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 في ضوووو   2020تحقق نتائج قوية خالل الربع الثالث من عام  المجموعة المالية هيرميس  

اإليرادات   على خلفية نمو  مليون جنيه  422 إلى %18  سونوية  ربح بنسوةةالارتفاع صوافي 

 مليار جنيه خالل نفس الفترة   1.4 سجلتل %21بمعدل سنوي  

ارثمويل غير قطفعفت  االساثثمفر ارمافرار ورقطفع  األداء ارقوي  عكس ي من ارعفم ارجفري   رثخالل اررحع ارثفنمو اإليرادات وصافي  اررح  

 ارمفل  سوق وعمليفت ارخزانة ارمردود اإليجفح  ألنشطة أدوات اسثمرار  عن، يضاًل ارمصري 

 

 2020  نوفمةر 18القاهرة في 

عن ارنثفئج ارمفرية رلرحع    –ارمؤسسة ارمفرية واالسثثمفرية اررائدة ي  األسواق ارنفرئة وارماثدئة    –أعلنت اريوم ارمجموعة ارمفرية هيرميس  

ي    ،مليون جنيه  422% ريالغ  18حمعدل سنوي  حعد خصم ارضرائب وحقوق األقلية  صفي  اررح    ارتفع، حيث  2020من عفم    رثارثف

 .  خالل نفس ارفثرةمليفر جنيه  1.4% رثالغ 21حمعدل سنوي  اإليرادات ضوء نمو 

حيث  ،  2020من عفم    رثارثفخالل اررحع    (Buy-Side)  ارمافرر  واالسثثمفر  األصول  إدارة  قطفع ر   يرادات األداء ارقوياإلويعكس نمو  

  ارثخفرجنثيجة  مليون جنيه    349حقيمة    اداء  تسجيل أتعفب  حفضلحشكل ملحوظ    ارتففع إيرادات قطفع االسثثمفر ارمافرررهدت ارفثرة  

مليون    335قطفع ارثمويل غير ارمصري  ي  إجمفر  اإليرادات    ة سفهموحلغت مخالل نفس ارفثرة.    «Vortex Solar»  رركة   من  ارنفج 

  ارمفل   سوق  وعمليفت  ارخزانة  أدواتأنشطة  اسثمرار    يضالً عن  ،%12، وهو نمو سنوي حمعدل  2020جنيه خالل اررحع ارثفرث من عفم  

،  واالسثثمفرات  (Seed Capital)  من إعفدة تقييم ررؤوس األموال ارمادئيةترتب عليه  ومف  ي  االسثففدة من تعفي  أسواق ارمفل اإلقليمية  

 . مليون جنيه خالل نفس ارفثرة 372% رثالغ 22 سنوية  حنساة ارمفل سوق  وعمليفت ارخزانة أدواتإيرادات  حيث ارتفعت

  اسثراتيجية جن  ثمفر  ي   ارشركة    حفسثمراركريم عوض اررئيس ارثنفيذي رلمجموعة ارمفرية هيرميس ارقفحضة،    أرفد وي  هذا ارسيفق  

االقثصفد ارعفرم  وتداعيفتهف على    جهارث  توا  االسثثنفئية  ثحديفتارتنويع حفقة ارمنثجفت وارثوسعفت ارجغرايية ارث  تثانفهف على اررغم من  

رشركة خالل اررحع ارثفرث من ارعفم ارجفري، وارذي سفهم  رعمليفت احفألداء ارقوي  . كمف أعرب عوض عن اعثزازه  ارعفرمية  األسواقكفية  

(  19  –دراسة وتقييم تداعيفت انثشفر ييروس )كوييد  ح اإلدارة  ارثزام  ، مشيًرا إرى  جميع األسواق ارث  تعمل حهفح   اررائدةثهف  ترسيخ مكفن ي   

 على جميع أنشطة ارشركة حصفة مسثمرة.

