
 
 

اا ل وناجن ة اا651.2اإلصةةةةةألالااقيما   مة ااتعلناإتمةي ااالمجموعة االمةيل ة ام س   اا

اللتمويلاالع يليا« ألاي »ضمنا سني جاإصألالاسنألاتاتوليقالصيلحاشسك ا
ا

سنوات   10 بنحو استحقاقاإلصدار بفترة  ، ويتميزعقاري في السوق المصريالتمويل ات الشركحدى األول من نوعه إل هو  هذا اإلصدار
 تماشى مع فترات سداد التمويالت العقارية بما ي 

ا

ا2022ايون وا21ال يمسة،ا

 

الرائد في األستتتواق الناشتتت ة التابع لبنك االستتتترمار  أن قطاع الترويج وتغطية االكتتاب    أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس

 651.2بقيمة إجمالية للتمويل العقاري   «بداية»شتتركة الخاصتتة بإلصتتدار األول لستتندات التوري   اقد نجح في إتمام  –  والمبتدئة

تمويل  مليار جنيه. جدير بالذكر أن هذا اإلصتتدار موتتمون بمحف ة   3مليون جنيه، وذلك ضتتمن برنامج إصتتدار ستتندات بقيمة  

هو األول من نوعه   اإلصتتتدارويعد هذا    .ية هيرميسالمجموعة الماللصتتتالح  والتي تم إستتتنادها مليار جنيه  1.02بقيمة   عقاري

 لشركة تمويل عقاري في السوق المصري.

، أما الرالثة األخيرة فستتتوك ت ون  األولى يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحف ةالخمستتتة ، حائشتتتر 8وقد تم طرح الستتتندات على  

 22.22بقيمة  الرانية شتتهر، والشتتريحة  13مليون جنيه ومدتها   22.22األولى الشتتريحة  تبلغ قيمة و. مقستتمة على أقستتاط ثابتة

 226.69بقيمة  ستنوات، والشتريحة الرابعة   3مليون جنيه ومدتها   88.9بقيمة  ، أما الشتريحة الرالرة شتهر 24مليون جنيه ومدتها  

بقيمة  شتتهر، والشتتريحة الستتادستتة   115مليون جنيه ومدتها   84.45بقيمة  شتتهر، والشتتريحة الخامستتة   84مليون جنيه ومدتها  

بقيمة  ستنوات، والشتريحة الرامنة  3مليون جنيه ومدتها   102.32بقيمة  شتهر، والشتريحة الستابعة  12مليون جنيه ومدتها   20.67

 .شهر 84مليون جنيه ومدتها   83.71

بإتمام هذا  اعن اعتزازها يلمجموع االميل  ام س   ،اا ياحمأليا أليساقطيعاتست بايإصةةةةألالاالأليناوفي هذا الستتتياق أعربت 

علًما ،  المستترمرينجانب من شتهد إقبااًل كبيًرا  ووالذي يعد األول من نوعه لشتركة تمويل عقاري في الستوق المصتري،    ،اإلصتدار

الراهنة وحالة عدم وضتتوح الرةية التي التحديات   لن ر إلىبالعشتتر ستتنوات وهو نجاح  خر  تمتد    فترة استتتحقاق اإلصتتدار بأن

مع شتركة بداية، مشتروع مشتتري بين المجموعة المالية هيرميس القابوتة ومجموعة أن هذه الصتفقة   توأضتافيشتهدها الستوق. 

مختلف التي تهدك إلى تحقي  الت امل بين  الشتركة  من استتراتيجية  ال يتجزأ  هي جزء طلعت مصتطفى وشتركة جي بي كابيتال،  

والتي تع س االلتزام اح هذه الصتتتفقة  وتنمية نموذج أعمالها. وأعربت حمدي عن اعتزازها بنجوتنويع باقة المنتجات  تها  أنشتتتط

ا.للشركاء والعمالء على حد سواءالقيمة تع يم المتواصل من جانب فري  العمل وقدرته الفائقة على 

، والمركز الرالث 2021خالل عام   بين شتتتركات التمويل العقاري الرابعالمركز احتلت  «بداية»شتتتركة أن  ومن الجدير بالذكر، 

أطلقتت كمتا    ، وذلتك وفقًتا لتقرير هي تة الرقتابتة المتاليتة.2022، والمراكز الرتاني شتتتتهر متار   2022خالل الربع األول من عتام  

أتاح ما  وهو ، يمصتترالستتوق الللتمويل العقاري غير المصتترفي في  إل ترونية  ومنصتتة للهاتف المحمول أول تطبي   شتتركة ال

أسترع توفير  بداية بوتنفرد شتركة . وستهولة سترعةبالتمويل العقاري منتجات  من باقة متنوعة الوصتول إلى  إم انية  ن لمستتخدميل

