المجموعة المالية هيرميس تس تهل عام  2019بارتفاع ص اي الرب بسس ة و سو ة %51
ليس جل  374مليون خالل الربع األول من العام ي ض وا يمو ات راعال بمعيل و سو
 %42لتصل إلى  1.3مليار جسيه خالل يفس الفترة
مدعوما بارتفاع إيرادات قطاعات بنك االستتتتتتوقمار وقطاعات الومويل غير
النمو القوي خالل الربع األول من العام يأتي
ً
المصرفي بنسب سنوية  %35و %65على الووالي
القاهرة ي  14ما و 2019
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية واالسوقمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبودئة – عن نوائج أعمال الفورة
المنوهية في  31مارس  ،2019حيث بلغ إجمالي إيرادات المجموعة  1.3مليار جنيه ،وهو نمو ستتتتتتنوي بمعدل  %42بفضتتتتتتل ارتفاع
إجمالي أتعاب وعموالت المجموعة بمعدل ستتتتتتنوي  %58لوصتتتتتتتل إلى مليار جنيه خالل نفس الفورة على خلفية األداء القوي لقطاع
االسوقمار المباشر وشركة تنمية للومويل موناهي الصغر.
وحققت قطاعات بنك االستتتتوقمار أدا ًء قويًا خالل الربع األول من العام ،حيث ارتفعت اإليرادات الوشتتتتغيلية بمعدل ستتتتنوي  ،%35بينما
ارتفع صتتتافي الرب بعد خصتتتل الضتتترائب وحقوق األقلية بنستتتبة ستتتنوية قدرها  %48خالل نفس الفورة ،بفضتتتل األداء القوي لقطاع
االسوقمار المباشر خالل نفس الفورة.
نموا ستتنويًا بمعدل  %199لوبلغ  348مليون جنيه خالل
وستتجلت إيرادات قطاعي إدارة األصتتول واالستتوقمار المباشتتر)ً (Buy-Side
الربع األول من عام  ،2019بفضتتل ارتفاع إيرادات قطاع االستتوقمار المباشتتر بمعدل ستتنوي  %996إلى  265مليون جنيه خالل نفس
الفورة على خلفية ت سجيل أتعاب األداء المحققة نويجة عملية الوخارج من محفظوي م شروعات طاقة الرياح « »Vortex Iو« Vortex
.»II
وفي هذا الستتتتياق أورتتتت كريل عو الرئيس الونفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضتتتتة ،أن نجاح المجموعة المالية هيرميس في
إتمام الوخارج من محفظة مشتتروعات طاقة الرياح الوابعة لشتتركة  Vortex Energyتعكس قدرة المجموعة على تنفيذ كبرى صتتفقات
االستتوقمار المباشتتر على الستتاحة العالمية ،بد ًءا من مرحلة االستتوحوار على مشتتروعات الطاقة الموجددة وإدارتها ووصتتوالً إلى الوخارج
منها ،حيث نجحت المجموعة في إدارة وتنمية محفظة م شروعات طاقة الرياح من خالل تنفيذ صفقوين هاموين وتحويلها إلى واحدة من
أكبر محافظ مشروعات طاقة الرياح في أوروبا في غضون أربعة سنوات تقريبًا.
ومن جانب آخر ارتفعت إيرادات قطاعي الورويج وتغطية االكوواب والوستتتتاطة في األوراق المالية ) (Sell-Sideبمعدل ستتتتنوي %2
لوبلغ  322مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2019ورلك بفضتتتتتتل ارتفاع إيرادات قطاع الوستتتتتتاطة في األوراق المالية والذي
ارتفعت إيراداته بمعدل سنوي  %7لوبلغ  286مليون جنيه خالل نفس الفورة.