نثيجة  مليون جنيه خالل اررحع ارثفرث من ارعفم ارجفري    349حقيمة  أتعفب  قطفع االسثثمفر ارمافرر ي  تحقيق  وأوض  عوض أن نجفح  

سفهم ي  تعزيز أداء ارشركة حشكل    ، «Vortex Solar»  اإلدارة ارخفصة حشركةصفقة ارثخفرج االسثراتيج  ارنفجحة من حصة    اتمفم

قطفع ارثمويل غير ارمصري  تحقيق ارمزيد من اإلنجفزات ارمشرية، حيث رهدت ارفثرة  ورفت إرى مواصلة    ملحوظ خالل نفس ارفثرة.

جميع أنشطة ارشركة تحت  اصاحت  ارنشفط من قال ارهيئة ارعفمة رلرقفحة ارمفرية، وحفرثفر   على ترخيص ممفرسة    فريوڤرركة  حصول  

ع  فارتفوتزامن مع ذرك  ،  هفسجيل أعلى مايعفت رهف منذ إطالقي  ت   فريوڤ  حنجفحعوض  كمف أرفد  .  حشكل كفمل اررقفحية    ارجهفت  إرراف

  عمل حهفت األسواق ارث     ي قطفع اروسفطة ي  األوراق ارمفرية  ريفدة  %، حفإلضفية إرى  54مايعفت أنشطة ارثأجير ارثمويل  حمعدل سنوي  

حين األسهم  مليون دوالر خالل اررحع ارثفرث وتثنوع    193حقيمة  صفقفت  ي  إتمفم ست  قطفع ارثرويج وتغطية االكثثفب    حفنجو،  ارشركة

نفيذ مخثلف ارصفقفت ي  ارعديد من األسواق على اررغم من ارثحديفت  واردمج واالسثحواذ وترتيب اردين، ممف يعكس قدرة ارشركة على ت 

 . ارراهنة

، ممف  2020خالل اررحع ارثفرث من عفم    % 1537حمعدل    فسنوًي   ا رثسجل نموً حشكل ملحوظ  إيرادات قطفع االسثثمفر ارمافرر    ارتفعتو

، وكذرك تراجع إيرادات قطفع  مليون جنيه  65% إرى  11سنوية  إيرادات قطفع إدارة األصول حنساة  انخففض    أثري  ارحد من    سفهم

ل حفرة ارثافطؤ ارث   ظي     ارفثرةمليون جنيه خالل نفس    281إرى    (Sell-Side)  ارثرويج وتغطية االكثثفب واروسفطة ي  األوراق ارمفرية

 خالل  243رثالغ % 24 سنوي حمعدل ارمفرية األوراق ي  اروسفطة قطفعوعلى هذه ارخلفية، انخفضت إيرادات تشهدهف أسواق ارمنطقة. 

خالل    جنيه مليون 38  رثسجل %78 سنوي حمعدل االكثثفب وتغطية ارثرويج قطفع، حينمف تراجعت إيرادات 2020اررحع ارثفرث من عفم 

 . االسثشفرية ارخدمفت أتعفب انخففض نفس ارفثرة، نثيجة
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مليون جنيه خالل اررحع ارثفرث من عفم   335% رثالغ 12قطفع ارثمويل غير ارمصري  حمعدل سنوي ومن جفنب آخر، ارتفعت إيرادات 

 ، إرى جفنب%410  ثهفنسا   ةسنوي   حزيفدةمليون جنيه خالل نفس ارفثرة،    27إيرادات حقيمة    ارث  سجلت  فريوڤحأداء رركة    عومةً ، مد2020

تضفعفت  مليون جنيه خالل اررحع ارثفرث من ارعفم ارجفري. وحفإلضفية إرى ذرك،    261  رثالغ%  3تنمية حمعدل سنوي  رركة  إيرادات    نمو

