
 

تعلن االنتهاء من صــفقة االســتحواذ على بنك  المجموعة المالية هيرميس القابضــة  
  )aiBANKاالستثمار العربي (

فضًال عن كونها بنك االستثمار الرائد باألسواق الناشئة  ، بنك شامل في مصرإلى   القابضة تتحول المجموعة المالية هيرميس
  ) FEM( والمبتدئة

 
  2021نوفمبر  18 القاهرة في

امل  القابضـة  المجموعة المالية هيرميسأعلنت اليوم   اهمين أنها نجحت في التحول إلى بنك ـش ادة المـس وق المصـري للـس ، في الـس
االسـتثمار % في بنك 51إتمام صـفقة االسـتحواذ على  ويعد    .فضـًال عن كونها بنك االسـتثمار الرائد باألسـواق الناشـئة والمبتدئة

تراتيجية نحو aiBANKالعربي ( وق ال  ةالمصـرفيالخدمات  قطاع  الدخول في ) بمثابة أحد المحاور االـس مصـري. الواعد في الـس
اـستحواذ  ، مع )aiBANK( االـستثمار العربيبنك القابـضة قيادة المجموعة المالية هيرميس   ىتتولـسوف   ،الـصفقةبموجب هذه  و

  الشريك   ،الـسيادي  مـصرمـصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وهو ـصندوق فرعي مملوك بالكامل لـصندوق  ـصندوق  
 . في البنك ٪25قدرها حصة  على، القابضة المالية هيرميسلمجموعة  البارز ل

الصـفقة  هذه إتمام أن  كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضـة، قال  ،  صـفقةهذه الوتعليقًا على إتمام 
وذلك من ،  ةـشامل ةمـصرفيمنـصة  تحويل عملياتنا في مـصر إلى  في  ـسيـساهم    مـصر الـسياديـصندوق  مع ـشريكنا الموقر البارزة 

ــرفية التجارية  ــافة  خالل العمليات المص ــة إلى  باإلض ــتثمار ومنص ــرفي،  خدماتنا من خالل بنك االس وهو ما التمويل غير المص
في    حد سواءعلى  والـشركات ئنا األفراد عمالمن  الخدمات المالية لكلالمنتجات وقدرتنا على تقديم مجموعة ـشاملة من يعزز من 

 12في مصـر والرائدة  ات بنك االسـتثمار  خدم  بالنسـبة لألسـواق الناشـئة والمبتدئة فسـنسـتمر في تقديم هوأشـار أن  .المحليالسـوق  
ــل، دولة أخرى ــنواصــ ــواق    وســ الدور  ب  ونفتخر،  متميزةتأمين أحجام تداول  ب  التي نعمل بهاالحفاظ على ريادتنا في جميع األســ

ــفقات  ــركة في إتمام مجموعة من أبرز الصــ الطرح مثل مؤخًرا   دول مجلس التعاون الخليجيباإلقليمية  الحيوي الذي لعبته الشــ
ــركة أكوكل من األولي ل ــعودي " باور اش ــوق الس ــوق أبو  "تداولفي الس وغيرها من   ،ظبي لألوراق المالية  وفيرتيجلوب في س

  .المؤثرة الصفقات

تحواذ على حصـة  وأضـاف عوض أن تثمار العربيفي بنك   األغلبيةإتمام االـس يعد بمثابة خطوة أخرى نحو   (aiBANK) االـس
مختلف  التـضافر بينتـساعدنا في مواجهة التقلبات الدورية ألـسواق رأس المال وتعزيز إمكانية  للمجموعة  بناء بنية مؤـسـسية قوية 

ــركة ــاملة من المنتجات والخدمات باقةتقديم  ل  قطاعات الش ــركة لتنويع باقة الخدمات    .لعمالئنا  ش وأكد أن الجهود التي تبذلها الش
تقديم خدمات مالية ألكثر من مليار شـــخص على   مما يتيح لها القدرةدولة   13التي تقدمها أثمر عن تنمية تواجدها المباشـــر في 

نمًوا حول العالم. مشـيًرا إلى أن إضـافة الخدمات المصـرفية إلى   يعيشـون ويمارسـون أعمالهم في مجموعة من أسـرع األسـواق
ــة، من خالل شــــركاتها التابعة  خدماتنا التي نقدمها في الســــوق المصــــري يؤكد على قدرة المجموعة المالية هيرميس القابضــ

ــة متـكامـلة من   بحلولا  ـه، على تزوـيد عمالئالتي تمتلكـها المجموـعة  والعالـمات التـجارـية المميزة الـخدـمات الـمالـية من خالل منصــ
  واحدة.

