
 
 
 
 

في التجاریة للمشاریع العثمان لشركة مالًیا مستشاًرا هیرمیس المالیة           المجموعة
 صفقة بیع 17% من أسهم شركة «هیومن سوفت القابضة»

 
 

  دبي والكویت في 24 یولیو 2018
 

قطاع نجاح عن – والمبتدئة الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة – هیرمیس المالیة المجموعة                  أعلنت
لشركة المملوكة القابضة» سوفت «هیومن أسهم من %17 لحصة الثانوي بالسوق بیع صفقة اتمام في االكتتاب وتغطیة                   الترویج

 العثمان للمشاریع التجاریة في صفقة بلغت قیمتها 226 ملیون دوالر أمریكي.
 

الشرق أسواق في ثانوي طرح صفقة أكبر هي ((Reg S/Rule 144A الدولیة للمعاییر وفقًا ترویجها تم التي الصفقة                    وتعد
األوسط والشرق أوروبا في الناشئة باألسواق نوعها من صفقات عشر أكبر أحد لكونها باإلضافة افریقیا، وشمال                  األوسط

 وافریقیا. وقامت المجموعة المالیة هیرمیس بدور مدیر االكتتاب والمستشار المالي األوحد لشركة العثمان للمشاریع التجاریة.
 

سوق صفقات ثاني بإتمام سعادته عن هیرمیس المالیة بالمجموعة االستثمار لبنك المشارك التنفیذي الرئیس عبید محمد                  وأعرب
والتي الكویت، بورصة على تمت قد الصفقة أن وباألخص المنقضین الشهرین خالل الخلیجي التعاون مجلس أسواق في                   المال

 من المتوقع أن تشهد أداًء قویًا في األشهر المقبلة.
 

المنطقة في واألكبر بالكویت المالیة األوراق في الوساطة شركات أكبر أحد تمتلك هیرمیس المالیة المجموعة أن عبید                   وأشار
أسواق صفقات تنفیذ حیث من افریقیا وشمال األوسط الشرق في األول المركز یحتل االكتتاب وتغطیة الترویج قطاع أن                    كما
لعمالئنا أتاحت الصفقة أن كما ساعات، 8 وهو قیاسي زمن في الصفقة إتمام من هیرمیس المالیة المجموعة مكن ما وهو                      المال،

  من المؤسسات المالیة والمستثمرین الدولیین فرصة استثماریة جذابة في قطاع واعد بأحد أهم األسواق التي نعمل بها.
 

في متتالیة صفقات تنفیذ على القطاع بقدرة االكتتاب وتغطیة الترویج لقطاع المشارك الرئیس فهمي محمد أشاد جانبه                   ومن
وتأتي شهرین، من أقل في هیرمیس المالیة للمجموعة المال أسواق صفقات ثالث تعد الصفقة هذه أن حیث األسواق، من                     العدید
مجال في العالمیة الشركات أكبر أحد «ASA International Group Plc» لشركة األولي الطرح إتمام من أسبوعین                  بعد
تمویل لشركة طرح أول وهو إسترلیني جنیه ملیون 125 قیمتها بلغت صفقة في لندن بورصة في الصغر متناهي                    التمویل
صفقة في دبي ناسداك سوق في لإلنشاءات أوراسكوم ألسهم ثانوي طرح لصفقة باإلضافة أوروبیة، بورصة في الصغر                   متناهي

 بلغت 52 ملیون دوالر في شهر یونیو.
 

تعد كما الكویت، في دولیًا ترویجها یتم ثانوي طرح صفقة أكبر تعد القابضة» سوفت «هیومن من %17 بیع أن فهمي                      وأشار
االستثماریة المؤسسات من القوي االقبال أن فهمي وأضاف .2012 عام منذ الكویتي المال سوق في مدرجة ألسهم صفقة                    أكبر
وثقة القابضة» سوفت «هیومن لشركة المتمیز األداء یعكس والمبتدئة الناشئة األسواق تواجه التي التحدیات وسط                 الدولیة
بدایة في االكتتاب وتغطیة الترویج لقطاع قویة انطالقة تمثل الصفقة أن فهمي وأعرب الكویتي، السوق أداء في                   المستثمرین
من افریقیا وشمال األوسط الشرق في المال سوق صفقات مستشاري قمة على األول النصف انهاء بعد العام من الثاني                     النصف

  حیث الحصة السوقیة من األتعاب والعموالت.
 



