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االسةةةةتينةيج ة االتيااغماالتحةيةةي اار انتةيج اووةة اانجحافيا حق قااالمجموعة االمةيل ة ام س   ا 

خاللا ل يراجن هاااا5.5%التسةج اا12اإلةسادا ابمعيلاسةنو ااسصةيانموااو ااشةدي ديااسسةوا 

 2020عيما

بنة أءستةةةةغ جةة أأأأحهعكسأءمنغةةج أءموعةة أءمغحأقوواةةأق ةةةأأوقعةأةجل ةةهاةةأءمغيةةةة  ل ة أه رم سمرونة أداء أءمجمجعةة أءمجةةم ة أأ

أوءمغجعةلأغ رأءمجصرفح

 

 2021 يرساا17القيمسةافيا

ةنأءمنغةج أءمجةم  أأأأ–ءمجؤتةة ةة أءمجةم  أوءستةةغ جة ة أءمرءجاةأفحأءاتةةعءةأءمنةبةةئ أوءمج غاج أأأأ–دةلنتأءم عمأءمجمجعة أءمجةم  أه رم سأ

ةلىأءمرغمأمنأهأث رأهاءة ةتأأ%،أأ12مل ة أجن هأوهعأنجعأتةةةةنععأبجعا أأأأ5.5،أق ثأبل تأءإلةرءاءتأأ2020وءمغيةةةة  ل  أملعةمأءمجةمحأأ

 .ءمعةممأقع (أةلىأءسقغصةاءتأوءاتعءةأءمجةم  أ19أ–ف اأءنغية أف روسأ)كع

،أوءمذعأء هفعتأإةرءاءهاجةأبجعا أتنععأ(Buy-Sideوةعكسأنجعأءإلةرءاءتأءااء أءموععأمو ةةحأإاء ةأءاصع أوءستغ جة أءمج ةبرأ)

مل عنأأأ413%أمغ لغأأ28تةةنعة أ،أق ثأء هفعتأإةرءاءتأق ةعأإاء ةأءاصةةع أبن ةة  أ2020مل عنأجن هأخال أةةمأأأأ881%أمغ ةةملأ33

،أب نجةأء هفعتأإةرءاءتأق ةعأأFrontier Investment Management (FIM)ءمخةصةة أبيةةرك أأأءااء دهعةبأأجن هأبفضةةلأء هفةعأأ
مل عنأجن هأخال أنفسأءمفغرةأنغ م أءمغخة جأمنأمحفظ أميةةةروةةتأءم ةق أأأأ468%أمغ ةةةملأأ37ءستةةةغ جة أءمج ةبةةةرأبجعا أتةةةنععأ

أ«.Vortex Solarءميج   أ»

ةزمتأءمغحأأءمعاةاةأأوفحأهذءأءم  ةةأدةربأكرةمأةعضأءمرج سأءمغنف ذعأملجمجعة أءمجةم  أه رم سأءموةبض ،أةنأءةغزءزهأبةإلنمةزءتأأ

.أأ2020ءميةرك أةلىأهحو واةأةلىأءمرغمأمنأءمغحاةةتأءستةغ نةج  أءمغحأوءجاغاةأبةأناةأبةأنأءمجؤتة ةةتأءاخراأقع أءمعةممأخال أةةمأأ

دنأءمنغةج أءمغحأقووغاةأءميةةرك أهعاأبةةاةاةأقعة أةلىأمرون أنجععجأدةجة أءميةةرك أوقعةأةجل ةهاةأءمغيةة  ل  ،أفضةةال أةنأةعضأأودكاأأ

دصةةةعلأءمغحاةةتأوهحو لأءمغج زأءمغيةةة  لحأغمأأ  أءسمغزءمأءمجغعءصةةةلأمفرةلأءمعجلأبغحو لأدهاءلأءميةةةرك أبفضةةةلأقا ههأةلىأءمعجلأأ

