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وليد عباس معاون وزير اإلسكان 
لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية

علمت نشرة حابي، من مصادر على صلة 
وثيقة بصفقة بيع بنك بلوم مصر، إن رؤساء 
بمصر  اللبناني  البنك  بــوحــدة  القطاعات 
Presen� تقديميا عرضا  لعقد   يستعدون 
والمحافظ  القطاعات  أعمال  عن   tation
المصرفية  العربية  المؤسسة  بنك  لمسؤولي 
الــنــافــي  الــفــحــص  عــمــلــيــات  ضــمــن   ،ABC

للجهالة.
ــت الــمــصــادر أنـــه مـــن الــمــقــرر  ــافـ وأضـ
على  للقائمين  التقديمي  الــعــرض  تنظيم 
العربية  عمليات الفحص من بنك المؤسسة 

المصرفية يوم األربعاء المقبل.
دبي  اإلمارات  بنك  إن  المصادر،  وقالت 
النافي  الفحص  أعمال  من  انتهى  الوطني 

في  وســيــبــدأ  أســبــوع،  نــحــو  قــبــل  للجهالة 
لتقديمه  تمهيدا  المالي  عرضه  تحديد 
من  البحريني  البنك  منافسه  انتهاء  بعد 

الفحص. أعمال 
بدأ   ABC بنك  أن  الــمــصــادر  وأوضــحــت 
الخميس  للجهالة  النافي  الفحص  عمليات 
كافة  إتــمــام  الــمــرجــح  ومــن  الــمــاضــي،  قبل 
بالفحص  الــخــاصــة  ــراءات  ــ واإلجـ األعــمــال 
تتم  العملية  أن  إذ  المقبل،  األسبوع  بنهاية 
بوتيرة أسرع نظرا لجاهزية ملف بيع وحدة 

بلوم في مصر.
ــمــركــزي، طــارق  كـــان مــحــافــظ الــبــنــك ال
لبوابة  خــاص  تصريح  فــي  قــال  قــد  عــامــر، 
البنك  إن  الماضي،  الخميس  جورنال  حابي 
ملتزمان  والــمــحــافــظ  كــعــادتــه،  الــمــركــزي، 
البنوك  في  العاملين  بحقوق  تاما  التزاما 
بلوم  بنك  لموظفي  بالنظر  وذلك  المندمجة 

األمــر  هــذا  أن  مــؤكــدا  مصر،  فــي  اللبناني 
المركزي. للبنك  مسؤولية أصيلة 

وجاء ذلك بعد تقدم عدد من موظفي بنك 

المركزي  للبنك  مطالب  بقائمة  مصر  بلوم 
وتوثيقها  القائمة  حقوقهم  على  للحفاظ 
بها  المساس  عــدم  تضمن  الــتــي  بــالــصــورة 
المرجح  من  والتي  البيع  عملية  إتمام  بعد 
البنك  في  مصر  بلوم  دمج  عليها  يترتب  أن 

المشتري. للطرف  التابع 
وكانت حابي قد انفردت بمختلف مراحل 
سباق االستحواذ على بنك بلوم مصر، بداية 
من دراسة بنك اإلمارات دبي الوطني خوض 
المنافسة على شراء وحدة بلوم اللبناني في 
الفحص،  عملية  موافقات  وتطورات  مصر، 

ثم دخول ABC حلبة السباق.
بملف  ــة  الــصــل ــيــقــة  وث مـــصـــادر  وكـــانـــت 
االستحواذ على بلوم مصر، قد قالت لحابي 
مهتم  المصرفية  العربية  المؤسسة  بنك  إن 
انتشاره  دائــرة  توسيع  إلى  سعًيا  بالصفقة 
من  واحــدة  تعد  التي  المصرية،  السوق  في 

المجموعة  بها  تعمل  التي  ــواق  األسـ أبــرز 
البحرينية، والتي لها تواجد محلي عبر بنك 

ABC مصر.
كل  ــدت  أكـ منفصلين،  إفــصــاحــيــن  وفـــي 
ومجموعة  اللبنانية،  بــلــوم  مجموعة  مــن 
و13   11 يومي  الوطني  دبــي  اإلمــارات  بنك 
على  حابي  نشرة  به  انفردت  ما  أغسطس، 
سبتمبر   8 ــي  وف متتالية،  ــداد  أعـ  3 مـــدار 
أولية  مناقشات  بــدء   ABC مجموعة  أكــدت 

