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حابي

شاهندة إبراهيم

عالء الزهيري  رئيس االتحاد المصري 
لشركات التأمين

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية

إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية 
المصرية للرعاية الصحية

شكيب أبو زيد األمين العام لالتحاد 
العام العربي للتأمين

المهندس سيد فاروق رئيس مجلس 
إدارة شركة المقاولون العرب

فاروق يوسف

ــري،  رئــيــس االتــحــاد  ــزهــي كــشــف عـــاء ال
الــمــصــري لــشــركــات الــتــأمــيــن، عــن الــتــقــدم 
مشاركة  لبحث  الصحة  ــوزارة  لـ بمقترحات 
التأمين  منظومة  فــي  االتــحــاد  دور  وتحديد 

الشامل. الصحي 
ــدوة أمــس، أن  وأضـــاف الــزهــيــري خــال ن
من  عليها  الموافقة  تمت  المقترحات  بعض 
توسيع  المقرر  ومــن  المعنية،  الجهات  قبل 
مــظــلــة عــمــل قــطــاع الــتــأمــيــن خـــال الــفــتــرة 

المقبلة.
وأكد أنه سيتم اإلعان عن بعض التفاصيل 
اإلقليمي  الملتقى  في  الجديدة  والشراكات 
الصحية،  والرعاية  الطبي  للتأمين  السادس 
“صناعة  عنوان  تحت  االتحاد   ينظمه  والذي 
الــتــأمــيــن الــطــبــي والــرعــايــة الــصــحــيــة.. بين 
الصحي  التأمين  تطبيق  وبدء  األوبئة  مواجهة 

الشامل”.
رئيس  المجد،  أبو  إيهاب  أكد  جانبه  ومن 
عن  الصحية،  للرعاية  المصرية  الجمعية 
الصحة  وزارة  مــن  مختصة  لــجــنــة  تشكيل 
التأمين  إلجراء تعديات تشريعية على قانون 

الشامل. الصحي 
تعامل  تــخــص  الــتــعــديــات  أن  ــاف،  ــ وأضـ
شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي 
التأمين  هــيــئــة  خـــال  ــن  م وذلـــك  ــشــامــل،  ال

الصحي.
وقال إنه سيتم عرض هذه التعديات على 
مجلس الوزراء بعد االنتهاء منها، على أن يتم 
النواب  مجلس  جلسات  أولــى  في  مناقشتها 

الجديد.
من جهته أكد الزهيري، أن الملتقى الطبي 
سيشهد وجود بعض شركات اإلعادة العالمية 

كونفراس. الفيديو  عبر خاصية 
الطبي  التأمين  قطاع  حجم  إن  إلى  وأشار 
مليار   4.2 الماضي،  المالي  العام  بنهاية  بلغ 

جنيه.
للتأمين،  الــمــصــري  االتــحــاد  رئــيــس  وأكــد 
توفير  اســتــطــاعــت  الــشــركــات  مــن   97% أن 

كورونا. لفيروس  التأمينية  التغطيات 
اآلونة  خال  انقسمت  السوق  أن  وأضاف، 
الشركات  وهو  األول:  أقسام؛   3 إلى  األخيرة 
والثاني  بالفعل،  الفيروس  تغطي  كانت  التي 

منتصف  في  اتجهت  التي  بالشركات  خــاص 
الازمة. التغطية  لتقديم  اآلونة 

على  اقــتــصــر  األخـــيـــر  الـــنـــوع  أن  ــابـــع،  وتـ
وتم  التغطية،  هــذه  تقدم  لم  التي  الشركات 
هذه  لمساعدة  الصحة  وزارة  مــع  الــتــعــاون 
الطبية فقط. المسحات  تغطية  الشركات في 

في  الخسائر  معدالت  إن  الزهيري،  وقال 
وبدأت  للغاية،  مرتفعة  الطبي  التأمين  قطاع 
التسعير  عمليات  لتحديد  تتجه  الــشــركــات 
التي  العماء  لبعض  التجديد  وعــدم  الفني، 
الخسائر  لتفادي  وذلك  عالية،  تكلفته  كانت 

