
 

االقتصادات أكبر النیجیري، السوق في تتوسع هیرمیس المالیة          المجموعة
 واألسواق االستهالكیة بأفریقیا

 
مجال في المتخصصة أفریكا » «پریمیرا شركة أسهم كامل على لالستحواذ نهائیة اتفاقیة توقع هیرمیس المالیة                  المجموعة
المالیة والخدمات الرقابة هیئة من النشاط مزاولة رخصة على الحصول من وجیزة فترة بعد نیجیریا، في المالیة                   الخدمات

 البریطانیة (FCA) في المملكة المتحدة.
 
 

 القاهرة – الجوس في 19 یولیو 2018
 

في الدخول عن – والمبتدئة الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة – هیرمیس المالیة المجموعة الیوم                   أعلنت
االستثمار وبحوث المالیة الخدمات شركات أبرز إحدى أفریكا » «پریمیرا شركة أسهم كامل على لالستحواذ نهائیة                 اتفاقیة

 بالسوق النیجیري.
 

المبتدئة األسواق في المباشر بتواجدها الجغرافي للتوسع هیرمیس المالیة المجموعة استراتیجیة إطار في الخطوة هذه                 وتأتي
على أفریقیا غرب أسواق لخدمة بأعمالها للتوسع كمنصة الواعد السوق بهذا تواجدها استغالل تعتزم الشركة بأن علًما                   والناشئة،
الفرص عن الباحثین الشركة عمالء كافة بخدمة الجدید المقر وسیقوم أفریقیا. شرق أسواق یخدم الذي كینیا في مقرها                    غرار
االقتصادات أكبر باعتباره الجذابة النمو بفرص ینبض النیجیري السوق أن وخاصة والمبتدئة، الناشئة باألسواق                االستثماریة

 األفریقیة.
 

من لعمالئها المالیة الخدمات من باقة بتقدیم الشركة تقوم حیث الجوس، في أفریكا » «پریمیرا لشركة الرئیسي المقر                   ویقع
للمجموعة التجاریة العالمة تحت الجدیدة الشركة تعمل سوف االستحواذ عملیة إتمام وبعد واألجانب. المحلیین                المستثمرین

  المالیة هیرمیس، مما سیسهم في تواجد اسم رائد ألكثر من 30 عاًما في مجال الخدمات المالیة لخدمة السوق النیجیري.
 

التوسعات رابع تمثل نیجیریا أن القابضة، هیرمیس المالیة للمجموعة التنفیذي الرئیس عوض كریم أوضح السیاق هذا                  وفي
أبرز في المباشر الشركة بتواجد التوسع الستراتیجیة امتداًدا تعد كما عام، خالل أفریقیا وشمال األوسط الشرق أسواق                   خارج
من الشركة عمالء لكافة المقدمة الخدمات تعزیز في سیساهم االستحواذ عملیة إتمام أن إلى عوض ولفت المبتدئة.                   األسواق

 خالل تواجدنا المباشر في 12 دولة موزعة على أربع قارات.
 

توسعت حیث الماضي، العام مدار على االستراتیجیة توسعاتها في ملحوًظا تقدًما هیرمیس المالیة المجموعة أحرزت                 وقد
لندن البریطانیة بالعاصمة الشركة مقر حصول إلى باإلضافة وبنجالدیش، وكینیا باكستان أسواق في المباشر بتواجدها                 الشركة

.(FCA) على رخصة مزاولة النشاط من هیئة الرقابة والخدمات المالیة البریطانیة 
 

هیرمیس المالیة المجموعة احتالل عن أثمر قد الجدیدة األسواق في خدماتنا تعزیز على المتواصل تركیزنا أن عوض                   وأضاف
العالم، حول المبتدئة باألسواق المالیة األوراق في الوساطة لشركات «Extel Survey 2018» تصنیف في األول                 المركز
ASA International» لشركة العام الطرح إتمام في الشركة نجحت كما الماضي، العام خالل التاسع المركز من                  متقدمة



 
اإلجمالیة قیمتها بلغت عملیة في وذلك المالیة، لألوراق لندن بورصة في افریقیا في منتشر جغرافي تواجد تمتلك التي «’‘ASA                   

 125 ملیون جنیه إسترلیني .
 

سوق أكبر هي نیجیریا أن هیرمیس، المالیة بالمجموعة االستثمار لبنك المشارك التنفیذي الرئیس عبید محمد قال جانبه                   ومن
أن عبید وتابع أفریقیا. وجنوب مصر بجانب القارة مستوى على اقتصادات ثالثة أكبر من واحدة أنها كما أفریقیا، في                     استهالكي
غیر بشكل الشركة بها تعمل التي المبتدئة األسواق بجمیع الوساطة نشاط وإیرادات تنفیذات صدارة احتل النیجیري                  السوق

 مباشر على مدار عام 2017.
 

