
 

52 بقیمة الكهرباء لتولید ظفار شركة ألسهم العام الطرح إتمام تعلن هیرمیس المالیة               المجموعة

 ملیون دوالر في سوق مسقط لألوراق المالیة

 

 دبي ومسقط في 5 سبتمبر 2018

العام الطرح إتمام عن – والمبتدئة الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة – هیرمیس المالیة المجموعة الیوم                    أعلنت

 لشركة ظفار لتولید الكهرباء في سوق مسقط لألوراق المالیة، وذلك في عملیة بلغت قیمتها اإلجمالیة 52 ملیون دوالر.

تعاقدیة بقدرة الكهرباء لتولید محطتین من تتكون والتي للطاقة، المستقلة 2 صاللة لمحطة والمشغلة المالكة الكهرباء لتولید ظفار شركة                     وتعد

السعة إجمالي من %62 حوالي عمان، بسلطنة ظفار محافظة في یقع الذي للمشروع، اإلجمالیة السعة وتمثل میجاوات. 718 تبلغ                     مشتركة

 المتعاقد علیها في نظام الطاقة بظفار.

مدیر بدور ظفار بنك قام بینما الكهرباء، لتولید ظفار ألسهم السجل ومدیر األوحد العالمي المنسق بدور هیرمیس المالیة المجموعة قامت                      وقد

 االصدار.

بطرح القابضة، واالستثمار للتنمیة الدولیة Mitsuiوظفار & Co و باور، أكوا شركة الرئیسیون المساهمون قیام الطرح عملیة                   وشهدت

أبرز من مجموعة لصالح سهم ملیون 88.896 یعادل ما أو المالیة لألوراق مسقط سوق في الكهرباء لتولید ظفار أسهم من %40                       حصة

عماني ریال ملیون 50 للشركة السوقي المال رأس إجمالي بلغ ذلك على وبناء للسهم. عماني ریال 0.225 بسعر وذلك المالیة،                      المؤسسات

 (ما یعادل حوالي 130 ملیون دوالر) وقت إتمام القید بسوق مسقط لألوراق المالیة.

ظفار شركة أسهم طرح أن هیرمیس، المالیة بالمجموعة االكتتاب وتغطیة الترویج لقطاع المشارك الرئیس فهمي محمد قال السیاق هذا                     وفي

الشركة قدرة یعكس ما وهو الجاري، العام مطلع منذ مختلفة أسواق خمسة في بتنفیذها القطاع یقوم التي السادسة الصفقة هي الكهرباء                       لتولید

 على العمل في مختلف البیئات التشریعیة وتنفیذ الصفقات المتعاقبة بجمیع األسواق التي تعمل بها.

الجاري، العام بدایة منذ هیرمیس المالیة المجموعة نفذتها التي المال رأس صفقات سلسلة ضمن الكهرباء لتولید ظفار أسهم طرح                     ویأتي
  ومن بینها:

 زیادة رأسمال لصالح قدامى مساهمي مجموعة مستشفیات كلیوباترا بقیمة 40 ملیون دوالر●
 زیادة رأسمال شركة أورانج بقیمة 866 ملیون دوالر●
 بیع حصة من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بقیمة 52 ملیون دوالر في بورصة ناسداك دبي●
 إتمام الطرح العام ألسهم  ASA International للتمویل متناهي الصغر في بورصة لندن لألوراق المالیة●
بورصة● في دوالر ملیون 226 بقیمة القابضة سوفت هیومن شركة أسهم من %17 لحصة الثانوي بالسوق بیع صفقة                    إتمام

 الكویت

اإلقلیمیة باألسواق العائلیة والشركات العالمیة المالیة المؤسسات كبرى استقطاب في نجح االكتتاب وتغطیة الترویج قطاع أن فهمي                   وأضاف

ومتنوعة قویة قاعدة بناء نحو الكهرباء لتولید ظفار شركة تطلعات تحقیق وبالتالي الطرح، عملیة في لالكتتاب المالیة المالءة ذوي                     واألفراد

 من المستثمرین خارج اإلطار التقلیدي لعملیات الطرح األولي في السوق العماني التي تقتصر على المستثمرین األفراد والمؤسسات المحلیة.
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االكتتاب وتغطیة الترویج قطاع أن هیرمیس المالیة بالمجموعة االستثمار بنك لقطاع المشارك التنفیذي الرئیس عبید محمد قال جانبه                    ومن

أهداف وتلبیة باستمرار المتغیرة العمالء احتیاجات استیعاب على الشركة قدرة إلى مشیًرا باإلنجازات، الحافل سجله على البناء                   واصل

 المؤسسات المالیة واالستثماریة العالمیة، فضًال عن استیفاء مختلف المتطلبات التشریعیة في األسواق المحلیة واإلقلیمیة والدولیة.

تتبناها التي بالخدمات التوسع استراتیجیة لنجاح امتداد هو العماني بالسوق الصفقات أولى تنفیذ على الشركة قدرة أن عبید                    وأضاف

الترویج قطاعي یحققها التي المشرفة النتائج جانب إلى بها، تعمل التي األسواق خارج الصفقات مختلف تنفیذ عبر هیرمیس المالیة                     المجموعة

 وتغطیة االكتتاب والوساطة في األوراق المالیة باألسواق الناشئة والمبتدئة.

الشركة لصالح للطاقة اإلنتاجیة القدرة إجمالي بتورید حالًیا وتقوم ،2003 عام التجاري التشغیل بدأت الكهرباء لتولید ظفار شركة أن                     یذكر

15.4 الشركة إیرادات وبلغت .2033 عام العقد سریان مدة تنتهي أن على عاما 15 لمدة شراء اتفاقیة بموجب والمیاه الطاقة لشراء                       العمانیة

 ملیون ریال عماني (40 ملیون دوالر أمریكي) عام 2017.

 —انتهي—
 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.

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

ولیس المثال سبیل على ذلك– ویشمل الشركة، إرادة عن وتخرج مؤكدة غیر تعد طبیعتها حیث من التوقعات هذه من والكثیر للمستقبل                       المجموعة

عن الناجمة واآلثار العامة االقتصادیة والظروف والمحتملون الحالیون المنافسون علیها یقدم التي والتصرفات المال أسواق في التذبذب –                    الحصر

على االعتماد في یفرط بأال الحذر توخي القارئ على ینبغي علیه وبناء المختلفة. والتنظیمات والمستقبلیة الحالیة والتشریعات المحلیة العملة                     مركز

  التصریحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحیحة في تاریخ النشر.
 

 

www.efghermes.com 
 

http://www.efghermes.com/
mailto:media@efg-hermes.com
mailto:melgammal@efg-hermes.com