 تعءةأءمغحأهعجلأباةأمعأءمخروجأمنأكلأدزم أدك رأقعة أومرون .وءمحفةظأةلىأ ةةاةأءميرك أفحأءا

%أ13،أفحأضةةع أنجعأإةرءاءتأءمو ةعأبجعا أتةةنععأومنأجةنلأآخر،أتةةةهمأق ةعأءمغجعةلأغ رأءمجصةةرفحأفحأاةمأنغةج أءمجمجعة 
ةأبنجعأنغةج أجج عأدنيةةة غهأءمغةبع ،أق ثأ2020مل ة أجن هأخال أةةمأأأأ1.4مغ لغأأ ملغجعةلأأأأ"ڤةم ع"هضةةةةةفتأإةرءاءتأبةةةرك أ،أوماةعم 

.أوء هفعةتأإةرءاءتأخةامةةتأءمغةأج رأءمغجعةلحأأ2020ةةةمأأأمل عنأجن ةهأخال أ111بجعةا أةغمةةوزأد بعأمرءتأمغ ةةةةمةلأأأءستةةةةغاالكح

ءمحأأ%أةلىأءمغع178%أو17بن ةلأتةنعة أأأبةرك أ"ءمجمجعة أءمجةم  أه رم سأملحلع أءمغجعةل  "وءمغخصة مأءمغحأةغمأهواةجاةأمنأخال أأ
%أ3بجعا أتةنععأأ"هنج  "ب نجةأء هفعتأإةرءاءتأبةرك أ،أأمل عنأجن هأةلىأءمغعءمحأأ25مل عنأجن هأوأأ184مجةأةعةا أأأأخال أنفسأءمفغرة

أمل ة أجن ه،أوهعأمةأةعكسأءتغورء أمحفظ أءمغجعةالتأموة ن  أبةمعةمأءم ةبل.أ1.1مغ لغأ

(أبغ ة ؤأدتةةعءةأ دسأأSell-Sideءسكغغةبأوءمعتةةة  أفحأءاو ءةأءمجةم  أ)ومنأجةنلأآخر،أهأثرتأإةرءاءتأق ةةحأءمغروة أوه    أأ

مل ة أجن هأخال أةةمأأأأ1.2%أإمىأأ19(،أق ثأءنخفضةةتأبجعا أتةةنععأ19أ–ءمجة أءمعةمج  أفحأظلأءمغحاةةتأءمنةهم أةنأدزم أ)كعف اأأ

مل عنأجن هأفحأظلأهأثرأدتةةعءةأأأأ237 لغأأ%أمغ28.أوةعكسأعم أهرءجعأإةرءاءتأق ةعأءمغروة أوه    أءسكغغةبأبجعا أتةةنععأأ2020

%أمغ لغأمل ة أ17،أبةإلضةةف أإمىأءنخفةضأإةرءاءتأق ةعأءمعتةة  أفحأءاو ءةأءمجةم  أبن ة  أتةنعة أأف روسءمءنغيةة أغحاةةتأأءاتةامأب

 بأتعءةأءميرةأءاوتطأوبجة أدفرةو ةأوءاتعءةأءمج غاج أخال أءمعةم.جن هأةلىأخلف  أه ة ؤأدني  أءمغاءو أ

،أماةعم  أ2020مل ة أجن هأخال أةةمأأأأ1.9%أمغ ةملأ36 هفعتأإةرءاءتأدنية  أداوءتأءمخزءن أوةجل ةتأتةعةأءمجة أبجعا أتةنععأوء

 وءستغ جة ءت.أ(Seed Capital)أمرؤوسأءامعء أءمج اج  بغعةفحأدتعءةأ دسأءمجة أءإلقل ج  أومةأهرهلأةلىأعم أمنأإةةاةأهو  مأ

