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نتائج قوية للربع الثالث على التوالي،  ق  ي حقواصل ت ت القابضة    هيرميس  المالية  المجموعة

   2021 عام من أشهر  9 أول  خالل % 26بمعدل سنوي  ربحال  صافيوتنجح في تنمية 

 القابضة القطاعات التشغيلية بالمجموعة المالية هيرميسلجميع  اإليجابي األداءالربع الثالث من العام الحالي  خالل القوية النتائج  تعكس

 

 2021نوفمبر  17

 

 نتائجال عن والمبتدئة   الناشةة ة  األسةةوا  في  الرائدة  واالسةةتثماةية  المالية  المؤسةة ةةةالقابضةةة    هيرميس المالية  المجموعة  اليوم أعلنت

مصةحوباا بنمو   %8 بمعدل سةنو  نمو وهو جنيه  ملياة 4 اإليرادات بلغت حيث   2021 عام  من أشةرر 9 أولخالل   والتشةغيلية المالية

 .ملياة جنيه 1.1% ليصل إلى 26صافي الربح بمعدل سنو  

  

نجحت في  الرئي ةةةية  القطاعات أن   القابضةةةةة  هيرميس المالية للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  عوض كريم أوضةةةح  ال ةةةيا  هذا وفي

ا ولعبت قو ال  ئراأداة  واصةلم األسةوا  الناشة ة  في  ةالرائد  واالسةتثماةية  المالية  المؤسة ةة  باعتباةهاة الشةرةة  مكان  ترسةي  في  حيوياا  دوةا

  شةرةة حيث اةتفعت الم ةاهمة اإليجابية ل  اسةتثنائية  نتائج ت ةجيل واصةل  المصةرفي  غير التمويل قطاع أنعوض    وأضةا .  والمبتدئة

 جنيه  ملياة  3.5 التمويالت  محفظة  قيمة بلغت  حيث  المجموعة  نتائجتعزيز   في الصةغر متناهي التمويل خدمات  في المتخصةصةة  تنمية

 للشةراء الرائدة  المالية الخدمات تكنولوجيا  منصةة  «ڤاليو» شةرةة نجحت ذلك  إلى  باإلضةافة.  تأسةي ةرا منذ  سةجلته م ةتو  أعلى  وهو

 قاعدة  تنميةفضةالا عن    المتاجر من  شةرةائرا بشةبكة  التوسةع يف  والحائزة على العديد من الجوائز التقديرية   (BNPL) الحقا والدفع اآلن

 سةةةةعادته عن  عوض  أعرب  (Sell-Side) المالية  األوةا  في والوسةةةةا ة االةتتاب وتغطية الترويج  قطاعي صةةةةعيد علىو. ءعمالال

 بقيمةةأشةةةةرر وذلةك   3ألول مرة خالل    صةةةةفقةات 9  إتمةام  في  العمةل  فريق  نجح  حيةث االةتتةاب   وتغطيةة  الترويج  لقطةاع  المتميز بةاألداء

من قبل قطاع الوسةةةا ة ة الرائلة قدةالو التشةةةغيلية القطاعات قوة على شةةةرادةبمثابة  اإلنجازيعد ذلك و. دوالة ملياة 2.6بلغت   إجمالية

 .المال أسوا  مجال في الناجحة الصفقات من سل لة تنفيذ على

 

 نمو ضةوء في  جنيه   مليون  356  األقلية  وحقو  الضةرائ  خصة  بعد الربح صةافيبلغ     2021من عام   الثالثربع نتائج الإلى  بالنظر  

التي شةةةردت نجاط قطاع ووهو تراجع سةةةنو  مقاةنة بنفس الفترة من العام ال ةةةابق    الفترة نفس خالل  جنيه  ملياة  1.2إلى   اإليرادات

ت ةةجيل  باإلضةةافة إلى    Vortex III  شةةرةة من  التخاةج إتمام  بعدمليون جنيه   349بقيمة   داءأتعاب  أت ةةجيل االسةةتثماة المباشةةر في  

 .خالل نفس الفترة من العام الماضي (seed capital) أةباط غير محققة ناتجة عن إعادة تقيي  لرؤوس األموال المبدئية

 

  406  لتبلغ%  45  سةةةةنو   بمعةدل(  Sell-Side)  ةتتةابالوسةةةةا ةة في األوةا  المةاليةة والترويج وتغطيةة اال  قطةاعي  إيرادات  اةتفعةتو

 االةتتاب  وتغطية الترويج  قطاع صةةعيد علىف.  نلقطاعيل  االسةةتثنائي  باألداء  مدعومة  الجاة   العام منالربع الثالث  خالل جنيهمليون 

ا اإليرادات شةةةردت   عن  االسةةةتشةةةاةات أتعاب اةتفاع خلفية على جنيه  مليون  107  إلى لتصةةةل  %184 سةةةنو  بمعدل  ملحوظاا نموا

  299إلى   المالية  األوةا  في الوسةةةا ة  قطاع  إيرادات  اةتفعتةما . الفترة هذه خاللالتي ت  تنفيذها  الصةةةفقات عدد وةذلك الصةةةفقات

