
المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس تـعلن إتـمام خـدمـاتـھا االسـتشاریـة لـصفقة الـطرح الـعام 
األولـي ألسـھم ھـیئة كھـربـاء ومـیاه دبـي «دیـوا» بـقیمة 6.1 مـلیار دوالر فـي سـوق دبـي 

المالي، وھو أكبر طرح عام بأسواق المنطقة منذ 2019 
تـعكس هـذه الـصفقة الـتاريـخية املـكانـة الـراسـخة للمجـموعـة املـالـية هـيرمـيس بـاعـتبارهـا الـرائـدة فـي تـقديـم خـدمـات االسـتشارات املـالـية 

لكل من شركات القطاع العام والخاص في األسواق الناشئة واملبتدئة 

دبي – 12 إبریل 2022 

أعـلنت الـیوم المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس أن قـطاع الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب الـتابـع لـبنك االسـتثمار الـرائـد فـي األسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة 
– قـد نـجح فـي تـقدیـم خـدمـاتـھ االسـتشاریـة لـصفقة الـطرح الـعام األولـي لھـیئة كھـربـاء ومـیاه دبـي «دیـوا» فـي سـوق دبـي الـمالـي والـبالـغ قـیمتھ 6.1 

مـلیار دوالر. ویـعد ھـذا الـطرح ھـو األكـبر مـن نـوعـھ فـي أسـواق الشـرق األوسـط مـنذ 2019، كـما أنـھ الـطرح األول مـن نـوعـھ لشـركـة ذات 
ملكیة عامة في دبي. 

وقـد قـامـت ھـیئة كھـربـاء ومـیاه دبـي «دیـوا» ، الـمزود الـحصري لـلمیاه والكھـربـاء بـإمـارة دبـي، بـطرح 9 مـلیار سـھم أو مـا یـعادل 18% مـن 
أسـھمھا – بـسعر 2.48 درھـم لـلسھم – وبـقیمة سـوقـیة قـدرھـا 124 مـلیار درھـم، وھـو مـا یـجعلھا أكـبر الشـركـات الـمدرجـة بـسوق دبـي الـمالـي. 

 .(DEWA UH EQUITY) وقد بدأ التداول على أسھم الشركة الیوم تحت رمز

وفـي ھـذا السـیاق، أعـرب محـمد فـھمي الـرئـیس الـمشارك لـقطاع الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس، عـن اعـتزازه بـقیام 
المجـموعـة بـدور مـدیـر الـطرح األولـي فـي ھـذه الـصفقة الـتاریـخیة فـي سـوق دبـي الـمالـي ومـنطقة الشـرق األوسـط بـوجـھ عـام، حـیث فـتحت الـصفقة 
الـباب أمـام دخـول اسـتثمارات دولـیة ومحـلیة غـیر مسـبوقـة إلـى الـسوق عـن طـریـق قـطاع الـطاقـة الـواعـد فـي دبـي ألول مـرة. وأضـاف 
فـھمي:"نـعتقد أن عـرض «دیـوا» سـیعزز الـنشاط فـي سـوق دبـي الـمالـي، كـما أن شھـیة المسـتثمریـن الـقویـة ھـي شـھادة عـلى اھـتمام جـمیع أنـواع 
المسـتثمریـن فـي سـوق دبـي الـمالـي وقـصة الـنمو الـشامـلة فـي دبـي". وأكـد أن عـملیات االكـتتاب الـمرتـقبة فـي اإلمـارات تـتیح فـرًصـا واعـدة 
ومـتنوعـة للمسـتثمریـن، مشـیًرا إلـى أن المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس تـتوقـع أن تـصبح اإلمـارات مـركـًزا إقـلیمیًا جـاذبًـا للمسـتثمریـن عـلى الـمدى 
الـقریـب. وأضـاف فـھمي أن ھـذه الـصفقة ھـي امـتداد للسجـل الـحافـل بـاإلنـجازات الـذي تـنفرد بـھ المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس فـي تـنفیذ كـبرى 
صـفقات أسـواق الـمال بـدول مجـلس الـتعاون الخـلیجي، خـاصـة بـعد نـجاح صـفقة طـرح أسـھم «أدنـوك لـلحفر» وأسـھم «فـرتیجـلوب» فـي سـوق أبـو 

ظبي لألوراق المالیة وكذلك إتمام الطرح العام ألسھم شركة «أكوا باور» في السوق المالیة السعودیة (تداول). 

