نموا في اإلييادات بمعدل ساااا و  %30لتسااااج 1.3
المجموعة الماللةاة رةيسة تحقق ً
سلةلر ج ةه خالل اليبع األول سن علم  2021بفض قوة عملةلتهل التشغةلةة
األداء القوي للمجموعة المالية هيرميس يعكس النتائج االستثنائية التي حققها قطاعي بنك االستثمار والتمويل غير المصرفي

القلرية في  19سليو 2021
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤس س سسة المالية واالسسستثمارية الرائاأل في األسسسواة النابسسئة والم تائة – عن النتائج المالية
والتشسسليلية للربع األول من عام  ،2021حيث بللت اإليرادات  1.3مليار جنيه بمعال نمو سسسنوي  ،%30وذلك بفضسسل األداء اإليجابي
لمعظم القطاعات التشليلية خالل نفس الفترأل.
وفي هذا ال سسسياة أكا كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضسسسة ،أنه وبرغم العايا من التحايات التي ال يزال
يفرضسها الوباء ،فإن المجموعة المالية هيرميس م ستمرأل في جني ثمار تنوع نموذج أعمالها الذي نجحت في إنشسائه عل ماار سسنوات.
فلقا سسساهم نموذج األعمال الفريا في التلقلم ب سسرعة وسسسهولة مع هذه األوضسساع دائمة التطور ،حيث تمكنت المجموعة من تحقيق هذه
النتائج القوية بجميع القطاعات التشسسليلية خالل الربع األول من عام  ،2021وهو ما سسساهم في ترسسسيم المكانة الرائاأل التي تحظ بها
المجموعة المالية هيرميس كمؤس ة مالية واستثمارية رائاأل في األسواة النابئة والم تائة.
وقا سسسسساهم قطاع التمويل غير المصسسسسرفي بشسسسسكل ك ير في نمو إيرادات المجموعة خالل الربع األول من عام  ،2021حيث ارتفعت
إيرادات القطاع بمعال سسسنوي  %22لت لغ  441مليون جنيه ،كما بللت ن س ة م سساهمته في إيرادات المجموعة المالية هيرميس %35
خالل نفس الفترأل ،ماعو ًما بنمو نتائج أنشسطته التابعة ،حيث ارتفعت إيرادات بسركة "تنمية" بمعال سسنوي  %9لت لغ  321مليون جنيه،
وذلك عل خلفية ارتفاع م يعات الشسركة خالل نفس الفترأل ،بينما تضساعفت إيرادات بسركة "ڤاليو" للتمويل االسستهالكي بمعال يقترب
من ثالث مرات لت سسسسجسل  56مليون جنيسه وذلسك عل خلفيسة نمو محفظسة القروض وقساعساأل عمالء الشسسسسركسة .وارتفعست إيرادات خسامسات
التلجير التمويلي والتخصسسسيم التي يتم تقايمها من خالل بسسسركة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية" بن سسس سسسسنوية %30
و %110عل التوالي خالل نفس الفترأل بمسا يعسادل  56مليون جنيسه و 8مليون جنيسه عل التوالي ،بفضسسسسل ارتفساع األتعساب والساخسل من
الفائاأل خالل الربع األول من عام .2021
ومن جان آخر ،ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتلطية االكتتاب والوسساةة في األوراة المالية ( )Sell-Sideبمعال سسنوي %29
إل  296مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021وذلك عل خلفية التح سسسن الملحوي في أنشسسسطة القطاعين نتيجة تح سسسن أداء
أسسسواة المال .وقا تضسساعفت إيرادات قطاع الترويج وتلطية االكتتاب لتصسسل إل  42مليون جنيه ،ماعومة بارتفاع أتعاب الصسسفقات
التي قام بتنفيذها ،وقا بللت  8صسسسفقات خالل الربع األول من العام الجاري منفردًا .كما ارتفعت إيرادات قطاع الوسسسساةة في األوراة
المالية بمعال سسسنوي  %20لت لغ  255مليون جنيه عل خلفية النمو القوي في إيرادات القطاع من العمليات بال سسوة المصسسري خالل
نفس الفترأل.
