نشرة تصدر عن بوابة حابي  -العدد السابع

الخميس  9يوليو 2020

ذراع بنوك االستثمار والخدمات المالية غير المصرفية

بيت الخبرة تؤسس كامار القابضة
المظلة تستهدف ترويج وتغطية االكتتابات ورأس المال المخاطر وإدارة المحافظ والصناديق وتأسيس الشركات والتمويل االستهالكي
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
بـ ــدأت مــجــمــوعــة بــيــت الــخــبــرة للتنمية
االقتصادية تأسيس شركة كامار القابضة،
كــذراع استثمارية جديدة لممارسة أنشطة
بــنــوك االستثمار والــخــدمــات المالية غير
المصرفية ،وتعتزم الحصول على خمسة
تــراخــيــص ألنــشــطــة مــالــيــة مختلفة تحت
مظلتها.
وقال عاطف المحمودي ،العضو المنتدب
لــمــجــمــوعــة بــيــت الــخــبــرة كــامــار القابضة
لــاســتــثــمــارات الــمــالــيــة ،ومــســاعــد الرئيس
التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة تكنوليس في
تصريحات خاصة لنشرة حابي الصادرة عن
بوابة حابي جورنال ،إنه تم البدء في إجراءات
التأسيس وتقديم المستندات الالزمة للهيئة
العامة للرقابة المالية ،وننتظر الحصول على
الموافقات والبدء في تنفيذ خطة العمل.
أضاف أن كامار القابضة تستهدف تكوين
مظلة تضم عددًا من األنشطة المالية ،هي
تأسيس واالشتراك في تأسيس الشركات،
وترويج وتغطية االكتتابات ،وإدارة المحافظ
وتكوين صناديق االستثمار ،إلى جانب رأس
المال المخاطر ونشاط التمويل االستهالكي.
وأوض ــح الــمــحــمــودي ،أن رأســمــال كامار
القابضة الــمــدفــوع يبلغ  25مليون جنيه
مبدئ ّيًا ،ومن المقرر أن يتم زيادته تدريج ّيًا
مع المضي قدمًا في إجراءات الحصول على
التراخيص المستهدفة.
وقـــال الــمــحــمــودي :إن «تــأســيــس كــامــار
الــقــابــضــة ك ـ ــذراع اســتــثــمــاريــة لمجموعة

بعدما رفعت حصتها إلى  %15.5بقيمة تتجاوز  150مليون جنيه

25

مليون جنيه رأسمال
مبدئي ..ورفعه تدريج ًّيا
بالتزامن مع البدء في
خطوات استكمال
التراخيص
بيت الخبرة يأتي فــي إطــار خطة لتحقيق
التكامل الداخلي فيما بين األنشطة التابعة
للمجموعة ،ويتزامن مع دخول نشاط التأمين
مــن خ ــال االســتــحــواذ عــلــي حــصــة مــؤثــرة
بشركة المهندس عبر شركة تكنوليس التابعة
للمجموعة ،وتعزيزها باستكمال أنشطة
بنوك االستثمار».
ويــتــبــع مــجــمــوعــة بــيــت الــخــبــرة للتنمية
االقتصادية ست شركات ،هي بيت الخبرة
للتأجير التمويلي  -تكنوليس ،وبيت الخبرة
للتمويل العقاري – تكنومورج ،وبيت الخبرة
للتخصيم – تكنوفاكتورينج ،وبيت الخبرة
للتنمية االقتصادية -التجارية ،وبيت الخبرة
لإلنماء االقتصادي ،وأخيرًا شركة المصريين
الدولية للتنمية العقارية والسياحية.