ھـیئة كھـربـاء ومـیاه دبـي «دیـوا» ھـي شـركـة مـتكامـلة ورائـدة عـالـمیًا فـي مـجال الـمرافـق الـعامـة، فھـي الـمزّود الـوحـید لخـدمـات الكھـربـاء والـمیاه 
لـسكان إمـارة دبـي الـبالـغ عـددھـم 3.5 مـلیون نـسمة، إلـى جـانـب مـالیـین الـزوار الـذیـن یـقصدونـھا سـنویـاً. وتـعد الھـیئة محـرًكـا أسـاسـیًا لـجھود تـحول 
الـطاقـة فـي دبـي مـن أجـل تـحقیق الـحیاد الـكربـونـي بحـلول 2050 وأھـداف اسـتراتـیجیة دبـي لـلطاقـة الـنظیفة 2050. وقـد أضـافـت ھـیئة كھـربـاء 
ومـیاه دبـي 16 محـطة فـرعـیة فـي مجـمع محـمد بـن راشـد آل مـكتوم لـلطاقـة الشمسـیة ومـنطقة أخـرى فـي عـام 2021 وذلـك فـي ظـل الـتوقـعات الـتي 
تشـیر إلـى نـمو عـدد سـكان اإلمـارة إلـى 5.8 مـلیون بحـلول عـام 2040. ومـع نـھایـة عـام 2021 الـذي شھـد نـمو مـعدالت الـطلب عـلى مـصادر 
الـطاقـة بنسـبة 10٪ تـقریـبًا فـي دبـي، قـامـت الشـركـة بـضخ الـمزیـد مـن االسـتثمارات فـي مشـروعـات الكھـربـاء سـواًء الـقائـمة أو الـمكتملة لـتصل إلـى 
9.5 مـلیار درھـم إمـاراتـي (مـا یـعادل 2.59 مـلیار دوالر). وتـمتلك ھـیئة كھـربـاء ومـیاه دبـي نسـبة 70٪ مـن شـركـة «إمـباور» ، وھـي أكـبر مـزود 
لخـدمـات تـبریـد الـمناطـق فـي الـعالـم مـن حـیث الـقدرة الـمتصلة. كـما تـمتلك الھـیئة وتـتولـى إدارة وتـشغیل وصـیانـة محـطات تـبریـد الـمناطـق وشـبكات 

التوزیع التابعة لھا في مختلف أنحاء إمارة دبي.  

جـدیـر بـالـذكـر أن طـرح أسـھم ھـیئة كھـربـاء ومـیاه دبـي «دیـوا» یـأتـي فـي إطـار خـطط دبـي إلتـمام الـطرح الـعام األولـي لعشـر شـركـات مـملوكـة 
لـلدولـة ھـذا الـعام، وذلـك ضـمن جـھودھـا الـرامـیة لـتعزیـز وتـنویـع األسـھم الـمدرجـة بـالـسوق الـمالـي، حـیث تسـتھدف الـوصـول بـالـقیمة الـسوقـیة 
لـمؤشـر سـوق دبـي الـمالـي إلـى 3 تـریـلیون درھـم (حـوالـي 816.86 مـلیار دوالر)، وھـو مـا سـیؤدي إلـى تـرسـیخ مـبادئ الـشفافـیة فـیما یـتعلق 
بـمعایـیر الـحوكـمة الـرشـیدة. یـشار إلـى أن سـوق أبـو ظـبي لـألوراق الـمالـیة نـجح فـي إتـمام 9 طـروحـات أولـیة خـالل عـام 2021، ومـن الـمتوقـع 

إتمام 13 صفقة أخرى خالل عام 2022، كما احتل مرتبة الصدارة كأفضل األسواق المالیة أداًء على مستوى العالم في 2021.  

وقـد مـثّل عـام 2021 عـالمـة فـارقـة فـي سجـل إنـجازات قـطاع الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس، حـیث نـجح الـقطاع فـي 
إتـمام مجـموعـة مـن أبـرز الـصفقات فـي أسـواق دول مجـلس الـتعاون الخـلیجي. وقـد شـمل ذلـك صـفقة طـرح أسـھم شـركـة «الـیاه سـات» فـي سـوق 
أبـو ظـبي لـألوراق الـمالـیة بـقیمة 2.7 مـلیار درھـم إمـارتـي. كـما قـام الـقطاع بـدور مـدیـر الـطرح المشـترك وضـامـن الـتغطیة فـي صـفقة الـطرح 
الـعام ألسـھم شـركـة «الُخـریِـف» لـتنقیة الـمیاه والـطاقـة فـي الـسوق الـمالـیة الـسعودیـة (تـداول) بـقیمة 144 مـلیون دوالر أمـریـكي. وقـد نـجح قـطاع 



الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب فـي إتـمام 41 صـفقة خـالل عـام 2021 بـقیمة إجـمالـیة تـجاوزت 7.9 مـلیار دوالر، تـتنوع مـا بـین صـفقات بـأسـواق 
األسـھم وتـرتـیب وإصـدار الـدیـن ودمـج واسـتحواذ. وحـصد الـقطاع نـتیجة لـذلـك عـدًدا مـن الـجوائـز مـنھا جـائـزة "أفـضل بـنك اسـتثمار بـاألسـواق 
الـمبتدئـة" وجـائـزة "أفـضل مـؤسـسة فـي إدارة صـفقات أسـواق الـدیـن بـأفـریـقیا" مـن مـؤسـسة «Global Finance»، وكـذلـك جـائـزة "أفـضل بـنك 
اسـتثماري فـي مـصر" فـي اسـتطالع «Asiamoney»، إلـى جـانـب جـائـزة "أفـضل بـنك اسـتثمار فـي مـصر" وجـائـزة أفـضل شـركـة إلدارة 

