
 

 

مليون جنيه  300بقيمة  المجموعة المالية هيرميس تنجح في إتمام اإلصددد األ ا    

»م شنة ج دددر لاتددد ان  ضدددمر برجامص إصددد األ تدددن اص توألشر ل دددالح  دددر ة  

 ملياأل جنيه 3البالغ قيمته     التعمير«

 2022شناشر   11 القاهرة في

المالية هيرميس،   اليوم المجموعة  الناشئة  التابع لبنك االستثمار  أن قطاع الترويج وتغطية االكتتاب  أعلنت  الرائد في األسواق 

الرائدة  الشركة  ،  «»مدينة نصر لإلسكان والتعمير  شركةالخاصة بإلصدار األول لسندات التوريق  اقد نجح في إتمام    –والمبتدئة  

  . سنوات  3على مدار    مليار جنيه  3وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة  مليون جنيه،    300بقيمة    ،في مجال التطوير العقاري

 لإلصدار األول.  مصري مليون جنيه 373.9قبض بقيمة محفظة أوراق ب مضمونةتوريق السندات ومن الجدير بالذكر أن 

أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما   ،أقساط ثابتةعلى    تسدد ، األولى  بمعدل فائدة ثابت  شرائح  3وقد تم طرح السندات على  

من شركة الشرق  +AA شهر وتصنيفها االئتماني  13مليون جنيه ومدتها   A" 120" تبلغ قيمة الشريحةووفقًا لعائدات المحفظة.  

سنوات وتصنيفها   3ومدتها  مليون جنيه    135بقيمة   "B" ، والشريحة(MERIS)  للتصنيف االئتماني وخدمة المستثمرينوسط  األ

 A سنوات وتصنيفها االئتماني  5مليون جنيه ومدتها    45بقيمة    "C"ة  ، أما الشريحة الثالث(MERIS)  من شركة AA االئتماني

 .(MERIS) من شركة

بقدرة   عن اعتزازه   ،العضو المنت ب بقطاع التر شص  تغطية اال تتاب بالمجموعة المالية هيرميس  ،ماج  العيوطي  أعربفي هذا السياق  

»مدينة مع  الشراكة  من خالل  في مجال تقديم حلول ذات عائد جذاب بأسواق ترتيب الدين  الرائدة  تها  مكان  رسيختالشركة على  

لإلسكان   قطاع    ،والتعمير«نصر  في  الرائدة  الشركات  بعد .  يالعقارالتطوير  إحدى  يأتي  اإلصدار  هذا  أن  العيوطي  وأضاف 

بدور المستشار  المجموعة المالية هيرميس ، حيث قامت2021ديسمبر   مليون جنيه في  750ة تمويل بقيمة  أسبوعين من إتمام صفق

للصفقة، والتي تعد بمثابة شهادة قوية على نجاح الشركة في توظيف القدرات التنفيذية والترويج لمختلف الخدمات    الممولو المالي  

 .المقدمة لتلبية احتياجات العمالء

خدماتها االستشارية  هيرميس  المجموعة المالية    ا التي تقدم فيهلسندات التوريق والصفقة الثالثة  وتمثل هذه الصفقة اإلصدار الثاني  

 .والتعمير«»مدينة نصر لإلسكان لصالح شركة 

 

الثانية هي  و،  2019عام  في    «والتعمير  لإلسكان  نصر  مدينة»صالح شركة  لوكانت الصفقة األولى هي إصدار سندات توريق  

قام قطاع الترويج   ، حيثيفي صورة تأجير تمويل 2021في نهاية شهر ديسمبر عام  مليون جنيه 750بقيمة تمويل اتفاقية توقيع 

المالي للصفقة المملوكة   قامت بينما  ،  وتغطية االكتتاب بدور المستشار  التمويلية«،  المالية هيرميس للحلول  شركة »المجموعة 

 . الممولبالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة والشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم، بدور الطرف 

 

التنفيذي المهن س عب  هللا تالمومن جانبه أعرب   المنت ب   الرئيس  عن   «،ج ر لات ان  التعميرم شنة  » لشر ة العضو 

سعادته بهذه الخطوة التي تأتي في إطار االستراتيجية التي تتبناها الشركة بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري. وأكد  

دامة  المستالتمويلية  سالم أن هذه الشراكة المتكاملة مع المجموعة المالية هيرميس سوف تتيح للشركة توظيف المزيد من الحلول  

تاج  بكال من "  عالية الجودة  عقارية في تنفيذ خططها التوسعية طويلة األجل، وبما يساهم في تعزيز مساعيها لتطوير مشروعات

 ."ي سرا"و "سيتي

 

ديسمبر   في  هيرميس  المالية  المجموعة  نجاح  بعد  الصفقة  هذه  التوريق   2021وتأتي  لسندات  األول  اإلصدار  بإتمام 