  ذراع    دمج، حيث يعكس ذرك مردود  2020مليون جنيه خالل اررحع ارثفرث من عفم    8أرحع مرات رثالغ    واقعإيرادات أنشطة ارثخصيم ح 

، ممف  "ارثمويلية  رلحلول  هيرميس  ارمفرية  ارمجموعة"  اسم  يحمل  واحد  كيفن  مظلة  تحت  ارمصري  ارسوق  ي   ارثمويل   وارثأجير  ارثخصيم

إيرادات    ، علًمف حأنرلعمالءارثرويج رمخثلف ارخدمفت وارمنثجفت األخرى ارث  تقدمهف ارشركة  من  خصيم  أنشطة ارث   تعزيز اسثففدةي     سفهم

 . ودون تغير سنوي ملحوظ  مليون جنيه خالل اررحع ارثفرث من ارعفم ارجفري 39عند اسثقرت أنشطة ارثأجير ارثمويل  

، وهو نمو سنوي حمعدل  2020مليون جنيه خالل اررحع ارثفرث من عفم    372  أنشطة أدوات ارخزانة وعمليفت سوق ارمفل إيرادات    حلغتو

تقييم  %، حفضل  22    (Seed Capital) ررؤوس األموال ارمادئيةتعفي  أسواق رأس ارمفل اإلقليمية، ومف ترتب على ذرك من إعفدة 

 . واالسثثمفرات

رلمجموعة   ارثشغيلية  ارمصرويفت  ا  878وحلغت  اررحع  جنيه خالل  عفم  فرث  رث مليون  سنوية    2020من  الرتففع 19حزيفدة  نظًرا   ،%

األخرى  ارثشغيلية  وارمصرويفت  ارعفملين  حأجور  ارمثعلقة  حأن    ،ارمصرويفت  ارعفملين  علًمف  مصرويفت  اإليرادات   إرىنساة  إجمفر  

  إجمفر    إرى  ارعفملين  مصرويفت  نساة  على  لحففظرمع أهداف اإلدارة    حقدر كاير  % خالل نفس ارفثرة، وهو مف يثوايق45حلغت    ارثشغيلية

   .%50 أقل من عند اإليرادات

األقلية  ارتفع صفي   راو ارضرائب وحقوق  حعد خصم  ريسجل 18حمعدل سنوي  رح   اررحع    422  %  من عفم    رثارثفمليون جنيه خالل 

إرى إجمفر     ارعفملين، يضال عن نجفح اإلدارة ي  ارحففظ على نساة مصرويفت  قطفع حنك االسثثمفرفألداء ارقوي رمدعوًمف ح ،  2020

 .  %50 أقل من عند اإليرادات

دراسة  ي  ارمجموعة ارمفرية هيرميس   السثمرار ل دايعًف قويًف تزايد ارثحديفت ارصعاة حفألسواق اإلقليمية وارعفرمية، رك   واخثثم عوض أن 

حفرثوازي مع   ثعزيز قدراتهف على تجفوز أي صعوحفت مسثقاليةر  سعيًف  االسثراتيجيفت ارداعمة رنموذج أعمفرهف،واسثكشفف ارمزيد من  

   ارطويل.ارمثوسط وتعظيم ارمردود اإليجفح  رجميع األطراف على ارمدى وتحسين أداءهف 

 —نهفية ارايفن—

  30ثرونية من ارقوائم ارمفرية رلشركة عن ارفثرة ارمفرية ارمنثهية ي  رالطالع على تقرير ارنثفئج ارمفرية حفركفمل وارحصول على نسخة إرك

 .هذا ارراحط ، يرجى زيفرة ارموقع اإلركثرون  عار2020 ساثمار

  

http://efghermes.com/ar/InvestorRelations/Pages/Earnings-Releases.aspx
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 عن المجموعة المالية هيرميس 

