
                                                                                                                     

المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس تـعلن إتـمام اإلصـدار الـثانـي بـقیمة 532.6 مـلیون جـنیھ 
ضمن برنامج إصدار سندات توریق لصالح شركة «ڤالیو» 

. 
تـأتـي هـذه الـصفقة بـعد نـجاح اإلصـدار األول فـي سـبتمبر مـن الـعام املـاضـي بـقيمة 322.5 مـليون جـنيه لـصالـح شـركـة «ڤـالـيو»، وهـو 

  (BNPL) اإلصدار األول من نوعه ملنصة تكنولوجيا خدمات مالية تعمل في مجال الشراء اآلن والدفع الحًقا

القاھرة 17 أغسطس 2022 

أعـلنت الـیوم المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس أن قـسم أسـواق الـدیـن بـقطاع الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب الـتابـع لـبنك االسـتثمار الـرائـد فـي 

األسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة قـد نـجح فـي إتـمام اإلصـدار الـثانـي لـسندات الـتوریـق لشـركـتھا الـتابـعة «ڤالـیو» بـقیمة 532.6 مـلیون جـنیھ، 
وذلـك ضـمن بـرنـامـج إصـدار سـندات تـوریـق بـقیمة 2 مـلیار جـنیھ. وقـد حـصلت الشـركـة عـلى مـوافـقة ھـیئة الـرقـابـة الـمالـیة یـوم 25 

یولیو 2021 للمضي قدًما في تنفیذ البرنامج. 

ومـن الجـدیـر بـالـذكـر أن سـندات الـتوریـق مـضمونـة بـمحفظة أوراق قـبض بـقیمة 609.1 مـلیون جـنیھ مـصري وقـد تـم إسـناد عـملیة 
الـتوریـق للمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس بـصفتھا شـركـة الـتوریـق، وحـصل اإلصـدار عـلى تـصنیف ائـتمانـي (Prime-1) مـن مـؤسـسة 

الشـرق األوسـط لـلتصنیف االئـتمانـي «MERIS»، وھـو أقـوى تـصنیف جـدارة ائـتمانـیة تـحصل عـلیھ عـملیة إصـدار سـندات فـي 

الـسوق الـمصري، عـلًما بـأن اإلصـدار سـیتم عـلى شـریـحتین بـمدد اسـتحقاق تـبلغ 12 شھـًرا عـلى أن تـكون قـیمة الشـریـحة األولـى بـقیمة 
479.34 ملیون جنیھ و53.26 ملیون جنیھ للشریحة الثانیة.  

وفـي ھـذا السـیاق أعـربـت مـي حـمدي - مـدیـر تـنفیذي لـقسم أسـواق الـدیـن بـقطاع الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب بـالمجـموعـة الـمالـیة 
ھـیرمـیس - عـن اعـتزازھـا بـإتـمام صـفقة إصـدار سـندات الـتوریـق الـثانـیة لشـركـة «ڤالـیو» وذلـك بـعد نـجاح اإلصـدار الـسابـق وھـو 
اإلصـدار األول مـن نـوعـھ لـمنصة تـكنولـوجـیا خـدمـات مـالـیة تـعمل فـي مـجال الشـراء اآلن والـدفـع الحـقًا (BNPL)، مشـیرة إلـى أن ھـذا 

اإلصـدار مـن شـأنـھ تـعزیـز قـدرة الشـركـة عـلى تـوفـیر حـلول ابـتكاریـة لـبرامـج وخـطط التقسـیط الـتي تـقدمـھا. وأكـدت حـمدي أن نـجاح 
الشـركـة فـي إتـمام الـعدیـد مـن الـصفقات الـمماثـلة یُـعد دلـیًال واضـًحا عـلى كـفاءة فـریـق الـعمل بـقطاع أسـواق تـرتـیب وإصـدار الـدیـن 
وحـرصـھم عـلى تـلبیة احـتیاجـات الـعمالء مـن خـالل تـوفـیر الحـلول الـتي تـالئـم مـختلف األوضـاع االقـتصادیـة والـمالـیة. واخـتتمت 
حـمدي أن الشـركـة تـتطلع إلـى تـقدیـم أفـضل الحـلول والـبدائـل الـمبتكرة فـي مـجال تـمویـل الشـركـات لـلوفـاء بـتطلعات الـعمالء ومـواجـھة 
تـقلبات األسـواق، وذلـك مـن خـالل بـاقـة الـمنتجات والخـدمـات الـمتكامـلة الـتي یـقدمـھا فـریـق الـعمل الـذي یـضم نـخبة مـن أكـفأ الـخبرات 

والمھارات.      