  الوسةةةا ة  قطاع بإيرادات القو  النمووذلك على خلفية   %23وهو نمو سةةةنو  بمعدل   2021 عام منالربع الثالث  خالل جنيه مليون

 .(structured products) ريكلةالم   المنتجات من اإليجابي المردود  وةذلك والكويت مصر  أسوا  في

 

  115 لت ةةجل%  74 سةةنو  بمعدل( Buy-Side) المباشةةر  واالسةةتثماة  األصةةول إداةة  قطاعي إيراداتمن ناحية أخر   تراجعت و

  349بقيمة   داءأتعاب  أ  وذلك على خلفية نجاط قطاع االسةةتثماة المباشةةر في ت ةةجيل من العام الجاة الربع الثالث خالل  جنيه مليون

إيرادات قطاع االسةةتثماة المباشةةر بلغت و. العام الماضةةيخالل نفس الفترة من  Vortex III  شةةرةة من  التخاةج إتمام  بعدمليون جنيه 

% 32. ومن ناحيةة أخر   اةتفعةت إيرادات قطةاع إداةة األصةةةةول بمعةدل سةةةةنو  2021عام من  الربع الثةالث  خالل مليون جنيةه   29

 .(FIM) بشرةة الخاصة اإلداةة أتعاب اةتفاع بفضل 2021من عام الربع الثالث مليون جنيه خالل  86لت جل 

 

  507 لتبلغ% 52سةةةةنو    بمعدل  2021 عام  منالربع الثالث   خالل المصةةةةرفي  غير  التمويل  قطاعإيرادات    اةتفعتومن جان  آخر   

قد اةتفعت إيرادات شةةرةة و. "ڤاليو"  شةةرةةوةذلك الم ةةاهمة اإليجابية ل"  تنمية"  شةةرةة إيرادات نمو  بفضةةل ذلك ويأتي.  جنيهمليون 

 وتنميةة  المبيعةات  خطط  بتكثيف  ةمةدفوعة    2021خالل الربع الثةالةث من عةام    جنيةهمليون   355% لت ةةةةجةل  36بمعةدل سةةةةنو    "تنميةة"
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  وذلك على جنيةه مليون 97 لتبلغ مرات ثالثأةثر من بة " ڤاليو"  شةةةةرةة إيرادات تضةةةةاعفةت  ةمةا. خالل تلةك الفترة التمويالت  محفظةة

 .2021 عام منالربع الثالث  خالل  األةباطخلفية نمو محفظة العمالء وتح ن هوامش  

 

   2021 عام  منالربع الثالث   خالل  جنيهمليون   156 لت ةةةجل% 58 سةةةنو  بمعدل المال  سةةةو  وعمليات الخزانة  إيراداتوتراجعت  

  غير  أةباطت جيل    مقابل (seed capital)  لرؤوس األموال المبدئيةخ ائر غير محققة ناتجة عن إعادة تقيي   ت جيل ذلك على خلفية  و

 .الماضي العام من  الفترة نفسخالل  محققة

 

مدفوعة    2021  عام منمليون جنيه خالل الربع الثالث    760% لت ةجل 14بمعدل سةنو    للمجموعة  التشةغيلية المصةروفاتتراجعت  و

سةةاس  أ  وهو انخفاض على ٪44التشةةغيلية عند ن ةةبة  . وجاء معدل مصةةروفات العاملين إلى اإليرادات  العاملين  مصةةروفاتبتراجع  

مليون   356 ليبلغ% 16 سةنو  بمعدل  األقلية  وحقو   الضةرائ  خصة  بعد الربح صةافيتراجع  . وعلى هذه الخلفية  سةنو  وةبع سةنو 

االسةتثنائية التي سةجلرا قطاع االسةتثماة المباشةر خالل الربع    داءتعاب األأوفي حالة اسةتبعاد   .2021من عام الربع الثالث   خالل  جنيه

خالل الربع الثالث من عام   %387  سةةنو   بمعدل  األقلية  وحقو  الضةةرائ  خصةة  بعد حصةةافي الرب   ةةيرتفعف   2020الثالث من عام 

2021. 

 

تبناها تة التي  سةتراتيجياال مع يتماشةىأحرزته الشةرةة خالل الفترة الماضةية وهو ما   الذ  لتقدمباسةعادته  عن  عوض في الختام  أعرب  و

 العربي االسةتثماة بنك على  االسةتحواذ عملية إتمام بعدوذلك     مصةرال ال ةو  في شةامل لبنك لتحولا  إلى  رد ت  والتيالشةرةة القابضةة 

(AIB)  تنويع لاعبر   لم ةةاهمينل  قيمةتعظي  العلى   الشةةرةة قدةة  تعزيز في سةةت ةةاه وهي الخطوة التي    نتراءوشةةكت على االأالتي

 األعمالوقادة   الم تثمرين ةباةعمالئنا من ت مباشرة مع مقابالعقد    إلى أتطلع  ذلك  إلى  ضافةإلاب.  الخدمات التي تقدمراالفريد في باقة  

