
                                   
 

 

  لالستحولذلتفاقاة    يوقع  ها ماسللمالاة   قللمجموعةمصن  لليااي     صندوق   تحالف

 للع بي لالستثمار بدك أسهم من% 76على 

 

 2021مايو  20للقاه ة في  

ية عن توقيع اتفاق( HRHOالقابضننة ودو  الروةصننة الم ننس ة المجموعة المالية هيسريس صننوق م ر ننس اليننيا      تحالف أعلن اليوم

 بما  حوافق رع   رلياة جويه 5لروك إل  از ا ة ةأسنما   عن طس ق    ("الروك"بوك االسنحمماة الرسب  وأسنم   % رن 76ح نة  السنححوا  عل  ل

 لقانون الرووك الم س .القانونية المحطلرات 

رليون  423تقوم المجموعة المالية هيسريس باالدححاب ف  عق  سننوي  ح  توفيا ال ننفقة رن إال  إصننقاة أسننم  ز ا ة ةأع الما  عل  أن  

بقيمة إجمالية ترلغ الز ا ة رليون سنم  رن أسنم   207باالدححاب ف  عق   قوم صنوق م ر نس الينيا     ،رلياة جويه 2.55بقيمة إجمالية  سنم  

 . جويه لليم  6.03،   لك بيرس ويهرلياة ج 1.25

  ليما  ،%51بح ننة  رينناه  ف  بوك االسننحمماة الرسب  أدرس ت ننرا المجموعة المالية هيسريس أن ما   الز ا ة ةأع  رن المقسة برق توفيا   

إتمام برق المحرقية % 24ح ننة   ححفظ المينناه  السسيينن  الحال  بوك االسننحمماة القور  ب بيوما   ،%25بح ننة  صننوق م ر ننس اليننيا    

 .االنحماء رن إجساءات ز ا ة ةأع الما قرل   ينالحالي ح ة رياهم  األقلية االسححوا  عل  

اسنحيفاء عل  أن  ح  توفيا ال نفقة برق  2021را و  19 افق رجلس الوزةاء عل  صنفقة االسنححوا  إال  اجحماعه أرس األةبراء الموافق   قق  

 الروك المسدز  الم س .المخح ة  عل  ةأسما روافقات الجمات السقابية  عق  رن الشس ط الميرقة تلرية 

إن إنجاز صننفقة بوك    ،قالت  . هالة اليننريق  ز سة الحخطيو  الحومية االقح ننا  ة  ةسيس رجلس إ اةة ال ننوق م اليننيا   ف  هاا اليننيام  

االسنحمماة الرسب   رسس الق ة الحقيق  ل نوق م ر نس الينيا   المحممل ف  تطو س  اسنحتال   ترألي  األصنو  المملودة للق لة بشنسل أرمل، 

ع   المحممل ف  تحقيق نمو اقح نننا   قاس  عل  المرسفة  تحقيق الححو  السقم   ةف  2030دما  حماشننن  رع المقي المالن رن ة  ة ر نننس  

  تحيين بيئة األعما   تحقيق الشمو  المال .  الحوظيف ةجة رس نة  توافيية االقح ا ،  ز ا ة ررقالت 

هقاي  الس ى بين رؤسنينات الق لة، حين قام ال نوق م الينيا   بق ة  ف   أضنافت أن صنفقة بوك االسنحمماة الرسب  ترسز الحسارل ف  األ 

لق لة،  تحقيق  المملودة لصننو   األرواسق عل  أصننل رن ترألي  الروك للرمل عل  تطو س   جاب ريننحممس رن القطاا الخال للشننسادة ف  ال

المسسنورة    ةلالسنحفا ة رن الرواسق المحوقرة لرملية إعا ة الميسلة  الخطة الطموحف  الروك  ا  روافع لروك االسنحمماة القور  الا  سنيألل ريناهم  

 له بالشسادة رع القطاا الخال.