لها. تتعرض  التي 
العام  األمين  زيد  أبو  شكيب  قال  وبــدوره، 
لاتحاد العام العربي للتأمين، إن حجم قطاع 
التأمين في السوق العربية بلغ 41 مليار دوالر 

الماضي. العام  بنهاية 
وأوضح، أن التأمين الطبي يمثل %40 من 
النشاط العام في العالم العربي، و%20 حجم 
على  موزعة  الباقية  والنسب  الحياة،  تأمينات 

المختلفة. األنشطة 
وتــوقــع أبـــو زيـــد نــمــو الــقــطــاع خـــال الــعــام 
الجاري بنسبة نمو تتراوح ما بين ٥ إلى 10%، 

وذلك على الرغم من تداعيات كورونا.

وقال إن التكنولوجيا سيكون لها دور حيوي 
بما  المقبلة،  الفترة  خال  التأمين  قطاع  في 
الناتج  فــي  الــقــطــاع  مساهمة  ــادة  زيـ يضمن 

كافة. العربية  البلدان  المحلي اإلجمالي في 
على  متزايًدا  طلًبا  هناك  أن  زيد  أبو  وأكد 
الشرق  منطقة  في  التأمينية  المنتجات  بعض 
الكوارث  تأمينات  في  متمثلة  وهي  األوســط، 

الطبي. والتأمين  الطبيعية، 
على  يعمل  العربي  االتــحــاد  أن  ــاف،  وأضـ
إلى  يهدف  بما  المنتجات  تواجد جميع  تعزيز 
الشرق  منطقة  في  التأمين  بصناعة  االرتقاء 

األوسط.
الطلب  تــزايــد  أن  زيـــد،  ــو  أب شكيب  وذكـــر 
ما  نتيجة  جاء  الذكر،  سالفة  المنتجات  على 
من  األخــيــرة  اآلونـــة  خــال  المنطقة  شهدته 
تداعيات  فرضته  ما  وأيًضا  وأمطار،  سيول 
جعلت  مباشرة  وغير  مباشرة  آثار  من  كورونا 

التأمين. عمليات  نحو  يتجه  الجميع 
ــدان الــعــربــيــة  ــل ــب ــال إن الــكــثــيــر مــن ال ــ وق
الصحي  التأمين  تجربة  تعميم  استطاعت 
والــطــبــي لــمــعــظــم شــعــوبــهــا مــثــل الــســعــوديــة 
المصرية  التجربة  أن  إلى  الفًتا  واإلمـــارات، 

سيكون لها صدى واسع في هذا القطاع.

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 سعر الدوالر مستقر 
أمام الجنيه

في معظم البنوك

 أسعار النفط ترتفع قرب
42 دوالرا واألنظار تتجه لليبيا 

والمخزونات األمريكية

 مجموعة جيه بي مورجان 
تنقل أصوال بقيمة 230 مليار 
دوالر من بريطانيا إلى ألمانيا

 جي بي أوتو تقتنص الموافقة 
المبدئية إلضافة رخصة التمويل 

االستهالكي إلى درايف

 طرح 19 سيارة جديدة 
في السوق المصرية 

خالل سبتمبر

تولي  عن  العرب  المقاولون  شركة  أعلنت 
مجلس  رئيس  منصب  فــاروق  سيد  المهندس 
اإلدارة الجديد للشركة، وفق القرار الجمهوري 
عرضه  ما  على  وبناًء   ،2020 لسنة   556 رقم 
الدكتور عاصم الجزار وزير اإلسكان والمرافق 

العمرانية.  والمجتمعات 
المهندس  تعيين  الجديد  التشكيل  وتضمن 
ــائــب األول  ــن أحــمــد الــعــصــار فــي مــنــصــب ال
لرئيس مجلس اإلدارة والمهندس إمام عفيفي 
لرئيس  نائبين  إمام  الدين  حسام  والمحاسب 
عضويته  في  المجلس  وضــم  اإلدارة،  مجلس 
األهلي،  البنك  رئيس  عكاشة  هشام  من  كــّاً 
والمهندس  بنك مصر،  رئيس  اإلتربي  ومحمد 