  دبي في" والذ  سةةةةيعود من جديد One on One" نوعه  من األةبروذلك على هامش المؤتمر االسةةةةتثماة     من جميع أنحاء العال 

قدةة الشةةرةة   من ثقة علىإننا     وبوجه عام.  الطبيعيةوعودترا إلى حالترا   ال ةةو   ظرو   وذلك على خلفية تح ةةن 2022 عامخالل 

 من  االسةتفادةظل م ةاعينا الم ةتمرة لتعظي    فيعلى مواصةلة تحقيق هذه النتائج اإليجابية خالل الفترة المتبقية من العام الحالي  وذلك 

من الخدمات المالية واالسةةتثماةية التي   والباقة المتنوعة والشةةاملةالتي تنفرد برا المجموعة المالية هيرميس    القوية التشةةغيلية قدةاتال

 تقدمرا الشرةة.

 

 —نراية البيان—

  30 في المنترية المالية الفترة  عن للشرةة المالية القوائ  من إلكترونية ن خة على والحصول  بالكامل المالية النتائج تقرير على لال الع

 .الرابط هذا عبر  اإللكتروني الموقع زياةة يرجى  2021سبتمبر 

 

  

https://efghermes.com/ar/
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 هيرميس المالية المجموعة عن

 

  قاةات   أةبع  عبر دولة  13 في  مباشةةر  بتواجد (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD ةود) هيرميس  المالية  المجموعة تحظى

ا  37 مداة  على وتوسةعت  المصةر   ال ةو   في  الشةرةة  نشةأت  حيث  واالسةتثماةية المالية  المؤسة ةة لتصةبح  المتواصةل اإلنجاز من  عاما

  تقدي  في  الشةرةة وتتخصةص .  موظف  6000  من أةثر يضة   محتر  عمل  بفريق  الشةرةة وتنفرد.  والمبتدئة  الناشة ة  األسةوا   في الرائدة

 المالية األوةا  في  والوسةةةةا ة األصةةةةول  وإداةة  االةتتاب وتغطية الترويج بين  تتنوع  واالسةةةةتثماةية   المالية الخدمات  من فريدة  باقة

 .أفريقيا  وشمال األوسط  الشر   أسوا  بجميع  المباشر واالستثماة والبحوث

 

  تتولى والتي  فةاينةانس   هيرميس المةاليةة  المجموعةة  مظلةة  تحةت  المصةةةةرفي  غير التمويةل  قطةاع  بةإ ال   الشةةةةرةةة قةامةت  2015  عةام وفي

 أعمال إلى باإلضةافة  والتخصةي   والتأجير  الصةغر متناهي  التمويل أعمال ذلك في بما   (BNPL) الحقاا والدفع اآلن  الشةراء أنشةطة إداةة

  المنتجات باقة تنويع  اسةةةتراتيجية ذلك  ويعكس. والتأمين  العقاة   والتمويل  (BNPL) الحقاا والدفع اآلن الشةةةراء مجاالت في الشةةةرةة

 ريا يونيج وةينيا  وفيتنام وبنجالدش  باة تان في مباشرة بصةوةة التوسةع  عن  أثمر ما وهو – للشةرةة  الجغرافي التواجد  وتنمية والخدمات

 .األمريكية المتحدة والواليات المتحدة والمملكة

 

     لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على: 

 :على االتصال يرجى المعلومات  من لمزيد

 HERMES.com-PublicRelations@EFG|  العامة العالقات قطاع

 الجمال مي

 واالتصاالت الت ويق قطاع  ةئيس

hermes.com-melgammal@efg 

 

 التطلعية  البيانات  حول مالحظة

 

  االسةةةتراتيجية   واألهدا   اإلداةة  توقعات  حول  بيانات  مثل  تطلعية   بيانات  القابضةةةة  هيرميس  المالية  المجموعة  تصةةةدة  قد  الصةةةحفي   البيان هذا  في

 بةاألحةداث  يتعلق  فيمةا  المجموعةة  إيمةان  فقط  تمثةل  ذلةك  من  بةدالا   ولكنرةا  تةاةيخيةة  حقةائق لي ةةةةت  التطلعيةة   البيةانةات  هةذه. األعمةال  وآفةا   النمو  وفرص

  التي  والمبادةات  واإلجراءات  المالية  األسةةةوا   تقلبات  أخر   أموة  بين  من  ويتضةةةمن  اإلداةة  سةةةيطرة  وخاةج  مؤةد  غير  منرا  والعديد  الم ةةةتقبلية 

.  والم ةتقبلية   المعلقة  الحالية  التنظيمية  واإلجراءات  واللوائح  التشةريعات  وتأثير  العامة  االقتصةادية  والظرو   والمحتملون  الحاليون  المناف ةون يتخذها

ا إال فقط تكت  ال والتي التطلعية  البيانات على مبرة غير بشكل االعتماد من القراء ي حذة ذلك  على وبناءا   .تقديمرا تاةي  من اعتباةا
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