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 تبيع وحداتها الخـارجّية بحثًا عن السيولة: مصارف لبنان

  
 محمد وهبة

« عوده»ما يسعى بنك الشهر المقبل، بين« بلوم مصر»يحاول إنهاء صفقة بيع « بلوم بنك»تحاول المصارف اللبنانية تسريع صفقات بيع وحداتها الخارجية.  
ض على المصارف تكوين الذي فر  154للتعميم  إلى بيع الوحدات التابعة له في األردن والعراق ومصر. الهدف هو زيادة السيولة الخارجية بالدوالر تطبيقا  

تنزيل قيمة االستثمار الموّظف في هذه العمليات  من مجموع ودائعها بالدوالر، وتحصيل األرباح الناتجة من عملية البيع بعد %3احتياطات حّرة خارجية بنسبة 
وظيفاتها في سندات اليوروبوندز ومن إيداعاتها لدى كّبدتها المصارف من تمن أجل زيادة الرساميل وتعزيزها. هذه اإلجراءات تأتي في ظّل الخسائر التي ت

، رغم كل عمليات التجميل التي نّفذتها المصارف في %20لتي باتت تفوق مصرف لبنان، فضال  عن الخسائر المتوّقعة في محفظة القروض للقطاع الخاص، ا
 .تصنيف الزبائن المتعثّرينلجدول أو التأخير في األشهر األخيرة وال تزال تقوم بها، سواء عمليات إعادة ا

ن العروض يلية حول الصفقة، لكنها أشارت الى أرفضت مصادر معنية تقديم معلومات تفصالشهر المقبل. و « بلوم مصر»إنهاء صفقة بيع « بلوم بنك»يحاول 
، إال أنها صارت في مرحلة يتقّدم فيها (Due Diligence) «الفحص النافي للجهالة»ال تزال في مرحلة « بلوم مصر»التي تلّقاها المصرف من أجل بيع 

 .لثاني المقبلالشاري بعرض يمّهد التفاق على البيع في تشرين ا
من المؤسسة العربية  %99.8؛ األول من المؤسسة العربية المصرفية ــــ مصر والمملوكة بنسبة «بلوم مصر»ء عرَضين مقّدَمين لشراويشير المتابعون الى 

ومن  %29.69في الكويت بنسبة ومن الهيئة العامة لالستثمار  %59.37المصرفية في البحرين، وهذه األخيرة مملوكة من مصرف ليبيا المركزي بنسبة 
كابيتال »ومن  %55.76العرض الثاني فهو من بنك اإلمارات دبي الوطني المملوك من حكومة دبي بنسبة  . أما%5آخرين يحمل كل منهم أقل من  مساهمين

 .%11.12م تبلغ مساهما ، وحّصة األجانب من األسه 2050، علما  بأن عدد المساهمين فيه يبلغ %5.33بنسبة « استس ش ذ م م
ال تزال قائمة، لكّن المّطلعين على السوق المصرية يرون أن العرض األفضل الذي قد ترسو الصفقة عليه مقّدم من  ن للفوز بهذه الصفقةالمنافسة بين الطرفي

 .المؤسسة المصرفية العربية، علما  بأن ترجيحات كهذه قد ال تكون دقيقة
أجل تعزيز سيولته ورساميله بعمالت  في لبنان من« بلوم بنك»غط زائد على واضحة بعد، وخصوصا  أنها تتم تحت ض على أي حال، فإن قيمة الصفقة ليست

مرة القيمة الدفترية لرأس المال(، لكنها لن تتجاوز هذا السقف كثيرا .  1.9مليون دوالر ) 250أجنبية وافدة. وبحسب التقديرات، فإن قيمة الصفقة لن تقّل عن 
جنيها  مصريا (، وبلغت  15.71سب على أساس كل دوالر يساوي مليار دوالر )احت 2.84ّرح عنها نحو المص« بلوم مصر»، بلغت أصول 2020ان ففي حزير 

ون دوالر. ملي 32.8مليون دوالر، بينما أرباحه بلغت  127مليون دوالر، ورأسماله يبلغ  814مليار دوالر، ولديه قروض للزبائن بقيمة  2.47قيمة ودائعه نحو 
لغاية اليوم. فهو استثمر في ذلك الوقت  2006حا  كبيرة خالل فترة االستثمار الممتدة من مطلع في لبنان، أنه سيحقق أربا« بلوم بنك»وهذا يعني، بالنسبة إلى 

رومانيا بنكا »ومة المصرية ومن الذي كان مملوكا  من الحك« بنك مصر رومانيا»مليون دوالر من أجل شراء هذا المصرف الذي كان اسمه  97.8نحو 
 .«رسياالكومي

 عندما تبيع المصارف وحداتها الخارجّية فإّنها ستخسر دخاًل بالدوالر مقابل تراجع قيمة مداخيلها المحّلية بالليرة
ذه األموال كسيولة تعّزز الموجودات ، وستستعمل ه«بلوم بنك»األرباح الناتجة من الفرق بين قيمة االستثمار وقيمة الصفقة، ستدخل كأرباح في رأس مال 

الصادر عن مصرف لبنان والذي يطلب من المصارف تكوين  154ن تكون كافية من أجل تغطية ما يفرضه التعميم الخارجية للمصرف. لكن هذه السيولة ل
ا هي الحال في ليست سلبية كم»أن سيولتها الخارجية تشير إلى « بلوم بنك»من مجموع الودائع بالدوالر، علما  بأن مصادر في  %3احتياط حّر خارجي بنسبة 

كذلك، فإن احتساب المبلغ في رأس المال لن يكون كافيا  من أجل تطبيق تعميم مصرف لبنان الذي ينّص على زيادة الرساميل خالل «. العديد من المصارف
 .مهلة تنتهي في شباط المقبل

 
أيضاً « عوده»و ... ! 

تقدما  كبيرا ، « بنك أبو ظبي األول»وضات مع . وفي حالة فرع مصر، فقد شهدت المفاج بيع الوحدات الخارجية في بنك عودهاألمر نفسه ينسحب على نتائ
االسترشادي لكّنها توقفت بسبب األزمات الناجمة عن انتشار وباء كورونا، علما  بأن متابعين يرون أن توقف المفاوضات سببه عدم االتفاق على السعر 

المفاوضات لبيع وحداته في األردن والعراق ويتوّقع إنجازها قريبا   ه بنسبة كبيرة. لكن مصرف عوده يواصلأن المفاوضات لم تستأنف إال بعد خفضللصفقة، و  . 
الذي كان « صىبنك القاهرة الشرق األق»، استحوذ على 2006إليها. ففي عام « بلوم بنك»وكان بنك عوده قد دخل إلى السوق المصرية في وقت مواز لدخول 

مليون دوالر. ثم  94.4( بثمن يبلغ %19( وبنك القاهرة )%20َتين هما: الشرق للتأمين )( ومؤسسَتين حكوميَتين مصري%49رية )مصارف كو  5مملوكا  من 
يين يورو، وبات رأسماله هناك يبلغ مال 110في مصر، بقيمة « البنك األهلي اليوناني»على الوحدة التابعة لـ 2018وّسع أعماله هناك إلى أن استحوذ في عام 

مليون دوالر 445 . 
 