ومـن جـانـبھ أعـرب شـكري بـدیـر الـرئـیس الـمالـي لشـركـة «ڤالـیو»، عـن سـعادتـھ بـإتـمام اإلصـدار الـثانـي مـن بـرنـامـج سـندات تـوریـق 
بـقیمة 2 مـلیار جـنیھ مـصري. ویـعد نـجاح ذلـك اإلصـدار بـمثابـة شـھادة عـلى قـوة نـموذج األعـمال الـذي تـنفرد بـھ الشـركـة بـاإلضـافـة 
إلـى قـدرتـنا عـلى االسـتفادة مـن سـوق تـرتـیب وإصـدار الـدیـن عـلى الـرغـم مـن التحـدیـات االقـتصادیـة الـتي تشھـدھـا الـساحـة، مـؤكـًدا عـلى 

أن ھذه الصفقة ستعزز من المركز المالي للشركة ودعم خطط النمو التي تتطلع الشركة إلى مواصلة تنفیذھا. 

جـدیـر بـالـذكـر أن المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس قـامـت بـدور المسـتشار الـمالـي األوحـد والـمدیـر األوحـد لـإلصـدار، وكـذلـك الـمنظم 
والـمروج األوحـد وضـامـن تـغطیة اإلصـدار. كـما قـام الـبنك الـعربـي اإلفـریـقي الـدولـي بـدور ضـامـن االكـتتاب وأمـین الـحفظ لـلصفقة، 



                                                                                                                     
وقـام مـكتب (Dreny & Partners) بـدور المسـتشار الـقانـونـي لـلصفقة، بـینما قـام مـكتب (KPMG) بـدور الـمراجـع الـمالـي 

لإلصدار. 

وتـأتـي ھـذه الـصفقة بـعد نـجاح المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس فـي إتـمام مجـموعـة مـن الـصفقات فـي عـام 2022، مـثل تـقدیـم الخـدمـات 
االستشاریة وإتمام اإلصدار الثاني لسندات توریق لصالح مجموعة شركات «بایونیرز بروبرتیز للتنمیة العمرانیة»، وإتمام  

اإلصـدار األول لـسندات تـوریـق لـصالـح شـركـة «بـدایـة» لـلتمویـل الـعقاري وشـركـة «مـدیـنة نـصر لـإلسـكان والـتعمیر»، بـاإلضـافـة إلـى 
إتـمام اإلصـدار الـسادس ضـمن بـرنـامـج إصـدار سـندات تـوریـق لـصالـح شـركـة «بـریـمیوم إنـترنـاشـیونـال»، فـضًال عـن نـجاح الشـركـة 
في إتمام اإلصدار األول لسندات التوریق لشركتھا التابعة «ڤالیو» بقیمة 322.5 ملیون جنیھ في شھر سبتمبر من عام 2021.   

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 لـتتحول مـن بـنك اسـتثمار 
فـي مـنطقة الشـرق األوسـط فـقط إلـى 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 بـاألسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة. وفـي الـسوق الـمصري، تـمتلك 
الشـركـة مـنصة رائـدة فـي خـدمـات الـتمویـل غـیر الـمصرفـي، والـتي تـغطي أنشـطة مـتعددة تـضمن الـتمویـل مـتناھـي الـصغر والـتأجـیر 

التمویلي والتخصیم باإلضافة إلى خدمات الشراء اآلن والدفع الحقًا (BNPL) والتمویل العقاري والتأمین.  

ومن خالل استحواذھا مؤخًرا على حصة األغلبیة في aiBANK، سمح ذلك للشركة أیًضا بتقدیم منتجات وخدمات مصرفیة. 

