
 

 المجموعة المالیة هیرمیس تنجح في إتمام إصدار صكوك بقیمة 2 ملیار جنیه للشركة
 العربیة للمشروعات والتطویر العمراني، ذراع التطویر العقاري لمجموعة طلعت

 مصطفى القابضة

 تعد الصفقة األولى من نوعها بالسوق المصري ونجاح القطاع في إتمامها رغم تداعیات فیروس كورونا المستجد ودلیل على قدرة فریق
 العمل على تنفیذ وإتمام الصفقات في مختلف الظروف في كافة األسواق التي یعمل بها القطاع

 

  القاهرة في 8 أبریل 2020

موافقة على الحصول عن والمبتدئة، الناشئة األسواق في الرائدة المالیة الخدمات شركة هیرمیس، المالیة المجموعة الیوم                  أعلنت

وذلك مصري، جنیه ملیار 2 قدرها إجمالیة بقیمة المصري بالسوق للصكوك إصدار أول بخصوص المالیة للرقابة العامة                   الهیئة

أسهم إلى للتحویل قابلة وغیر الُمَعجل وللسداد للتداول قابلة وهي اإلسالمیة الشریعة أحكام مع المتوافقة اإلجارة صكوك صفقة                    في

قد والصكوك العمراني" والتطویر للمشروعات العربیة "الشركة المستفیدة الجهة أن ویشار سنوات، 5 تبلغ استحقاق                 بفترة

) المستثمرین وخدمة االئتماني للتصنیف األوسط الشرق شركة من مستقرة مستقبلیة بنظرة (+A) ائتماني تصنیف على                 حصلتا

.(MERIS 

بالجنیه دین وترتیب إصدار صفقة أكبر تعتبر أنها كما المصري، السوق في الصكوك إصدار صفقة أول اإلصدار هذا                    ویعتبر

األوحد المالي المستشار بدور هیرمیس المالیة المجموعة وقامت المصریة. المالیة األسواق تاریخ في الخاص للقطاع                 المصري

الشركة بدور ش.م.م. للتصكیك هیرمیس المالیة المجموعة شركة وتقوم بالصفقة. االكتتاب وضامن األوحد والمروج                والمنسق

 المصدرة.

في بالمبادرة العمل فریق بقدرة اعتزازه على االكتتابات وتغطیة الترویج لقطاع المشارك رئیس نائب العیوطي ماجد                  وشدد
كورونا فیروس تداعیات مواجهة رغم األخیرة الصفقة إتمام نجاح أن وأضاف المصري، بالسوق نوعها من عملیة أول                   إتمام
كافة وفي الظروف مختلف في الصفقات وإتمام وتنفیذ الفرص اقتناص على العمل فریق وكفاءة قدرة على یدل                   المستجد

 األسواق التي یعمل بها القطاع..

ألسواق جدید عمق تضیف التي الجدیدة التمویلیة واألدوات المنتجات استحداث في المالیة الرقابة هیئة بدور العیوطي                  وأشاد
على الرابعة هي الصفقة هذه أن حیث مصطفي طلعت مجموعة مع التعاون باستمرار سعادته عن أعرب كما المصریة،                    المال
سواء النجاحات لتحقیق بعمالئها الشركة تجمع التي والشراكة العالقات قوة على یبرهن ما وهو أعوام، ثالثة من أقل في                     التوالي

 على المدى البعید أو القریب

إلدارة مستقل فریق تشكیل استراتیجیة أن االكتتاب وتغطیة الترویج لقطاع المشارك الرئیس جاد مصطفى صرح جانبه                  ومن
في مساهمتها خالل من وذلك بثمارها أتت عامین منذ تنفیذها تم التي االكتتابات وتغطیة الترویج بقطاع الدین ترتیب                    صفقات
صفقات عدة تنفیذ عن أسفرت انها حیث بها تعمل التي األسواق في هیرمیس المالیة المجموعة تقدمها التي الخدمات باقة                     تنمیة
الماضي العام بنهایة الشركة نجحت حیث عام. بشكل والعالم األوسط بالشرق المال أسواق تباطؤ ظل في للقطاع عوائد                    أدرت
طرح وأیًضا المالیة باألوراق للوساطة هیرمیس شركة لصالح جنیه ملیون 400 بقیمة قصیرة لسندات إصدار أول في                   أیضا
شركة لصالح جنیه ملیون 167 بقیمة إصدار في وذلك المصري السوق تاریخ في مرة ألول األجل قصیرة توریق                    سندات

 بریمیوم إنترناشیونال.

 

  --انتهى—



 

 

 

 عن المجموعة المالیة هیرمیس

من عاًما 35 من أكثر مدار على وتوسعت المصري السوق في الشركة نشأت حیث قارات، أربع عبر دولة 13 في مباشر بتواجد هیرمیس المالیة المجموعة                           تحظى
موظف. 5500 من أكثر یضم محترف عمل بفریق الشركة وتنفرد والمبتدئة. الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة لتصبح المتواصل                      اإلنجاز
والبحوث المالیة األوراق في والوساطة األصول وإدارة االكتتاب وتغطیة الترویج بین تتنوع واالستثماریة، المالیة الخدمات من فریدة باقة تقدیم في الشركة                       وتتخّصص

  واالستثمار المباشر، وذلك عبر أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

التمویل مجال في الشركة أنشطة إدارة تتولى والتي فاینانس، هیرمیس المالیة المجموعة مظلة تحت المصرفي غیر التمویل قطاع بإطالق 2015 عام الشركة قامت                         وقد
وشركة بالتقسیط البیع لخدمات valU وشركة الصغر متناهي للتمویل وتنمیة التمویلي للتأجیر هیرمیس المالیة المجموعة شركة أعمال ذلك في بما المصرفي،                       غیر
مباشرة بصورة التوسع عن أثمر ما وهو – للشركة الجغرافي التواجد وتنمیة والخدمات المنتجات باقة تنویع استراتیجیة ذلك ویعكس للتخصیم، هیرمیس المالیة                        المجموعة

 في أسواق باكستان وكینیا وبنجالدیش ونیجیریا وفیتنام والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة.

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

 

 لمزید من المعلومات عن المجموعة المالیة هیرمیس، یرجى زیارة موقعنا www.efghermes.com ومتابعتنا على:     

 

 لمزید من المعلومات یرجى االتصال على:

 قطاع العالقات اإلعالمیة
media@efg-hermes.com 

 

 مي الجمال
 رئیس قطاع التسویق واالتصاالت

melgammal@efg-hermes.com 
 

 إبراء الذمة

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
هذه من والكثیر للمستقبل المجموعة رؤیة عن تعبر وإنما فعلیة حقائق تعتبر ال بالمستقبل المتعلقة التصریحات وهذه المختلفة. لألنشطة المستقبلیة والمؤشرات                       النمو
یقدم التي والتصرفات المال أسواق في التذبذب – الحصر ولیس المثال سبیل على ذلك– ویشمل الشركة، إرادة عن وتخرج مؤكدة غیر تعد طبیعتها حیث من                           التوقعات
وبناء المختلفة. والتنظیمات والمستقبلیة الحالیة والتشریعات المحلیة العملة مركز عن الناجمة واآلثار العامة االقتصادیة والظروف والمحتملون الحالیون المنافسون                    علیها

 علیه ینبغي على القارئ توخي الحذر بأال یفرط في االعتماد على التصریحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحیحة في تاریخ النشر.

 

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