 .«EMEA Finance» األسھم في اإلمارات تحت رعایة المؤسسة الدولیة

—نھایة البیان— 

عن المجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

تحـظى المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة (كـود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بـتواجـد مـباشـر فـي 13 دولـة عـبر أربـع قـارات، حـیث 
نـشأت الشـركـة فـي الـسوق الـمصري وتـوسـعت عـلى مـدار 38 عـاًمـا مـن اإلنـجاز الـمتواصـل لـتصبح بـنك شـامـل فـي مـصر وبـنك االسـتثمار الـرائـد 
فـي األسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة. وتـنفرد الشـركـة بـفریـق عـمل مـحترف قـادر عـلى تـقدیـم بـاقـة فـریـدة مـن الخـدمـات الـمالـیة واالسـتثماریـة، تـتنوع بـین 
الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب وإدارة األصـول والـوسـاطـة فـي األوراق الـمالـیة والـبحوث واالسـتثمار الـمباشـر بجـمیع أسـواق الشـرق األوسـط وشـمال 

أفریقیا. 

وفـي عـام 2015 قـامـت الشـركـة بـإطـالق قـطاع الـتمویـل غـیر الـمصرفـي تـحت مـظلة المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس فـایـنانـس، والـتي تـتولـى إدارة 
أنشـطة مـتعددة، بـما فـي ذلـك أعـمال الـتمویـل مـتناھـي الـصغر والـتأجـیر والـتخصیم بـاإلضـافـة إلـى أعـمال الشـركـة فـي مـجال الشـراء اآلن والـدفـع 
الحـقًا (BNPL) لـتعزیـز نـمط الـحیاة الـمتطور والـتمویـل الـعقاري والـتأمـین. ویـعكس ذلـك اسـتراتـیجیة تـنویـع بـاقـة الـمنتجات والخـدمـات وتـنمیة 
الـتواجـد الـجغرافـي للشـركـة – وھـو مـا أثـمر عـن الـتوسـع بـصورة مـباشـرة فـي بـاكسـتان وبـنجالدش وفـیتنام وكـینیا ونیجـریـا والـمملكة المتحـدة 
والـوالیـات المتحـدة األمـریـكیة. وقـد قـامـت المجـموعـة بـاالسـتحواذ عـلى حـصة حـاكـمة فـي بـنك االسـتثمار الـعربـي (aiBANK) خـالل عـام 2021، 

وھي بمثابة خطوة تساھم في التحول إلى بنك شامل في مصر. 

لمزید من المعلومات یرجى االتصال على: 

 PublicRelations@EFG-Hermes.com | قطاع العالقات اإلعالمیة بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة

مي الجمال 

رئیس قطاع التسویق واالتصاالت بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

 melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة 

قــد تــكون املجــموعــة املــالــية هــيرمــيس الــقابــضة قــد أشــارت فــي هــذا الــبيان إلــى أمــور مســتقبلية مــن بــينها عــلى ســبيل املــثال مــا يــتعلق 
بـتوقـعات اإلدارة واالسـتراتـيجية واألهـداف وفـرص الـنمو واملـؤشـرات املسـتقبلية لـألنشـطة املـختلفة. وهـذه الـتصريـحات املـتعلقة بـاملسـتقبل 
ال تـعتبر حـقائـق فـعلية وإنـما تـعبر عـن رؤيـة املجـموعـة للمسـتقبل والـكثير مـن هـذه الـتوقـعات مـن حـيث طـبيعتها تـعد غـير مـؤكـدة وتخـرج 
عـن إرادة الشـركـة، ويـشمل ذلـك– عـلى سـبيل املـثال ولـيس الـحصر – الـتذبـذب فـي أسـواق املـال والـتصرفـات الـتي يـقدم عـليها املـنافـسون 
الــــحالــــيون واملــــحتملون والــــظروف االقــــتصاديــــة الــــعامــــة واآلثــــار الــــناجــــمة عــــن مــــركــــز الــــعملة املحــــلية والتشــــريــــعات الــــحالــــية واملســــتقبلية 
والـتنظيمات املـختلفة. وبـناء عـليه يـنبغي عـلى الـقارئ تـوخـي الحـذر بـأال يـفرط فـي االعـتماد عـلى الـتصريـحات املـتعلقة بـاملسـتقبل والـتي 

هي صحيحة في تاريخ النشر.
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