التغطية غير من نقص الخدمات والذي يشتهد حالة عقاري  التمويل الستوق ذلك في ظل الحالة الراهنة لفي هذا المجال، وموافقات  

وقد  التي غالبًا ما ت ون طويلة ومرهقة.هي العملية ، وبستتتتهولة تمويل العقاريالعلى توفير حلول  الشتتتتركة  حيث تعمل  ،  ال افية

بالشتتركة الذي يوتتم في إتمام اإلصتتدار األول لستتندات التوري  بفوتتل الجهود الحريرة التي بذلها فري  التوري    «بداية»نجحت  

بقيادة جينا ستليم المدير العام لشتركة بداية. وتجدر  رةستاء قطاعات التمويل والعمليات وإدارة مخاطر االئتمان والشت ون القانونية

مجال ، وعقب ذلك تم إطالق أول شتتركة مختصتتة في 2001اإلشتتارة إلى أن الدولة أصتتدرت قانون التمويل العقاري خالل عام  

، ال يمرل إصتتتدار أول ستتتندات توري  لشتتتركة تمويل عقاري خالل عام  وعلى هذه الخلفية. 2003التمويل العقاري خالل عام  

 بل يمرل عالمة فارقة لقطاع التمويل العقاري بأكمله. فحسب،  «بداية»شركة في سجل نجاحات  إنجاًزا جديدًا 2022

ن ون في صتتدارة بأن عن اعتزازه  اطيلقاأ واجنألي ،االسئ  االتنف ذيايالعضةةواالمنتأللالكةةسك ا» ألاي «،أعرب ومن جانبه، 

المتواصتتل ستتوك االبت ار  ، مشتتيًرا إلى أن قدرتنا على  توري ستتندات  إصتتدار  شتتركات التمويل العقاري في مصتتر والتي تقوم ب

ة  أنشطمختلف  الت امل بين التنفيذية وقدرات المن ستتستتفيد  هذه الصتفقة  تعزيز نمو مجال التمويل العقاري. وأضتاك أن  في تستاهم 



 
 

مالية  الحلول  توفير الالخطوة التي ستتتتستتتاهم في تحقي  خططنا التوستتتعية طويلة األجل، عبر  يميس وهالمجموعة المالية هير

في مجال عمالء القاعدة التوستتع بتنفيذ أهدافنا االستتتراتيجية والتي تتبلور أهم محاورها في ستتتدامة حتى نتم ن من مواصتتلة  الم

 .يمصربالسوق الالعقاري التمويل  

صتتتتفقة  وضتتتتامن التغطية األوحد لمروج  الُمرتِب والمدير والالمجموعة المالية هيرميس بدور المستتتتتشتتتتار المالي ووقد قامت 

مدير   ، وبنك البركة بدوربدور ضتامن التغطية  (BDCبنك القاهرة )و( NBE)البنك األهلي المصتري  قام كاًل من كما    اإلصتدار.

(  KPMG( للمحاماة بدور المستتتشتتار القانوني للصتتفقة، و)Dreny and Partnersومن جانبه، قام م تب )   االكتتاب.ستتجل  

مؤستستة تصتنيف الجدارة  بدور   «MERISمؤستستة الشترق األوستت للتصتنيف االئتماني »بدور مدق  الحستابات، بينما قامت  

 االئتمانية لصفقة التوري .

بإتمام اإلصتتتدار األول لستتتندات التوري  لشتتتركة   2021وتأتي هذه الصتتتفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديستتتمبر  

توري  الستتندات األول لصتتدار  اإلإتمام صتتفقة مليون جنيه، وكذلك   627.5»بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية« والبالغ قيمته  

اإلصتدار األول لستندات التوري  لشتركتها التابعة ، ومؤخًرا إتمام صتفقة مليون جنيه 794»مصتر إيطاليا« بقيمة  الخاصتة بشتركة 

الماضتي، نجحت الشركة في يناير  . وفي 2022في يونيو   مليون جنيه 500»المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية« بقيمة  

، واإلصتدار األول ميوم إنترناشتيونال« لخدمات االئتمانلصتالح شتركة »بريمليون جنيه  170قيمته البالغ الستاد   إتمام اإلصتدار 

   .جنيهمليون  300بقيمة  »مدينة نصر لإلس ان والتعمير« لسندات التوري  لصالح شركة 

 —نهاية البيان—

 

 عناالمجموع االميل  ام س   اال ي ض 

دولة عبر أربع  13بتواجد مباشتر في  ( HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE)كود  تح ى المجموعة المالية هيرميس القابوتة

عاًما من اإلنجاز المتواصتل لتتحول من بنك استترمار   38قارات، حيث نشتأت الشتركة في الستوق المصتري وتوستعت على مدار 