وقـد سـاھـمت قـطاعـات األعـمال الـثالثـة، بـنك االسـتثمار والـتمویـل غـیر الـمصرفـي والـبنك الـتجاري، فـي تـرسـیخ الـمكانـة الـرائـدة الـتي 
تـنفرد بـھا الشـركـة وتـعزیـز قـدرتـھا عـلى إطـالق الـمزیـد مـن الـمنتجات والخـدمـات الـمالـیة، بـما یـساھـم فـي تـقدیـم بـاقـة شـامـلة مـن 

الخدمات لتلبیة احتیاجات عمالئھا من األفراد والشركات بمختلف أحجامھا والوصول إلى عمالء جدد. 

نفخـر بـالـتواجـد فـي: مـصر | اإلمـارات الـعربـیة المتحـدة | الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة | الـكویـت | عـمان | األردن | بـاكسـتان | الـمملكة 
المتحدة | كینیا | الوالیات المتحدة األمریكیة | بنجالدیش | نیجیریا | فیتنام 

عن شركة «ڤالیو» 

تـم إطـالق شـركـة «ڤالـیو» الـمنصة الـرائـدة للشـراء اآلن والـدفـع الحـقًا (BNPL) لـتعزیـز نـمط الـحیاة الـمتطور عـبر تـوظـیف تـكنولـوجـیا 
الخـدمـات الـمالـیة عـام 2017، وھـي شـركـة تـابـعة لـقطاع الـتمویـل غـیر الـمصرفـي بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة. وتحـظى 
الشـركـة بـتواجـد مـباشـر كخـدمـة دفـع فـي أكـثر مـن 5000 نـقطة بـیع وأكـثر مـن 330 مـوقـع إلـكترونـي وتـقوم بـتوفـیر خـطط وبـرامـج 



                                                                                                                     
التقسـیط المیسـرة حـتى 60 شھـر لـألجھـزة الـمنزلـیة واإللـكترونـیات واألثـاث وتشـطیب الـمنازل وحـلول الـطاقـة الشمسـیة لـلوحـدات 
الـسكنیة والـسفر والسـیاحـة والخـدمـات الـتعلیمیة والـصحیة وغـیرھـا. وتـنفرد «ڤالـیو» بـتقدیـم أسـرع مـوافـقات ائـتمانـیة فـي مـصر، 

وربط المستھلكین بقاعدة واسعة من محالت التجزئة ومواقع التسوق عبر اإلنترنت وشبكة كبیرة من مقدمي الخدمات المختلفة. 

لمزید من المعلومات یرجى متابعتنا على:      

لمزید من المعلومات یرجى االتصال على: 

قطاع العالقات اإلعالمیة بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

 PublicRelaJons@EFG-Hermes.com

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 بــتوقــعات اإلدارة واالســتراتــيجية 
واألهـــداف وفـــرص الـــنمو واملـــؤشـــرات املســـتقبلية لـــألنشـــطة املـــختلفة. وهـــذه الـــتصريـــحات املـــتعلقة بـــاملســـتقبل ال تـــعتبر حـــقائـــق فـــعلية وإنـــما تـــعبر عـــن رؤيـــة املجـــموعـــة 
للمســتقبل والــكثير مــن هــذه الــتوقــعات مــن حــيث طــبيعتها تــعد غــير مــؤكــدة وتخــرج عــن إرادة الشــركــة، ويــشمل ذلــك– عــلى ســبيل املــثال ولــيس الــحصر – الــتذبــذب فــي 
أســواق املــال والــتصرفــات الــتي يــقدم عــليها املــنافــسون الــحالــيون واملــحتملون والــظروف االقــتصاديــة الــعامــة واآلثــار الــناجــمة عــن مــركــز الــعملة املحــلية والتشــريــعات 
الــحالــية واملســتقبلية والــتنظيمات املــختلفة. وبــناء عــليه يــنبغي عــلى الــقارئ تــوخــي الحــذر بــأال يــفرط فــي االعــتماد عــلى الــتصريــحات املــتعلقة بــاملســتقبل والــتي هــي 

صحيحة في تاريخ النشر.
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