أأءمغحوأأ،ه ة ؤأدتعءةأءاتامأقع أءمعةممفحأءمحفةظأةلىأمكةنغهأةلىأءمرغمأمنأأأءمعتة  أفحأءاو ءةأءمجةم  أنمحق ةعأأوهةبعأةعضأدنأأ
داء أق ةةحأءمغروة أوه    أءسكغغةبأوءمعتةةة  أفحأءاو ءةأءمجةم  ،أق ثأءقغلأصةةاء ةأهصةةن تأبةةركةتأأأىةلأأة  أعضةة أأبةةكلت

مل ة أأأ1.7صةفو أبو ج أإججةم  أبل تأأأأ24 ةعأءمغروة أوه    أءسكغغةبأفحأهنف ذأأءمعتةة  أفحأمصةرأوءمكعةتأوابحأوك ن ة،أب نجةأنمحأق

ودضةةةلأدنأءميةةرك أوءصةةلتأهعظ تأبصةةجغاةأأأأاوس ،أوهعأدك رأةااأمنأءمصةةفوةتأءمغحأنفذهةأءمو ةعأفحأةةمأوءقاأمنذأهأتةة  ةةه.

ةأبأنأإهجةمأهخة جأق ةعأءستةغ جة أءمم رءف  أءمعءتةع أوبة ك أةالقةهاةأءموعة أمعأءمج ةغ جرةنأفحأهنج  أدةجة أق ةعأأ إاء ةأءاصةع ،أةلج 
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«أتةةهمأفحأاةمأنجعأإججةمحأءإلةرءاءتأبيةكلأملحعظ.أومفتأةعضأأVortex Solarمحفظ أميةروةةتأءم ةق أءميةج ة  أ»ءمج ةبةرأمنأأ

إمىأنمةحأءمجمجعة أفحأجنحأثجة أءمخ عةأءمغحأءهخذهاةأبام أع ءةحأءمغخص مأوءمغأج رأءمغجعةلحأفحأءم عةأءمجصرعأهحتأمظل أك ةنأ

 بإةرءاءتأءمنية  نأخال أءمعةم.أةةتمضأنجعأهحو لأفحأءنعكسأمجةوءقاأةحجلأءتمأ"ءمجمجعة أءمجةم  أه رم سأملحلع أءمغجعةل  "،أ

ءأس هفةعأءمجصةةروفةتأءمجغعلو أأ17بزةةاةأتةةنعة أأ2020مل ة أجن هأخال أةةمأأأأ3.6بل تأءمجصةةروفةتأءمغيةة  ل  أملجمجعة أأ %،أنظر 
اأوء هفةعأأبأجع أءمعةمل نأةلىأخلف  أءتةةغجرء أءمجمجعة أفحأهنج  أفرةلأءمعجل،أبةإلضةةةف أإمىأء هفةعأءمجصةةروفةتأءمغيةة  ل  أءاخرأ

%أخال أنفسأ42أبل تأن   أمصروفةتأءمعةمل نأإمىأإججةمحأءإلةرءاءتأءمغي  ل  أأقاأأةلىأماء أءمعةم.أوأأهالكءإلءمجخصصةتأوهكةم تأأ

 %.50ءمفغرة،أوهعأمةأةغعءفلأمعأدهاءلأءإلاء ةأملحفةظأةلىأهل أءمن   أةناأدقلأمنأ

%.أونغ أةنأعم أنجعأ16،أبزةةاةأتةنعة أأ2020مل ة أجن هأخال أةةمأأأأ2.2)ق لأءقغ ةةبأءمجخصةصةةت(أأأأحءمغية  لأأءمربحوبلغأإججةمحأأ

ةأألةمل ة أجن هأخال أنفسأءمفغرة،أأأأ1.9%أم  ةملأ4بجعا أتةنععأأأءمربحأءمغية  لحصةةفحأأ بأنأهل أءمنغةج أهعكسأقا ةأءمجمجعة أءمجةم  أأج 