وقد واصتتل قطاع الومويل غير المصتترفي أدائه القوي خالل الربع األول من عام  ،2019في رتتوء نمو إيرادات القطاع بمعدل ستتنوي
 %65لوبلغ  375مليون جنيه بفضتتتل نمو إيرادات شتتتركة تنمية للومويل موناهي الصتتتغر بمعدل ستتتنوي  %95لوبلغ  253مليون جنيه،
باإلرافة إلى ارتفاع إيرادات شركة المجموعة المالية هيرميس للوأجير الومويلي بنسبة سنوية  %23إلى  118مليون جنيه .وعلى هذه
الخلفية بلغ صتتافي رب قطاع الومويل غير المصتترفي بعد خصتتل الضتترائب وحقوق األقلية  82مليون جنيه خالل الربع األول من العام
الجاري بزيادة سنوية قدرها .%65
وتابع عو أن نوائج الربع األول من عام  2019تعكس المردود اإليجابي السوراتيجية تنويع باقة المنوجات الوي توبناها اإلدارة ،والوي
ستتتتاهمت في تطوير نمورج أعمال يوميز بقدرته على تجاوز تداعيات تباطؤ أستتتتواق المال وتعزيز قدرة الشتتتتركة على تحقيا أدا ًء قويًا
على صتتتعيدي اإليرادات واألرباح ،بما يهيئ للشتتتركة مواصتتتلة هذا األداء خالل العام الجاري .وأرتتتاأ عو أن قطاع الومويل غير
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المصرفي واصل أدائه القوي وارتفعت مساهموه بشكل ملحوظ في تعزيز ربحية المجموعة المالية هيرميس ،في حين واصلت قطاعات
بنك االسوقمار جني ثمار خطط الووسعات الجغرافية الوي نفذتها الشركة.
وبلغ إجمالي إيرادات أدوات الخزانة وعمليات ستتتتتتوق المال  300مليون جنيه خالل الربع األول من عام  2019بزيادة ستتتتتتنوية قدرها
 ،%5والوي تمقل  %22من إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خالل نفس الفورة ،حيث يرجع رلك إلى تستتتتتتجيل مكاستتتتتتب
رأستتتتتتمالية ناتجة عن عملية الوخارج من « »Vortex Iو« ،»Vortex IIباإلرتتتتتتافة إلى ارتفاع صتتتتتتافي أرباح الفائدة عن عمليات
الخزانة.
بلغت المصتتروفات الوشتتغيلية للمجموعة  878مليون جنيه خالل الربع األول من عام  2019بزيادة ستتنوية  ،%45حيث يرجع رلك إلى
الووستتتع بأعمال شتتتركة تنمية للومويل موناهي الصتتتغر وارتفاع عدد موظفيها بالوزامن مع زيادة رواتب العاملين ،ورلك باإلرتتتافة إلى
ارتفاع المصروفات الوشغيلية االخرى الخاصة بونمية أعمال قطاع الومويل غير المصرفي .وتجدر اإلشارة إلى نجاح إدارة الشركة في
الحفاظ على نستتتتتتبة مصتتتتتتروفات العاملين من إجمالي اإليرادات الوشتتتتتتغيلية عند  ،%45وهو ما يووافا مع أهداأ اإلدارة لإلبقاء على
مصروفات العاملين تحت نسبة  %50من إجمالي اإليرادات الوشغيلية.
وقد انعكس المردود اإليجابي الرتفاع معدالت نمو اإليرادات بنسبة توجاوز نمو المصروفات في تحقيا صافي رب تشغيلي بقيمة 466
مليون جنيه خالل الربع األول من عام  2019بزيادة ستتنوية  ،%37ليصتتل بذلك هامش صتتافي الرب الوشتتغيلي إلى  %35خالل نفس
الفورة .ونوج عن رلك ارتفاع صافي الرب بعد خصل الضرائب وحقوق األقلية بنسبة سنوية  %51ليسجل  374مليون جنيه خالل الربع
األول من العام الجاري.
ولفت عو أن الشتتتركة توطلع إلى مواصتتتلة تنويع باقة المنوجات وتنفيذ المزيد من الووستتتعات الجغرافية رتتتمن مستتتاعي المجموعة
لمواصلة ترسيخ مكانوها في األسواق الوي تعمل بها واسوكشاأ فرص النمو الجديدة في المزيد من األسواق الناشئة والمبودئة .وأراأ
أن المجموعة المالية هيرميس ستتتومضتتتي قد ًما في تنمية أعمال قطاع الومويل غير المصتتترفي مع الوركيز على نشتتتاط الوخصتتتيل وكذلك
شتتتركة  valUلخدمات البيع بالوقستتتيط الوي حصتتتدت جائزة أفضتتتل ابوكار للوكنولوجيا المالية لعام  2019من Terrapin Seamless
 .Awardsوأعرب عو عن ثقوه القوية في قدرة المجموعة المالية هيرميس على االستتتتتومرار في تحقيا أداء قوي على الصتتتتتعيدين
المالي والوشغيلي طوال العام.
