
 

 
 

االستحواذ على المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام خدماتها االستشارية لصفقة 

 »أغذية« اإلماراتيةمن قبل مجموعة  »عوف مصر«حصة أغلبية بمجموعة 

هذا العام ، مما يعزز مكانتها   المجموعةبها   قامتدماج واالستحواذ التي الوتأتي هذه الصفقة في أعقاب العديد من صفقات 

 في المنطقة. ةالرائد

 

 2022نوفمبر  30القاهرة وأبوظبي 

الناشئة  أ األسواق  في  الرائد  االستثمار  لبنك  التابع  االكتتاب  وتغطية  الترويج  قطاع  أن  هيرميس  المالية  المجموعة  اليوم  علنت 

 إنتاجالمتخصصة في  شركة  ال،  «مجموعة عوف»% في  60بيع حصة    قد نجح في إتمام الخدمات االستشارية لصفقة  –والمبتدئة  

، «أغذية»في مصر، لمجموعة  والمكسرات  القهوة  والخفيفة  الصحية  وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها األغذية  

الطرف البائع لصالح    المستشار المالي األوحدوقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور  دولة اإلمارات.  في مجال األغذية ب الشركة الرائدة  

 في الصفقة. «أبو عوف»مجموعة 

  « أغذية»مجموعة  التكامل والترابط بين االستثمارات التابعة لمن  تعظيم االستفادة    «عوف»مجموعة  لالصفقة  سوف تتيح هذه  و

الخليجي   التعاون  مجلس  دول  منطقة  للنمو  في  جديدة  افاق  عن  وفتح  النمو  فضًلا  في  والمشروبات باالستمرار  األغذية  سوق 

%، 30  إجمالية  مليار جنيه، سيحتفظ مؤسسو الشركة الثًلث بحصة  4.9المصري سريع النمو. وفي أعقاب إتمام الصفقة التي تبلغ  

 .«مجموعة عوف» في  ٪10ستمتلك شركة »تنمية فينتشر كابيتال لًلستثمار المباشر« نسبة بينما 

السياق،  و هذا  المالية   أعربفي  بالمجموعة  االكتتاب  وتغطية  الترويج  قطاع  رئيس  ونائب  المنتدب  العضو  العيوطي،  ماجد 

رائدة عًلمة تجارية  باعتبارها   »مجموعة عوف«لصالح  بمشاركة المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ هذه الصفقة  اعتزازه  عن    ،هيرميس

في السوق المصري، خاصةا الشركات  الجذابة  القتناص فرص االستثمار  استمرار سعي المستثمرين الدوليين  أشار إلى  وفي السوق المصري.  

ا   نمو واعدة  إمكاناتبتحظى  التي   ا ودوليا الذي تلعبه كما أعرب عن سعادته بالدور المحوري    .خًلل كافة المراحل االقتصادية  ،محليا

تسطير فصل  في  والمساهمة    التجارية المصرية  اتلعًلمواحدة من أبرز ا لاالستثنائية  هيرميس في مسيرة النمو  المالية  لمجموعة  ا

في  الفرص االستثمارية  الغتنام  الدولية  رؤوس األموال    المزيد من  مواصلة جذب، و  جديد من مسيرة نمو »مجموعة عوف«

  .مصر

في مصر   والمشروبات  األغذية  قطاع  بفضل  ويتمتع  استثمار واعدة  كبيرة من  وجود  بفرص  نمو الوفرص    المستهلكينقاعدة 

أمام المستثمرين األجانب الذين يبحثون    «عوفمجموعة  »هائلة، مما يعزز من جاذبية العًلمات التجارية المصرية من بينها  ال

 مستدامة. وعالية عن تحقيق عائدات استثمارية 

تقوم بإنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات    عًلمة تجارية رائدة  ، وهي2010« في عام  مجموعة عوفتأسست »

المجموعة ومن بينها القهوة والمكسرات وغيرها من منتجات الحلويات تحت عًلمتها التجارية الرائجة »أبو عوف«. وتمتلك  

لى شبكة هائلة للتوزيع  إ  باإلضافة  –    في أنحاء الجمهوريةبيع  منفذ    200شبكة واسعة من المنافذ لخدمة المستهلكين تشمل أكثر من  

بأعمالها   عوف«  مجموعة»إلى ذلك، توسعت  باإلضافة  .  محافظة بأنحاء الجمهورية  26ألف نقطة بيع في    20أكثر من  تتضمن  