في التحول من بنك اـستثمار رائد في أـسواق الـشرق  القابـضة في الـسنوات القليلة الماـضية  وقد نجحت المجموعة المالية هيرميس  
ة في  منـصة رائد  هاكونفي الـسوق المـصري، فـضًال عن المالية لتقديم الخدمات  مـصرفية ـشاملة منـصة األوـسط وـشمال أفريقيا إلى 

ا مجموعة متكاملة من أبرز العالمات التجارية هضــم تحت مظلتتوفي األســواق الناشــئة والمبتدئة  تقديم خدمات بنوك االســتثمار 
 خدمات بها  عمل تفي مختلف األسواق التي . واليوم، تقدم الـشركة لعمالئها من المـستثمرين األفراد والـشركات والمؤـسسات  الرائدة
العديد من الحلول االسـتثمارية التي باإلضـافة إلى البحوث، والخدمات االسـتشـارية، وكذلك  ق المالية،  األورافي  الوسـاطة   تشـمل

ــتثمار في الطاقة المتجددة ( ــناديق حيث نقوم باالس ــمل إدارة الص ــرق  و)،  Vortex Energyتش ــواق الش ــهم العامة في أس األس
)، EEF، وقطاع التعليم (صــندوق التعليم المصــري )FIM  و  Hermes EFGاألوســط وشــمال أفريقيا واألســواق المبتدئة (

خدمات  تكنولوجيا اللعمالئها في الـسوق المـصري  الـشركة). وباإلـضافة إلى ذلك، تقدم EFG EV Fintechوالـشركات الناـشئة (



 

المجموعة  ( والتخصــيم  التمويلي، والتأجير  (تنمية) متناهي الصــغر، والتمويل  (ڤاليو)  BNPLالمالية للشــراء اآلن والدفع الحقًا
(بداية)،   تمويل العقاريال، ومـصر)  ابستبي( ، والمدفوعات اإللكترونية)تكافل  (كاف  ، والتأمين)المالية هيرميس للحلول التمويلية

  . ) aiBANK (بنك االستثمار العربيالتوفير والتمويل ستقدمها الشركة قريبًا من خالل خدمات باإلضافة إلى باقة شاملة من 

على التكامل والتضـــافر بين مختلف قطاعات الشـــركة في   القابضـــة ة المجموعة المالية هيرميسقدرأن عوض  في الختام أكد و
مختلف القطاعات تنمية  تعكف الشركة على حيث  ،  الماضيةعلى مدار السنوات    نمواً بارزاً قد شهدت الخدمات المالية  شبكتها من  

  عن إيمانه الراسـخ   عوض عبرو.  والمبتدئةاألسـواق الناشـئة في  في تعزيز الشـمول المالي وخلق فرص عمل والمسـاهمة الفعالة 
  ة واضـــح رؤيةألنه ســـيخلق ها  مســـاهميعلى ســـوف ينعكس مردوده اإليجابي    المجموعةالجديد الذي تتبناه أن نموذج العمل  ب
ــتقـبل،    اتـعمـعدالت الربحـية وتوزيل ــالً عن  األرـباح في المســ بعض  من  جزئي  ال  جالتـخار فرصجني األرـباح من  احتـمالـية  فضــ

  الشركات التابعة. 

  المجموعة المالية هيرميس القابضة في أرقام:

  قارات 4دولة عبر  13تحظى الشركة بتواجد مباشر في 

  سـوقًا، كما تغطي خدمات  75تقوم الشـركة بتنفيذ الصـفقات في مجموعة كبيرة من األسـواق الناشـئة والمبتدئة تتجاوز
 MSCI Emerging Frontierو MSCI Frontier٪ من الشركات المكونة لمؤشري 95  حواليالبحوث  

 ر في مختلف المجاالت، بداية من في خلق اســـتثمارات لتعظيم القيمة للعمالء وذلك عبر االســـتثما  المجموعة ســـاهمت
 الشركات الناشئة وحتى االستثمار في قطاع الطاقة المتجددة 

   قطاعي إدارة األصــول واالســتثمار المباشــر (يقومBuy-Side  مليار  ٤تصــل قيمتها ألكثر من مدارة  ) بإدارة أصــول
العالمات التجارية التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضــة  من خاللعامة  الوخاصــة  الســواق  األدوالر أمريكي في  

