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بتعھدات  اإلغالق األول لص5555555ندوق التعلیم المص5555555ريالمجموعة المالیة ھیرمیس تعلن إتمام 
 ملیون دوالر 119 قیمتھا استثماریة

إحدى  ،جیمس للتعلیممؤس)))س)))ة مع تعاون بالالخدمات التعلیمیة التي أس)))س)))تھا المجموعة المالیة ھیرمیس من منص)))ة  یعتبر الص)))ندوق جزء
ملیون دوالر في قطاع  300بقیمة ض)))خ اس)))تثمارات تقوم المنص)))ة الجدیدة بعلى أن ، مجال الخدمات التعلیمیة في یًاالش)))ركات الرائدة عالم

 .المقبلةخالل السنوات الثالث  يمصرالالتعلیم 

 2018دیسمبر  23 فيالقاھرة 

 –المؤس))س))ة المالیة واالس))تثماریة الرائدة في األس))واق الناش))ئة والمبتدئة  –المجموعة المالیة ھیرمیس قطاع االس))تثمار المباش))ر بالیوم  أعلن
سي في مصرعن إتمام  صندوق االستثمار الذي یدیره القطاع ویركز على قطاع التعلیم األسا صندواإلغالق األول ل ق ، حیث تمت تغطیة ال

 50بین  ت ماتراوح والتيتعھدات المبدئیة المس))تھدفة تجاوز الوھو ما ی ،ملیون دوالر 119قیمتھا بعد أن نجح في جذب تعھدات اس))تثماریة 
ملیون دوالر جزء من اتفاقیة الش))راكة الحص))ریة مع مؤس))س))ة  150ویعد ذلك الص))ندوق الذي تبلغ قیمتھ االس))تثماریة  ملیون دوالر. 100و

كبر أمقرھا دبي، إلطالق وأعرق المؤس))))س))))ات الدولیة العاملة في مجال الخدمات التعلیمیة بمرحلة التعلیم األس))))اس))))ي  إحدى، جیمس للتعلیم
 . في مصر قطاع التعلیممنصة استثماریة تستھدف 

ن أبرز المس))تثمریمجموعة من بعد أن ش))ھد إقباًال كبیًرا من جانب أش))ھر فقط س))تة خالل  الرأس))مالیةالص))ندوق في جذب تلك التعھدات  نجح
شرق  وجنوبدول مجلس التعاون الخلیجي ذوي المالءة المالیة والمؤسسات المالیة في مصر والمستثمرین على الساحة الدولیة، ومن بینھم 

 آسیا.

شر بالمجموعة المالیة ھیرمیس شار كریم موسى رئیس قطاعي إدارة األصول واالستثمار المبا سیاق أ شركة نجاح إلى أن  وفي ھذا ال ي فال
تیاجات احمختلف تلبي اس)))))تثماریة  متمیزة  اوعیة قدرتھا على تطویریعكس التعھدات االس)))))تثماریة خالل فترة وجیزة  ھذا الحجم من جذب

ھ معربًا عن تطلعات، خالل المرحلة الراھنةس))تثمارات ض))خ المزید من االي حاجة ماس))ة إلى قطاع التعلیم في مص))ر فأن وأكد  .المس))تثمرین
، تحقیق نقلة نوعیة في ذلك القطاععبر الرائدة عالمیًا في مجال تش)))غیل وإدارة المدارس  جیمس للتعلیمالتعاون مع مؤس)))س)))ة جني ثمار إلى 

المستثمرین على درایة تامة بأھمیة الشراكة مع المجموعة المالیة  وأضاف موسى أن .للمستثمرینتعظیم المردود االستثماري باإلضافة الى 
تھم بأن تلك  عن ثقفض))))ًال  ،قطاع التعلیمب الجذابةفي الفرص  ھماتاس))))تثماروقادر على توظیف ھیرمیس لما تنفرد بھ من فریق عمل محترف 

سیتم إدارتھا واإلشراف على أعمالھا من قبل إحدى المؤسسات الرائدة عالمیًا والمشھود لھا بالخبرة والكفاءة في قطاع التعلیم مثل األصول 
 .جیمس للتعلیممؤسسة 

حالیًا  ملیون دوالر، حیث تقوم الش))))))ركة 30بقیمة إض))))))افیة قدرھا  2019خالل عام المجموعة المالیة ھیرمیس إتمام اإلغالق الثاني  تتوقع
دوق ویستھدف الصنممن أبدو اھتمامھم لالكتتاب بالشریحة المتبقیة من الصندوق.  العالمیة بإجراء محادثات مع عدد من المؤسسات المالیة

الس))تحواذ لقبلة مملیون دوالر خالل الس))نوات الثالث ال 300 عن طریق اس))تثمار %25 تتجاوز بنس))بةمعدل عائد داخلي للمس))تثمرین تحقیق 
 .جیمس للتعلیم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ألف طالب 40تتجاوز بقدرة استیعابیة  جدیدة مدرسة 30على 

ة ش)))ركجھودھا بالتعاون مع واص)))ل تبالمجموعة المالیة ھیرمیس أن الش)))ركة التعلیم المص)))ري ق ومحمد خلیفة، مدیر ص)))ندمن جانبھ قال و
نس))تحوذ  تحقیق تغییر جذري بالمدارس التي مع التركیز علىفي مص))ر یة التعلیمخدمات لتقدیم ال س))س))يمؤكیان أكبر إلنش))اء  جیمس للتعلیم

