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  ٢٠١٩ يناير ١٣ 

 
  

  
 
 

  السادة/ إدارة اإلفصاح بالبورصة المصرية
  

  نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة اإلفصاح  -األستاذة/ هبة الصيرفي
  

    
  تحية طيبة وبعد،

  
 
 

يوضح  والذي الخاص باستراتيجية المجموعة المالية هيرميس القابضة نتشرف بأن نرفق لسيادتكم التحديث
ستراتيجية المجموعة المعلنة سابقاً في يونيو ، وذلك استكماالً الفي الفترة المقبلة للشركة االستراتيجية االهداف
٢٠١٦   

  
 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،
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  هيرميس القابضةاستراتيجية المجموعة المالية 

 (المستحدثة)

  ٢٠١٩يناير 

 أهدافها يوضح لمساهميها تحديث أو "المجموعة") "الشركة"(القابضة وعة المالية هيرميس المجم تصدر، ٢٠١٩عام بداية مع 
 باإلفصاح عنها فيوالتي قامت أهدافها المنشودة الكثير من  تحقيق في الشركة وذلك بعد ما نجحتالفترة المقبلة.  فياالستراتيجية 

ً المجموعة  استراتيجية األوسط  الشرقمنطقة  خارج إلى توسعبال الحالية عملياتهامن تعزيز  ابدءً  ،٢٠١٦ يونيو في المعلنة سابقا
 أنشطةوحتى تأسيس المدارة، صول األرتفاع وا، في الشركة غير المصرفي قطاع التمويل دور بتعظيم ومروراً  أفريقيا، وشمال

  . Merchant Banking ـال

بنك  أعمالها منتحويل بشأن استراتيجيتها المعلنة تحقيق لالدؤوب سعيها في مستمرة القابضة عة المالية هيرميس والمجمما زالت 
عبر  سواء التمويليةالحلول التقليدية  بنوك االستثمار خدمات إلى جانب ، تقدم متكاملة شركة خدمات ماليةإلى  فقط استثماري

ً  باقة تقديم الشركةتستهدف ، من هذا المنطلقو. Merchant Banking ـالمنصة  وأ التمويل غير المصرفيقطاع   أكثر تنوعا
بين المجموعة المالية هيرميس  تصبح بهدف أن  الجغرافي من حيث العدد واالنتشارعمالء من ال أكبرقاعدة إلى خدمات من ال

 قاعدة أرباحالحد من تذبذب  فيالذي سيساعد بدوره واألسواق المبتدئة والناشئة. في الحلول التمويلية خدمات مقدمي كبار مصاف 
  . انلمساهميتحسين العائد ذلك باإلضافة إلى و والحد من اعتماد إيرادات بنك االستثمارعلى السوق المصري ، الشركة

تتمركز حول ستة محاور  ةاستراتيجيالمجموعة المالية هيرميس القابضة وضعت هذه الرؤية، لتحقيق في مسعانا  واستمراراً 
  التالي:في  محاورالتلك وتتمثل . ستقوم إدارة الشركة بالتركيز عليها خالل الفترة القادمة ،اساسية

 يهموالحفاظ عل الكوادرأفضل تعيين ى لع ةهداج تعملفإن الشركة الشركة، ومن ثم، أصول  أهموهم : ريق العملف ≡
جذب طيلة األربعة أعوام الماضية واستطاعت الشركة . وخارجهامصر  كافة فروع الشركة في فيذلك و ،وتطويرهم

 العاملينتكاليف  ال تزيد فيهامع الحفاظ على قاعدة تكاليف مرنة، ، الذي تحتاجه لتطوير عملياتها رأس المال البشري
 للشركة المستقبلي النمو تحقيق مسؤوليةلتحمله  نظراً تأتي أهمية العنصر البشري و، المجموعة من إيرادات %٥٠عن 

ً  وتكوين ً  ،مجموعةلل قادةالمقبل من  لجيل أساسا  لصالح مساهمي الشركة العمل واستمرار التخطيط مواصلةبه  منوطا
 . الحالي ةاإلدار فريق بعد

وذلك نتيجة لما تم  واسعتي النطاق طيبة بصيت وسمعةأكثر من أي وقت مضى حاليا وتتمتع الشركة : التنافسي المركز ≡
لتحقيق حصة سوقية تؤهلها لتكون واحدة من أكبر  جاهدة العملالمجموعة  وستواصل ، انجازه خالل الفترة السابقة