 جخغلتأءاتعءة.به رم سأةلىأهعزةزأمعاستأءمربح  أةلىأءمرغمأمنأءمظرولأءستغ نةج  أ

ءأس هفةعأ5،أوهعأهرءجعأتةنععأبن ة  أأ2020مل ة أجن هأخال أةةمأأأأ1.3أأبعاأخصةمأءمضةرءجلأوقوعةأءاقل  أأبلغأصةةفحأءمربح %أنظر 

ضةةرة   أمؤجل أةلىأءا بةحأغ رأءمجحوو أمنأءستةةغ جة ءت،أأأمصةةروفةتنفسأءمفغرة،أوءمغحأهضةةجنتأأأأمصةةروفةتأءمضةةرءجلأخال 

أةلىأم غعاأءميرك أءموةبض .أأ2019ءمضرة   أءمجؤجل أمعةمأأءإلةرءاءتوكذم أ اأ

بةق أءمجنغمةتأأهعكسأدك رأمنأدعأةةمأآخرأءتةةةةغجرء أءمجمجعة أفحأجنحأثجة أءتةةةةغرءه م  أهنعةعأأأ2020وءخغغمأةعضأدنأنغةج أةةمأأ
وءمخامةتأءمغحأهغ نةهة.أودةربأةعضأةنأهفةؤ أءإلاء ةأبنغةج أءمجمجعة أخال أءمفغرةأءمجو ل ،أفحأضةةةع أقةم أءمغعةفحأءمغحأهيةةةااهةأأ

،أوهعأمةأ2021ومراواهةأءإلةمةبحأةلىأنجعأةجل ةتأءمجمجعة أءمجةم  أه رم سأمرةأدخراأمنذأباءة أةةمأأأأدتةةعءةأ دسأءمجة أءمعةمج  

ةلىأهعظ مأءمو ج أممج عأءا رءلأعءتأءمصةةل أة رأهنج  أءمعةجاءتأءستةةغ جة ة أوزةةاةأميةةة ك أءمجعظف نأأأأءميةةرك تةة عززأمنأقا ةأ

 وه عةرأءمجمغجعةتأءمجح   .

 

 —ناةة أءم  ةن—

أ31مال العأةلىأهورةرأءمنغةج أءمجةم  أبةمكةملأوءمحصةع أةلىأن ةخ أإمكغرون  أمنأءموعءجمأءمجةم  أمليةرك أةنأءمفغرةأءمجةم  أءمجنغا  أفحأأ

 .هذءأءمرءبط ،أةرجىأزةة ةأءمجعقعأءإلمكغرونحأة رأ2020أاة ج رأ

اا

http://efghermes.com/ar/InvestorRelations/Pages/Earnings-Releases.aspx
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أعناالمجموع االميل  ام س   

اوم أة رأد بعأقة ءت،أق ثأنيأتأءميرك أفحأءم عةأءمجصرعأوهعتعتأةلىأأأ13هحظىأءمجمجعة أءمجةم  أه رم سأبغعءجاأم ةبرأفحأ

ةأمنأءإلنمةزأءمجغعءصةلأمغصة حأءمجؤتة ة أءمجةم  أوءستةغ جة ة أءمرءجاةأفحأءاتةعءةأأأأ35ماء أأ ءمنةبةئ أوءمج غاج .أوهنفراأءميةرك أبفرةلأةةم 

لأءميةةةرك أفحأهواةمأبةق أفرةاةأمنأءمخامةتأءمجةم  أوءستةةةغ جة ة ،أهغنععأب نأأأ5500ةجلأمحغرلأةضةةةمأدك رأمنأأ معظت.أوهغخصةةةا

ميةرةأءاوتةطأأبمج عأدتةعءةأءأأءمغروة أوه    أءسكغغةبأوإاء ةأءاصةع أوءمعتةة  أفحأءاو ءةأءمجةم  أوءم حعوأوءستةغ جة أءمج ةبةرأ