 .في دبي منافذ جديدة 4في سوق دولة اإلمارات العربية المتحدة عبر افتتاح التشغيلية 

أن   بالذكر،  الصفقة  إتمام  جدير  مكانة  يهذه  في  اعزز  هيرميس  المالية  ولمجموعة  عام  بشكل  واالستحواذ  الدمج   ع القطامجال 

بالمنطقة، من بينها في هذا القطاع  حيث نجحت في إتمام خدماتها االستشارية للعديد من الصفقات  ،  االستهًلكي بشكل خاص  

استحواذ   على    «أغذية»مجموعة  صفقة  من  اإلماراتية  الُمصنعة  المصرية  «أطياب»شركة  كل  وحلويات و،  لللحوم  »مخبز 

وتأتي الصفقة    .اإلماراتية المتخصصة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية "BMB" الفيصل« الكويتية، واالستحواذ على مجموعة

ا في أعقاب   تعاون أسواق دول مجلس المتضمنة مستثمرين من  سلسلة من صفقات الدمج واالستحواذ  قيام المجموعة بإتمام  أيضا

»ترانسمار«  شركتي    حصص في  لىاإلماراتية عصفقة استحواذ »موانئ أبوظبي«  ، من بينها  2022الخليجي على مدار عام  

واستحواذ الصندوق السيادي السعودية على حصة أقلية في شركة    مليون دوالر 140بقيمة  المصريتين    و»ترانسكارجو الدولية«

 .«بي تك»



 

 
 

 —نهاية البيان —

 

 عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

دولة عبر أربع قارات،    14( بتواجد مباشةةةر في HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE)كود   تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضةةةة

ا من اإلنجاز المتواصةل لتتحول من بنك اسةتثمار في منطقة الشةرق    38المصةري وتوسةعت على مدار  حيث نشةأت الشةركة في السةوق   عاما

األوسةط فقط إلى بنك شةامل في مصةر وبنك االسةتثمار الرائد في األسةواق الناشةئة والمبتدئة. وتنفرد الشةركة بفريق عمل محترف قادر على 

رية، تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصةةةةول والوسةةةةاطة في األوراق المالية تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالسةةةةتثما

والبحوث واالسةةتثمار المباشةةر باألسةةواق الناشةةئة والمبتدئة. وفي السةةوق المصةةري، تمتلك الشةةركة منصةةة رائدة في خدمات التمويل غير  

الشراء اآلن والدفع  ر والتأجير التمويلي والتخصيم باإلضافة إلى خدماتالمصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغ

 ( والتمويل العقاري والتأمين. BNPLالحقاا )

ا على حصة األغلبية في  ا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.aiBANKومن خًلل استحواذها مؤخرا  ، سمح ذلك للشركة أيضا

ثمار والتمويل غير المصةةرفي والبنك التجاري، في ترسةةيم المكانة الرائدة التي تنفرد بها وقد سةةاهمت قطاعات األعمال الثًل،ة، بنك االسةةت

الشةةةركة وتعزيز قدرتها على إطًلق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يسةةةاهم في تقديم باقة شةةةاملة من الخدمات لتلبية احتياجات 

 ل إلى عمًلء جدد.والوصو عمًلئها من األفراد والشركات بمختلف أحجامها

حدة   كينيا نفخر بالتواجد في: مصةر   اإلمارات العربية المتحدة   المملكة العربية السةعودية   الكويت   عمان   األردن   باكسةتان   المملكة المت

   سنغافورة   الواليات المتحدة األمريكية   بنجًلديش   نيجيريا   فيتنام

 

     ا على: لمزيد من المعلومات يرجى متابعتن

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 قطاع العًلقات اإلعًلمية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com 

 مي الجمال

 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

hermes.com-melgammal@efg 

 

 إبراء الذمة

واالسةةتراتيجية واألهداف  المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة  المالية هيرميس القابضةةة قد أشةةارت في هذا البيان إلى أمور مسةةتقبلية من بينها على سةةبيل قد تكون المجموعة

فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمسةتقبل والكثير من  المسةتقبلية لننشةطة المختلفة. وهذه التصةريحات المتعلقة بالمسةتقبل ال تعتبر حقائق وفرص النمو والمؤشةرات

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

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


 

 
 

والتشةريعات الحالية والمسةتقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء   والمحتملون والظروف االقتصةادية العامة واآل،ار الناجمة عن مركز العملة المحلية عليها المنافسةون الحاليون

 صحيحة في تاريم النشر. حذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هيتوخي ال عليه ينبغي على القارئ

 