التي تعد في الجديدة األسواق/ الخدمات  بعض يستثنى من ذلكو . الشركة في كل سوق أو نشاط تعمل فيه خمس كيانات
المجموعة المالية عمليات لمجمل بالنسبة  استراتيجيةأهمية  يمثل التواجد فيهاالتي أو  من بدء النشاط وليةالمرحلة األ
في األسواق التي مضى على  هامركزوتعزيز ا الحفاظ على ريادتهعلى  خالل الفترة القادمة ستركز الشركةوهيرميس. 

ً قدم  ئموطفيها للشركة أصبح األسواق المبتدئة التي في مركزها تحسين  مع ،تأسيس نشاط الشركة بها سنوات  . حديثا
خدماتها إلى محفظة  الخدماتمزيد من الإلضافة  جهدهاقصارى هيرميس القابضة المجموعة المالية تبذل  :الخدماتباقة  ≡

المتخصصة قطاعات في ال) ١التالية:  الخدماتأضافت الشركة األربع سنوات الماضية، مدار  فعلىفي الفترة المقبلة. 
، مهيكلة منتجات: تغطية االكتتابالسمسرة والترويج و يوالتي تتمثل في قطاع (Sell-side Business) بالبيع

 Buy-side) الشراءالمتخصصة بأعمال القطاعات جانب في  )٢ .دينال أدوات أنشطةو الدخل الثابت، ومنتجات
Business) أوروباالمتجددة في  للطاقةفورتكس منصة : والتي تتمثل في قطاعي االستثمار المباشر وإدارة االصول ،
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ومنطقة الشرق األوسط وشمال األسواق المبتدئة خدمات إدارة األصول بصندوق التعليم في مصر، باإلضافة إلى و
قطاع ال أعم) ٣ .مجموعة المالية هيرميسلالتابعة ل "Frontier Investment Management" شركة عبر أفريقيا،

ال  انشطة) ٤. بالتقسيط بيعوخدمات الوالتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، ، التمويلي أجيرالت :ير المصرفيالتمويل غ
Merchant Banking .ومنها إدارة الثروات،  جديدةمجاالت  دراسة إمكانية التوسع في وستشهد الفترة المقبلة

أن ذلك دارة وتعتقد اإل. لعدد اكبر من العمالء خدماتمن الاكبر تقديم باقة بغرض وذلك  والتأمين، والتمويل العقاري
ستواصل كما  األسواق المالية. التي تشهدها للتذبذبات تعرضها وسيُحد من لعمليات الشركة، مزيد من التعزيز سيسهم في 

على  اهستساعد، التي "financial technology ventures " التكنولوجيا الماليةمشروعات االستثمار في أيضا 
 خالل السنوات المقبلة.لضمان حفاظ الشركة على ريادتها بالقطاع، وذلك المتالحقة التطورات مواكبة 

وذلك عبر الحصول على تراخيص ، في أسواق جديدة خالل األربع سنوات الماضية توسعت الشركة: الجغرافي التواجد ≡
االستحواذ على شركات في باكستان ووبنجالديش، ، ياوكينوالمملكة المتحدة، األمريكية، الواليات المتحدة للعمل في 

إدارة الشركة  فإن ومن ثم إضافيين،أو سوقين المحتمل في سوق إلى مزيد من التوسع تطلع ت علماً بأن الشركة ،نيجيرياو
التعاون دول مجلس وغرب أفريقيا، باإلضافة إلى شمال وشرق في بالفعل مراكز أعمال استراتيجية  تأسس هاعتقد أنت

 حوالي في لعمالء الشركة توفير خدمات السمسرةعلى  ةالجغرافي وتساعد تلك المراكزآسيا. وجنوب شرق الخليجي 
٥٠  ً ً  ٢٥٠ألكثر من  بحثية ةتغطيمن بدعم وذلك حاليا، مبتدئة وناشئة  سوقا بل فريق مدرجة في تلك األسواق من قِ  سهما