 
 
 
 
الطروحات لمستشاري رویترز» «تومسون مؤسسة تصنیف صدارة احتلت هیرمیس المالیة المجموعة أن بالذكر               الجدیر
وذلك %24.4 بلغت سوقیة بحصة العام من األول النصف خالل افریقیا وشمال األوسط الشرق بأسواق األسهم 1                 وإصدارات

ملیون 866 قیمتها البالغ مصر» «اورنچ شركة أسهم من ثانویة حصة طرح ضمنها ومن الهامة، الصفقات من العدید إتمام                     بعد
  دوالر والتي تعد أكبر صفقات أسواق المال في المنطقة منذ بدایة العام.

 
الكویتي السوق إدراج من األولى المرحلة على شهرین من أقل قبل القابضة» سوفت «هیومن أسهم من %17 بیع صفقة                     وتأتي
بدور الماضي العام من أبریل في هیرمیس المالیة المجموعة قامت كما الناشئة. لألسواق «FTSE Russel» مؤشر                  على
السوق ترقیة من أسابیع بضعة قبل القابضة» سوفت «هیومن أسهم من %10 بیع شهدت مشابهة صفقة في المالي                    المستشار

  الكویتي لمرتبة األسواق الناشئة على مؤشر «MSCI EM» في مایو 2017.
 

الكوتیة المال أسواق هیئة من الصادرة والتعلیمات واالجراءات البورصة لقواعد وفقا الصفقة تنفیذ سیتم أنه بالذكر                  والجدیر
 وشركة بورصة الكویت.

  
 —نهایة البیان—

 
 

 عن المجموعة المالیة هیرمیس

المتواصل اإلنجاز من عاًما 30 من أكثر على مدار على وتوسعة المصري السوق في الشركة نشأت حیث قارات، أربعة عبر دولة 11 في مباشر بتواجد هیرمیس المالیة المجموعة                              تحظى
من فریدة باقة تقدیم في الشركة وتتخّصص موظف. 2900 من أكثر یضم محترف عمل بفریق الشركة وتنفرد والمبتدئة. الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة                           لتصبح
غیر التمویل قطاع بإطالق الشركة قامت وقد المباشر. واالستثمار والبحوث المالیة األوراق في والوساطة األصول وإدارة االكتتاب وتغطیة الترویج بین تتنوع واالستثماریة، المالیة                         الخدمات
للتأجیر هیرمیس المالیة المجموعة شركة أعمال ذلك في بما المصرفي، غیر التمویل مجال في الشركة أنشطة إدارة تتولى والتي فاینانس، هیرمیس المالیة المجموعة مظلة تحت                           المصرفي
ما وهو – للشركة الجغرافي التواجد وتنمیة والخدمات المنتجات باقة تنویع وهما رئیسیین محورین في تتبلور التي الشركة استراتیجیة ذلك ویعكس الصغر. متناهي للتمویل وتنمیة                           التمویلي

 أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في أسواق باكستان وكینیا وبنجالدیش والوالیات المتحدة األمریكیة.

المالیة والخدمات المنتجات أحدث من متكاملة باقة وطرح الستحداث المنطقة أسواق بشتى المالیة الخدمات مجال في الهائلة وخبرتها ریادتها بتوظیف هیرمیس المالیة المجموعة                         وتنفرد
 المصممة خصیًصا لتلبیة احتیاجات ومتطلبات العمالء الراغبین في تعظیم استثماراتهم المالیة في عالم دائم التطور.

www.efghermes.com :لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  

 ومتابعتنا على:     

 لمزید من المعلومات یرجى االتصال على:

media@efg-hermes.com | قطاع العالقات اإلعالمیة 

 مي الجمال

 رئیس قطاع التسویق واالتصاالت

melgammal@efg-hermes.com 

 

 إبراء الذمة

والمؤشرات النمو وفرص واألهداف واالستراتیجیة اإلدارة بتوقعات یتعلق ما المثال سبیل على بینها من مستقبلیة أمور إلى البیان هذا في أشارت قد هیرمیس المالیة المجموعة تكون                            قد
مؤكدة غیر تعد طبیعتها حیث من التوقعات هذه من والكثیر للمستقبل المجموعة رؤیة عن تعبر وإنما فعلیة حقائق تعتبر ال بالمستقبل المتعلقة التصریحات وهذه المختلفة. لألنشطة                            المستقبلیة
العامة االقتصادیة والظروف والمحتملون الحالیون المنافسون علیها یقدم التي والتصرفات المال أسواق في التذبذب – الحصر ولیس المثال سبیل على ذلك– ویشمل الشركة، إرادة عن                           وتخرج

  1 المصدر:  تقریر  تومسون رویترز للربع الثاني من عام 12018
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المتعلقة التصریحات على االعتماد في یفرط بأال الحذر توخي القارئ على ینبغي علیه وبناء المختلفة. والتنظیمات والمستقبلیة الحالیة والتشریعات المحلیة العملة مركز عن الناجمة                          واآلثار

 بالمستقبل والتي هي صحیحة في تاریخ النشر.


