
                                                   
 

 

من  مليون جنيه 425بقيمة الثاني  صددد ا  اإلتعلن إتمام المجموعة المالية هيرميس 

بدااونير  برببرتي  للننميدة  »مجموعدة رددددر داي  سددددند اي تو ال ل ددددال   برندام   

  «العمرانية
 

 2022اوليو  24القاهرة، 

 

الرائد في األستتتوال النا تتت ة التابع لبنك االستتتترما   أن قطاع الترويج وتغطية االكتتاب    أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس

بتايوجير  بروبرتي  للتنميتة »بمجموعتة  تتتتركتاو الختاصتتتتة  لستتتتنتداو التو ي   الرتاجي  إلصتتتتدا   اقتد جج  في تتمتام    –  والمبتتدئتة

مليا  جنيه. جدير  3مليون جنيه، وذلك ضتم  برجامج تصتدا  ستنداو بقيمة   425بقيمة تجمالية   تها المرتبطةاو ترك «العمراجية

لصتال   تركة المجموعة المالية للتو ي     مليون جنيه تقريبًا 613.5بالذكر أن هذا اإلصتدا  ممتمون بمظة ة أو ال قبب بقيمة  

 .التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابمة

فستتوي يتم تو يعهما وفقًا  والرابعة  أما الرالرة  ة  ثابت طاقستتأمقستتمة عل   والراجية    ، األول  ائ تتر 4وقد تم طرح الستتنداو عل   

 لعائداو المظة ة.  

 تتركة الشتترل االوستت   م  +  AA تتهر وتصتتنيةها االئتماجي   13مليون جنيه ومدتها  A  57.4الشتتريظة  تبلغ قيمة   •

 (MERISللتصنيف االئتماجي وخدمة المسترمري  )

 (MERISم   ركة )+ AAوتصنيةها االئتماجي  هر  13مليون جنيه ومدتها  B  42.5الشريظة  تبلغ قيمة  •

 (MERISم   ركة ) AAوتصنيةها االئتماجي سنواو  3مليون جنيه ومدتها  C  144.5الشريظة  تبلغ قيمة  •

 (MERISم   ركة ) Aوتصنيةها االئتماجي سنواو  6مليون جنيه ومدتها  D  180.6الشريظة  تبلغ قيمة  •

المجموعة المالية قطاع النربا  بتغطية اال نناب بق ال ان باسدددولقسددد    م ار تنفيذي  -مي حم ي   تعربأ وفي هذا الستتتيال

وذلك بةمت  قد تها عل    أستوال تصتدا  وترتيا الدي تها بأجشتطالشتركة في باإلججا او التي حققتها   ااعت ا هع  ، هيرميس

توفير فرص االستتتترما  الجذابة والتي تلبي مختلف احتياجاو العمفض فمتتتًف ع  تع يم القيمة لشتتتركاض النجاح. وأضتتتافت أن 

الذي يعد ج ًضا م  برجامج  ، «بايوجير  بروبرتي  للتنمية العمراجية»بمجموعة  تركاو  الخاصتة  لستنداو التو ي   اإلصتدا  الراجي 

في أعقاب ججاح المجموعة ذلك اإلصتدا   يأتي و . تهد تقبااًل كبيًرا م  جاجا المستاهمي مليا  جنيه، قد  3تصتدا  ستنداو بقيمة  

في تتمام اإلصتتدا  األول لستتنداو التو ي  الخاصتتة بشتتركة »بداية« للتموي  العقا ي بقيمة تجمالية المالية هيرميس القابمتتة  

هي الشتتتركة المصتتترية الرائدل في حلول التموي  العقا ي اإلل تروجي وأحد الركائ  الرئيستتتية لمنصتتتة ، ومليون جنيه 651.2

جموعة المالية هيرميس بطرح أفمت  المنتجاو والخدماو  المعل  الت ام . وأكدو حمدي شتركةالتموي  غير المصترفي التابعة لل

 في فت  آفال جديدل لتنمية عملياو الشركة في المستقب .التي تلبي احتياجاو السول فمًف ع  المساهمة  

ع    ،بليد  ك ي  ييس مجلس إاا ة بالرييس الننفيدذي لكددددر دة »بدااونير  برببرتي  للننميدة العمرانيدة«  أعربوم  جتاجبته  