أأ.وبجة أدفرةو ة

قةمتأءميةرك أبإ الةأق ةعأءمغجعةلأغ رأءمجصةرفحأهحتأمظل أءمجمجعة أءمجةم  أه رم سأفةةنةنس،أوءمغحأهغعمىأإاء ةأأأأ2015وفحأةةمأأ

ءمغحأهوامأخامةتأءمغأج رأأأدنية  أءميةرك أفحأممة أءمغجعةلأغ رأءمجصةرفح،أبجةأفحأعم أدةجة أبةرك أءمجمجعة أءمجةم  أملحلع أءمغجعةل  

إمىأدةجة أءميةةرك أفحأ مخامةتأءم  عأبةمغو ةة ط،أبةإلضةةةف  وبةةرك أڤةم عأأ،وبةةرك أهنج  أملغجعةلأمغنةهحأءمصةة رأأأءمغجعةلحأوءمغخصةة م،

أأءمغأم نمنأخال أبةةرك أباءة ،أفضةةال أةنأخامةتأأوءمغجعةلأءمعوة عأأأأPayTabs Egyptمنأخال أبةةرك أأأممةستأقلع أءمجافعةةت

ء وهعأمةأدثجرأةنأأأ–وةعكسأعم أءتةةةغرءه م  أهنعةعأبةق أءمجنغمةتأوءمخامةتأوهنج  أءمغعءجاأءمم رءفحأمليةةةرك أأأ.ءمغحأهمأهواةجاةأمؤخر 

أءمجغحاةأءامرةك  .أوءمججلك أءمجغحاةأوءمعسةةتأiءمغعتعأبصع ةأم ةبرةأفحأبةك غةنأوك ن ةأوبنمالاشأون مرةةأوف غنةم

أ    مجزةاأمنأءمجعلعمةتأةرجىأمغةبعغنةأةلى:أأ

 :لمزةيا ناالمعلو ي اةسجىااال صيلاعلىا

 hermes.com-media@efgق ةعأءمعالقةتأءإلةالم  أ|أ

  ياالجميل

  ج سأق ةعأءمغ عةلأوءسهصةست

hermes.com-melgammal@efgأ

 إبساءاالذ  

ءمج ة أمةأةغعللأبغعقعةتأءإلاء ةأأ ءمجةم  أه رم سأقاأدبةةة تأفحأهذءأءم  ةنأإمىأدمع أم ةةغو ل  أمنأب ناةأةلىأتةة  ل قاأهكعنأءمجمجعة 

 ءمج ةغو ل  أمننية  أءمجخغلف .أوهذهأءمغصةرةحةتأءمجغعلو أبةمج ةغو لأسأهعغ رأقوةجل وءمجؤبةرءتوءستةغرءه م  أوءاهاءلأوفر أءمنجعأأ

   عغاةأهعاأغ رأمؤكاةأوهخرجأةنأإ ءاةأءميةةرك ،أ فعل  أوإنجةأهع رأةنأ ؤة أءمجمجعة أملج ةةغو لأوءمك  رأمنأهذهأءمغعقعةتأمنأق ث

وءمجحغجلعنأأ حأدتةعءةأءمجة أوءمغصةرفةتأءمغحأةوامأةل اةأءمجنةف ةعنأءمحةم عنءمغذبذبأفأ–ءمحصةرأأ ةلىأتة  لأءمج ة أوم سأأ–وةيةجلأعم 

وءمغيةرةعةتأءمحةم  أوءمج ةغو ل  أوءمغنظ جةتأءمجخغلف .أوبنة أةل هأ وءمظرولأءسقغصةةاة أءمعةم أوءثثة أءمنةجج أةنأمركزأءمعجل أءمجحل  

أ.صح ح أفحأهة ةخأءمنيرأ رةحةتأءمجغعلو أبةمج غو لأوءمغحأهحهعخحأءمحذ أبأسأةفر أفحأءسةغجةاأةلىأءمغص ةن  حأةلىأءموة ئ
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