إلقامة مشروعات تجارية ومتنوعة

 6شركات جديدة تقتنص  56ألف متر
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بكر بهجت
اقتنصت  6شركات جديدة  56ألف متر مربع من
أراضي منطقة وسط البلد  GOV2بالعاصمة اإلدارية
الجديدة ،منها  4شركات حصلت على  42.5ألف متر
إلقامة أنشطة تجارية ،وشركتان حصلتا على 13.3
ألف متر إلقامة مشروعات بأنشطة ممتنوعة.
قال اللواء مجدي أمين ،رئيس القطاع العقاري بشركة
العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية ،إن األسبوع الماضي
شهد تعاقد  6شركات جديدة ليرتفع عدد الشركات في
منطقة  GOV2إلى  16شركة ،موزعة على  4أنشطة
تجارية ومتنوعة وأدوية وبترول ،مشيرًا إلى أن المساحة
اإلجمالية لألراضي التي تم التعاقد عليها في المنطقة
بلغت حتى اآلن نحو  136ألف متر مربع.
وأشــار إلى أن الشركات األربــع التي حصلت على
أراض ألنشطة تجارية هي هوم تــاون أركريت إلدارة
الــمــشــروعــات ،وحصلت على القطعة رقــم COM2
بمساحة  4.77فـــدان ،وحصلت شــركــة جــي دبليو
للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري على القطعة رقم
 COM6بمساحة  2.65فدان ،وشركة زيتون للتطوير
العقاري القطعة رقم  COM7بمساحة  1.32فدان،
وشركة جبال كابيتال القطعة رقم  COM12بمساحة
 1.39فدان.

تكنوليس تستهدف الوصول

46.66

وتابع رئيس القطاع العقاري في شركة العاصمة
اإلدارية للتنمية العمرانية أن الشركتين اللتين حصلتا
على قطعتي أرض بأنشطة متنوعة هما الوجهاء
لالستثمار العقاري التي اقتنصت القطعة رقم -MU1
 04بمساحة  1.25فدان ،وحصلت شركة محمد حسين
حــويــدق «فــنــادق روي ــال مــارشــال» على القطعة رقم
 26-MU02بمساحة  1.93فدان.
تضم القائمة الكاملة للشركات التي حصلت على
أراض في منطقة وســط البلد إلــى جانب الشركات
الست الجديدة ،كال من شركة هوم تاون والتي حصلت
على القطعة رقــم  com1بمساحة  13841مــتـرًا،
وشــركــة فــورســيــزون لالستثمار القطعة رقــم com5
بمساحة  3603أمتار ،وشركة الكابتن للتنمية السياحية
القطعة رقم  com7بمساحة  3521مترًا مربعًا ،وشركة
ريزدنس القطعة  com12بمساحة  4204أمتار مربعة.
وحصلت شــركــة كاسيل للتطوير العمراني على
القطعة رقم  com16بمساحة  3887مترًا ،وشركة
بيراميدز جروب القطعة رقم  com17بمساحة 36626
مترًا ،وشركة أرقى لالستثمار القطعة رقم 21-mu03
بمساحة  3105أمتار ،وشركة الدولية للتبادل التجاري
الحر القطعة رقم  med-46بمساحة  2900متر مربع،
وشركة غاز مصر القطعة رقم  oc-30بمساحة 4900
متر مربع ،وشركة ماروتا لالستثمار العقاري القطعة
رقم  com11بمساحة  3233مترًا مربعًا.

إلى  %30من المهندس للتأمين

عاطف المحمودي العضو المنتدب لمجموعة
بيت الخبرة كامار القابضة لالستثمارات المالية

أهم األخبار
اضغط على العناوين
مصر تعلن عدم
قبول أي صياغات
منقوصة في
اتفاق سد النهضة