القابمتتة بعد اإلصتتدا  األول الناج  م  هذا البرجامج. وأضتتاي ذكي أن  مع المجموعة المالية هيرميس مجدهًا  ستتعاهته بالتعاون 

حجم  ك  م  في  يعد  كي ل أستاستية في استتراتيجية الشتركة التي تهدي تل  مواصتلة التوستع  للشتركاو التابعة لنا اإلصتدا  الراجي 

المتنوعة  تموي   الحلول  ركة للوصتول تل  وكذلك قاعدل العمفض، حيث تتطلع الشت  التشتغيلية عل  مستتوا البفه وعملياتنا أجشتطتنا 

 المصري.او العقا سول الطلا المت ايد في السوقية في ظ   تهاحصالتشغيلية و ياهل  ا هتع   قد اتالتي 

صتتتتةقة  وضتتتتام  التغطية األوحد لمروج  الُمرتِا والمدير والوقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدو  المستتتتتشتتتتا  المالي و

البنك التجا ي الدولي بدو  ضتام  التغطية وقام  وم  جاحية أخرا، قام كًف م  البنك األهلي المصتري وبنك القاهرل و  اإلصتدا .



                                                   
 

ا بدو  أمي  الظة .  للمحاماة بدور المستتتتت تتتتار  "  Baker & McKenzie"ومن جانبه، قام مكتب  البنك التجا ي الدولي أيمتتتً

 .بدور مدقق الحسابات" KPMG"القانوني للصفقة، و

مليون جنيه لصال     500بقيمة  في تتمام تصدا    2022خفل  هر يوجيو  وتأتي هذه الصةقة بعد ججاح المجموعة المالية هيرميس  

مليون جنيه ضتم  برجامج   651.2اإلصتدا  األول بقيمة  والمجموعة المالية هيرميس للظلول التمويلية،   ستنداو التو ي  لشتركة

 2022يناير  . كما أتمت المجموعة المالية هيرميس في  تتهر  تتركة »بداية« للتموي  العقا يتصتتدا  ستتنداو تو ي  لصتتال   

مليون جنيه ضتتم  عملية تصتتدا  ستتنداو تو ي  لصتتال   تتركة »بريميوم تجترجا تتيوجال«  170البالغ قيمته  الستتاه   اإلصتتدا   

 مليون جنيه. 300بقيمة  «نمدينة جصر لإلس ا»لشركة اإلصدا  األول لسنداو التو ي   ، واالئتمان لخدماو

 —نهاية البيان—

 
 عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

هولة عبر أ بع  13( بتواجد مبا تر في  HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE)كوه  تظ   المجموعة المالية هيرميس القابمتة

اإلججا  المتواصت  لتتظول م  بنك استترما  عاًما م   38قا او، حيث جشتأو الشتركة في الستول المصتري وتوستعت عل  مدا  

في منطقة الشترل األوست  فق  تل  بنك  تام  في مصتر وبنك االستترما  الرائد في األستوال النا ت ة والمبتدئة. وتنةره الشتركة  

تتاب وتها ل بةري  عمت  مظتري قتاه  عل  تقتديم بتاقتة فريتدل م  الختدمتاو المتاليتة واالستتتتترمتا يتة، تتنوع بي  الترويج وتغطيتة االكت

األصتول والوستاطة في األو ال المالية والبظوو واالستترما  المبا تر باألستوال النا ت ة والمبتدئة. وفي الستول المصتري، تمتلك 

التموي  متناهي الصتغر والتأجير   الشتركة منصتة  ائدل في خدماو التموي  غير المصترفي، والتي تغطي أجشتطة متعدهل تمتم 

 ( والتموي  العقا ي والتأمي . BNPLالشراض اآلن والدفع الحقًا ) فة تل  خدماوالتمويلي والتخصيم باإلضا

 ، سم  ذلك للشركة أيًما بتقديم منتجاو وخدماو مصرفية.aiBANKوم  خفل استظواذها مؤخًرا عل  حصة األغلبية في 

تجا ي، في ترستتيا الم اجة الرائدل التي وقد ستتاهمت قطاعاو األعمال الرفثة، بنك االستتترما  والتموي  غير المصتترفي والبنك ال