دورة عار أرحع قفرات، حيث نشأت ارشركة ي  ارسوق ارمصري وتوسعت على   13تحظى ارمجموعة ارمفرية هيرميس حثواجد مافرار ي  

اإلنجفز ارمثواصال رثصاا  ارمؤساساة ارمفرية واالساثثمفرية اررائدة ي  األساواق ارنفرائة وارماثدئة. وتنفرد ارشاركة حفريق  عفًمف من   35مدار 

ص ارشاااركة ي  تقديم حفقة يريدة من ارخدمفت ارمفرية واالساااثثمفرية، تثنوع حين   5500عمل محثرف يضااام أكثر من  موظف. وتثخصااا 

أساواق ارشارق األوساط    حجميع  ارمافرارارثرويج وتغطية االكثثفب وإدارة األصاول واروسافطة ي  األوراق ارمفرية واراحوو واالساثثمفر  

  .ورمفل أيريقيف

رثمويل غير ارمصاري  تحت مظلة ارمجموعة ارمفرية هيرميس يفينفنس، وارث  تثورى إدارة  قفمت ارشاركة حططالق قطفع ا  2015وي  عفم 

تنمية رلثمويل  رااركة  و رلحلول ارثمويليةأنشااطة ارشااركة ي  مجفل ارثمويل غير ارمصااري ، حمف ي  ذرك أعمفل رااركة ارمجموعة ارمفرية 

أعمفل ارشااركة ي  مجفالت حلول ارمديوعفت وارثمويل ارعقفري    إرى حفإلضاافية  ،رخدمفت ارايع حفرثقساايط فريوڤمثنفه  ارصااغر ورااركة  

وهو مف أثمر عن ارثوساع حصاورة   –ويعكس ذرك اساثراتيجية تنويع حفقة ارمنثجفت وارخدمفت وتنمية ارثواجد ارجغراي  رلشاركة    .وارثأمين

 .دة وارواليفت ارمثحدة األمريكيةوارمملكة ارمثح iحفكسثفن وكينيف وحنجالدش ونيجريف وييثنفممافررة ي  

     رمزيد من ارمعلومفت يرجى مثفحعثنف على:  

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 media@efg-hermes.comقطفع ارعالقفت اإلعالمية | 

 مي الجمال

 رئيس قطفع ارثسويق واالتصفالت

melgammal@efg-hermes.com 

 إبرا  الذمة

ارمثفل مف يثعلق حثوقعفت اإلدارة   ارمفرية هيرميس قد أراافرت ي  هذا ارايفن إرى أمور مسااثقالية من حينهف على سااايل قد تكون ارمجموعة

 ارمساثقالية رننشاطة ارمخثلفة. وهذه ارثصاريحفت ارمثعلقة حفرمساثقال ال تعثار حقفئق وارمؤراراتواالساثراتيجية واألهداف وير  ارنمو 

طايعثهف تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة ارشااركة،   يعلية وإنمف تعار عن رؤية ارمجموعة رلمسااثقال واركثير من هذه ارثوقعفت من حيث

وارمحثملون     أساواق ارمفل وارثصاريفت ارث  يقدم عليهف ارمنفيساون ارحفريونارثذحذب ي  –ارحصار  على ساايل ارمثفل وريس  –ويشامل ذرك

وارثشاريعفت ارحفرية وارمساثقالية وارثنظيمفت ارمخثلفة. وحنفء عليه   وارظروف االقثصافدية ارعفمة واثثفر ارنفجمة عن مركز ارعملة ارمحلية

 .صحيحة ي  تفريخ ارنشر ريحفت ارمثعلقة حفرمسثقال وارث  ه توخ  ارحذر حأال يفرط ي  االعثمفد على ارثص يناغ  على ارقفرئ

 

 

 
i  حدأت ارمجموعة ارمفرية هيرميس أعمفرهف ي  ارسوق ارفيثنفم  من خالل رراكة اسثراتيجية معACBS  2019ي  مفيو 
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