لالستحواذ على بلوم.
ــدى  إحـ مـــصـــر،  ــي  فـ  ABC ــك  ــن ب يــعــتــبــر 
ووفًقا   ،ABC لمجموعة  التابعة  الشركات 
 27 البنك  لدى  يوجد  اإللكتروني،  لموقعه 
في  منتشًرا  آلــي  صــراف  جهاز  و83  فرًعا 

جميع أنحاء مصر.
أما مجموعة بنك ABC )المؤسسة العربية 
في  الرئيسي  مقرها  يقع  التي  المصرفية( 

قـــارات،   5 فــي  وتــتــواجــد  البحرين  مملكة 
فتأسست عام 1980، وهي مدرجة حالًيا في 
الرئيسيان  والمساهمان  البحرين.  بورصة 
الــمــركــزي  ليبيا  مــصــرف  هــمــا  الــبــنــك  فــي 

الكويت. العامة لالستثمار بدولة  والهيئة 
حالًيا  والمهجر  لبنان  بنك  يتواجد  فيما 
12 دولة، وبلغ إجمالي قيمة أصوله في  في 
بانخفاض  دوالر،  مليار   33.296 نحو   2019

%9.38 عن 2018.
في حين نشأ بنك اإلمارات دبي الوطني 
 2007 مارس  في  تمت  اندماج  عملية  عبر 
بــيــن بــنــك دبــي الــوطــنــي وبــنــك اإلمـــارات 
دولة  في  بنكين  أكبر  ورابــع  ثاني  الدولي 
 30 اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة. وفـــي 
المجموعة  أصول  مجموع  بلغ   2020 يونيو 
دوالر  مليار  )نحو189  درهــم  مليار   694

دولة.  13 في  ويعمل  أمريكي(، 

بلوم مصر يتأهب إلجراء عرض تقديمي لمسؤولي ABC األربعاء المقبل

ضمن إجراءات الفحص النافي للجهالة

اإلمارات دبي الوطنى ينتهي من الفحص ويستعد إلعداد العرض المالي

ترجيحات بإتمام 
البنك البحريني 
أعمال الفحص 

بختام
 األسبوع القادم

عبد المعطي: 
القانون الجديد 
سينظم عمل 
شركات الطبي 
والرعاية الصحية

الزهيري:
 المشاركة مع 
هيئة الصحي 

الشامل إضافة قوية 
للمنظومة الطبية

أمنية إبراهيم

بكر بهجت

أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية موافقتها 
على تخصيص 130 فداًنا في العلمين الجديدة 
وذلــك  الــجــاري،  الشهر  بــدايــة  لــنــادي سموحة 
للنادي،  وفــرع  متكامل  سكني  مشروع  إلقامة 
الدكتور وليد عباس معاون وزير اإلسكان  وفق 
لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، مشيًرا إلى 

أن النادي يستعد حالًيا الستالم األرض.
بوابة  عــن  الــصــادرة  حابي  لنشرة  وأضـــاف 
تخصيصها  تم  األرض  تلك  أن  جورنال،  حابي 
تم طرحها  التي  األخرى  األربع  القطع  بخالف 

بنظام التخصيص الفوري ولم يتم التقدم عليها 
بالفعل  لديها  الهيئة  أن  إلى  مشيًرا  اآلن،  حتى 
عدة  على  للحصول  الشركات  قبل  من  طلبات 
تزال  ال  لكنها  الجديدة،  العلمين  في  مساحات 

تحت الدراسة.
الـــجـــاري طـــرحـــت هيئة  ــشــهــر  ال وبـــدايـــة 
المجتمعات العمرانية 4 قطع أراٍض في العلمين 
فــداًنــا،   98 تبلغ  إجمالية  بمساحة  الــجــديــدة 
جنيه،  مليار   1.1 نحو  تبلغ  مستهدفة  ومبيعات 
وهو  الفوري،  التخصيص  بنظام  طرحها  ويتم 
اإلعالن  سيتم  أخرى  طروحات  لعدة  يمهد  ما 
الهيئة  تعمل  حيث  المقبلة،  الفترة  خالل  عنها 
حالًيا على تنفيذ خطتها العمرانية بالتعاون مع 