 FIMو  (EEF)صندوق التعليم المصري و Vortex Energyمثل 

  ــة تنفرد المجموعة المالية هيرميس ــم أكثرالقابض في القاهرة   متواجدونموظف  6,000من  بفريق عمل احترافي يض
 وكراتشي ودكا وهانوي ونيروبي وأبوجا ولندن ونيويوركودبي وأبو ظبي والرياض ومسقط والكويت وعمان 

   وتومســون   بلومبرجالمراكز الخمســة األولى في ترتيب   ضــمن مكانة بارزةالقابضــة تحتل المجموعة المالية هيرميس
 2015ألسواق رأس المال منذ عام  ريفينيتيفرويترز/ 

   قطاع البحوث بالمجموعة يتصــدر تصــنيف اســتطالع مؤســســةInstitutional Investor   ألفضــل شــركات البحوث
 2021باألسواق المبتدئة لعام 

   المصــرفيغير  منصــة خدمات التمويل  تحظى بالقابضــة  المجموعة المالية هيرميس  (NBFI)   في الســوق المصــري
وقية رائدة  تجنيه مصـري ومليار   10.9بمحفظة تمويل تصـل إلى   وتضـم تحت مظلتها واحدة من أبرز حظى بحصـة ـس
ً كما تقوم بتشــغيل منصــة . مصــر  فيلتخصــيم وكبرى شــركات اشــركات التأجير التمويلي      الشــراء اآلن والدفع الحقا

(BNPL)  ــاتكبرى ل  بَـ من قِ الـحائزة على الجوائز التـقديرـية ــســ ــرـكائـها من  )ـڤاليو(وتحظي  الـعالمـية،    المؤســ بثـقة شــ
ــمنـها  منالعالـمات التـجارـية الـعالمـية   ــة  وـقد  .  Appleو  Uberو  IKEAو  Amazon  ضــ في  احتـلت المرتـبة الـخامســ

ــمال  الخدمات كواحدة من أفضــل شــركات تكنولوجيا  تصــنيف شــركة فوربس   المالية في منطقة الشــرق األوســط وش
 في مصر.خدمات التمويل متناهي الصغر لخاص القطاع البشركة أكبر  )تنمية(بينما تعد شركة إفريقيا، 

  --- نهاية البيان  ---

  القابضة  هيرميسعن المجموعة المالية 
  

دولة عبر أربع قارات،    13) بتواجد مباشـــر في HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE(كود  القابضـــة  تحظى المجموعة المالية هيرميس  
عاًما من اإلنجاز المتواـصل لتـصبح المؤـسـسة المالية واالـستثمارية الرائدة   37حيث نـشأت الـشركة في الـسوق المـصري وتوـسعت على مدار  

ص ال  6,000في األسـواق الناشـئة والمبتدئة. وتنفرد الشـركة بفريق عمل محترف يضـم أكثر من  شـركة في تقديم باقة فريدة موظف. وتتخصـّ



 
ار  من الخدمات المالية واالسـتثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصـول والوسـاطة في األوراق المالية والبحوث واالسـتثم

  .المباشر بجميع أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا

في تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة قامت الشــــركة بإطالق قطاع التمويل غير المصــــر  ،2015وفي عام 
، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الـصغر والتأجير والتخـصيم باإلـضافة إلى أعمال الـشركة في (BNPL)أنـشطة الـشراء اآلن والدفع الحقًا 

تيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي  مجاالت التمويل االســتهالكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك اســترا
وهو ما أثمر عن التوســـع بصـــورة مباشـــرة في باكســـتان وبنجالدش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة   –للشـــركة  
  .األمريكية

  

      لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على: 

  :المعلومات يرجى االتصال علىلمزيد من 

 HERMES.com-PublicRelations@EFGقطاع العالقات العامة | 

 مي الجمال

 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

hermes.com-melgammal@efg 

  

  مالحظة حول البيانات التطلعية
اـنات حول توقـعات اإلدارة واألـهداف   اـنات تطلعـية، مـثل بـي ــحفي، ـقد تصــــدر المجموـعة الـمالـية هيرميس الـقابضــــة بـي في ـهذا البـيان الصــ

األعمال. هذه البيانات التطلعية ليســـت حقائق تاريخية ولكنها بدالً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما االســـتراتيجية وفرص النمو وآفاق  
ت يتعلق باألحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة اإلدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات األسواق المالية واإلجراءا

ون الحاليون والمحتملون والظروف االقتصـــادية العامة وتأثير التشـــريعات واللوائح واإلجراءات التنظيمية والمبادرات التي يتخذها المنافســـ 
إال اعتباًرا الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناًء على ذلك، يُحذر القراء من االعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي ال تكتب فقط 

 من تاريخ تقديمها.