خالد عباس نائب وزير اإلسكان.
الدكتور  عضوية  اإلدارة  مجلس  يضم  كما 
إيــمــان  والــمــهــنــدســة  الــبــشــوتــي  أنــســي  محمد 
والمهندس  صقر  طــارق  والمهندس  سليمان 
يوسف  محمد  والدكتور  الريفي،  الدين  حسام 
أسامة  والمهندس  عباس  أحمد  والمهندس 

مصطفى والمهندس إبراهيم مبروك.
المهندس  قال  أمس،  الشركة  بيان  ووفق 
شــركــة  إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ فــــاروق  ســيــد 
المهندس  تولي  فترة  إن  العرب،  المقاولون 
السابق،  اإلدارة  مجلس  رئيس  محسن صاح 
ــادة فــي حجم  ــ شــهــدت الــشــركــة خــالــهــا زي
ــدد مـــن الــمــشــروعــات  األعـــمـــال وتــنــفــيــذ عـ
مسيرة  بمواصلة  متعهًدا  العماقة،  القومية 
الدولة  ذراع  لتظل  العرب  المقاولون  شركة 

والتشييد. البناء  صناعة  مجال  في 
وأظهرت نتائج أعمال الشركة للعام الماضي 
المنفذة  األعمال  قيمة  في  ا  نمّوً  2018/2019
بمعدل قدره %12.38 عن العام السابق حيث 
وصلت األعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 24.8 
للنشاط  ربح  مجمل  عنها  حققت  جنيه  مليار 
 571 صافية  وأربــاًحــا  جنيه،  مليون   282 بلغ 
الملكية  حقوق  جملة  في  وزيــادة  جنيه،  مليون 

بالشركة.
وأظهرت نتائج األعمال أنه تم تحقيق عائد 
تساهم  الــتــي  الــشــركــات  فــي  االستثمار  على 
خال  بــالــخــارج  أمــوالــهــا  روؤس  فــي  الشركة 
مايين   206 قدره   2018/2019 المالي  العام 
عــام  خـــال  جنيه  مــلــيــون   129 مــقــابــل  جنيه 
في  الشركة  استمرارية  بجانب   ،2017/2018

المحلية  الــســوق  فــي  الــذهــب  أســعــار  تراجعت 
خال تعامات أمس األربعاء، بواقع 5 جنيهات عند 

المقارنة مع المستويات الختامية أول أمس.
ــيــس شعبة  رئ ــائــب  ن ــاب واصـــف  ــه إي وقـــال 
 21 عيار  إن  التجارية،  القاهرة  بغرفة  الذهب 
جنيًها   825 مستوى  إلى  تراجع  انتشاًرا  األكثر 

جنيًها.  830 مقابل  في  للجرام، 

تطبيق  تأجيل  المالية  الرقابة  هيئة  أعلنت 
-مستحدثة-  مصرية  محاسبة  معايير  ثاثة 
من  األول  فــى  يبدأ  أن  المقرر  المالي  للعام 
رئيس  قـــرار  بمقتضى  وذلـــك   ،2021 يــنــايــر 
مؤخًرا-  -الصادر   1871 رقم  الــوزراء  مجلس 
المصرية  المحاسبة  معايير  تطبيق  بتأجيل 
المالية  القوائم  على   )49(  ،)48(  ،)47( أرقام 
والــتــي كــان مــن الــمــقــرر صــدورهــا خــال عام 
صاحبت  التي  اآلثــار  تطبيقها  وأعاقت   2020

المستجد. كورونا  فيروس  جائحة 
هيئة  رئــيــس  عــمــران،  الــدكــتــور محمد  وقـــال 
“لمراجعة  العليا  اللجنة  إن  المالية  الــرقــابــة 
المصرية  والمعايير  المصرية  المحاسبة  معايير 
ــرى“  والــفــحــص الــمــحــدود ومــهــام الــتــأكــد األخـ

منطقة  ليامس  ــًضــا  أي  18 عــيــار  هبط  كما 
707.15 جنيه، وبلغ عيار 24 قيمة سعرية 942.85 

