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 البورصة المصريةالسادة/ إدارة اإلفصاح ب
 

 إدارة اإلفصاح  نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير -ستاذة/ هبة الصيرفياأل
 

  تحية طيبة وبعد،
 

"الشركة"( وهي إحدى  أو المالية هيرميس" هيرميس اإلمارات المحدودة )"المجموعة.جي.أف.تعلن شركة إي 
تفاقية إالشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة )ش.م.م.(، عن الدخول في 

 Frontier Investment Management)  مليون دوالر أمريكي في شركة 21.5 مارستثإل نهائية
Partners Limited “FIM”)   وتحولت في غضون سنوات قليلة إلى واحدة  ،2008والتي نشأت عام

مليار دوالر  1.6ستثمارات مدارة تبلغ قيمتها إمن أبرز شركات إدارة األصول على الساحة اإلقليمية بقاعدة 
ستثمارات العمالء. وتسعى المجموعة المالية إريق إداري على أعلى مستوى من الخبرة في إدارة أمريكي وف

هيرميس خالل فترة الستة أشهر المقبلة إلى طلب موافقة عمالئها لدمج األصول والمحافظ المالية اإلقليمية 
بالسوق المصري، ستثنى من ذلك األصول المدارة على أن ي   FIMالمدارة من قبل المجموعة في شركة 

 ندماج المستهدف بين الكيانين.وذلك من أجل تحقيق التعاون واإل

على  FIMمن أسهم شركة  ٪50وف تمتلك المجموعة المالية هيرميس حصة تفاقية سوبمقتضى تنفيذ اإل
انه في  ىإلشارة المتبقية السيد هادي بن ملوكة مؤسس ورئيس الشركة. وتجدر اإل ٪50أن يحتفظ بحصة 

ستقالليته مع استمرار هادي بن ملوكة في منصبه إبالتمتع ب FIMظل هذه الصفقة سيستمر فريق إدارة 
إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الحالية  FIMدارة والرئيس التنفيذي للشركة. وتتطلع شركة كرئيس مجلس اإل
إلى  ”FIM“ستثماري لعمالئها من المؤسسات المالية. وعلى هذه الخلفية ستنضم شركة لتعظيم العائد اإل

المحافظ  قطاع إدارة األصول بالمجموعة المالية هيرميس إلى جانب شركة المجموعة المصرية إلدارة
ستثمارات إ( وصندوق ورتكسڨوشركة ) (HFM)وشركة هيرميس إلدارة الصناديق   (EPMG) المالية

بعالمتها التجارية الحالية مع استقاللها  FIM(. وسوف تحتفظ شركة Rx Healthcareالرعاية الصحية )
موعة ة. وسوف تقدم المجوأيًضا األسواق المبتدئ يةستثمارية بأسواق المال اإلقليمفي إدارة المحافظ اإل

 (Seed Capital) بما في ذلك توفير رأس المال المؤسس – FIMالمالية هيرميس الدعم الالزم إلى شركة 
 لتنفيذ خطة أعمالها.



 
 

 +02( 0) 2 3535 0942: ف +02( 0) 2 64993535  : ت             ، طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي 28، املرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو 129ب  رقم  مبنى  -م م املجموعة املالية هيرميس ش 

www.efg-hermes.com     Building No. B129, Phase 3, Smart Village, Km 28, Cairo Alexandria Desert Road,Egypt T +20 (0)2 3535 6499 F +20 (0)2 3535 
0942  

 

ستقوم بتجميع القوائم المالية  FIMفي شركة  ٪50وجدير بالذكر أن المجموعة من خالل مساهمتها البالغة 
. ومن المتوقع أن يبقى هيكل المساهمين بدون تغيير في 2017من عام من النصف الثاني  للشركة بدءاً 

راء تفاقية يكون للمجموعة الحق في تقديم عقد خيار شالمستقبل القريب، ومع بداية السنة الخامسة لهذه اإل
Call Option))  من شركة  ٪30لشراء حصة اضافية قدرهاFIM  ًمع وجود حق متبادل للبائع متمثال 

في ذلك  FIMربحية شركة  یعل تحديد سعر تنفيذ العقد بناءً  تمي، وس (Put option)بيع في عقد خيار
 الوقت.

لتنفيذ هذه  (DFSA) على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية FIMتصل، حصلت شركة وفي سياق م
مليار  4.5 لىإصول التى تديرها المجموعة لتصل تفاقية عن نمو قاعدة األ. وسوف تثمر هذه اإلالصفقة

 دوالر أمريكي.

 :”FIM“نبذة عن 
، 2008( عام ”Frontier Investment Management Partners Limited “FIM (تأسست شركة

ي األسواق ستثمار فستثمارية المتنوعة المختصة باإلاألصول واألوعية اإل إدارةوهي شركة  تعمل في مجال 
الجامعات، وصناديق  ستثمارإسيادية، صناديق ( صناديق FIMالناشئة والمبتدئة. تشمل قاعدة عمالء )

والشرق األوسط، فضاًل عن تقديم خدمات  معاشات في عدة مناطق متضمنة امريكا الشمالية، اوروبا،
ستثمار لبعض الشركات. ويتكون فريق العمل من مجموعة متنوعة من الخبرات في مجال اإل ستثمارمدير اإل

سواق الرئيسية في المنطقة. وقد قام الفريق ببناء سجل ناجح من خالل ن يعملون على مقربة من األيوالذ
 ستثمارية للشركة في األسواق الناشئة والمبتدئة.تراتيجية اإلستطبيق اسلوب بحثي ممنهج يدعم اإل

 
 
  ،تفضلوا بقبول وافر التحية والتقديرو  

 

 انزادة نسيمه
 رئيس عالقات المستثمرين

 


