
   
 

 

ل االستشارية  خدماتها  إتمام  في  تنجح  هيرميس  المالية  األول صدار  إلالمجموعة 

جنيه    500بقيمة  سندات  ل للحلول ا»لصالح  مليون  هيرميس  المالية  لمجموعة 

 مليار جنيه  3ضمن برنامج بقيمة « التمويلية
 

للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية المتخصصة في   يةلتوسعاخطط التوفير التمويل الالزم لدعم إلى صدار يهدف هذا اإل
  خالل العام.حلول التأجير التمويلي والتخصيم 

 

 2022يونيو  5القاهرة في 

 

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

 هيرميس  المالية »المجموعة  شتتركة لصتتالح وذلك جنيه  مليون 500  بقيمة لستتندا   األول اإلصتتدار  إتمام في نجح قد –  والمبتدئة

  المالية  للمجموعة  بالكامل  والمملوكة مصتتتر ب  والتخصتتتيم  التمويلي التأجير   حلول مجال  في  الرائدة  الشتتتركة  ،التمويلية« للحلول

 .جنيه مليار  3 بقيمة سندا  إصدار  برنامج ضمن اإلصدارا  من سلسة في األولى هي الصفقة هذه وتعد .القابضة هيرميس

 

 األوستتتط  الشتتتر  شتتتركة من A"-" االئتمانية للجدارة المحلي االئتماني  التصتتتني  على حصتتتلت  قد الستتتندا  أن بالذكر   جدير 

  بفترة جنيه  مليون 450  بقيمة األولى  الشتتريحة  شتتريحتين   من  تتكون حيث  »ميريس«، المستتترمرين وخدمة االئتماني  للتصتتني 

 .شهًرا 24 استحقا  بفترة جنيه مليون 50 بقيمة الرانية  والشريحة  شهًرا، 24 استحقا 

 

  بتقديم ستتتعااتها عن ،هيرميس  المالية بالمجموعة  الدين سوووو  لقطاع  المنتدب العضوووو يحمد يم  أعربت  ،الستتتيا  اهذ وفي

  مؤكدة  بالشتركة،  الخاصتة ستندا ال إصتدار  ا عملي ىأول  خالل  التمويلية  للحلول هيرميس  المالية للمجموعة االستتشتارية  الخدما 

 المصتتتري المركزي  لبنكل  المتتالية  قرارا ال ظل في خاصتتتةو  المحلي،  لستتتو ا في  البديلة  تمويلال  حلول على الطلب نمو على

 أستوا  في ملحوظة انتعاشتة يشتهد  الستندا  على الطلب أن إلى  وأشتار   التضتخمية.  ضتغو ال  جماح لكبح  الفائدة أستعار  بزيااة

 ةبقدر  اعتزازها على أكد و .الرابت  الدخل أاوا  على االعتماا إلى  المستترمرين عواة  مع تزامنًا وذلك العالم أنحاء  جميعب الدين

 التي  خدما ال  باقة لتطوير   جهواها تواصتتل المجموعة أن مؤكدة ومرونة،  بستترعة الستتو  لمتغيرا   االستتتجابة على  الشتتركة

 .النمو اائمة عمالئها قاعدة احتياجا  لتالئم خصيًصا صممةالم االستشارية الحلول توفير  عبر  وذلك الدين أسوا  في تقدمها

 

  النتاجح  بتاإلتمتام  ستتتتعتااتته  عن  ،التمويليوة  للحلول هيرميس  المواليوة للمجموعوة  التنفيويي  الرئيس  العيواط، طالل  أعرب  جتانبته ومن

 أنظار  جذب من مكنها ما وهو باإلنجازا   الحافل الشتتتركة ستتتجل إلى يضتتتاف جديدًا إنجاًزا تمرل اوأنه ستتتيما ال  الصتتتفقة لهذه

 يتجزأ ال جزء تعد الصتفقة  هذه أن العيا   وأضتاف  الواعدة.  النمو فرص  استتغالل على وقدرتها الرائدة  مكانتها بستبب المستترمرين

 يرمر  ما  وهو  التشتغيلية نموال مستتهدفا   وتحقيق تمويل في اورها عن فضتاًل  الستو ،  في  مكانتها  لترستي  الشتركة  استتراتيجية من