جنيه.
محقًقا  جنيًها،   40 نحو  الذهب  الجنيه  وخسر 

6600 جنيه، مقارنة بنحو 6640 جنيه.
للمعدن األصفر تحت  العالمي  وتراجع السعر 
بيانات  من  بدعم  األمريكي،  الــدوالر  قوة  ضغط 
المعنويات  وتهاوي  إيجابية،  أمريكية  اقتصادية 
ثانية  موجة  من  المخاوف  تنامي  بفعل  أوربا  في 

من وباء كورونا المستجد.
وهبط سعر الماذ اآلمن عالمّيًا إلى نحو 1888 

دوالر لألوقية، في مقابل 1904 دوالر لألوقية.
في المقابل، توقع بنك سيتي جروب أن تسجل 
أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة قبل نهاية 
العام الحالي، في ظل حالة عدم اليقين والمخاطر 

المحيطة باالنتخابات األمريكية.
وأشــارت توقعات سيتي جروب إلى قفزة تزيد 
الثمين مع  للعقود اآلجلة للمعدن  على 200 دوالر 

 909 الوزراء رقم  بقرار رئيس مجلس  والمشكلة 
لسنة 2011 قد سبق دعوتها في أبريل الماضي 
التعديل  تطبيق  تأثيرات  لدراسة  الهيئة  قبل  من 
في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص 
التقارير  معيار  مع  يتفق  وبما  المالية  بــاألدوات 
المحاسبة  ومعيار   ،IFRS9 رقم   الدولية  المالية 
المصري رقم )48( والخاص باإليراد من العقود 
رقم  المصري  المحاسبة  ومعيار  العماء،  مع 
لقانون  تنفيًذا  التأجير  بعقود  والــخــاص   )49(
لسنة   176 رقــم  والتخصيم  التمويلي  التأجير 
وأوصــت   ،2018 أغسطس  في  والــصــادر   2018

اللجنة بتأجيل تطبيقها.
الــتــعــديــات التي  بــأن  الــهــيــئــة  ــوه رئــيــس  ونـ
ــى مــعــايــيــر الــمــحــاســبــة الــمــصــريــة  جـــرت عــل

تزايد قلق المستثمرين من معركة الرئيس األمريكي 
ترامب مع “جو بايدن”، باإلضافة إلى أسعار الفائدة 

المنخفضة من ِقبل االحتياطي الفيدرالي.
أسعار  ارتــفــعــت  الــجــاري،  الــعــام  ومــنــذ مطلع 
 2000 مستويات  تجاوزه  مع   30% بنحو  الذهب 
حول  ليحلق  الماضي  يوليو  فــي  لألوقية  دوالر 
أعلى مستوياته في عدة سنوات مع تراجع الدوالر 
األصول  جاذبية  ارتفاعه  يقوض  والــذي  األمريكي 

المقومة بالدوالر كالذهب.

على  يجب  التي  المبادئ  وضــع  بهدف  جــاءت 
المعلومات  لتقديم  بتطبيقها  االلتزام  الشركات 
وأن  المالية.  القوائم  لمستخدمي  المائمة 
القوائم  عرض  إلى سامة  تؤدي  المعايير  هذه 
السياسات  توحيد  خــال  من  ودقتها  المالية 
لتوفير  لــلــشــركــات  المحاسبية  والــمــعــالــجــات 
لمستخدمي  والشفافية  اإلفــصــاح  مــن  مــزيــد 
ــيــة مــمــا يــمــكــنــهــم مـــن اتــخــاذ  ــمــال الــقــوائــم ال
بها  المرتبطة  والمالية  االقتصادية  القرارات 
التعديات  تلك  تمثل  كما  سليم.  أســاس  على 
تنافسية  يعوق  كبير  عائق  على  للتغلب  خطوة 
أجنبية،  استثمارات  المصرية في جذب  السوق 
نطاق  في  للدخول  المصري  االقتصاد  وتهيئة 

الشركات. كبرى  عمل 

وقع البنك األهلي المصري، اتفاًقا لتمويل شركة 
جنيه،  مليون   300 بقيمة  معبري  بقرض  مكسيم 
يمثل جزًءا من القرض المجمع الذي يقوده البنك 
وذلك  المصرية،  البنوك  من  مجموعة  مع  األهلي 
تأكيًدا لما كشفته نشرة حابي بداية الشهر الجاري.
جانب  مــن  االتــفــاق  وقــع  الشركة،  بيان  ــق  ووف
البنك األهلي: شريف أمير رياض رئيس مجموعة 
االئتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة 
شركة  وعــن  بالبنك،  التنفيذية  اللجنة  وعــضــو 
مكسيم: الدكتور محمد كرار رئيس مجلس اإلدارة.