وعل صسعيا آخر ،ارتفعت إيرادات قطاعي إدارأل األصسول واالستثمار الم ابر ( )Buy-Sideبمعال سنوي  %22لت جل  129مليون
جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021ماعومة بارتفاع إيرادات قطاع إدارأل األصول بن ة سنوية  %62لت لغ  99مليون جنيه بفضل
ارتفاع أتعاب اإلدارأل واألداء الخاصسسسسة بشسسسسركة ) .Frontier Investment Management (FIMبينما تراجعت إيرادات قطاع
االسسستثمار الم ابسسر بمعال سسسنوي  %34لت سسجل  29مليون جنيه ،حيث بسسهات نفس الفترأل من العام ال سسابق ت سسجيل أتعاب أداء نتيجة
عملية التخارج من بركة «.»Vezeeta
وارتفعت إيرادات أنشسطة أدوات الخزانة وعمليات سوة المال بمعال سنوي  %45لت جل  389مليون جنيه خالل الربع األول من عام
 ،2021وذلك عل خلفية ت سسجيل أرباح غير محققة من االسسستثمارات وتراجع الخ سسائر الناتجة عن فروة ترجمة األرصسساأل بالعمالت
األجن ية مقارنة بنفس الفترأل من العام ال ابق.
وتابع عوض أن بسركة "تنمية" التي تعمل تحت مظلة قطاع التمويل غير المصسرفي نجحت في تحقيق م يعات بقيمة  490مليون جنيه،
وهي أعل م يعات تحققها منذ انطالة أعمالها ،وهو ما يعا بهادأل عل المكانة القوية التي تحظ بها الشركة في مجال التمويل متناهي
الصسلر .وأضسا أن المجموعة واصسلت تنمية أعمال بسركة "ڤاليو" وذلك ع ر التوسسع بقاعاأل الشسركاء في أنحاء الجمهورية واالسستفادأل
من قاعاأل الم سستهلكين دائمة النمو في مصسسر .كما نجح قطاع الترويج وتلطية االكتتاب في إتمام  8صسسفقات جاياأل تتنوع بين أسسسواة
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األسسسهم وترتي الاين ،وهو ما سسساهم في نمو إيرادات قطاعي الترويج وتلطية االكتتاب والوسسساةة في األوراة المالية ()Sell-Side
وبالتالي ترسيم المكانة الرائاأل التي تحظ بها المجموعة المالية هيرميس كلفضل بنك استثمار باألسواة التي نعمل بها.
ومن ناحية أخرى ،تراجعت المصسسروفات التشسسليلية للمجموعة بمعال سسسنوي  %3لتصسسل إل  802مليون جنيه خالل الربع األول من
عام  ،2021حيث سسسساهم تراجع مخصسسسصسسسات الخ سسسائر االئتمانية الخاصسسسة بقطاع التمويل غير المصسسسرفي في الحا من أثر ارتفاع
مصروفات العاملين خالل الربع األول من عام  .2021وقا بلغ معال مصروفات العاملين إل إجمالي اإليرادات التشليلية  %46خالل
نفس الفترأل ،وهو ما يتوافق مع أهاا اإلدارأل للحفاي عل تلك الن ة عنا أقل من .%50
وتضاعف إجمالي أرباح التشليل بلكثر من ثالث مرات ليصل إل  453مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021ماعومة بالنمو
القوي في اإليرادات واستقرار المصروفات عنا نفس م تويات العام ال ابق.
ورغم ارتفاع مصروفات الضرائ المؤجلة ،بلغ صافي الربح  292مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021وهو ارتفاع سنوي
بن س ة  ،%223مقابل  90مليون جنيه خالل نفس الفترأل من العام ال سسابق .ويرجع ذلك األداء القوي إل النمو الملحوي في أرباح قطاع
ً
فضال عن استقرار المصروفات التشليلية.
التمويل غير المصرفي وخامات بنك االستثمار،
واختتم عوض أنه ال زال هناك العايا من المتليرات التي يصسسسع التن ؤ بها وتؤثرعل تطلعاتنا لعام  ،2021إال أن المجموعة سسسسو
تواصسل تعظيم االسستفادأل من قاراتها الشساملة في مختلف عملياتها التشسليلية واالسستفادأل من التح سن الملحوي في ال يئة المحيطة بعملياتها،
وتلقلم الم ستهلكين مع األوضساع الحالية المرت طة بفيروس (كوفيا .)19 -كما سستواصسل اإلدارأل مراق ة تطورات ال سوة بحذر من أجل
ضسمان تعظيم القيمة لجميع الم ساهمين باسستمرار ،فض ً
سال عن ضسمان الحفاي عل صسحة وسسالمة المويفين باعت ارهم الركيزأل األسساسسية
لتحقيق هذه النتائج االستثنائية والنجاحات الم تمرأل.