كشف عــاطــف الــمــحــمــودي ،العضو المنتدب
لمجموعة بيت الخبرة كامار القابضة لالستثمارات
المالية ومساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت
الخبرة تكنوليس ،عن استهداف شركة تكنوليس
للتأجير التمويلي رفع حصتها بشركة المهندس
للتأمين إلى  30%من خالل التعامالت بالبورصة.
وأضـــاف فــي تصريحات خــاصــة لنشرة حابي
الصادرة عن بوابة حابي جورنال ،إن تكنوليس للتأجير
التمويلي لديها خطة لهيكلة وتطوير شركة المهندس
للتأمين ،بعد االنتهاء من شراء الحصة المستهدفة،
الفتًا إلى أنه استثمار طويل األجل بالنسبة للمجموعة.
وكشفت بــوابــة حــابــي جــورنــال أمــس عــن أن
شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي -تكنوليس
رفعت حصتها في رأسمال المهندس للتأمين من
 13%إلى  .15.5%بشراء  982ألفًا و252
سهمًا بقيمة إجمالية  17.287مليون جنيه ،وبلغ
متوسط سعر الشراء  17.6جنيه للسهم الواحد،
وقــامــت فـــاروس لــتــداول األوراق المالية بــدور
السمسار المنفذ لهذه العملية.
وأوضـ ــح الــمــحــمــودي أن شــركــتــه حصلت على
الموافقات الالزمة من الجهات المعنية ،لالستحواذ

الحصص الرئيسية في هيكل ملكية المهندس للتأمين
صندوق نقابة
المهندسين
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على حصة مؤثرة من شركة المهندس للتأمين بهدف
المساهمة في تطويرها وتنمية أعمالها.
ولفت إلى أن استثمارات شركته تتجاوز قيمتها
حاليًا  150مليون جنيه وفـ ًقــا للسعر السوقي
الحالي ألسهم شركة المهندس للتأمين ،موضحً ا أن
الوضع االقتصادي الجيد واستقرار مناخ االستثمار
وراء الخطوات التوسعية التي اتخذتها الشركة.
وأشار المحمودي إلى أن تكنوليس تستهدف
تحقيق التكامل مــع باقي أنشطتها فــي مجال
الخدمات المالية غير المصرفية من خالل هذا
االستثمار الجديد.

وقال المحمودي :إن «شركة تكنوليس تعمل على
تنويع مصادر إيراداتها بجانب نشاطها الرئيسي في
مجال التأجير التمويلي من خالل استثمار محفظة
أوراق مالية في البورصة تتضمن جزءًا للمتاجرة
وآخر طويل األجل ،وأن استثمارات الشركة طويلة
األجل في البورصة حاليًا هي المهندس للتأمين
ومصر للفنادق التي تمتلك بها أكثر من .»10%
ولفت إلى أن تكنوليس استحوذت على 49%
من سوق التأجير التمويلي في عام  2019وفقًا
لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية .ويبلغ
رأسمال تكنوليس  150مليون جنيه.

لتغطية مخاطر عدم سداد عموالت تذاكر الطيران

«إياتا» تطلب من شركات السياحة خطابات
ضمان بد ً
ال من وثائق التأمين
ً
وفقا للمراجعة السنوية
االتحاد الدولي :الشركات لم تلتزم بمعايير التجديد

تثبيت
أسعار البنزين
والسوالر
حتى سبتمبر
تعديل تشريعي
لضمان سرية بيانات
المجني عليهم
في قضايا التحرش

مجلس الوزراء
يعتمد رسوم
وضوابط التصالح
في مخالفات البناء

عالء الزهيري
العضو المنتدب لشركي جي أي جي للتأمين مصر

أحمد عارفين
العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي

عالء الزهيري:

أحمد عارفين:

جي أي جي سددت أكثر من 40
مليو ًنا تعويضات وتستوفي
إجراءات المبلغ المتبقي

المشكلة بدأت بتوقف بعض
شركات السياحة عن سداد المبالغ
المستحقة ..وحصتنا ال تتجاوز %1

فاروق يوسف
الدوالر يواصل
التراجع ومتوسط
سعر الشراء تحت
 16جنيها
الهيئة تطلب تعديل
المدى السعري
لسهم أمريكانا
والشركة تستجيب