ــور محمد  ــدكــت ال الــمــالــيــة  أصـــدر وزيـــر 
ــراج  ــراًرا بــحــظــر إدخــــال أو إخـ ــ مــعــيــط قـ
القابلة  واألوراق  واألجنبي،  المصري  النقد 
ــال الــرســائــل  ــداول لــحــامــلــهــا، مــن خـ ــت ــل ل

البريدية. والطرود 
ونص القرار على بدء العمل به اعتباًرا من 

األمس.
واستند القرار إلى نصوص قانون الجمارك، 
وقانون مكافحة غسل األموال، وقانون البنك 
وكذلك  والنقد،  المصرفي  والجهاز  المركزي 
 ،2010 لسنة   399 رقــم  المالية  وزيــر  قــرار 
للقادمين  اإلفصاح  إجراءات  بتنظيم  الخاص 

إلى الباد والمغادرين لها.

ووقع المهندس إسماعيل عمر العضو المنتدب 
لشركة مكسيم لاستثمارالعقاري، في وقت سابق 
هذا الشهر، على بروتوكوالت تعاون وعقود مع عدد 
من شركات المقاوالت والشركاء الدوليين الستكمال 
الخطط كافة واألعمال المستقبلية لشركة مكسيم 

والخاصة بمشروع “بو” الساحل الشمالي.
وبدأت الشركة في تسليم بعض وحدات المرحلة 
األولى صيف هذا العام، وجاٍر تسليم الوحدات تباًعا، 
الفتة إلى أنها ستضخ جميع التسهيات االئتمانية 

في عمليات البناء والتطوير للمشروع.

نتائج  من  المدفوع  الشركة  مــال  رأس  ــادة  زي
أعمالها.

خال  المدفوع  المال  رأس  الشركة  وزادت 
جنيه  مليون   500 بمبلغ   2017/2018 الــعــام 
ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال 
إلى  السابقة  السنوات الخمس  المدفوع خال 
ألي  الدولة  موازنة  تحمل  دون  جنيه  مليار   2
أعباء نتيجة ذلك، باإلضافة إلى وجود رصيد 
تعاقدات متاحة للشركة في 30/6/2019 بلغت 
لفروع  مليار جنيه   5.9 منها  مليار جنيه   51.4
حجم  مــن   11.5% تمثل  الجمهورية  خـــارج 

التعاقدات.
ــرب في  ــعـ ــمــل شـــركـــة الـــمـــقـــاولـــون الـ ــع وت
ــواء الــمــدن  ــمــشــروعــات الــقــومــيــة كــافــة ســ ال
والبنية  والكباري  الطرق  أعمال  أو  الجديدة 
التحتية التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء 

الجمهورية.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة في يوليو 
الماضي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع 

من 6.5 مليار جنيه إلى 7 مليارات جنيه.

مجلس جديدة إلدارة »المقاولون 

العرب« برئاسة سيد فاروق

ًّا  300 مليون جنيه قرًضا معبري
من البنك األهلي لشركة مكسيم

حظر إدخال وإخراج النقد المصري 

واألجنبي عبر الرسائل والطرود البريدية

يضم في عضويته رئيسي
بنكي األهلي ومصر

تأكيًدا لنشرة حابي

أسعار الذهب تتراجع تحت ضغط صعود الدوالر

تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة إلى بداية 2021

رغم تزايد مخاوف كورونا

بسبب تداعيات كورونا

بموجب قرار من وزير المالية

عالء الزهيري: مقترحات لتفعيل دور الشركات
في منظومة التأمين الصحي الشامل

4.2 مليار جنيه حجم النشاط الطبي بنهاية العام المالي الماضي 

بعضها تمت الموافقة عليها
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من الشركات وفرت 
التغطيات الالزمة 

لفيروس كورونا
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مليار دوالر حجم 

قطاع التأمين في 
المنطقة العربية
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