ن ها  الخطوة سنحيناه  ف  تحينين المؤشنسات المالية  االقح نا  ة لروك االسنحمماة الرسب ،   ع  ققةته الحوافينية ف   أأدقت  ز سة الحخطيو  

الينوم الم نسف ،  الحوافق رع الضنوابو ال نا ةة عن الروك المسدز  الم نس ، عرس االسنحفا ة رن إرسة ال نوق م الينيا    المجموعة  

 الشسداء الجق  ف  الروك. ،المالية هيسريس

نحاج تفريل بس تودوالت الحرا ن الموقرة بين صنوق م ر نس الينيا   رع أجمزة الق لة     رق أن نجاح عملية بوك االسنحمماة الرسب    أشناةت

المخحلفة  روما بوك االسننحمماة القور  لجاب اسننحمماةات لالسننحفا ة رن رحفألحه السريسة رن األصننو   االسننحمماةات،   رسس الحساتف بين 

 االسحمماةات للمشس عات الحسورية.أجمزة الق لة المخحلفة بالحوييق رع رجلس الوزةاء لحيميل جاب 

ف  تسو ن شننسادة حيو ة    رحوة   ة   تلربأن االتفاقية رو     الفقاة ةسيس رجلس إ اةة المجموعة المالية هيسريس، أشنناةت    رن جمحما

 .األسنوام الواشنئة  المرحقسةالمؤسنينة المالية  االسنحمماة ة الساسقة ف   باعحراةها  صنوق م ر نس الينيا    المجموعة المالية هيسريس بين  

 ترز ز   ة     ،توظيف إرسانات الومو الواعقة الح   حأل  بما   تطو س الروكبمقي الس ى  الحرا ن المشنحسك   حقة   عل  تقوم ها  الشنسادة  

 تطلرما   الفقاة   ت أدقالمقرلة. الشنمو  المال  إال  الينووات  أجوقة الححو  السقم   ححقيق لف   ع  جمو  الحسورة الم نس ة  فرا   بشنسل  

  ححاى به للحرا ن بين شسدات القطاا الخال الم س   صوق م ر س الييا   إال  الفحسة المقرلة. انمو ج  ها  الشسادة  ألن تممل



                                   
 

 

ن الشنسادة رع المجموعة المالية هيسريس القابضنة، بوك االسنحمماة الساسق ف   إ ،قا  أ من سنليمان السسيس الحوفيا  ل نوق م ر نس الينيا   

رع  االسنحمماة الرسب ، تينحمقي اقحوال الفسل الواعقة للومو بالقطاا الم نسف  الم نس    لك تماشنيا  ر نس  األسنوام الواشنئة، ف  بوك  

ن ها  ال فقة تممل أتوجه الق لة نحو الحوسع ف  الشمو  المال   االسحفا ة رن الحسوولوجيا المالية للوصو  لشساسا أ سع رن المجحمع.  أدق  

إلق شنسادات رع القطاا الخال، لسفع ريناهمحه ف  الومو االقح نا    ترألي  الراسق عل  األصنو   ا لق ة ال نوق م ف  عالرة فاةقة تجينيق  

 المملودة للق لة لخلق ثس ات ريحقارة لألجيا  القا رة.

مو أحق المسونات األسناسنية لمحافظ ال نوا  ق الينيا  ة حو  الرال ، لما له رن   ة رحوة  ف  الو  هو  أضناي سنليمان أن القطاا الم نسف  

الحوجه االسننحساتيج  للروك سننيستسز عل  تمو ل الشننسدات ال ننتيسة  المحوسننطة  تطو س القاعقة ن أاالقح ننا   بشننسل عام.  أضنناي  

ا  الحسوولوجية بمقي توسيع قاعقة الخقرات لخقرة المز ق رن الرمالء،  باألإص برق ز ا ة ةأسما  الروك ليحوافق رع المحطلرات الح  اشحسطم 

نحاسج بس تودو  الحرا ن رع بوك االسننحمماة القور   سننيسون هواك المز ق    أصننفقة االسننحمماة الرسب  ه  ن ألجق ق.   دس  قانون الرووك ا

 ف  الفحسة المقرلة.

