
                                                                         

 

 
 

ة قعلى الموافالمجموعة المالية هيرميس القابضة و صندوق مصر السيادي يعلنان الحصول 
 لبنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة على بنك االستثمار العربيمن ا
 

% 76ك حصة ال تقل عن ملكتتاب في زيادة راس مال بغرض تفي حالة اتمام الصفقة، سيقوم الطرفان باال
 البنكمن 

 

 
 2020 يونيو 24القاهرة في 

 
 ،شركة الخدمات المالية الرائدة باألسواق الناشئة والمبتدئة ،القابضة ش.م.م تعلن المجموعة المالية هيرميس

من مجلس إدارة البنك المركزي المصري لبدء على الموافقة وصندوق مصر السيادي عن الحصول 
% من رأسمال 76وذلك بغرض االستحواذ على  ،االستثمار العربيالفحص النافي للجهالة على بنك  عملية

البنك معظمها عن طريق االكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من 
األسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك االستثمار القومي. وفي حالة اتمام الصفقة تصبح المجموعة 

% وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة ال تقل عن  51رميس القابضة مالكة لنسبة ال تقل عن المالية هي
 % من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك االستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.25
  

الرئيس  ،أيمن سليمانقال من البنك المركزي  لبدء الفحص النافي للجهالةالموافقة على الحصول على  و تعليقا  
أن الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق  ،التنفيذي لصندوق مصر السيادي

 في القطاعات الواعدة وعلي رأسها القطاع المصرفي االستثمارللتعاون مع القطاع الخاص المصري في 
قدرات تنافسية ب يتمتععدة و بر من القطاعات الواتأن القطاع المصرفي المصري يع مضيفا   ،والتحول الرقمي

 .عن تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خالل األشهر القليلة القادمة عبر ايضا  و ،للتوسع اقليميا وافريقيا
 

الحصول على أن  ،القابضة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس ،ومن ناحيته أعرب كريم عوض
 ذمنالشركة ها تبدأ خطوة هامة تأتي ضمن استراتيجيةلبنك المركزي من ا لبدء الفحص النافي للجهالة الموافقة

ا وم أيض  يق Universal Bank)إلي بنك شامل ) من بنك استثمار تحويل المجموعةل عدة سنوات وتهدف
التعاون مع ب سعادته امؤكد   ،وطنه األم مصرفي كافة الخدمات المصرفية و الغير مصرفية لعمالئه  بتقديم

 . لتعاون المستقبلي بين المؤسستيناباكورة  هذه العملية تمثلأن  مال  آو صندوق مصر السيادي
  

على عدة عوامل منها االنتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة عتمد يالجدير بالذكر أن اتمام عملية االستحواذ 
واالتفاق بين األطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية والحصول على بشكل مرضي للمشترين 

ومن ثم يجب على المساهمين توخي الحذر وأخذ هذه العوامل  ،الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري
 في االعتبار عند تداول سهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة خالل الفترة القادمة. 

 
 

 —نهاية البيان—
 



                                                                         

 

 

:السيادي مصر صندوق عن  

لجذب االستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع االستثمار المشترك  2018تأسس صندوق مصر السيادي عام 
 . في موارد الدولة واألصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها لالقتصاد المصري

متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خالل مجموعة 
ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة الختيار األصول القابلة لالستثمار للعمل على 
الترويج لها واالستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين واجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة 

 .صري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصرمضافة مرتفعة لالقتصاد الم
ويعمل الصندوق من خالل قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرصا فريدة لالستثمار 
للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق اإلصالحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي 

 .لزيادة النمو االقتصادي المتنوع
 

ا من نظامه  كما يعمل صندوق مصر السيادي وفق ا ألفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدء 
االستثماري الواضح والمرن والذي يسمح بتكوين شراكات مختلفة بهياكل استثمارية متعددة وحتى الحوكمة 

 .وجمعية عمومية غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص في اإلدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة
 

وصدر نظامه األساسي في فبراير بقرار رئيس  2018لسنة  177تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 
ويعد الصندوق عضوا في المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية  .2019لسنة  555الوزراء رقم 

International Forum for Sovereign Wealth Funds 
  www.tsfe.com  :الموقع االلكتروني

 
 بيانات االتصال

  محمد جاد الحق األستاذ
 إيدياتورز لالستشارات

  + 01006686868: تليفون
 : gadelhak@ideatorsconsulting.com   بريد إلكتروني

 
 
 

  



                                                                         

 

 

:المجموعة المالية هيرميس عن  

دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في  12تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 
ا لتصبح المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق  35السوق المصري وتوسعت على مدار  عام 

تخّصص الشركة في موظف. وت 5500الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل احترافي يضم أكثر من 
تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصول 
والوساطة في األوراق المالية والبحوث واالستثمار المباشر. وقد قامت الشركة بإطالق قطاع التمويل غير 

نس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينا
غير المصرفي، بما في ذلك التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتكنولوجيا المالية والتخصيم والتمويل 
العقاري وخدمات التأمين والمدفوعات اإللكترونية، ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات 

وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في األسواق الناشئة والمبتدئة  –التواجد الجغرافي للشركة  وتنمية
  www.efghermes.com.لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 
 قطاع العالقات اإلعالمية 

media@efg-hermes.com 
 

 مي الجمالاألستاذة 
 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

melgammal@efg-hermes.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إبراء الذمة
المستقبلية لألنشطة المختلفة. وهذه  بتوقعات اإلدارة واالستراتيجية واألهداف وفرص النمو والمؤشراتالمثال ما يتعلق  المالية هيرميس قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل قد تكون المجموعة

على سبيل المثال  –ويشمل ذلك طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر حقائق
والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات  والمحتملون والظروف االقتصادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحلية التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون –الحصر  وليس

  .صحيحة في تاريخ النشر توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي ى القارئالمختلفة. وبناء عليه ينبغي عل
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