
مليون دوالر لصالح شركة    265بقيمة  قرض  ترتيب  إتمام  المجموعة المالية هيرميس تعلن عن  

 أوراسكوم للتنمية مصر  

 
   2020نوفمبر  23القاهرة في 

 

قرض ترتيب  عن إتمام    – المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة    – أعلنت المجموعة المالية هيرميس  

     سنوات. 7مليون دوالر بفترة سداد  265بإجمالي مبلغ لصالح شركة »أوراسكوم للتنمية مصر« متوسط األجل 

 

القابضة وهي أحد الشركات الرائدة في تطوير  نمية  للتأوراسكوم  لمجموعة  شركة »أوراسكوم للتنمية مصر« تعد أكبر شركة تابعة  

تمويل  عادة  إلمليون دوالر    215ما يعادل  :  على النحو التاليالحصيلة  المنتجعات والمجتمعات المتكاملة. وستقوم الشركة باستخدام  

القائمة إلى  الى    باإلضافة  ،القروض  دوالر    50شريحة إضافية تصل  الخطط  مليون  لتمويل  مدى عامين  للسحب على  متاحة 

مما   سنوات مع فترة سماح سنتين ونصف  7 القرض تمتد الى  فترة سدادن . الجدير بالذكر أ الشركةالتوسعية المستقبلية وفقا لرؤية 

مراعاة لظروف وكذلك    استقرار األوضاع  معية بالشكل األنسب  بتوجيه النفقات الرأسماليتماشى مع رؤية إدارة الشركة ويتيح الفرصة  

 تأثير انتشار وباء كورونا المستجد.

 

 والمدير األوحد والمروج األوحد ومرتب الصفقة الحصريالمستشار المالي وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور 

(bookrunner)  . 

 

عن اعتزازه بتقديم  قطاع الترويج وتغطية االكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس  ماجد العيوطي العضو المنتدب ب  عبرومن جهته  

من  جيد  الشركة لخدماتها االستشارية لصالح شركة »أوراسكوم للتنمية مصر« في هذه الصفقة الهامة والتي تم استقبالها بشكل  

بمكانة وقوة نموذج العمل  ة الكبيرة  يعكس الثقاقبال المقرضين على المشاركة في الصفقة، وهو ما  كما هو مبين في  السوق  قبل  

على تمويل  والدولية  اقبال المؤسسات المحلية  مدى  كذلك  شركة »أوراسكوم للتنمية مصر« و  والمالئة االئتمانية التي تتمتع بها 

المجموعة بأن  العيوطي  واختتم  الرائدة.  المصرية  للتنمية   الشركات  »أوراسكوم  مع  شراكتها  باستمرار  تسعد  هيرميس  المالية 

لصالح شركة »أوراسكوم للتنمية  تحسين شروط التمويل مصر« وسعادته بقدرة فريق العمل بلعب دور رئيسي في المساهمة في 

 .الظروف الراهنة على الرغم منمصر« 

 

منذ بداية العام على الرغم من التحديات التي تواجه األسواق،   يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بإتمام صفقات كبرى

مليار جنيه مصري، وهي ما يعد شهادة لتسارع   9في مصر بقيمة اجمالية    (DCM)  صفقات ترتيب دين   7حيث قامت بتنفيذ  

ستقل لتلك النوعية من منذ انشاء فريق مبالمجموعة    توتيرة صفقات ترتيب الدين التي ينفذها قطاع الترويج وتغطية االكتتابا 

 الصفقات في األعوام الماضية.

 

كما قام البنك التجاري الرئيسين مرتبين ال« بدور HSBCوقام كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك »

 الدولي بدور وكيل التسهيل.  

 

»حلمي وحمزة  مكتب  قاملتنمية مصر« بينما « بدور المستشار القانوني لشركة »أوراسكوم لMHR & Partners»مكتب وقام 

 .المقرضة وشركاه« بدور المستشار القانوني للبنوك

    --انتهى--

 

  



 عن المجموعة المالية هيرميس

دولة عبر أربع قارات، حيث نشررأت الشررركة في السرروق المصررري وتوسررعت على   13تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشررر في 

عاًما من اإلنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل   35مدار  

موظف. وتتخّصص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية   5500ر من محترف يضم أكث

  .بجميع أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا المباشر االكتتاب وإدارة األصول والوساطة في األوراق المالية والبحوث واالستثمار 

 

طالق قطراع التمويل غير المصرررررفي تحرت مظلرة المجموعة المراليرة هيرميس فاينرانس، والتي تتولى إدارة  قامت الشررررركة بإ 2015وفي عام  

تنمية للتمويل متناهي شرركة و  للحلول التمويليةأنشرطة الشرركة في مجال التمويل غير المصررفي، بما في ذلك أعمال شرركة المجموعة المالية  

ويعكس   إلى أعمال الشركة في مجاالت حلول المدفوعات والتمويل العقاري والتأمين. ، باإلضافةبالتقسيطلخدمات البيع   اليوڤالصغر وشركة  

باكسررتان وهو ما أثمر عن التوسررع بصررورة مباشرررة في  –ذلك اسررتراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشررركة  

 .لكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكيةوالمم iوكينيا وبنجالدش ونيجريا وفيتنام

 

     لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على:  

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على 

 media@efg-hermes.comقطاع العالقات اإلعالمية | 

 مي الجمال

 واالتصاالترئيس قطاع التسويق 

melgammal@efg-hermes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إبراء الذمة

المثرال ما يتعلق بتوقعرات اإلدارة   المراليرة هيرميس قد أشررررارت في هذا البيران إلى أمور مسررررتقبليرة من بينهرا على سرررربيرل قد تكون المجموعة

فعلية  المسرتقبلية لننشرطة المختلفة. وهذه التصرريحات المتعلقة بالمسرتقبل ال تعتبر حقائق واالسرتراتيجية واألهداف وفر  النمو والمؤشررات

طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشرررركة، ويشرررمل  وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمسرررتقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث

والمحتملون والظروف   التذبذب في أسرواق المال والتصررفات التي يقدم عليها المنافسرون الحاليون  –الحصرر   سربيل المثال وليسعلى    –ذلك

والتشرررريعات الحالية والمسرررتقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على  االقتصرررادية العامة وارثار الناجمة عن مركز العملة المحلية

 .صحيحة في تاريخ النشر  حذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هيتوخي ال القارئ

 

 

 

 

 

 
i  بدأت المجموعة المالية هيرميس أعمالها في السوق الفيتنامي من خالل شراكة استراتيجية معACBS  2019في مايو 
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