 أعسب دس   عوض السسيس الحوفيا  للمجموعة المالية هيسريس، عن اعحزاز  بالقإو  ف  شننسادة رع صننوق م ر ننس اليننيا   ف  صننفقة  

االسنححوا  عل  ح نة حادمة بروك االسنحمماة الرسب ،  ه  أ ل  اسنحمماةات ال نوق م  أبسز إنجازات المجموعة المالية هيسريس،  الح   

أعسب عوض عن تفا له بميننحقرل  دماتققم باقة رحسارلة رن الخقرات المالية. شننارلة  إل  روألورة ر ننسفية    سننحينناه  ف  تحو ل المجموعة

،  دالك اعحزاز  بحوفيا صنننفقة تققة قيمحما بملياةات الجويمات ف  أحق أبسز قطاعات الينننوم  بما  أل تحر نننس  فسل الومو الواعقة الح  

ا لما  حأل  به رن إرسانات  فسل ن   مو  اعقة. الم س ، نألس 

 أضناي عوض أن صنفقة االسنححوا  سنحممس عن  إو  المجموعة المالية هيسريس ف  رجا  الخقرات الم نسفية ف  إطاة االسنحساتيجية الح  

المققرة،  الح  سننناهمت ف  تسسنننية رسانة المجموعة باعحراةها المؤسنننينننة الساسقة ف  تقق   المالية تحرواها لحوو ع باقة الموحجات  الخقرات  

ا ف  ترز ز ققةة  ال ا بذن ها  االسننحساتيجية سنناهمت أ ضنن  خقرات المالية المحسارلة  تحأل  بحواجق قو  ف  األسننوام المرحقسة  الواشننئة، علم 

المجموعة عل  إلق  ترألي  القيمة لجميع األطساي  ات الرالقة عل  السغ  رن رخحلف الححق ات الح  شنننمقتما الينننووات األإيسة  أبسزها  

 (.19 –ع ودوفيق انحشاة فيس 

ا، عل  أن  ح  إتمام تلك ال نفقة إال  السبع المالن رن المينرقة  رن المقسة أن ترمل جميع أطساي ال نفقة عل  اسنحيفاء الشنس ط   المحرقية فوة 

 .2021عام 

 – نما ة الريان  –

 

 عن للمجموعة للمالاة ها ماس

عرس أةبع قاةات، حين نشننذت الشننسدة ف  اليننوم الم ننس   توسننرت عل    لة   13تحأل  المجموعة المالية هيسريس بحواجق رراشننس ف   

ا رن اإلنجاز المحواصل لح را المؤسية المالية  االسحمماة ة الساسقة ف  األسوام الواشئة  المرحقسة.  توفس  الشسدة بفس ق عمل   35رقاة  عار 

الخقرات المالية  االسحمماة ة، تحووا بين الحس  ج  تتطية    روظف.  تحخّ ص الشسدة ف  تقق   باقة فس قة رن  5500رححسي  ض  أدمس رن  

  .بجميع أسوام الشسم األ سو  شما  أفس قيا االدححاب  إ اةة األصو   الوساطة ف  األ ةام المالية  الرحوث  االسحمماة المراشس

ة هيسريس فا ونانس،  الح  تحول  إ اةة  قارت الشننننسدة ب طالم قطناا الحمو ل غيس الم ننننسف  تحنت رأللنة المجموعة المنالين  2015 ف  عام  

الح  تققم إقرات الحذجيس  أنشنننطة الشنننسدة ف  رجا  الحمو ل غيس الم نننسف ، بما ف   لك أعما  شنننسدة المجموعة المالية للحلو  الحمو لية

إل  أعما  الشننسدة ف    فة، باإلضنناحمو ل االسننحمالد لخقرات ال  شننسدة لاليو ، شننسدة تومية للحمو ل رحواه  ال ننتس الحمو ل   الحخ نني ،

