
  
 

 

 

 إجمالية بقيمةتمويل  تعلن إتمام خدماتها االســتشــارية لالمجموعة المالية هيرميس 
  «مراكز» للتطوير العقاري لمجموعةمليون جنيه لصالح مول العرب التابع   750

  

ــمن حزمة تمويلـية بقيـمة   - ــفـقة ضــ قطاع الترويج وتغطية االكتتاب بالمجموعة من قبل ترتيبها تم جنـيه ملـيار   2.25تأتي هذه الصــ
 «مراكز»مجموعة لصالح  المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويليةالمالية هيرميس و

هادة على القدرات الفريدة التي تحظى بها المجموعة المالي - تفادة من التكامل بين الخدماتهذه الصـفقة ـش  ة هيرميس في تعظيم االـس
ــاهم ـكل من بـنك التي تـقدمـها المجموـعة، حـيث  والحلول التمويلـية في الـمالـية هيرميس للحلول التمويلـية    المجموـعةو aiBANKســ

   هذه الصفقة
  

  
  2022أغسطس  9 القاهرة

  
ــئة أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس   ــواق الناشـ ــتثمار الرائد في األسـ أن قطاع الترويج وتغطية االكتتاب التابع لبنك االسـ

في عملية بيع وإعادة  على شــريحتين   جنيهمليون   750إجمالية قد نجح في تقديم الخدمات االســتشــارية لتمويل بقيمة   –والمبتدئة  
في السوق المصري. وقد والتجاري جال التطوير العقاري  ، الشركة الرائدة في مللتطوير العقاري  »مراكز«تأجير لصالح شركة  

ــفقة  قطاع الترويج وتغطية االكتتابقام   ــار المالي ومرتب الصــ ــتشــ ، بينما قامت المجموعة المالية هيرميس االوحد  بدور المســ
ــر والمملوكة بالـكامل لللحلول التمويلـية،  ــيم بمصــ ــركة الرائدة في مـجال حلول الـتأجير التمويلي والتخصــ لمجموعة الـمالية الشــ

المجموعة المالية هيرميس ، الذي اســتحوذت  aiBANKقام بدور البنك المقرض  نما يبدور شــريك التأجير ب هيرميس القابضــة،
 .به  على حصة األغلبية  مؤخًراالقابضة 

ــفقة  ــريحةكوتأتي هذه الصــ ــمن برنامج تمويلأخيرة   شــ ــابقًاتم ترتيبه   من ضــ في  قطاع الترويج وتغطية االكتتاب  من قبل  ســ
ــروـعات الكبرى الـتابـعة   2.25إجـمالـية  بقيـمة  المجموـعة الـمالـية هيرميس ــالح مول العرب، أـحد المشــ لمجموـعة ملـيار جنـيه لصــ

ــاـحة    »مراكز« ـــعة من أبرز العالـمات التـجارـية المحلـية    620ويقع في على مســ ــم المول مجموـعة واســ ألف متر مربع. ويضــ
   منطقة مخصصة للوحدات السكنية.ضافة إلى والعالمية باإل

تمثل   لمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويليةاو  قطاع الترويج وتغطية االكتتاببجانب    aiBANKمشــاركة  جدير بالذكر أن  
 من قبلالي العمالء المقدمة  تعظيم القيمة المشــــتركة  افر لضــــوالتة الشــــركة لتحقيق التعاون  اســــتراتيجيإطار في  خطوة مهمة 

  القطاعات المختلفة.

