلــالــى،  الــعــام  الــزراعــيــة منتصف 
من  املصدرين  مطالبات  بسبب  أرجأته 
مصر واملستوردين لديها لعدم قدرة على 

تقنني األوضاع فى قبل موعد التطبيق.

»السعودية« ترجئ تطبيق إذن 
»االستيراد المسبق« 90 يومًا  مصادر حكومية: خطة تخارج البنك من شركاته التابعة لن تقل عن عام ونصف العام

سباق بين البنوك لتمويل العمالء ضمن 
مبادرة التمويل العقارى الجديدة

كيف يتعامل العالم 
مع البنوك الرقمية؟

3-4-5اقرأ فى بنوك وتمويل

»المركزى« لصندوق النقد: نراقب 
جودة األصول عن قرب

فى العصر الرقمى.. كيف تقدم 
البنوك نفسها للعمالء؟

ماذا يحتاج السوق من 
رئيسى »البورصة« و»الرقابة« 

2خالل الفترة الجديدة؟
6هل يمكن أن تكون أزمة النقص فى الرقائق مشكلة ذاتية الحل؟
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