رن إال  شنننسدة بقا ة، فضنننال  عن إقرات   الحمو ل الرقاة     PayTabs Egyptرن إال  شنننسدة   االلسحس نية  رجاالت حلو  المقفوعات

ا  الحذرين ا أثمس عن  هو ر  –.   رسس  لك اسنحساتيجية توو ع باقة الموحجات  الخقرات  تومية الحواجق الجتساف  للشنسدة الح  ت  تقق مما رؤإس 

  المملسة المححقة  الوال ات المححقة األرس سية. iالحوسع ب وةة رراشسة ف  باديحان  ديويا  بوجال ش  نيجس ا  فيحوام

     لمز ق رن المرلورات  سج  رحابرحوا عل :  

 :لمزيو من للمعلومات ي جى لالتصال على

 hermes.com-media@efgقطاا الرالقات اإلعالرية | 

mailto:media@efg-hermes.com
http://www.twitter.com/efghermes
https://www.youtube.com/user/EFGHermesHolding
https://www.linkedin.com/company/efg-hermes/
http://www.facebook.com/efghermes


                                   
 

 

 مي للجمال

 ةسيس قطاا الحيو ق  االت االت

hermes.com-melgammal@efg 

 عن صدوق  مص  لليااي 

 تشننجيع     لم ننسإل  اليننوم ا  الخالالقطاا جاب اسننحمماةات  بمقي  2018عام (  TSFEواليننيا    ر ننس تذسننس صننوق م 

 .الوطو القح نا  دفاءة تلك األصنو  بما  يناه  ف  نمو ا ة قيمبمقي ترألي   لمملودة للق لة  ا ف  األصنو   االسنحمماة المشنحسك

  القطاا الخال عل  ال ننريق ن بالحرا ن رع ريننحممس إ اةتما   لمملودة للق لةا األصننو  ترألي  قيمة  يننر  ال ننوق م إل   

ما  يننما بز ا ة الراسق عل  تلك االسننحمماةات إلنراش إز وة الق لة  المينناهمة ف  االةتقاء بميننحوى  بالمحل   الرالم ،   لك 

  حيا له الرمل بذسننلوب القطاا الخال   فق ا للقوانينرن إال  قانون  رمل  ال ننوق م  جق س بالادس أن   رريشننة األجيا  القا رة.

 اللواسا الحوأليمية الخاصننة بشننسدات القطاا الخال.  تحضننمن أهقي ال ننوق م االسننحمماة ف  ال ننفقات الح  رن شننذنما إلق 

المز ق رن فسل الرمل الجق قة للشننراب إل  جانب األ  ات الالزرة لحشننجيع القطاا الخال عل  المينناهمة ف  تومية االقح ننا   

بقء  رن تسديز  االسنحمماة   ف  رخحلف المجاالت، دما  رمل صنوق م ر نس الينيا    فق ا ألفضنل المماةسنات الرالمية  .الم نس 

جمرية الباإلضننافة إل   باإلشننساي عل  ال ننوق م   اةة اإلرجلس  قوم   . الحودمةااللحزام بمرا ئ الواضننا  الموضننرو  حح  

 (.IFSWFل وا  ق المس ة الييا  ة والرالم  الموحقى ء المشاةدين ف  ، دما  رق صوق م ر س الييا   أحق األعضاالرمورية

 www.tsfe.comالموقع اإللسحس ن :  

 لمز ق رن المرلورات،  سج  الحواصل رع:

 لألستاذة/ إيمان همام

 لالسحشاةات  Ideatorsالمؤسس  السسيس الحوفيا  لشسدة 

 gadelhak@ideatorsconsulting.comالرس ق اإللسحس ن :  

 
i  بقأت المجموعة المالية هيسريس أعمالما ف  اليوم الفيحوار  رن إال  شسادة اسحساتيجية رعACBS  2019ف  را و 

mailto:melgammal@efg-hermes.com
http://www.tsfe.com/
mailto:gadelhak@ideatorsconsulting.com