في منطقة الشتترق األوستتت فقت إلى بنك شتتامل في مصتتر وبنك االستتترمار الرائد في األستتواق الناشتت ة والمبتدئة. وتنفرد الشتتركة  

عمتل محترك قتادر على تقتديم بتاقتة فريتدة من الختدمتات المتاليتة واالستتتتترمتاريتة، تتنوع بين الترويج وتغطيتة االكتتتاب وإدارة    بفري 

األصتول والوستاطة في األوراق المالية والبحوو واالستترمار المباشتر باألستواق الناشت ة والمبتدئة. وفي الستوق المصتري، تمتلك  

التمويل متناهي الصتغر والتأجير   ويل غير المصترفي، والتي تغطي أنشتطة متعددة توتمنالشتركة منصتة رائدة في خدمات التم

 ( والتمويل العقاري والتأمين. BNPLالشراء اآلن والدفع الحقًا ) التمويلي والتخصيم باإلضافة إلى خدمات

 منتجات وخدمات مصرفية.، سمح ذلك للشركة أيًوا بتقديم aiBANKومن خالل استحواذها مؤخًرا على حصة األغلبية في 

وقد ستتاهمت قطاعات األعمال الرالثة، بنك االستتترمار والتمويل غير المصتترفي والبنك التجاري، في ترستتية الم انة الرائدة التي  

تنفرد بها الشتركة وتعزيز قدرتها على إطالق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يستاهم في تقديم باقة شتاملة من الخدمات  

 والوصول إلى عمالء جدد. لتلبية احتياجات عمالئها من األفراد والشركات بمختلف أحجامها

نفخر بالتواجد في: مصتتر ا اإلمارات العربية المتحدة ا الممل ة العربية الستتعودية ا ال ويت ا عمان ا األردن ا باكستتتان ا الممل ة 

   يش ا نيجيريا ا فيتنامالمتحدة ا كينيا ا الواليات المتحدة األمري ية ا بنجالد

 :لمزيألا ناالمعلو يتايسجىااالتصيماعلى

 قطاع العالقات اإلعالمية بالمجموعة المالية هيرميس القابوة

PublicRelations@EFG-Hermes.com 



 
 

  ياالجميم

 رئيس قطاع التسوي  واالتصاالت بالمجموعة المالية هيرميس القابوة

melgammal@efg-hermes.com 

ا

اعناشسك ا ألاي اللتمويلاالع يلي

بالستتتوق المصتتتري تقدم حلولها التمويلية عبر الوستتتائل الرقمية.  تعد »بداية« أول شتتتركة خدمات تمويل عقاري غير مصتتترفي  

وتنفرد الشتتركة بتقديم برامج تمويلية ميستترة للعمالء الراغبين في اقتناء وحدات ستت نية أو تجارية في مصتتر أو الحصتتول على  

ية متنوعة تالئم مختلف تمويل بوتتمان ممتل اتهم من األصتتول الشتتخصتتية أو التجارية. كما تتميز الشتتركة بتصتتميم برامج تمويل

احتياجات العمالء بأسترع دورة موافقات في الستوق، فوتالً عن توفيرها عبر منصتة رقمية ابت ارية ستهلة االستتخدام، مما يجعل 

، وهي مشتروع مشتتري بين المجموعة  2019»بداية« الشتريك المفوتل لقاعدة واستعة ومتزايدة من العمالء. تأستستت »بداية« عام  

 .س وجي بي كابيتال، ومجموعة طلعت مصطفىالمالية هيرمي

   https://www.bedayamortgage.comللمزيد من المعلومات حول »بداية«، يرجى زيارة الموقع اإلل تروني للشركة: 

 

اإ ساءاالذ  

المرال ما يتعل  بتوقعات اإلدارة واالستتتراتيجية واألهداك   المالية هيرميس القابوتتة قد أشتتارت في هذا البيان إلى أمور مستتتقبلية من بينها على ستتبيل قد ت ون المجموعة

فعلية وإنما تعبر عن رةية المجموعة للمستتقبل وال رير من  المختلفة. وهذه التصتريحات المتعلقة بالمستتقبل ال تعتبر حقائ المستتقبلية لننشتطة   وفرص النمو والمؤشترات

يقدم التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي   –الحصر   على سبيل المرال وليس  –طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك هذه التوقعات من حيث

والتشتريعات الحالية والمستتقبلية والتن يمات المختلفة. وبناء   والمحتملون وال روك االقتصتادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحلية عليها المنافستون الحاليون

 .صحيحة في تارية النشر ي هيتوخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والت عليه ينبغي على القارئ

mailto:melgammal@efg-hermes.com
https://www.bedayamortgage.com/

