
 

في إتمام خدماتها االستتاتارية لقت اة استتحوا     تالمجموعة المالية هيرميس نجح
 « بنك عوده مقر« على »بنك أبو ظبي األول»
 

 

تمثل امتدادًا لسففلسففل   و 2021ل طاع الترويج وتغطي  االكتتاب بالمجموع  المالي  هيرميس خالل عام  التاسففع  تعد هذه الصففة    
عدد الصفة ات المفةذ  خالل عام وادد بجممال    ا ف قياسفيً   ايقمً لتح ق   2020خالل عام  نةذتها الشفرك   العمليات االسفتثمايي  الت  

 ملياي دوالي أمريك  1.7صة   تبلغ قيمتها اإلممالي   24
 

 

 2021مايو   5

 

أن قطاع أعلفت اليوم المجموع  المالي  هيرميس وه  المؤسففسفف  المالي  واالسففتثمايي  الرا د  ف  ااسففواة الفابففئ  والمبتد    

ظبي األول على   عملية استتتتت واك بنك أبوفي    ل.م.بنك عوده شية لاالستتتتت تتتتارأتم بنجاح خدماته    االكتتاب  وتغطية الترويج
 .االست واك بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية الالزمة إلتمام عملية )مصر(م .م.% من رأسمال بنك عوده ش100
 

 85.6قيمتها اإلجمالية   توالتي بلغ م )مصتر(.م.عوده شبنك أبوظبي األول بتجميع أصتول بنك  لعملية االستت واك تتيح  وستو  
منظومة أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصتتترفية  عالوة على ضتتتم  ، 2020 تى ديستتتمبر  مليار جنيه تقريبًا  

تاريخ طويل في ي ظى ببنك أبوظبي األول فرًعا، علًما بأن  53 تتبكة فروت ت تتمل من خالل  والخدمات المصتترفية لل تتركات  
ام ستتو  يستتاالم االستتت واك في زيادة  جم ونطو 1975 يث بدأ ن تتاطه في الستتوم المصتتر  عام   جمهورية مصتتر العربية

من   الستوم المصتر منه أ د أكبر البنوك األجنبية العاملة في  جعل و  يظبي األول في مصتر ب تكل كبير، وست  ن تاط بنك أبو
اعتباًرا من مليار دوالر أمريكي(   8.5مليار جنيه ) 130، وكلك بقاعدة أصتتتتول تتجاوز قيمتها التقديرية األصتتتتول جم   يث  

 .2020ديسمبر  
 

عن   الرئيس الماتارك لافا  التروي  وتطفية االتتتابات بالمجموعة المالية هيرميس   مقتف ى جادوفي ه ا الستيا  أعر   
أن    بيع أصتتتوله في الستتتوم المصتتتر ، ولفتفي  بنك عوده بدور فعال في مستتتاعدة المجموعة المالية اليرميس  بقيام  اعتزازه  

الستوقية في االضتطرابات ودعمه في مواجهة   ل.م.شالقاعدة الرأستمالية لبنك عوده تنمية عائدات االستت واك ستو  تخصت  ل
األول في الستوم المصتر  الك    بنك أبو ظبيتنمية التواجد المبا تر لستو  تستاالم عملية االستت واك في  ومن جهة أخرى  .لبنان

 .والو ما يجعل منه عصبًا رئيسيًا لالقتصاد المصر  المصرفي على السا ة اإلقليميةفي القطات يعد أ د أكفأ األسوام 
 

إتمام تأتي بعد  ،  يث  2021لقطات الترويج وتغطية االكتتاب بالمجموعة المالية اليرميس خالل عام  التاستعة وتعد الكه الصتفقة  
منك  في أستوام ال ترم األوستط و تمال أفريقياوأربعة عمليات لترتيب الدين  طرح عام أولي  وعمليتي  عمليتي دمج واستت واك  

خالل  19-على تجاوز اضتتتطرابات الستتتوم في ظل تفاقم أزمة فيروس كوفيدال تتتركة  . ويعكس كلك قدرة  مطلع العام الجار 
جميع األستوام التي في المجموعة المالية اليرميس الستت تارية التي تقدمها   تهادة على جودة الخدمات اكما يعد العام الماضتي  