—نهاية ال يان—
لالةالع عل تقرير النتائج المالية بالكامل والحصسول عل ن سخة إلكترونية من القوائم المالية للشسركة عن الفترأل المالية المنتهية في 31
مارس  ،2021يرج زيارأل الموقع اإللكتروني ع ر هذا الرابط.
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عن المجموعة المللةة رةيسة
تحظ المجموعة المالية هيرميس بتواجا م ابسر في  13دولة ع ر أربع قارات ،حيث نشلت الشركة في ال وة المصري وتوسعت عل
ماار  35عا ًما من اإلنجاز المتواصسل لتصس ح المؤسس سة المالية واالسستثمارية الرائاأل في األسسواة النابسئة والم تائة .وتنفرد الشسركة بفريق
وتتخصس سل الشسسسركة في تقايم باقة فرياأل من الخامات المالية واالسسسستثمارية ،تتنوع بين
عمل محتر يضسسسم أكثر من  5500مويف.
ا
الترويج وتلطية االكتتاب وإدارأل األصسول والوسساةة في األوراة المالية وال حوث واالسستثمار الم ابسر بجميع أسسواة الشسرة األوسسط
وبمال أفريقيا.
وفي عام  2015قامت الشسركة بإةالة قطاع التمويل غير المصسرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس ،والتي تتول إدارأل
أنشسطة الشسركة في مجال التمويل غير المصسرفي ،بما في ذلك أعمال بسركة المجموعة المالية للحلول التمويلية التي تقام خامات التلجير
التمويلي والتخصسسيم ،وبسسركة تنمية للتمويل متناهي الصسسلر ،وبسسركة ڤاليو لخامات ال يع بالتق سسيط ،باإلضسسافة إل أعمال الشسسركة في
مجاالت حلول المافوعات من خالل بسسركة  PayTabs Egyptوالتمويل العقاري من خالل بسسركة بااية ،فضسسالً عن خامات التلمين
مؤخرا .ويعكس ذلك اسسسستراتيجية تنويع باقة المنتجات والخامات وتنمية التواجا الجلرافي للشسسسركة – وهو ما أثمر عن
التي تم تقايمها
ً
i
التوسع بصورأل م ابرأل في باك تان وكينيا وبنجالدش ونيجريا وفيتنام والمملكة المتحاأل والواليات المتحاأل األمريكية.
لمزيا من المعلومات يرج متابعتنا عل :
لمزيد سن المعلوسلت ييجى االتصلل على:
قطاع العالقات اإلعالمية | media@efg-hermes.com
سي الجملل
رئيس قطاع الت ويق واالتصاالت
melgammal@efg-hermes.com
إبياء الذسة

قا تكون المجموعة المالية هيرميس قا أبسسارت في هذا ال يان إل أمور م سستق لية من بينها عل سسس يل المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارأل
واالسستراتيجية واألهاا وفر النمو والمؤبسرات الم ستق لية لننشسطة المختلفة .وهذه التصسريحات المتعلقة بالم ستق ل ال تعت ر حقائق
فعلية وإنما تع ر عن رؤية المجموعة للم سستق ل والكثير من هذه التوقعات من حيث ة يعتها تعا غير مؤكاأل وتخرج عن إرادأل الشسسركة،
ويشسمل ذلك– عل سس يل المثال وليس الحصسر – التذبذب في أسسواة المال والتصسرفات التي يقام عليها المناف سون الحاليون والمحتملون
والظرو االقتصسادية العامة واثثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشسريعات الحالية والم ستق لية والتنظيمات المختلفة .وبناء عليه
ين لي عل القارئ توخي الحذر بلال يفرة في االعتماد عل التصريحات المتعلقة بالم تق ل والتي هي صحيحة في تاريم النشر.

 iباأت المجموعة المالية هيرميس أعمالها في ال وة الفيتنامي من خالل براكة استراتيجية مع  ACBSفي مايو 2019
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