ـــياق   ــو المنـتدب وـناـئب رئيس قـطاع الترويج وتغطـية االكتـتاب ـبالمجموـعة الـمالـية  أعرب  وفي ـهذا الســ ـماـجد العيوطي، العضــ
ــفقة  ن ع ،هيرميس ــارية في هذه الصــ ــتشــ مجموعة التي تعد بمثابة امتداد لعالقتنا الراســــخة مع اعتزازه بتقديم الخدمات االســ

وأضـاف العيوطي أن  على مدار العامين الماضـيين.  تم ترتيبها  مليار جنيه   2.25وذلك في إطار ـصفقات تمويلية بقيمة   »مراكز«
  الخدمات بين  من التكامل  في تعظيم االـستفادة  المجموعة المالية هيرميس الفريدة التي تحظى بها   تاقدرالهذه الـصفقة ـشهادة على 

للحلول  ، حيث تشــهد هذه الصــفقة مشــاركة كل من المجموعة المالية هيرميس  تمويليةالحلول ال أفضــللتقديم   المختلفة بالشــركة
ً ألول مرة   aiBANKو  التمويلية لعمالئنا وتلبية الحلول التمويلية  لتقديم  شــاملة  الراســخة كمنصــة  مكانتنا  يؤكد على  ما وهو  ،  معا
ترتيب وإصــدار  في    البدايةبمثابة خطوة رئيســية نحو يعد  هذا التمويل  إتمام وأشــار العيوطي إلى أن  .  بشــكل مســتمر  هماحتياجات

ذات العائد    التدفقات النقدية القويةفي ضــوء  يتم إدراجها بالبورصــة المصــريةمن المزمع أن  في المســتقبل القريب   أدوات دين
 .»مراكز«المركز التجاري الرائد وأحد أبرز مشروعات مجموعة  ،مول العربل المتكررالدوري  

ــرـكات التـعاون مع أن  ،  التنفـيذي للمجموـعة الـمالـية هيرميس للحلول التمويلـيةرئيس  طالل العـياط الومن ـجانـبه، ـقال   إـحدى الشــ
تركز على خدمة ة الشــركة التي اســتراتيجييأتي في إطار   »مراكز« مجموعةمثل    والتجاري  في مجال التطوير العقاري  الرائدة

وأكد العياط  . أعمالناحجم و عمالئناتنمية قاعدة مما يؤدي بدوره إلى النمو االقتصــادي التي تســاهم في تعزيز    القطاعات الحيوية
وهو ما   الخدمات من قبل المجموعة أفضــللتقديم الجهود  من تضــافر  اســتفادت والتي   على ســعادته بنجاح هذه الصــفقة الكبرى



  
 

 

ي  ذ وال  يمـصرالـسوق الفي نمًوا أـسرع القطاعات أحد   لدعمفرص تمويل متميزة طرح  من خالل  للعمالء ـساهم في تعظيم القيمة 
  .يشهد مزيدًا من النمو والطلب القويزال يال 

ــياق ذاته، أ ــيف العرب وفي الســ ــو المنتدب    التنفيذيرئيس تامر ســ ــعادته بال،  "aiBANK" بنكلوالعضــ تعاون مع عن ســ
يتيح بدورة  ما  وهو  ،  »مراكز«لمجموعة  الالزم لتقديم الدعم  القابضــة  المجموعة المالية هيرميس  الشــقيقة تحت مظلة الشــركات 

راكاتتنمية و  تهمحفظتنويع للبنك   رك الـش اهم في تنمية إيرادات البنكمع كبرى الـش ار إلى أن . ات التي تـس فقة جزء  هذه الصـوأـش
تراتيج ع  التي تهدف ية البنك ال يتجزأ من اـس ذي  والقطاعات جديدة  اختراق  وكذلك  قدمها  يفي باقة المنتجات والخدمات التي  للتوـس

 بواســطة،  يقطاع العقارالدعم ت بالتحديد هذه الصــفقة و .الرئيســيةقطاعات المختلف ب دعم النمو االقتصــادي بشــكل عاميبدوره  
  .الجمهوريةفي أنحاء كبرى المشروعات توفير التمويل الالزم ل

أن "هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الشركة لبناء شراكات وطيدة مع    باسل رمزي، العضو المنتدب لشركة مراكزكما أكد  
لنا بتعزيز تواجد الشركة في السوق المصري ويتيح   لنا فرصة التوسع داخل مصر شركاء يتمتعون بمكانة راسخة بما يسمح 