 الدمج واالست واك وغيرالا.عمليات الدين وترتيب األسهم وصفقات وصفقات سوم رأس المال بما في كلك  ،تعمل بها
 

  .في العمليةوقد قامت المجموعة المالية اليرميس بدور المست ار المالي األو د لبنك عوده 

 
 —نهاي  البيان—

 
 

 عن المجموعة المالية هيرميس

 

دول  عبر أيبع قايات  ديث نشفف ت الشففرك  ف  السففوة المصففر  وتوسففعت على  13تحظى المجموع  المالي  هيرميس بتوامد مبابففر ف   

عاًما من اإلنجاز المتواصل لتصبح المؤسس  المالي  واالستثمايي  الرا د  ف  ااسواة الفابئ  والمبتد  . وتفةرد الشرك  بةريق عمل   35مداي 



 
موظف. وتتخّصص الشرك  ف  ت ديم باق  فريد  من الخدمات المالي  واالستثمايي   تتفوع بين الترويج وتغطي     5500ر من  محترف يضم أكث 

  .االكتتاب وإداي  ااصول والوساط  ف  ااوياة المالي  والبحوث واالستثماي المبابر بجميع أسواة الشرة ااوسط وبمال أفري يا

 

طالة قطفاع التمويل يير المصففففرف  تحفت مظلف  المجموع  المفاليف  هيرميس فايففانس  والت  تتولى إداي   قامت الشففففرك  بج  2015وف  عام  

أنشفففط  الشفففرك  ف  مجال التمويل يير المصفففرف   بما ف   لر أعمال بفففرك  المجموع  المالي  للحلول التمويلي  الت  ت دم خدمات الت مير 

إلى أعمال الشفرك  ف  مجاالت   لخدمات البيع بالت سفيط  باإلافاف    الصفغر  وبفرك  لاليوالتمويل  والتخصفيم  وبفرك  تفمي  للتمويل متفاه

والتمويل الع اي  من خالل بففرك  بداي   فضففالً عن خدمات الت مين الت  تم ت ديمها   PayTabs Egyptدلول المدفوعات من خالل بففرك   

وهو ما أثمر عن التوسع بصوي  مبابر    –مؤخًرا. ويعكس  لر استراتيجي  تفويع باق  المفتجات والخدمات وتفمي  التوامد الجغراف  للشرك   

 لمتحد  والواليات المتحد  اامريكي .ف  باكستان وكيفيا وبفجالدش ونيجريا وفيتفام والمملك  ا

 

     لمزيد من المعلومات يرمى متابعتفا على:  

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 hermes.com-media@efgقطاع العالقات اإلعالمي  | 

 

 مي الجمال

 واالتصاالتي يس قطاع التسويق 

hermes.com-melgammal@efg 

 

 إبراء الذمة

المثفال مفا يتعلق بتوقعفات اإلداي    المفاليف  هيرميس قفد أبففففايت ف  هفذا البيفان إلى أموي مسففففت بليف  من بيفهفا على سففففبيفل قفد تكون المجموعف 

فعلي    المسفت بلي  لننشفط  المختلة . وهذه التصفريحات المتعل   بالمسفت بل ال تعتبر د ا ق لمؤبفراتواالسفتراتيجي  وااهداف وفر  الفمو وا

طبيعتها تعد يير مؤكد  وتخرج عن إياد  الشفففرك   ويشفففمل   وإنما تعبر عن يؤي  المجموع  للمسفففت بل والكثير من هذه التوقعات من ديث

والمحتملون والظروف   أسفواة المال والتصفرفات الت  ي دم عليها المفافسفون الحاليونالتذبذب ف    –الحصفر   على سفبيل المثال وليس – لر

والتشفففريعات الحالي  والمسفففت بلي  والتفظيمات المختلة . وبفا  عليي يفبغ  على  االقتصفففادي  العام  وارثاي الفامم  عن مركز العمل  المحلي 

 .صحيح  ف  تاييخ الفشر حات المتعل   بالمست بل والت  ه توخ  الحذي ب ال يةرط ف  االعتماد على التصري  ال ايئ
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