
 المجموعة المالیة هیرمیس تعلن عن إتمام إصدار الشریحة الثانیة من أول عملیة طرح

 من نوعها لسندات قصیرة األجل في السوق المصري بقیمة 500 ملیون جنیه
  

 الشریحة الثانیة تأتي ضمن اإلصدار البالغ قیمته اإلجمالیة 2 ملیار جنیه الذي تم إطالقه في دیسمبر 2019، وتم تغطیة الشریحة

 بمعدل 1.3 مرة من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرین

  

 القاهرة في 13 دیسمبر 2020

  

 أعلنت المجموعة المالیة هیرمیس – المؤسسة المالیة واالستثماریة الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة – عن نجاح قطاع

 الترویج وتغطیة االكتتاب في إتمام عملیة إصدار سندات قصیرة األجل، وتأتي الصفقة كجزء من أول إصدار من نوعه في

 السوق المصري منذ إصدار قرار الهیئة العامة للرقابة المالیة رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح

 السندات قصیرة األجل، وذلك بقیمة 500 ملیون جنیه كشریحة ثانیة من اإلصدار البالغ قیمته اإلجمالیة 2 ملیار جنیه لصالح

 شركة هیرمیس للوساطة باألوراق المالیة.

  

 وفي هذا السیاق صرح مصطفى جاد الرئیس المشارك لقطاع الترویج وتغطیة االكتتاب بالمجموعة المالیة هیرمیس، أن الطرح

 یأتي استمراًرا لوتیرة النمو المتسارع لصفقات ترتیب وإصدار الدین (DCM) بالقطاع، حیث تعد تلك الصفقة هي التاسعة التي

 ینفذها القطاع منذ بدایة العام، مشیًدا بدور فریق العمل في النجاح في تنفیذ العدید من الصفقات المتنوعة في هذا المجال ومنها

 ترتیب الدین وإصدار الصكوك والسندات والتوریق لمختلف القطاعات في مصر.

  

 وأوضح جاد أن اإلصدار شهد إقباًال واسعًا حیث تم تغطیته بمعدل 1.3 مرة من الشركات العاملة بالسوق المحلي دون مشاركة

 البنوك المحلیة التي تعتبر المستثمر المعتاد لمثل هذه الصفقات، كما أن إقبال الشركات المحلیة على الشریحة الثانیة یفتح الباب

 للمزید من الشركات المحلیة لالستفادة من طرح لألدوات التمویلیة المستجدة في السوق المصري كأدوات غیر تقلیدیة في إدارة

 الخزانة.

  

 وأضاف جاد أن الشریحة التي تم إصدارها توفر فترة استحقاق جذابة للمستثمرین وتأتي كجزء من السندات قصیرة األجل التي تم

 إصدارها ألول مرة بالسوق المصري أواخر العام الماضي. وأعرب جاد عن اعتزازه بقدرة القطاع المتنامیة على االستفادة من

 التحدیث الذي یشهده السوق المصري في ضوء تطویر البیئة التشریعیة للسوق من قبل هیئة الرقابة المالیة.

  

التغطیة ضامن بدور قامت كما للصفقة، والمنسق األوحد المالي المستشار بدور قامت هیرمیس المالیة المجموعة أن                  یذكر

القانوني، المستشار بدور والمحاماة القانونیة لالستشارات وشركاه الفقار ذو مكتب وقام كابیتال، مصر شركة مع                 بالتعاون

 باإلضافة إلى قیام شركة KPMG بدور المراجع المالي للصفقة.

  
 —نهایة البیان—

 

  

 عن المجموعة المالیة هیرمیس



مدار على وتوسعت المصري السوق في الشركة نشأت حیث قارات، أربع عبر دولة 13 في مباشر بتواجد هیرمیس المالیة المجموعة                      تحظى

عمل بفریق الشركة وتنفرد والمبتدئة. الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة لتصبح المتواصل اإلنجاز من عاًما 35                  

وتغطیة الترویج بین تتنوع واالستثماریة، المالیة الخدمات من فریدة باقة تقدیم في الشركة وتتخّصص موظف. 5500 من أكثر یضم                     محترف

 االكتتاب وإدارة األصول والوساطة في األوراق المالیة والبحوث واالستثمار المباشر بجمیع أسواق الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

  

إدارة تتولى والتي فاینانس، هیرمیس المالیة المجموعة مظلة تحت المصرفي غیر التمویل قطاع بإطالق الشركة قامت 2015 عام                    وفي

متناهي للتمویل تنمیة وشركة التمویلیة للحلول المالیة المجموعة شركة أعمال ذلك في بما المصرفي، غیر التمویل مجال في الشركة                     أنشطة

والتأمین. العقاري والتمویل المدفوعات حلول مجاالت في الشركة أعمال إلى باإلضافة بالتقسیط، البیع لخدمات ڤالیو وشركة                  الصغر

في مباشرة بصورة التوسع عن أثمر ما وهو – للشركة الجغرافي التواجد وتنمیة والخدمات المنتجات باقة تنویع استراتیجیة ذلك                     ویعكس

 والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة.
[i] باكستان وكینیا وبنجالدش ونیجریا وفیتنام 

  

 لمزید من المعلومات یرجى متابعتنا على:     

  

 لمزید من المعلومات یرجى االتصال على:

media@efg-hermes.com | قطاع العالقات اإلعالمیة 

  

 مي الجمال

 رئیس قطاع التسویق واالتصاالت

melgammal@efg-hermes.com 

  