تؤكد  هذه المعاملة    شراكة تاريخ ناجح من التنسيق بين الشركتين و  هيرميسالمالية  مجموعة  الالشراكة بين مراكز و  .وخارجها
 األداء المالي للشركة وتدفع بخطط شركة مراكز للتوسع في اتجاهات ومساحات جديدة." صالبة

لشـــركة المجموعة المالية هيرميس  قدمتها  االســـتشـــارية التي  الخدمات  ســـلســـلة من تأتي ضـــمن الصـــفقة جدير بالذكر أن هذه  
في  ريادتها   »مراكز«أثبتت ـشركة وقد تعظيم القيمة للمـساهمين.   يـساهم نمو األعمال فيوبالتالي  مـشروعاتها،لتمويل  »مراكز«

متكررة، وهذه الصـــفقة هي الالمحققة يرادات  ة من اإلقويمدعومة بقاعدة مدار ســـنوات، على والتجاري التطوير العقاري قطاع  
  .المصري  في السوقوالمكانة الراسخة للمجموعة  مركز المالي القوة  دليل على 

ــفقة مع  ــي ب  »مراكز«مجموعة وتأتي هذه الص ــهر يوليو الماض ــفقة  في أعقاب قيام المجموعة المالية هيرميس خالل ش إتمام ص
، وصــفقة )ODEمصــر ( -" التابع لشــركة أوراســكوم للتنمية O West"لصــالح مشــروع   مليار جنيه 1.5بقيمة  تمويل اتفاقية  

ندات بقيمة   وتؤكد هذه الصـفقات على المكانة   .»العمرانيةللتنمية بروبرتيز  بايونيرز  «مليون جنيه لصـالح ـشركة  425إصـدار ـس
ــخة التي ينفرد بها   ــدار  قطاع الترويج وتغطية االكتتاب  الراسـ ــمل ترتيب وإصـ في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشـ

سـابقًا  الترويج وتغطية االكتتاب باإلضـافة إلى عمل فريق  قطاع التطوير العقاري،  لالدين وزيادة رأس المال والدمج واالسـتحواذ  
جنيه يار  لم 1.05بقيمة  صفقتين  ترتيب وتمويل واإلصدار األول لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري على 

مجموعة طلعت «لصالح  في السوق المصري  ـصكوك أول  وكذلك إتمام إـصدار  ، لـصالح ـشركة «مدينة نـصر لإلـسكان والتعمير»
  ».LMDمليون جنيه لصالح شركة « 600اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة باإلضافة إلى  ،»مصطفى

ركات  2021وخالل عام   لة من صـفقات التوريق لصـالح مجموعة من أبرز ـش لـس ، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام ـس
وـشركة  »ـسوديك«وـشركة  تعمير»ـشركة «مدينة نـصر لإلـسكان والو  »مجموعة طلعت مـصطفى«التطوير العقاري، ومن بينهم  

المجموعة المالية  باإلضافة إلى ذلك، نجحت  ، وغيرها.  »بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية«وشركة    »العقارية مصر إيطاليا«
(سـوديك) % من أسـهم شـركة السـادس من أكتوبر للتنمية واالسـتثمار  85.5هيرميس في تقديم الخدمات االسـتشـارية لصـفقة بيع 

المدرجة بالبورصــة المصــرية وذلك من خالل عرض شــراء إجباري قدمه تحالف يضــم شــركتي الدار العقارية اإلماراتية وأبو  
  مليون دوالر للصفقة. 388، بقيمة إجمالية )ADQظبي التنموية القابضة (

 —نهاية البيان—

  عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

دولة عبر أربع  13) بتواجد مباـشر في  HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE(كود  تحظى المجموعة المالية هيرميس القابـضة
عاًما من اإلنجاز المتواصـل لتتحول من بنك اسـتثمار  38قارات، حيث نشـأت الشـركة في السـوق المصـري وتوسـعت على مدار 