 يبحرون ممن  عمالئها قاعدة  وتوستيع  التخصتيم، أو  التمويلي التأجير   مجال في  ستواء  الشتركة  تقدمها التي خدما ال باقة  تنويع نع

 .بديلةال تمويلال  مصاار  عن

 في عمالئها  بقاعدة للتوستتتع  التمويلية  للحلول  هيرميس المالية المجموعة  تتبناها  التي  االستتتتراتيجية إ ار  في  الصتتتفقة هذه  تأتيو

  الصتتتغيرة  المشتتتروعا  من  عمالؤها مرلي حيث  بالتنوع،  حاليًا الشتتتركة عمالء قاعدة  تتميز و بها.  تعمل التي القطاعا  مختل 

  المقبلة السنوا   خالل تستهدف الشركة بأن علًما  ،%80  الكبرى  الشركا و المتوسطة  المؤسسا  تمرل  بينما ،%20 والمتوسطة

  التطوير  قطاع  الشتتركة عمالء  بها يعمل التي القطاعا  وتشتتمل  .والمتوستتطة  الصتتغيرة المشتتروعا   من  عمالئها قاعدة  توستتيع

 تعمل  التخصتتيم،  خدما   صتتعيد  وعلى  الصتتحية. والرعاية  والتعليم  والتغلي   والطباعة والبحرية اللوجستتتية والخدما  العقاري

 اللوجستتتية.  والخدما   النقل قطاع  ليهاي والتوزيع، التجارة قطاع في  والمتوستتطة الصتتغيرة  الشتتركا  من  ةالشتترك  عمالء غالبية

 المرتبة في الصتحية الرعاية قطاع  ويأتي  األستد، بنصتيب العقاري  التطوير و  التعليم يقطاع نفراي ،يليالتمو التأجير ب  يتعلق  وفيما

 الرالرة.

  المالية  للمجموعة  التمويلي التأجير  أنشتتتطة احتلت ،2022  مارس شتتتهر  في الصتتتاار  المالية للرقابة العامة  الهي ة لتقرير   وفقًاو

  القيمة تقدر  حيث  ،العام  بداية منذ %12.04 بلغت ستتوقية  بحصتتة  المصتتري الستتو  في الراني المركز   التمويلية للحلول هيرميس



   
 

 بداية  منذ الستو  في  أيضًتا  الرانية المرتبة الشتركة احتلك  ،التخصتيم  أعمال  صتعيد وعلى جنيه. مليار  2.6 بحوالي  للعقوا ةاإلجمالي

 جنيه. مليار  1.015 إلى لمخصمةا األورا  حجم ليصل %،15.33 لتبلغ السوقية حصتها  وعزز  العام

بقيمتة  إلصتتتتدار األول لستتتتنتدا  توريق افي إتمتام   »المجموعتة المتاليتة هيرميس للحلول التمويليتة«نجحتت    بتالتذكر،  الجتدير  ومن

اإلصدار هذا حصل وقد  مليون جنيه تقريبًا.   815.1مليون جنيه، وهو إصدار مضمون بمحفظة أورا  قبض بقيمة   790إجمالية 

ما ، وهو  ، كما القى إقبااًل شديدًا(MERISشركة الشر  االوسط للتصني  االئتماني وخدمة المسترمرين )من جيد  على تصني   

نسبيًا في مجال  ا ال تزال شركة ناش ة في السو  على الرغم من كونهبالنجاحا  حافل  السجل  الو المالي للشركةيؤكد قوة المركز  

للشتتتتركة  من جانب المجموعة المالية هيرميس القابضتتتتة مما أتاح دعم مالي واستتتتتراتيجي قوي  تحظى ب كما، التمويليالتأجير 

 .الشركة نموذج أعمالالتكامل والتضافر بين مختل  العمليا  التشغيلية بباالستفااة من 

لصتالح شتركة مليون جنيه  170قيمته  البالغ  إتمام اإلصتدار الستااس   يفوتأتي هذه الصتفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس 

اإلصتتدار األول لستتندا  التوريق لصتتالح شتتركة في يناير الماضتتي، باإلضتتافة إلى   »بريميوم إنترناشتتيونال« لخدما  االئتمان

تأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ايسمبر . كما جنيهمليون  300بقيمة  »مدينة نصر لإلسكان والتعمير«  