تنةره بها الشتركة وتع ي  قد تها عل  تطفل الم يد م  المنتجاو والخدماو المالية، بما يستاهم في تقديم باقة  تاملة م  الخدماو 

 والوصول تل  عمفض جده. لتلبية احتياجاو عمفئها م  األفراه والشركاو بمختلف أحجامها

بالتواجد في: مصتتر ا اإلما او العربية المتظدل ا الممل ة العربية الستتعوهية ا ال ويت ا عمان ا األ هن ا باكستتتان ا الممل ة  جةخر  

 المتظدل ا كينيا ا الوالياو المتظدل األمري ية ا بنجفهيش ا جيجيريا ا فيتنام

 

     لم يد م  المعلوماو يرج  متابعتنا عل : 

 

 :المعلوماي ارجى االت ال علىلم ا  من 

 قطاع العفقاو اإلعفمية بالمجموعة المالية هيرميس القابمة

PublicRelations@EFG-Hermes.com 

 مي الجمال

http://www.twitter.com/efghermes
https://www.youtube.com/user/EFGHermesHolding
https://www.linkedin.com/company/efg-hermes/
http://www.facebook.com/efghermes


                                                   
 

  ئيس قطاع التسوي  واالتصاالو بالمجموعة المالية هيرميس القابمة

melgammal@efg-hermes.com 

 »بااونير  برببرتي  للننمية العمرانية«عن رر ة 

مجتمعاو بتطوير الحيث تقوم  تحدا  تركاو التطوير العقا ي في الستول المصتري،    »بايوجير  بروبرتي  للتنمية العمراجية«تعد 

في  وقد بدأو الشتتركة عملياتها . والوحداو المصتتيةية ل  اذلك العقا او التجا ية والمنويشتتم  مستتتدامة،  المت املة والعمراجية ال

القطاعاو مجموعة واستتعة م  الشتتركة لتتمتتم  أجشتتطة ، حيث تتنوع 2007عام خفل قطاع العقا او عالي النمو في مصتتر  

وتمتلك  واالستتتشتتا او واإلها ل.   ،البناضالتشتتييد وو  لتطوير،وا ،، بما في ذلك )عل  ستتبي  المرال ال الظصتتر( االستتترما يةالعقا 

الستتخنة والستتاح   العي  بما في ذلك  الجمهو ية، أجظاض  المنتشتترل في أبر  المناط  ب اوعومشتترالشتتركة مجموعة واستتعة م  ال

 .القاهرل الجديدلوالشمالي ومرس  علم والساه  م  أكتوبر 

 :لم ا  من المعلوماي ارجى االت ال على

 »بايوجير  بروبرتي  للتنمية العمراجية« المسترمري  بشركة قطاع عفقاو 

 أحمد سعد

  ئيس قطاع عفقاو المسترمري  

Ahmed.saad@predco.com  

www.predco.com 

 سن ي رراف 

 عفقاو المسترمري  مظل  بقطاع 

Cindy.sherif@predco.com  

 إبراء الذمة

واالستتتراتيجية واألهداي  المرال ما يتعل  بتوقعاو اإلها ل  المالية هيرميس القابمتتة قد أ تتا و في هذا البيان تل  أمو  مستتتقبلية م  بينها عل  ستتبي  قد ت ون المجموعة

فعلية وتجما تعبر ع   ؤية المجموعة للمستتقب  وال رير م   المستتقبلية لنجشتطة المختلةة. وهذه التصتريظاو المتعلقة بالمستتقب  ال تعتبر حقائ  وفرص النمو والمؤ تراو

التذبذب في أسوال المال والتصرفاو التي يقدم   –الظصر  سبي  المرال وليسعل    –طبيعتها تعد غير مؤكدل وتخرج ع  ت اهل الشركة، ويشم  ذلك هذه التوقعاو م  حيث

والتشتريعاو الظالية والمستتقبلية والتن يماو المختلةة. وبناض   والمظتملون وال روي االقتصتاهية العامة واآلثا  الناجمة ع  مرك  العملة المظلية عليها المنافستون الظاليون

 .صظيظة في تا يا النشر ظذ  بأال يةرط في االعتماه عل  التصريظاو المتعلقة بالمستقب  والتي هيتوخي ال عليه ينبغي عل  القا ئ
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