 ً في مجال  الفريق تقديم خبراتعلى التواجد الجغرافي ساعد كما يو. في األسواق المبتدئة بحوث يعتبر األعلى تصنيفا
ً تحقيقه في بدأت الشركة طموح هدف و وهإدارة الترويج وتغطية االكتتاب،  في  أُبرمتفقات التي عبر بعض الص فعليا

من متزايدة ستمثل حصة ودول مجلس التعاون الخليجي األسواق المبتدئة أن عمليات توقع ت اإلدارةكما أن . ٢٠١٨عام 
مصر ستستمر في اإلسهام بحصة كبيرة من ، علماً بأن في السنوات المقبلة بنك االستثمارمنصة ل المستقلة يراداتاإل

 .أعمال قطاع التمويل غير المصرفي) في(ال سيما في ضوء النمو المتوقع  إيراداتها المجمعة سنوياً 
من أجل هدف أعاله لموضحة امحاور األربع تبني جرى ا، هالقيمة لمساهميلتعظيم  عي الشركةمساضوء في : الربحية ≡

) ١نقاط: ثالثة  ينصب في خصفي هذا المحور باال هدف المجموعةفإن عليه،  وبناءً  الشركة.زيادة ربحية هو و رئيسي
 والذي سينتج من الشركة لمساهمي سنويا المتوقعة األرباحتوزيعات ل بالنسبة رؤيةبالتالي توضيح الواألرباح تحسين 

سواء من صناديق االستثمار المباشر ( إدارة األصولقطاع و من ناحية غير المصرفي التمويل ةمنص أرباح تعزيز نمو
غير التحركات في ضوء إلى أقصى مدى ممكن على أساس سنوي األرباح زيادة ) ٢. من ناحية أخرى )أو الغير مباشر

عائد تحقيق  بهدف( حقوق المساهمينالعائد على معدل تحسين ) ٣. تعمل بها المجموعةالتي ألسواق المال المتوقعة 
األسواق في  عائد أقلو المبتدئة،مصر واألسواق ب ا هستثماراتاو الشركة عمليات في رأس المال المستخدمعلى مرتفع 

عام بحلول  ٪١٥في نطاق  )أو غيرها مجلس التعاون الخليجيبدول التي تربط عملتها بالدوالر األمريكي خرى اآل
 .٢٠١٨* في التسعة أشهر االولى من عام ٪١٠٫٨مقارنة ب ٢٠٢١

 أنالقابضة  المجموعة المالية هيرميس تؤمن، الشركة إدارةمجلس  منتكليف على  بناءً : االجتماعيةالمسؤولية  ≡
ً مهم الً اعد مجتجاه المجتمعات التي تعمل بها (أهمها مصر) تُ  االجتماعيةمسؤوليتها   ،ستراتيجيمن مجاالت تركيزها اال ا

ً  محاور الخمسةال تقل أهمية عن  التيو كلما  -القابضةالمجموعة المالية هيرميس  تعملعليه،  وبناءً . المذكورة سابقا
 جتماعيةجموعة المالية هيرميس للتنمية االلمؤسسة الم السنوية أرباحهامن  جزءتخصيص  على -الظروفسنحت 
 منجانب العديد  إلى بمصر، األكثر فقراً المناطق  في القرى تجديد تتضمنالتنموية المتميزة، التي  أعمالها لمباشرة

خالل  لقريتين شاملةتأهيل  إعادة عمليةجتماعية مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اال وأتمت. خرىألااألنشطة 
هذه  في المؤسسة ونفذت. ٢٠١٩عام  خاللبقرية ثالثة اً مشروع كملت أنالماضية، ومن المتوقع نة س عشر االثنى

   .الصحية الخدمات ومنشآتوالمدارس،  ،المنازل وتجديدإنشاء المرافق،  منها التطوير، عملياتمن  العديد المشروعات

ما يمكن زيادة ولمجموعة المعلنة ل هدافاألتحقيق أعوام الماضية على األربعة طيلة الستة تركيز على تلك المحاور لا ساعدلقد 
ً هيرميس القابضة المجموعة المالية  تقومعليه،  وبناءً . اهإلى عمالئمن خدمات تقدمه الشركة ن أ قاعدة عمالئها تصنيف ب حاليا

 ً  منها خاللكثير حلول التمويل؛ التي أضيف بمجموعة محددة من فئة  استهداف كليجرى حيث الموضحة أدناه،  للتعريفات وفقا
  األربع سنوات الماضية:

 ).بالتقسيط البيعتقديم خدمات تعمل على وهي شركة (وفاليو ، في األوراق الماليةالوساطة  :العمالء األفراد ≡
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وصناديق إدارة المحافظ مهيكلة، الخدمات الالدخل الثابت، خدمات الوساطة في األوراق المالية، : األفراد كبار العمالء ≡
  .االستثمار المباشر صناديق ،الغير مباشر االستثمار

 وصناديق االستثمارإدارة المحافظ الوساطة في األوراق المالية، خدمات الدخل الثابت، الخدمات المهيكلة، : المؤسسات ≡
 .االستثمار المباشر صناديق، الغير مباشر

 .شركة تنمية: رالصغمتناهية المشروعات  ≡
 تنمية.وشركة التأجير التمويلي، : المشروعات الصغيرة والمتوسطة ≡
زيادة روؤس اموال واالستحواذ،  الدمج، Merchant Bankingالتأجير التمويلي، التخصيم، : الشركات الكبرى ≡

 .أدوات الدينو، الشركات

الموضحة  المالية التقاريروفصاحات االفي منهجية إعداد  مماثلةتغييرات بلقيام ا الشركة أعمالطبيعة استلزمت التغييرات في و
ة منصتحققت عبر  التيعن تلك المصرفي  غير منصة التمويلمن التي تحققت رباح األفصل في بدأت الشركة وبناء عليه، . داءلأل

 شفافيةوالشركة  لمساهمياتاحة منظور ادق  ذلكوكان الهدف من  .Merchant Bankingنشاط ال والتي تشمل بنك االستثمار 
 ٪٥٠والتي من المتوقع أن تصل إلى  ارباح منصة التمويل غير المصرفي  في قوياً  نمواً ال سيما وأننا نتوقع لطبيعة العمل،  أكبر

قطاعات التمويل غير  أعمالنمو يساعد أن  من المنتظروسنوات المقبلة. الثالث أو األربع  في غضون من األرباح المجمعة
كما لألرباح،  بتذبذب أقلعادة ما تتمتع  تلك القطاعات أعمال أن، على اعتبار لمساهمي الشركةكبيرة تحقيق قيمة في المصرفي 

  بنك االستثمار. نشطةالمستخدمة أل تلك منربحية أعلى مضاعفات  عادة ما يتم تقييمها باستخدامنها أ

 إدارة الشركة فإنما زالت في مهدها،  بإضافتها في خالل الفترة السابقة المجموعة التي قامت اتخدمالمن  كثيراً أن وعلى اعتبار 
حتى  المساهمينوالعائد على حقوق رباح االعلى صافي من تلك التوسعات  الكاملثر ادركوا األقد  الشركة مساهميأن تعتقد ال 

منها والقطاعات، في عدد من للخدمات المستحدثة األولية  البشائرإدراك  ٢٠١٨في قد بدأت الشركة مع ذلك فلوالحالي. الوقت 
التمويل غير المصرفي إلى إجمالي إيرادات منصة أرباح ارتفاع مساهمة باإلضافة إلى ، المبتدئةاألسواق في اإليرادات ارتفاع 

 الطبيعية في أسواق هامستوياتإلى اليومية لتداول اقيم  من شأنه إعادةالذي و، يةسواق المالاألنشاط انتعاش  وسيمثل. المجموعة
نموذج أرست قد تعتقد أنها  إدارة الشركة فإنغياب هذا العامل،  لكن حتى في حالةو. كبيرة قيمة إضافيةالرئيسية  المجموعة
 السنوات المقبلة. ونموها في أعمال الشركة استدامة أن يضمن عمل قوي، بإمكانه ومخطط 

  

  

 

 ناديقصال والأم رؤس( للدخل مدرة الغير) االصول ١تمثلة في: (مالو الملكية  حقوق إجمالي  جزء من أستبعاد اساس على المساهمين حقوق على العائد احتساب تم *   
  (والتي تتضمن بنك االعتماد اللبناني، مكتب نايل سيتي، وصوديك)  non-core assetsة الرئيسي) االصول غير ٢(و ، و أصول غير ملموسة)  seed capital المدارة
  .المساهمين على منها العائد اغلب توزيعفي حال بيعها تعتزم الشركة  والتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


