
 
 

رميس ش    +٠٢) ٠( ٢ ٣٥٣٥ ٠٩٤٢: ف +٠٢) ٠( ٢ 6499٣٥٣٥  : ت             ، طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي ٢٨، املرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ١٢٩ب  رقم  مب  -م م املجموعة املالية ه
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

  

  
  

  ٢٠١٨ ديسمبر ٢٣

  
  

  
 

  البورصة المصريةالسادة/ إدارة اإلفصاح ب
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 تحية طيبة وبعد،

 

  اليوم. القابضة نتشرف بأن نرفق لسيادتكم البيان الصادر عن المجموعة المالية هيرميس
  
 
 

  وا بقبول وافر التحية والتقدير،وتفضل
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ريالمجموعة المالية ھيرميس تعلن إتمام  ندوق التعليم المص بتعھدات  اإلغالق األول لص
  مليون دوالر ١١٩ قيمتھا استثمارية

ندوق جزء ة  يعتبر الص تھا المجموعة المالية ھيرميس من منص س ة مع تعاون بالالخدمات التعليمية التي أس س ، إحدى جيمس للتعليممؤس
ركات الرائدة عالم ة الجديدة بعلى أن ، مجال الخدمات التعليمية في يًاالش تثمارات تقوم المنص خ اس مليون دوالر في قطاع  ٣٠٠بقيمة ض

  .المقبلةخالل السنوات الثالث  يمصرالالتعليم 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٢٣ فيالقاھرة 

ر باليوم  أعلن تثمار المباش ئة والمبتدئة  –المجموعة المالية ھيرميس قطاع االس واق الناش تثمارية الرائدة في األس ة المالية واالس س  –المؤس
سي في مصرعن إتمام  صندوق االستثمار الذي يديره القطاع ويركز على قطاع التعليم األسا صندوق اإلغالق األول ل ، حيث تمت تغطية ال

تثمارية  تھدفة تجاوز الوھو ما ي ،مليون دوالر 119قيمتھا بعد أن نجح في جذب تعھدات اس  ٥٠بين  ت ماتراوح والتيتعھدات المبدئية المس
تثمارية  مليون دوالر. ١٠٠و ندوق الذي تبلغ قيمته االس ة  ١٥٠ويعد ذلك الص س رية مع مؤس راكة الحص مليون دوالر جزء من اتفاقية الش

ي  إحدى، جيمس للتعليم اس ات الدولية العاملة في مجال الخدمات التعليمية بمرحلة التعليم األس س أكبر مقرھا دبي، إلطالق وأعرق المؤس
  . في مصر قطاع التعليممنصة استثمارية تستھدف 

ندوق في جذب تلك التعھدات  نجح ماليةالص تة خالل  الرأس ھر فقط س ھد إقبااًل كبيًرا من جانب أش تثمرين مجموعة من بعد أن ش أبرز المس
وجنوب شرق دول مجلس التعاون الخليجي ذوي المالءة المالية والمؤسسات المالية في مصر والمستثمرين على الساحة الدولية، ومن بينھم 

  آسيا.

شر بالمجموعة المالية ھيرميس شار كريم موسى رئيس قطاعي إدارة األصول واالستثمار المبا سياق أ شركة نجاح إلى أن  وفي ھذا ال في ال
تثمارية خالل فترة وجيزة  ھذا الحجم من جذب تثمارية  متميزة  اوعية قدرتھا على تطويريعكس التعھدات االس احتياجات مختلف تلبي اس

تثمرين ر فأن وأكد  .المس ة إلى قطاع التعليم في مص تثمارات ضخ المزيد من االي حاجة ماس معربًا عن تطلعاته ، خالل المرحلة الراھنةس
ة جني ثمار إلى  س غيل وإدارة المدارس  جيمس للتعليمالتعاون مع مؤس تحقيق نقلة نوعية في ذلك القطاع، عبر الرائدة عالميًا في مجال تش

المستثمرين على دراية تامة بأھمية الشراكة مع المجموعة المالية  وأضاف موسى أن .للمستثمرينتعظيم المردود االستثماري باإلضافة الى 
تثماروقادر على توظيف ھيرميس لما تنفرد به من فريق عمل محترف  اًل  ،قطاع التعليمب الجذابةفي الفرص  ھماتاس  عن ثقتھم بأن تلك فض

سيتم إدارتھا واإلشراف على أعمالھا من قبل إحدى المؤسسات الرائدة عالميًا والمشھود لھا بالخبرة والكفاءة في قطاع التعليم مثل األصول 
  .جيمس للتعليممؤسسة 

افية قدرھا  ٢٠١٩خالل عام المجموعة المالية ھيرميس إتمام اإلغالق الثاني  تتوقع ركة ٣٠بقيمة إض حاليًا  مليون دوالر، حيث تقوم الش
ويستھدف الصندوق ممن أبدو اھتمامھم لالكتتاب بالشريحة المتبقية من الصندوق.  العالمية بإجراء محادثات مع عدد من المؤسسات المالية

سبةمعدل عائد داخلي للمستثمرين تحقيق  ستثمار %٢٥ تتجاوز بن سنوات الثالث ال ٣٠٠ عن طريق ا الستحواذ لقبلة ممليون دوالر خالل ال
 .جيمس للتعليم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ألف طالب ٤٠تتجاوز بقدرة استيعابية  جديدة مدرسة ٣٠على 