ركزت الشركة أن هیرمیس، المالیة بالمجموعة المبتدئة األسواق لقطاع التنفیذي الرئیس خالبي على لفت أخرى ناحیة                  ومن
تنوًعا وأكثرها المبتدئة األسواق كبرى من واحدة باعتبارها جذابة نمو مقومات من به تنفرد لما النیجیریة السوق دخول                    على
قیمة تخفیض بینها ومن النیجیري االقتصاد بها یمر التي الهیكلیة اإلصالحات لسلسلة اإلیجابي المردود عن فضًال العالم،                   حول
وذلك نیجیریا في المحلیة العملة استقرار مع بالتزامن المقبلة الفترة خالل السوق تقییمات ترتفع أن خالبي ویتوقع المحلیة.                    العملة
أسواق أبواب طرق على نیجیریا قدرة تنامي عن فضًال الداخلة، االستثماریة التدفقات وزیادة البترول أسعار تعافي ضوء                   في

 الدین العالمیة.
 

النقد صندوق إحصاءات أشارت حیث االقتصادي، الركود مرحلة من التعافي في بدأ النیجیري السوق أن إلى اإلشارة                   وتجدر
العام خالل %2.1 بمعدل ینمو أن المتوقع من بأنه علًما ،2017 عام خالل %0.8 بنسبة نیجیریا اقتصاد نمو إلى                     الدولي

 الجاري على خلفیة تعافي أسعار البترول ومواصلة تنفیذ اإلصالحات االقتصادیة المخططة.
 

القطاع بها یتمیز التي األجل طویلة النمو بمقومات نؤمن إننا خالبي قال النیجیري، بالسوق الكامنة الفرص على                   وتعلیًقا
بفرص تفاؤله عن معرًبا النیجیري، السوق في الجذابة بالتقییمات الممیزة القطاعات أحد باعتباره نیجیریا في                 االستهالكي
النیجیري األسهم سوق أن إلى وأشار الطبیعي. والغاز البترول قطاع بتعافي والمدعومة البعید المدى على الجذابة                  االستثمار

 واحدة من أكثر األسواق جذًبا للمستثمرین فقد حقق المؤشر الرئیسي للبورصة عائدات بواقع 43.6% في 2017.
 

المجموعة فإن المقبل، العام نهایة حتى النیجیري األسهم لسوق القوي األداء باستمرار التوقعات خلفیة على أنه إلى خالبي                    وأشار
مستعینة العالم، أنحاء شتى في المتنامیة عمالئها شبكة إلى نیجیریا في الجذابة النمو فرص لعرض مستعدة هیرمیس                   المالیة
فرص وتوظیف استكشاف على الهائلة وقدرته العالمیة المؤسسات كبرى من التقدیریة الجوائز على الحائز العمل                 بفریق

 االستثمار الجذابة في األسواق الناشئة والمبتدئة.
 

الجهات موافقة على الحصول فور 2018 یولیو 31 في أفریكا » «پریمیرا شركة على االستحواذ اتفاقیة إتمام المقرر                   ومن
 الرقابیة واستیفاء بعض الشروط الخاصة.

 
 —نهایة البیان—

 
 عن المجموعة المالیة هیرمیس

أكثر على مدار على وتوسعة المصري السوق في الشركة نشأت حیث قارات، أربعة عبر دولة 11 في مباشر بتواجد هیرمیس المالیة المجموعة                        تحظى
یضم محترف عمل بفریق الشركة وتنفرد والمبتدئة. الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة لتصبح المتواصل اإلنجاز من عاًما 30                      من
األصول وإدارة االكتتاب وتغطیة الترویج بین تتنوع واالستثماریة، المالیة الخدمات من فریدة باقة تقدیم في الشركة وتتخّصص موظف. 2900 من                      أكثر



 
المالیة المجموعة مظلة تحت المصرفي غیر التمویل قطاع بإطالق الشركة قامت وقد المباشر. واالستثمار والبحوث المالیة األوراق في                    والوساطة
للتأجیر هیرمیس المالیة المجموعة شركة أعمال ذلك في بما المصرفي، غیر التمویل مجال في الشركة أنشطة إدارة تتولى والتي فاینانس،                      هیرمیس
وتنمیة والخدمات المنتجات باقة تنویع وهما رئیسیین محورین في تتبلور التي الشركة استراتیجیة ذلك ویعكس الصغر. متناهي للتمویل وتنمیة                     التمویلي

 التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في أسواق باكستان وكینیا وبنجالدیش والوالیات المتحدة األمریكیة.

من متكاملة باقة وطرح الستحداث المنطقة أسواق بشتى المالیة الخدمات مجال في الهائلة وخبرتها ریادتها بتوظیف هیرمیس المالیة المجموعة                     وتنفرد
 أحدث المنتجات والخدمات المالیة 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

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

 المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحیحة في تاریخ النشر.
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