شركات القطاع الخاص.
 36.2 مساحة  على  األولـــى  القطعة  وتــقــع 
مليون   455.3 تبلغ  مستهدفة  بمبيعات  فــدان، 
 2995 للمتر  التقديري  السعر  يبلغ  جنيه، حيث 
جنيه، أما القطعة الثانية فتقع على مساحة 54 
وتقع  متكامل  لنشاط عمراني  فداًنا مخصصة 
الساحلي،  الطريق  قبلي   C4الـ طريق  بــجــوار 
ويبلغ السعر التقديري للمتر2635 جنيه، لتصل 
المبيعات المستهدفة لتلك القطعة لنحو 597.6 

مليون جنيه.
بــجــوار  ــعــة  ــراب وال الــثــالــثــة  القطعتان  وتــقــع 
بنشاط  الساحلي  الطريق  قبلي   C4الـ طريق 
عمراني متكامل، فالقطعة رقم 1 على مساحة 

جنيه   3935 التقديري  السعر  ويبلغ  أفدنة   4
أفدنة   4 على مساحة  األخرى  والقطعة  للمتر، 
مخصصة لنشاط عمراني متكامل، ويبلغ السعر 

التقديري للمتر 3935 جنيه للمتر.
تقدم  نادي سموحة  إن  بالهيئة  وقال مصدر 
بطلب للحصول على 200 فدان وتمت الموافقة 
على  مقسمة  فداًنا،   130 على  الهيئة  قبل  من 
إلقامة  سموحة  نــادي  مالك  التحاد  فداًنا   75
للنادي،  و55 فداًنا  المتكامل  السكني  المشروع 
مشيًرا إلى أنه تم سداد 150 مليون جنيه قيمة 
البالغ  المساحة  إلجمالي  المقدمة  الدفعة 

سعرها نحو 1.5 مليار جنيه.
باقي سعر األرض سيتم سداده  أن  وأضاف 

على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية أولها سيتم 
النادي  أن  موضًحا  المقبل،  مارس  في  ســداده 
 6 نحو  إلــى  األرض  ســـداد  فــتــرة  زيـــادة  طلب 

سنوات، ولم يتم البت في الطلب حتى اآلن.
وفيما يتعلق بباقي المساحة التي يحتاج إليها 
المصدر  قال  أخرى  فداًنا   70 والبالغة  النادي 
المقبلة  للطروحات  االنتظار  عليه  النادي  إن 
له، وذلك وفق  المخصصة  بالقرب من األرض 
تنفيذها  الهيئة  تعتزم  التي  الطروحات  خطة 

خالل األشهر المقبلة.
في  أحدهما  فرعين  سموحة  نــادي  ويمتلك 
وسط اإلسكندرية والثاني في مدينة برج العرب 

ليصبح الفرع الثالث بمدينة العلمين الجديدة.

عالء الزهيري رئيس االتحاد 
المصري للتأمين

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة 
العامة للرقابة المالية

عمران يوصي بإعداد ورقة عمل تتضمن طبيعة المساهمة في منظومة التأمين الصحي الشامل

سداد 10% من قيمة األرض والباقى بالتقسيط على 4 سنوات

فاروق يوسف

نائب  المعطي،  عبد  رضــا  المستشار  كشف 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 
دراســة  جــار  أنــه  لحابي، عن  في تصريح خــاص 
ويتم  جديدة،  تأمين  شركات  لتأسيس  طلبات   4
موقفهم  لحسم  فيها  الــبــت  على  حالًيا  العمل 

النهائي. 
التأمين  جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى 
والــرعــايــة  الطبي  للتأمين  ــســادس  ال اإلقليمي 
عنوان  تحت  أمس،  انعقد صباح  والذي  الصحية 
بين  الصحية  والرعاية  الطبي  التأمين  “صناعة 
الصحي  التأمين  تطبيق  وبــدء  األوبــئــة  مواجهة 
الجهات  مــن  وعـــدد  الهيئة  بــرعــايــة  الــشــامــل” 
االتحادين  من  كل  وينظمه  األخـــرى،  الحكومية 
الجمعية  بالتنسيق مع  للتأمين  والمصري  العربى 

