المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية توقع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة  750مليون
جنيه مصري مع شركة مصر إيطاليا العقارية
الشراكة االستراتيجية مع شركة مصر إيطاليا العقارية تمثل إحدى ركائز استراتيجية المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية
الهادفة إلى التوسع بباقة خدماتها التمويلية في سوق العقارات التجارية المصري سريع النمو
القاهرة 5،أكتوبر 2021
أعلنت اليوم «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» ،الشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر،
عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة  750مليون جنيه مع شركة «مصر إيطاليا العقارية» بهدف إعادة تمويل مشروعها
الرائد «مول جاردن  »8التجاري.
يقع مشروع «مول جاردن  »8في القاهرة الجديدة ،ويضم مجموعة من العالمات التجارية الرائدة في مجال تجارة التجزئة وسلسلة
من المطاعم ،على مساحة  47ألف متر مربع.
وفي هذا السياق ،أوضح طالل العياط ،الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية ،أن الشراكة االستراتيجية
مع أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري مثل مصر إيطاليا تمثل أهم المحاور االستراتيجية التي تتبناها المجموعة
المالية هيرميس للحلول التمويلية الهادفة إلى إقامة الشراكات االستراتيجية مع أعمدة القطاعات االقتصادية في السوق المصري
لتلبية احتياجاتهم التمويلية المتزايدة .ولفت طالل العياط إلى أن قطاع العقارات التجارية يواصل االستفادة من معدالت الطلب
المرتفعة في ضوء النمو الملحوظ الذي يشهده سوق تجارة التجزئة المصري ،مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة جيدة للتوسع
بمحفظة الشركة.
وتعد شركة «مصر إيطاليا العقارية» من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالسوق المصري ،حيث تختص
بتطوير أفخر العقارات السكنية والتجارية والفندقية والترفيهية .وتضم أعمال الشركة مشروعات البوسكو العاصمة االدارية و
البوسكو سيتي القاهارة الجديدة ،وفينشي ،وفينشي ستريت مول بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،باإلضافة إلى مشروعات النوفا فيستا،
ومول جاردن  ،8ومجمع كايرو بيزنس بارك ،عالوة ً على مشروعات كاي سخنة ،وهيلتون العين السخنة.
ومن جانبه ،أشاد المهندس محمد هاني العسال ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية ،بالشراكة
االستراتيجية مع المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية باعتبارها تمثل جز ًءا جوهريًا من خطة الشركة الهادفة إلى تحقيق
أفضل عائد مع مواصلة اإلدارة المثلى لألصول العقارية فائقة الجودة المتميزة بقدرتها على تحقيق القيمة على المدى الطويل.
وأكد العسال على أن االتفاقية ستسمح للشركة بضخ استثماراتها الرأسمالية في مشروعات استراتيجية جديدة من أجل تحقيق خطط
النمو والتوسع التي تتبناها الشركة.
تأسست «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» خالل عام  2020تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة
المالية هيرميس بهدف دمج نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي ،سعيًا لتقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية للمؤسسات الكبرى
والشركات الصغيرة والمتوسطة.
نهاية البيان—

عن المجموعة المالية هيرميس
تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشرررر في  13دولة عبر أربع قارات ،حيث نشرررأت الشرررركة في السررروق المصرررري
وتوسرعت على مدار  37عا ًما من اإلنجاز المتواصرل لتصربح المؤسرسرة المالية واالسرتثمارية الرائدة في األسرواق الناشرةة والمبتدئة.
وتتخصرص الشرركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية
وتنفرد الشرركة بفريق عمل محترف يضرم أكثر من  5500موظف.
ص
واالسررررتثمراريرة ،تتنوع بين الترويج وتغطيرة االكتترا وإدارة األصررررول والوسرررراطرة في األوراق المراليرة والبحوث واالسررررتثمرار
المباشربجميع أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وفي عرام  2015قرامرت الشررررركرة برعطالق قطراع التمويرل غير المصرررررفي تحرت مظلرة المجموعرة المراليرة هيرميس فراينرانس ،والتي
تتولى إدارة أنشرررطة الشرررركة في مجال التمويل غير المصررررفي ،بما في ذلك أعمال شرررركة المجموعة المالية للحلول التمويلية
وشرركة تنمية للتمويل متناهي الصرغر وشرركة ياليو لخدمات الشرراء انن والدفع الحقًا ) ،(BNPLباإلضرافة إلى أعمال الشرركة
في مجاالت حلول المدفوعات والتمويل العقاري والتأمين .ويعكس ذلك اسرتراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد
الجغرافي للشررركة – وهو ما أثمر عن التوسررع بصررورة مباشرررة في باكسررتان وكينيا وبنجالدا ونيجريا وفيتنام والمملكة المتحدة
والواليات المتحدة األمريكية.
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عن مصر إيطاليا العقارية
شركة مصر ايطاليا العقارية هي أحد أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر ،والمطور لعدة مشروعات سكنية
وساحلية وتجارية وفنادق سياحية في جميع أنحاء مصر .تشمل المشاريع السكنية مثل البوسكو والنوفا فيستا و يينشى و البوسكو
سيتي القاهرة الجديدة ؛ تشمل المشاريع التجارية جاردن  8يينشى ستريت وتشمل المجمعات اإلدارية مجمع كايرو بيزنس بارك
و من المقرر أن يصبح مركز أعمال القاهرة الجديدة  ،وتشمل المشاريع الساحلية كاي السخنة بينما تشمل المشاريع الفندقية ؛
فندق هيلتون السخنة في كاي السخنة وهيلتون جاردن إن في كايرو بيزنس بارك.
إبراء الذمة

قرد تكون المجموعرة المراليرة هيرميس قرد أشررررارت في هرذا البيران إلى أمور مسررررتقبليرة من بينهرا على سرررربيرل المثرال مرا يتعلق بتوقعرات اإلدارة
واالسرتراتيجية واألهداف وفر النمو والمؤشررات المسرتقبلية لألنشرطة المختلفة .وهذه التصرريحات المتعلقة بالمسرتقبل ال تعتبر حقائق فعلية
وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمسرررتقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشرررركة ،ويشرررمل
ذلك– على سربيل المثال وليس الحصرر – التذبذ في أسرواق المال والتصررفات التي يقدم عليها المنافسرون الحاليون والمحتملون والظروف
االقتصرررادية العامة وانثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشرررريعات الحالية والمسرررتقبلية والتنظيمات المختلفة .وبناء عليه ينبغي على
القارئ توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