مليون جنيه،  627.5بإتمام اإلصتدار األول لستندا  التوريق لشتركة »بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية« والبالغ قيمته   2021

 . مليون جنيه 794»مصر إيطاليا« بقيمة الخاصة بشركة توريق السندا  األول لصدار اإلإتمام صفقة وكذلك 

إصتدار صتفقة  وضتامن التغطية األوحد لمروج الُمرتِب والمدير والوقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستتشتار المالي و

( بدور مدقق KPMG( للمحاماة بدور المستتتتشتتتار القانوني للصتتتفقة، و)Dreny and Partnersمكتب )كما قام   .الستتتندا 

 لصفقة.في هذه ابدور متلقي االكتتاب ( CIBالتجاري الدولي )البنك قام الحسابا ، بينما 

 
 —نهاية البيان––

 عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

اولة عبر أربع  13( بتواجد مباشتر في HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE)كوا   تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضتة

عاًما من اإلنجاز المتواصتل لتتحول من بنك استترمار  38وتوستعت على مدار  قارا ، حيث نشتأ  الشتركة في الستو  المصتري 

في منطقة الشتتر  األوستتط فقط إلى بنك شتتامل في مصتتر وبنك االستتترمار الرائد في األستتوا  الناشتت ة والمبتدئة. وتنفرا الشتتركة 

نوع بين الترويج وتغطيتة االكتتتاب وإاارة بفريق عمتل محترف قاار على تقتديم باقة فريدة من الختدما  المتاليتة واالستتتتترمتارية، تت

األصتول والوستا ة في األورا  المالية والبحوو واالستترمار المباشتر باألستوا  الناشت ة والمبتدئة. وفي الستو  المصتري، تمتلك  

جير التمويل متناهي الصتتغر والتأ  الشتتركة منصتتة رائدة في خدما  التمويل غير المصتترفي، والتي تغطي أنشتتطة متعداة تضتتمن

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

 ، سمح ذلك للشركة أيًضا بتقديم منتجا  وخدما  مصرفية.aiBANKومن خالل استحواذها مؤخًرا على حصة األغلبية في 

االستتترمار والتمويل غير المصتترفي والبنك التجاري، في ترستتي  المكانة الرائدة التي وقد ستتاهمت قطاعا  األعمال الرال،ة، بنك  

تنفرا بها الشتركة وتعزيز قدرتها على إ ال  المزيد من المنتجا  والخدما  المالية، بما يستاهم في تقديم باقة شتاملة من الخدما  

 الوصول إلى عمالء جدا.و لتلبية احتياجا  عمالئها من األفراا والشركا  بمختل  أحجامها

نفخر بالتواجد في  مصتتر ا اإلمارا  العربية المتحدة ا المملكة العربية الستتعواية ا الكويت ا عمان ا األران ا باكستتتان ا المملكة 

  المتحدة ا كينيا ا الواليا  المتحدة األمريكية ا بنجالايش ا نيجيريا ا فيتنام

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 قطاع العالقا  اإلعالمية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة



   
 

PublicRelations@EFG-Hermes.com 

 مي الجمال

 رئيس قطاع التسويق واالتصاال  بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com 

 إبراء اليمة

المرال ما يتعلق   المالية هيرميس القابضتتة قد أشتتار  في هذا البيان إلى أمور مستتتقبلية من بينها على ستتبيل قد تكون المجموعة

المستتتقبلية لشنشتتطة المختلفة. وهذه التصتتريحا  المتعلقة   واالستتتراتيجية واألهداف وفرص النمو والمؤشتترا بتوقعا  اإلاارة 

 بيعتها تعد غير  فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستتتقبل والكرير من هذه التوقعا  من حيث بالمستتتقبل ال تعتبر حقائق

التذبذب في أستوا  المال والتصترفا  التي  –الحصتر  ستبيل المرال وليسعلى  –مؤكدة وتخرج عن إرااة الشتركة، ويشتمل ذلك

والتشتريعا   والمحتملون والظروف االقتصتااية العامة واآل،ار الناجمة عن مركز العملة المحلية يقدم عليها المنافستون الحاليون

حذر بأال يفر  في االعتماا على التصتتتريحا  توخي ال الحالية والمستتتتقبلية والتنظيما  المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القار 

 .صحيحة في تاري  النشر  المتعلقة بالمستقبل والتي هي
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