ندمن جانبه قال و ري ق ومحمد خليفة، مدير ص ركة التعليم المص ل تبالمجموعة المالية ھيرميس أن الش ركة جھودھا بالتعاون مع واص ش
اء  جيمس للتعليم يمؤكيان أكبر إلنش س ر ية التعليمخدمات لتقديم ال س تحوذ  تحقيق تغيير جذري بالمدارس التي مع التركيز علىفي مص نس

ركة اوأضاف خليفة أن . عليھا من خالل تطبيق معايير جيمس العالمية تثمارية  ھاأھدافتتطلع إلى تحقيق لش ، في الفترة المقبلة طموحةالاالس
  مدرسة. ٢٠أكثر من  ضموت المتميزة والتي تم تحديدھا بالفعل ستثماراالفرص مجموعة من اقتناص  تسعى الىحيث 

ري وذلك عبر  بالتعاون مع جيمس المجموعة المالية ھيرميسقامت ، ٢٠١٨وفي مايو  وق المص فقاتھا في الس تحواذ ابإتمام أولى ص الس
م  وف ، مليون دوالر) ٥٨( مقابل مليار جنيه في مدن الرحاب ومدينتيمدارس  ٤على محفظة تض تقوم المجموعة المالية ھيرميس وس

  . المقبلةاألسابيع خالل  المنصة االستثمارية مع جيمسذ عليھا إلى استحوالتي قامت باال المحفظةبتوجيه 
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تقوم بضخالمجموعة المالية ھيرميس جدير بالذكر أن  تفيدة من قوة مركزھا المالي، وذلك صندوقالرأس مال في مليون دوالر  ١٥ س ، مس
تراتيجيفي إطار  رلتھا اس تثمار المباش ندوقويعكس . دعم وتنمية قطاع االس طة تراجع رغم  ،نجاح الص ر أنش ر في مص تثمار المباش االس

ية، نوات الماض اددعم تجاه التزامنا  خالل الس رال تعافي االقتص ھدبعد فترة من ركود  يمص تثمار المش تثمارات اجنبية  ياالس وجذب اس
  .مباشرة ألحد القطاعات الواعدة والتي تساھم في تطوير المجتمع المصري

  —انتھي—
  

 عن المجموعة المالية ھيرميس
شر في  سوق المصري وتوسع ١٢تحظى المجموعة المالية ھيرميس بتواجد مبا شركة في ال شأت ال على مدار أكثر من  تدولة عبر أربعة قارات، حيث ن

ئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل مح ٣٠ تثمارية الرائدة في األسواق الناش ة المالية واالس ترف يضم عاًما من اإلنجاز المتواصل لتصبح المؤسس
تثمارية،  ٤٤٠٠أكثر من  ركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالس الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة  ومن بينھا خدماتموظف. وتتخّصص الش

شر. و شركة بإطالق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة ، ٢٠١٥في عام األصول والوساطة في األوراق المالية والبحوث واالستثمار المبا قامت ال
ركة في  طة الش رفي، بقطاع المجموعة المالية ھيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنش ركة المجموعة المالية التمويل غير المص ما في ذلك أعمال ش

غر ركة ھيرميس للتأجير التمويلي وتنمية للتمويل متناھي الص يمڤ، وش ركة المجموعة المالية ھيرميس للتخص يط، وش . ويعكس اليو لخدمات البيع بالتقس
يين وھما تنويع باقة المنتجات والخدمات ركة التي تتبلور في محورين رئيس تراتيجية الش ركة  ذلك اس وھو ما أثمر عن  –وتنمية التواجد الجغرافي للش

  .الواليات المتحدة األمريكيةلكة المتحدة ومالمالتوسع بصورة مباشرة في أسواق باكستان وكينيا وبنجالديش و

     ومتابعتنا على:  www.efghermes.comلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
  

   GEMS مؤسسةعن 
توفر الخدمات التعليمية حيث أعرق المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات التعليمية لمرحلة التعليم األساسي، من  ةحدوا GEMS مؤسسةتعد 

في تطوير  نجازاتحافل باإلسجل تحظى المؤسسة بو. أفريقيامرحلة التعليم األساسي في منطقة الشرق األوسط وشمال للمدارس الخاصة بعالية الجودة 
في اإلمارات.  ١٩٥٩عام نشأتھا منذ عام وذلك  ٦٠تھا الممتدة لما يقرب من مسيرالمجتمع، استناًدا إلى مختلف فئات التي تالئم المتنوعة التعليمية المناھج 
التعليمية  ھاتقديم خدمات، حيث تقوم بمدرسة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٤٩تربو على المدارس متنامية من بإدارة شبكة حاليا  GEMS وتقوم

ھاماتھا الخيريةألف  ١١٥ألكثر من  لة إس تراتيجية تھا يعكس رؤيھو ما و ،طالب بالتوازي مع مواص الجودة في نحو توفير الخدمات التعليمية فائقة االس
  ال حول العالم.متناول جميع األطف

  
   http://www.gemseducation.comلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
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