المصرية إلدارة الرعاية الصحية. 
الهيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  وافتتح 
وقال  المؤتمر،  أعمال  المالية،  للرقابة  العامة 
ــداً في  ــزاي ــت ــمــواً م إن قــطــاع الــتــأمــيــن حــقــق ن
إجمالي األقساط خالل الخمس أعوام األخيرة 
من  المحققة  األقساط  إجمالي  تضاعفت  حيث 
 35.2 إلي   30/6/2015 في  جنيه  مليار   16.2
مليار جنيه في 30/6/2019 بمعدل تطور يصل 

إلي 117% .
التأمين  الــدكــتــور عــمــران، شــركــات  ــى  وأوصـ

بإعداد ورقة عمل محددة، تتضمن تنظيم وشكل 
التأمين الصحي  الشركات في منظومة  مساهمة 

الشامل.
ــزام كــافــة شــركــات التأمين  ــ ال ــم  ــال إنـــه ت وقـ
الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي 

المحاسبة  معيار  تطبيق  آثــار  مخاطر  لمواجهة 
المالية  بــاألدوات  والخاص  –الجديد-  المصري 
األصــول  إجمالي  مــن   )1%( نسبة  يــعــادل  بما 
وذلك من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 
30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم 

إدراجه ضمن حقوق المساهمين وال يتم التصرف 
هذا  أن   مضيًفا  الهيئة،  موافقة  بعد  إال  فيه 

االحتياطي سيبلغ 1.2 مليار جنيه. 
ــا  ــتـــشـــار رضـ ــه،  قـــــال الـــمـــسـ ــ ــب ــ ــان مــــن جــ
قانون  خالل  من  تسعى  الهيئة  إن  عبدالمعطي، 

الرعاية  شركات  عمل  لتنظيم  الجديد   التأمين 
الصحية وشركات اإلدارة .

الجديد  القانون  أن  المعطي،  عبد  وأضــاف 
سيسمح بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة 
برأسمال 60 مليون جنيه، بجانب السماح بتدشين 
الصحية  الرعاية  إدارة  شــركــات  عمل  وتنظيم 

برأسمال 15 مليون جنيه.
والقطاع  الدولة  بين  التعاون  أهمية  إلى  ونوه 
الطبي  التأمين  منظومة  تطوير  فــي  الــخــاص 
بــمــصــر وخــاصــة فــي ظــل مــنــظــومــة الــتــأمــيــن 

الشامل. الصحي 
ــدوره أكـــد عـــالء الــزهــيــري رئــيــس االتــحــاد  ــ ب
المصري للتأمين، أن التعاون مع منظومة التأمين 
الصحي الشامل، أمر حيوي وهام لكال الطرفين، 
وهو ما يسعى االتحاد المصري للتأمين لتحقيقه، 
من خالل مقترحات تدرس حالًيا من قبل الجهات 
والبعض  عليها  الموافقة  تم  بعضها  المختصة، 

اآلخر قيد الدراسة. 
القطاع  فــي  العاملة  الــشــركــات  أن  وأضــــاف، 
الخدمات  مــن  الــعــديــد  تقديم  تستطيع  الــطــبــي  
الصحى  التأمين  لمنظومة  اإلضافية  والتغطيات 
من  االستفادة  إلــى  باإلضافة  الشامل،  الحكومي 
العمل  وأنظمة  التأمين  بشركات  العاملين  خبرات 
مع  للتعامل  جاهزة  وأنها  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
أي طلب حكومي خاص بمنظومة التامين الصحي، 
سواء إذا كانت هذه الطلبات ممثلة في منتج تكميلي 

أو أساسي، أو في شكل مساعدة كتعويضات.

الرقابة المالية تدرس 4 طلبات لتأسيس شركات تأمين جديدة

المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 130 فداًنا لنادي سموحة بقيمة 1.5 مليار جنيه

خالل أعمال الملتقى الثالث

إلنشاء فرع رياضي ومشروع سكني متكامل

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 التموين تتعاقد مع تحالف دولي 
من 4 كيانات لتطوير شركة 
السكر والصناعات التكاملية

 متوسط سعر الدوالر 
يتراجع إلى مستوى 

15.74 جنيه للبيع

 صميم المالية تبيع أغلب 
حصتها في برايم القابضة 

لمجموعات مرتبطة

 األهلي التجاري وسامبا 
يوقعان اتفاقية ملزمة لتنفيذ 

صفقة االندماج بينهما

 طارق شكري رئيسا 
لشعبة االستثمار العقاري 

خلفا لممدوح بدر الدين
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