 إبراء الذمة

اإلدارة بتوقعات یتعلق ما المثال سبیل على بینها من مستقبلیة أمور إلى البیان هذا في أشارت قد هیرمیس المالیة المجموعة تكون                       قد

فعلیة حقائق تعتبر ال بالمستقبل المتعلقة التصریحات وهذه المختلفة. لألنشطة المستقبلیة والمؤشرات النمو وفرص واألهداف                 واالستراتیجیة

ویشمل الشركة، إرادة عن وتخرج مؤكدة غیر تعد طبیعتها حیث من التوقعات هذه من والكثیر للمستقبل المجموعة رؤیة عن تعبر                      وإنما

والظروف والمحتملون الحالیون المنافسون علیها یقدم التي والتصرفات المال أسواق في التذبذب – الحصر ولیس المثال سبیل على                    ذلك–

على ینبغي علیه وبناء المختلفة. والتنظیمات والمستقبلیة الحالیة والتشریعات المحلیة العملة مركز عن الناجمة واآلثار العامة                  االقتصادیة

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

  

  

 
 

 [i] بدأت المجموعة المالیة هیرمیس أعمالها في السوق الفیتنامي من خالل شراكة استراتیجیة مع ACBS في مایو 201
  

  
  

EFG Hermes Announces Successful Closure of the second issuance         
of Egypt’s First Short-Term Bond Program, in an EGP 500 million           
transaction 
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The second issuance is part of the EGP 2 billion program launched in December 2019, and was 1.3x 
oversubscribed by a wide group of investors 
  
(December 13, 2020) 
  
EFG Hermes, the leading financial services corporation in Frontier Emerging Markets (FEM), announced             
today that its Investment Banking Division has successfully completed the closure of an EGP 500 million                
short-term bond issuance for HSB (a subsidiary of EFG Hermes). 
  
The transaction saw the Investment Banking Division arrange the issuance of EGP 500 million,              
representing the second tranche of the EGP 2 billion bond, which was originated Hermes Securities               
Brokerage (a subsidiary of EFG Hermes). The issuance comes as part of the EGP 2 billion short-term                 
bond transaction; Egypt’s first short-term bond transaction following the publication by the Financial             
Regulatory Authority (FRA) of Decision No. 172-2018 regarding the rules and procedures for the              
issuance of short-term debt instruments. 
  
Commenting on the issuance, Mostafa Gad, Co-Head of Investment Banking at EFG Hermes, said, “This               
transaction continues the momentum of our fast-rowing debt capital markets (DCM) franchise, coming as              
the ninth consecutive deal in 2020. The team has advised on debt arrangement, securitization transactions,               
and Sukuk issuances to different clients spanning multiple industries in Egypt.” 
“The issuance generated very strong demand from a broad array of domestic Egyptian corporates, with               
the issuance being 1.3x oversubscribed without the participation of local banks, the traditional go-to              
investors for similar issuances. This not only reflects the growing demand for newly-introduced financial              
instruments in the domestic market, but also opens the door for local companies to find alternate solutions                 
to support their treasury management,” added Gad. 
  
“This issuance is part of an EGP 2 billion program that it is the first of its kind in the industry, in addition                       
to having an innovative tenor profile. Our intensive efforts in this space clearly illustrate the initiative                
EFG Hermes is taking to take advantage of the modernization of the market in the wake of encouraging                  
regulatory developments,” concluded Gad. 
  
EFG Hermes acted as the sole financial adviser on the transaction. EFG Hermes and Misr Capital acted as                  
underwriters, Zulficar & Partners acted as legal adviser and KPMG acted as financial auditor on the                
transaction. 
  

-- Ends -- 
  

  

About EFG Hermes 
With a current footprint spanning thirteen countries across four continents, EFG Hermes started in Egypt 
and has grown over 35 years of success to become a leading financial services corporation with access to 
emerging and frontier markets. Drawing on our proven track record and a team of more than 5,500 



talented employees, we provide a wide spectrum of financial services that include investment banking, 
asset management, securities brokerage, research, and private equity to the entire MENA region. 

In 2015, EFG Hermes launched the NBFI Platform, EFG Hermes Finance, which overlooks activities in 
the non-banking finance field through EFG Hermes Corp Solutions, Tanmeyah Microfinance, valU, as 
well as lines of business in the payment solutions, mortgage, and insurance spaces. This falls in line with 
the Firm’s strategy to focus on two main pillars: product diversification and geographic expansion into 
non-MENA markets, which has seen the firm establish a physical presence in Pakistan, Kenya, 

Bangladesh, Nigeria, Vietnam[i], the United Kingdom and the United States. 

Learn more about us at www.efghermes.com & stay connected with us:      

For further information, please contact: 
EFG Hermes Media 
media@efg-hermes.com 
  

May El Gammal 
Group Head of Marketing & Communications 
melgammal@efg-hermes.com 
  
Note on Forward-Looking Statements 
In this press release, EFG Hermes may make forward looking statements, including, for example, statements about management’s expectations, 
strategic objectives, growth opportunities and business prospects. These forward-looking statements are not historical facts but instead represent 
only EFG Hermes’ belief regarding future events, many of which, by their nature are inherently uncertain and are beyond management’s control 
and include among others, financial market volatility; actions and initiatives taken by current and potential competitors; general economic 
conditions and the effect of current, pending and future legislation, regulations and regulatory actions. Accordingly, the readers are cautioned 
not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date on which they are made. 
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