، ترة المقبلةفي الف طموحةالاالس))تثماریة  ھاأھدافتتطلع إلى تحقیق لش))ركة اوأض))اف خلیفة أن . علیھا من خالل تطبیق معاییر جیمس العالمیة
 مدرسة. 20أكثر من  ضموت المتمیزة والتي تم تحدیدھا بالفعل ستثماراالفرص مجموعة من اقتناص  تسعى الىحیث 

لى الستحواذ عابإتمام أولى صفقاتھا في السوق المصري وذلك عبر  بالتعاون مع جیمس المجموعة المالیة ھیرمیسقامت ، 2018وفي مایو 
تقوم المجموعة المالیة ھیرمیس بتوجیھ وس)))))وف ، ملیون دوالر) 58( مقابل ملیار جنیھ في مدن الرحاب ومدینتيمدارس  4محفظة تض)))))م 

 . المقبلةاألسابیع خالل  المنصة االستثماریة مع جیمسذ علیھا إلى استحوالتي قامت باال المحفظة
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، مس))تفیدة من قوة مركزھا المالي، وذلك ص))ندوقالرأس مال في ملیون دوالر  15 س))تقوم بض))خالمجموعة المالیة ھیرمیس جدیر بالذكر أن 
ر االس))تثمار المباش))ر في مص))أنش))طة تراجع رغم  ،نجاح الص))ندوقویعكس . دعم وتنمیة قطاع االس))تثمار المباش))رلتھا اس))تراتیجیفي إطار 

 وجذب اس)))تثمارات اجنبیة ياالس)))تثمار المش)))ھدبعد فترة من ركود  يمص)))رال تعافي االقتص)))اددعم تجاه التزامنا  خالل الس)))نوات الماض)))یة،
 .مباشرة ألحد القطاعات الواعدة والتي تساھم في تطویر المجتمع المصري

 —انتھي—
 

 عن المجموعة المالیة ھیرمیس
على مدار أكثر من  تدولة عبر أربعة قارات، حیث نش))أت الش))ركة في الس))وق المص))ري وتوس))ع 12تحظى المجموعة المالیة ھیرمیس بتواجد مباش))ر في 

رف یض))م تعاًما من اإلنجاز المتواص))ل لتص))بح المؤس))س))ة المالیة واالس))تثماریة الرائدة في األس))واق الناش))ئة والمبتدئة. وتنفرد الش))ركة بفریق عمل مح 30
ص الش)))ركة في تقدیم باقة فریدة من الخدمات المالیة واالس)))تثماریة،  4400أكثر من   الترویج وتغطیة االكتتاب وإدارة ومن بینھا خدماتموظف. وتتخص)))ّ

قامت الش))ركة بإطالق قطاع التمویل غیر المص))رفي تحت مظلة ، 2015في عام األص))ول والوس))اطة في األوراق المالیة والبحوث واالس))تثمار المباش))ر. و
ما في ذلك أعمال ش))))ركة المجموعة المالیة التمویل غیر المص))))رفي، بقطاع المجموعة المالیة ھیرمیس فاینانس، والتي تتولى إدارة أنش))))طة الش))))ركة في 

ویعكس  .الیو لخدمات البیع بالتقس)))یط، وش)))ركة المجموعة المالیة ھیرمیس للتخص)))یمڤ، وش)))ركة ھیرمیس للتأجیر التمویلي وتنمیة للتمویل متناھي الص)))غر
ھو ما أثمر عن و –وتنمیة التواجد الجغرافي للش))))ركة  ذلك اس))))تراتیجیة الش))))ركة التي تتبلور في محورین رئیس))))یین وھما تنویع باقة المنتجات والخدمات

 .الوالیات المتحدة األمریكیةلكة المتحدة ومالمالتوسع بصورة مباشرة في أسواق باكستان وكینیا وبنجالدیش و

    ومتابعتنا على:  www.efghermes.comلمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 
 

 	GEMS مؤسسةعن 
یمیة توفر الخدمات التعلحیث أعرق المؤسسات العالمیة المتخصصة في مجال الخدمات التعلیمیة لمرحلة التعلیم األساسي، من  ةحدوا GEMS مؤسسةتعد 

في تطویر 	نجازاتحافل باإلسجل تحظى المؤسسة بو. أفریقیامرحلة التعلیم األساسي في منطقة الشرق األوسط وشمال للمدارس الخاصة بعالیة الجودة 
في اإلمارات.  1959عام نشأتھا منذ عام وذلك  60تھا الممتدة لما یقرب من مسیرالمجتمع، استناًدا إلى مختلف فئات التي تالئم المتنوعة التعلیمیة المناھج 
ة التعلیمی ھاتقدیم خدمات، حیث تقوم بمدرسة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 49تربو على المدارس متنامیة من بإدارة شبكة حالیا 	GEMS	وتقوم

جودة في النحو توفیر الخدمات التعلیمیة فائقة االس))))تراتیجیة تھا یعكس رؤیھو ما و ،طالب بالتوازي مع مواص))))لة إس))))ھاماتھا الخیریةألف  115ألكثر من 
 ال حول العالم.متناول جمیع األطف

 
  http://www.gemseducation.comلمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 

 

 
 :لمزید من المعلومات یرجى االتصال على

 hermes.com-media@efgقطاع العالقات اإلعالمیة | 
 

 مي الجمال
 رئیس قطاع التسویق واالتصاالت

hermes.com-melgammal@efg 

 

 

	
	