االسـتثمار الرائد في األسـواق الناشـئة والمبتدئة. وتنفرد الشـركة   في منطقة الشـرق األوسـط فقط إلى بنك شـامل في مصـر وبنك
ــتثـمارـية، تتنوع بين الترويج وتغطـية االكتـتاب وإدارة  بفريق عـمل محترف ـقادر على تـقديم ـباـقة فرـيدة من الـخدـمات الـمالـية واالســ



  
 

 

ئة واق الناـش ر باألـس تثمار المباـش اطة في األوراق المالية والبحوث واالـس وق المصـري، تمتلك  األصـول والوـس والمبتدئة. وفي الـس
التمويل متناهي الصـغر والتأجير   الشـركة منصـة رائدة في خدمات التمويل غير المصـرفي، والتي تغطي أنشـطة متعددة تضـمن

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

  ، سمح ذلك للشركة أيًضا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.aiBANKذها مؤخًرا على حصة األغلبية في ومن خالل استحوا

وقد ســاهمت قطاعات األعمال الثالثة، بنك االســتثمار والتمويل غير المصــرفي والبنك التجاري، في ترســيخ المكانة الرائدة التي 
لمنتجات والخدمات المالية، بما يـساهم في تقديم باقة ـشاملة من الخدمات تنفرد بها الـشركة وتعزيز قدرتها على إطالق المزيد من ا

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

ــ ــعودية | الكويت | عمان | األردن | باكس ــر | اإلمارات العربية المتحدة | المملكة العربية الس تان | المملكة  نفخر بالتواجد في: مص
  المتحدة | كينيا | الواليات المتحدة األمريكية | بنجالديش | نيجيريا | فيتنام

      لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على: 

  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

  قطاع العالقات اإلعالمية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

publicrelations@efg-hermes.com 

 مي الجمال

  رئيس قطاع التسويق واالتصاالت بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com  

  إبراء الذمة

المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة واالســتراتيجية واألهداف   المالية هيرميس القابضــة قد أشــارت في هذا البيان إلى أمور مســتقبلية من بينها على ســبيل المجموعةقد تكون  
وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمسـتقبل والكثير من فعلية  المسـتقبلية لألنشـطة المختلفة. وهذه التصـريحات المتعلقة بالمسـتقبل ال تعتبر حقائق وفرص النمو والمؤشـرات

التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم   –الحصر  على سبيل المثال وليس  –طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك هذه التوقعات من حيث
والتشـريعات الحالية والمسـتقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء   ة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحليةوالمحتملون والظروف االقتصـادية العام عليها المنافسـون الحاليون

 .صحيحة في تاريخ النشر توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي عليه ينبغي على القارئ

 نبذة عن شركة مراكز لالستثمار العقاري
 

شـــركة «مراكز» هي الذراع االســـتثماري لمجموعة فواز الحكير الســـعودية أكبر مطور ومشـــغل للمراكز التجارية الفاخرة على مســـتوى  
المنطقة. وتعد «مراكز» من كبرى شركات تطوير المشروعات متعددة االستخدامات في مصر، حيث تمتلك وتدير مجموعة من المشروعات  

مل باقة مـشروعات ـشركة «مراكز»، مـشروعها الرائد «مول العرب» المتميزة بتحقيق أعلى اإليرا دات المتكررة في الـسوق المصـري. وتـش
ــكنية فاخرة في مدينة   ــروع «أيون» أول أبراج سـ ــروعات  6بغرب القاهرة، ومشـ ــافة إلى مشـ و«مايند هاوس»   «D5M» أكتوبر، باإلضـ

،  2020، و«تاون ســـنتر» خالل عام  2019في افتتاح «مول طنطا» خالل  » الســـكني بمدينة القطامية الجديدة. وبعد نجاحها5وديســـتريكت  
 .2023و«مول المنصورة» خالل عام  2022خالل  «D5M» تتطلع الشركة إلى افتتاح مراكزها الجديدة المرتقبة
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