ألزم االتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) شركات
السياحة بتقديم خطاب ضمان بنكي بحد أدنى
 200ألــف جنيه ،وذلــك لضمان مستحقاته من
عمليات بيع تذاكر الطيران ،في حالة التخلف عن
سدادها ألي سبب.
ومن المعروف أن الفترة األخيرة شهدت ارتباكًا
كبيرًا في عمليات بيع تذاكر الطيران في ظل
عمليات اإلغــاق التي شهدتها الكثير من الدول
بسبب فيروس كورونا.
وشرح مصدر وثيق الصلة بهذا الملف ،تفاصيل
هذه القضية ،موضحً ا أن شركات السياحة تلقت
خطابًا من إياتا يفيد بضرورة استبدال وثائق التأمين
المقدمة من الشركات ،بأحد البدائل المتوفرة
حسب القوانين والقواعد المتعلقة بتنظيمات اإلياتا.
وأشارت اإلياتا إلى أن شركات التأمين التي تصدر
الوثائق ضد مخاطر عدم سداد عموالت التذاكر ،لم
تلتزم بمعايير التجديد وفقًا للمراجعة السنوية.
أضاف :طالبت اإلياتا شركات السياحة بتقديم
ضمان مالي بديل بمبلغ  200ألف جنيه في موعد
غايته  30يونيو الماضي ،وقالت إن عدم االلتزام
بالموعد النهائي سيؤدي إلى تعليق االشتراك في

نظام التسوية البنكية والبيع النقدي .BSP – IATA
وعلمت نشرة حابي الصادرة عن موقع حابي
جورنال ،أن غرفة شركات السياحة وصلت إلى
اتفاق مع إياتا على مد هذه المهلة إلى  30يوليو
الجاري .وقالت الغرفة في خطاب وجهته للشركات،
إنها تتواصل مع جميع الجهات المعنية ممثلة في
اإلياتا وشركات التأمين ،لمحاولة إيجاد حلول بديلة
تضمن استمرارية منظومة التأمين على مخاطر
عدم السداد.
من جانبه قال عالء الزهيري ،العضو المنتدب
لشركي جي أي جي للتأمين مصر ،إحدى الشركات
التي تصدر وثيقة مخاطر عدم السداد لصالح
اإلياتا ،إن مستحقات إياتا لدى الشركة تبلغ 12
مليون جنيه ،وهــو مبلغ تعويضي يجري حاليًا
استيفاء أوراقه واالنتهاء من مستنداته كافة وسيتم

صرفه على الفور.
ولفت الزهيري إلــى أن جي أي جي سددت
بالفعل تعويضات سابقة لإلياتا تخطت الـ  40مليون
جنيه.
ومن جانبه قال أحمد عارفين العضو المنتدب
لشركة المصرية للتأمين التكافلي ،إن حصة شركته
من مديونية الوثيقة التي أصدرتها لصالح اإلياتا
تمثل  1%فقط من إجمالي المديونية البالغة 115
مليون جنيه ،وهي الحصة المقرة في العقد الموقع
بين شركته وبين إيفرست إلعادة التأمين وتراست
لوساطة التأمين وإياتا.
وأوضح عارفين أن هذه المشكلة بدأت عندما
توقفت بعض الشركات السياحية عن سداد المبالغ
المستحقة عليها نظير عمليات بيع تذاكر الطيران،
األمر الذي جعل إيفرست تتعنت في عمليات الدفع.
وتابع أنه عندما تفاقمت المشكلة ،بدأت اإلياتا
في مطالبة بعض الشركات بسداد مديونايتها ولكن
دون أي جدوى ،وبالفعل بدأت في مراسلة شركات
التأمين الثالث وهي المصرية للتأمين التكافلي
وإيفرست وتراست.
وطــالــب عــارفــيــن أعــضــاء الــغــرفــة السياحية
بضرورة عقد اجتماع مع جميع األطراف للوصول
ُرض ،الفتًا إلى أن هذه المشكلة ال تخص
إلى حل م ٍ
السوق المصرية وحدها.