لالطالع على تقرير النوائج المالية بالكامل والحصول على نسخة إلكورونية من القوائل المالية للشركة عن الفورة المالية المنوهية في 31
مارس  ،2019يرجى زيارة الموقع اإللكوروني عبر هذا الرابط.

—نهاية البيان—
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عن المجموعة المالية هيرميس
تحظى المجموعة المالية هيرميس بوواجد مباشتتر في  12دولة عبر أربعة قارات ،حيث نشتتأت الشتتركة في الستتوق المصتتري وتوستتعة على مدار على
أكقر من  30عا ًما من اإلنجاز الموواصتتل لوصتتب المؤستتستتة المالية واالستتوقمارية الرائدة في األستتواق الناشتتئة والمبودئة .وتنفرد الشتتركة بفريا عمل
وتوخصتتتتتتك الشتتتتتتركة في تقديل باقة فريدة من الخدمات المالية واالستتتتتتوقمارية ،تونوع بين الورويج وتغطية
محورأ يضتتتتتتل أكقر من  4455موظف.
ر
االكوواب وإدارة األصول والوساطة في األوراق المالية والبحوث واالسوقمار المباشر .وقد قامت الشركة بإطالق قطاع الومويل غير المصرفي تحت
مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس ،والوي توولى إدارة أنشتتطة الشتتركة في مجال الومويل غير المصتترفي ،بما في رلك أعمال شتتركة المجموعة
المالية هيرميس للوأجير الومويلي وتنمية للومويل موناهي الصغر وشركة  valUلخدمات البيع بالوقسيط وشركة المجموعة المالية هيرميس للوخصيل،
ويعكس رلك استتتوراتيجية تنويع باقة المنوجات والخدمات وتنمية الوواجد الجغرافي للشتتتركة – وهو ما أثمر عن الووستتتع بصتتتورة مباشتتترة في أستتتواق
باكسوان وكينيا وبنجالديش ونيجيريا والواليات الموحدة األمريكية والمملكة الموحدة.
وتنفرد المجموعة المالية هيرميس بووظيف ريادتها وخبرتها الهائلة في مجال الخدمات المالية بشتتتوى أستتتواق المنطقة الستتتوحداث وطرح باقة موكاملة
تتيصتتتا لولبية احوياجات وموطلبات العمالء الراغبين في تعظيل استتتوقماراتهل المالية في عالل دائل
من أحدث المنوجات والخدمات المالية المصتتتممة خصت ً
الوطور.

لمزيد من المعلومات يرجى موابعونا على:
لمز ي من المعلومال رجى االتصال على:
قطاع العالقات اإلعالمية | media@efg-hermes.com
م الجمال
رئيس قطاع الوسويا واالتصاالت
melgammal@efg-hermes.com

إبراا الذمة
قد تكون المجموعة المالية هيرميس قد أشتتارت في هذا البيان إلى أمور مستتوقبلية من بينها على ستتبيل المقال ما يوعلا بووقعات اإلدارة واالستتوراتيجية
واألهداأ وفرص النمو والمؤشتترات المستتوقبلية لشنشتتطة المخولفة .وهذه الوصتتريحات الموعلقة بالمستتوقبل ال تعوبر حقائا فعلية وإنما تعبر عن رؤية
المجموعة للمستتتوقبل والكقير من هذه الووقعات من حيث طبيعوها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشتتتركة ،ويشتتتمل رلك– على ستتتبيل المقال وليس
الحصتتر – الوذبذب في أستتواق المال والوصتترفات الوي يقدم عليها المنافستتون الحاليون والمحوملون والظروأ االقوصتتادية العامة وااثار الناجمة عن
مركز العملة المحلية والوشتتتتريعات الحالية والمستتتتوقبلية والونظيمات المخولفة .وبناء عليه ينبغي على القار توخي الحذر بأال يفرط في االعوماد على
الوصريحات الموعلقة بالمسوقبل والوي هي صحيحة في تاريخ النشر.
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