مليون جنيه، وكذلك اإلصدار األول لسندات التوريق لشركتها   627.5والبالغ قيمته   تيز للتنمية العمرانية«»بايونيرز بروبر لشركة

مليون جنيه. كما نجحت الشركة في إتمام اإلصدار السادس   790التابعة »المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية« بقيمة  

 . 2022يناير  4يوم مليون جنيه  170خدمات االئتمان بقيمة لسندات التوريق لشركة »بريميوم إنترناشيونال« ل



 

 

المشارك  التغطية وضامن األوحد  والمروج والُمرتِب والمدير المالي المستشار بدور هيرميس المالية المجموعة قامت وقد 

 .للصفقةالحفظ أمين ، كما قام البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية المشارك و اإلصدار  لصفقة
 —نهاية البيان—

 عر المجموعة المالية هيرميس القابضة 

دولة عبر أربع قارات،    13بتواجد مباشةةةر في  (HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE)كود  تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضةةةة  

شةامل في مصةر والمسسةسةة المالية  بنكعاًما من اإلنجاز المتواصةل لتصةبح   37حيث نشةأت الشةركة في السةوق المصةري وتوسةعت على مدار 

 واالسةةةتثمارية الرائدة في األسةةةواق الناشةةةئة والمبتدئة. وتنفرد الشةةةركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية

تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصةةول والوسةةاطة في األوراق المالية والبحوال واالسةةتثمار المباشةةر بجميع  واالسةةتثمارية، 

 .أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ارة قةامةت الشةةةةركةة بةإطالق قطةاع التمويةل يير المصةةةةرفي تحةت مظلةة المجموعةة المةاليةة هيرميس فةاينةانس، والتي تتولى إد  2015وفي عةام  

، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصةغر والتأجير والتخصةيم باإلضةافة إلى أعمال الشةركة في (BNPL)أنشةطة الشةراء ا ن والدفع الحقًا 

ي  مجاالت التمويل االسةةتهالكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك اسةةتراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغراف

وهو ما أثمر عن التوسةةةع بصةةةورة مباشةةةرة في باكسةةةتان وبنجالدي وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة   –للشةةةركة  

، وهي بمثابة خطوة  2021( خالل عام aiBANKوقد قامت المجموعة باالستحواذ على حصة حاكمة في بنك االستثمار العربي )  .األمريكية

 إلى بنك شامل في مصر.تساهم في التحول 

 

     لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على: 

 

 :لمزش  مر المعلوماص شرجى االت ا  على

   HERMES.com-PublicRelations@EFGقطاع العالقات العامة | 

 

 مي الجما 

 واالتصاالترئيس قطاع التسويق 

hermes.com-melgammal@efg 

 

 مالحظة حو  البياجاص التطلعية 
 

جية في هذا البيان الصحفي، قد تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات اإلدارة واألهداف االستراتي
  النمو وآفاق األعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بداًل من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق باألحداال وفرص  

المستقبلية، والعديد منها يير مسكد وخارج سيطرة اإلدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات األسواق المالية واإلجراءات والمبادرات  
خذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف االقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح واإلجراءات التنظيمية الحالية المعلقة  التي يت

تاريخ  والمستقبلية. وبناًء على ذلك، يُحذر القراء من االعتماد بشكل يير مبرر على البيانات التطلعية، والتي ال تكتب فقط إال اعتباًرا من  
 قديمها.ت

 
 

 عر  ر ة م شنة ج ر لات ان  التعمير
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http://www.facebook.com/efghermes


 

وقامت الشةركة   .من أبرز الشةركات الرائدة في مجاالت التشةييد والبناء والتطوير العقاري في مصةر شةركة مدينة نصةر لإلسةكان والتعمير تعد

مليون متر مربع بالقاهرة الكبرى    40بتطوير مشةةروعات كبرى منذ نشةةأتها تتضةةمن معظم أحياء مدينة نصةةر الممتدة على مسةةاحة تتجاوز  

مليون متر مربع بموقع متميز   3.5مليون مواطن. وتحظى الشةركة بمحفظة أراضةي جذابة في القاهرة يتضةمن مساحة   3وتعد بيتاً ألكثر من  

مليون متر مربع على طريق القةاهرة السةةةةويس. لمزيةد من المعلومةات يرجى زيةارة موقعنةا    5.5مقربةة من مطةار القةاهرة الةدولي وعلى  

   www.mnhd.comاإللكتروني: 

 

 عب هللا تالم

 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

 شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير

  يوسف عباس شارع 4

  القاهرة –مدينة نصر 

 +2( 02) 2400 6207تليفون: 

asallam@mnhd.com 

 

 صالح قطامش

 رئيس عالقات المستثمرين

 شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير

 شارع يوسف عباس 4

  القاهرة –مدينة نصر 

 +2( 02) 2400 6207تليفون: 

skatamish@mnhd.com 
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