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

 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
 
 

 اليوم. القابضة الصادر عن المجموعة المالية هيرميسنتشرف بأن نرفق لسيادتكم البيان 

 

 
 
 

وا بقبول وافر التحية والتقدير،وتفضل  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



  

 
 

اتفاقية شررررررراي ن ائية يعلن إتمام أوتو المجموعة المالية هيرميس وجي بي تحالف 

شرررركة كطوكيو مارين مصرررر فاملي تاافتك المتيصرررصرررة في في  حصرررة األغلبيةل

 أنشطة التأمين التاافلي 
 

، وجي بي أوتو تأتي تكمياًل لباقة خدمات التمويل غير المصرررررفي التي تقدملا المجموعة المالية هيرميساتفاقية الشررررراج الجديدة 

 والتمويل االسررتلالكي باسررت دام أحدو حلول التكنولوجيا الماليةلتشررمل بذلخ خدمات التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصرر ر 

 العقاري والت صيم والتمويل وخدمات المدفوعات اإللكترونية 

 

 2020أغسطس  27القاهرة في 

 

المت صررررصررررة في ق ا   شررررركتلا التابعة المجموعة المالية هيرميس فاينانس)من خالل  أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس

لتمويل غير التابعة في ق ا  ا جي بي كابيتالجي بي أوتو )من خالل شررررررركتلا التابعة وشررررررركة التمويل غير المصرررررررفي( 

خدمات من شركة "طوكيو مارين مصر فاملي تكافل" المت صصة في  %75لحصة شراج نلائية اتفاقية  إتمامعن  (المصرفي

ملكية المجموعة المالية هيرميس وجي  سوف تبلغ ،مليون جنيه 84.75قيمتلا بل ت . وبمقتضى الصفقة التي على الحياةالتأمين 

وهي  المتبقية، %25، بينما ستمتلخ مجموعة "طوكيو مارين" نسبة منلمالكل  %37.5بي كابيتال في الشركة المستحوذ عليلا 

 الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات التأمين وإعادة التأمين وأكبر مقدم ل دمات التأمينات العامة في اليابان.

 

عن طريق توفير في مصر األفراد والشركات شريحة هائلة من وتت صص شركة "طوكيو مارين مصر فاملي تكافل" في خدمة 

باقة من البرامج والحلول التأمينية. ومن المتوقع أن تثمر االتفاقية الجديدة عن تنمية باقة ال دمات المالية غير المصرررررررفية التي 

تقدملا كالً من المجموعة المالية هيرميس وشرررركة جي بي أوتو، من خالل توفير قاعدة للتوسرررع بأعمال الشرررركتين في ق اعات 

التي تقدملا ألنشرر ة التمويل غير المصرررفي إضررافة سررديدة ة بالسرروا المصررري، مثل خدمات وحلول التأمين التي سررتمثل جديد

 بالشركتين.

     

جدير بالذكر أن سررروا التأمين في مصرررر يحصى بفرم ومقومات هائلة للنمو في ضررروج جلود الحكومة المصررررية لتع ي  رقعة 

او القواعد التنصيمية التي ترك  على تنمية سرررررروا التأمين. وعلى هذف ال لفية تعت م الشررررررمول المالي بوتيرة سررررررريعة واسررررررتحد

المجموعة المالية هيرميس وشررررررركة جي بي أوتو توريت خبراتلم المتنامية بلذا المجال الواعد في تعصيم القيمة من أنشرررررر تلم 

 .و األسواا الناشئةوإحداو نقلة نوعية بق ا  التامين بما يتماشى مع التقديرات المتوقعة لنم

 

ياا،  هذا السرررررر يدة في أعرب وفي  يذي لشررررررركة جي بي أوتو )المق لدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنف ا

المصري الذي ي خر التأمين سعادته بإتمام الصفقة وت لعه لعمل الشركة في سوا  عن (AUTO.CAالبورصة المصرية على 

مقومات السوا لتحقيق المردود اإليجابي  االستفادة من أن شركته تعت م الفتًابمقومات النمو الواعدة التي لم تورت بالكامل بعد، 

التأجير التمويلي والتمويل االسررتلالكي بمجاالت  تنمية أعماللافي  ضرراف أن إتمام الصررفقة يتماشررى مع رؤية الشررركة. وأالمتوقع

وكذلخ المدفوعات االلكترونية  التمويل متناهي الصررر ر والتمويل العقاري والتوريق وخدمات تأجير أسررراطيل النقل صررريم والتو

 . ل دمة شريحة أكبر من العمالج األفراد والمؤسسات

 

 



  

 
 
كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضررررة )المقيدة في البورصررررة المصرررررية على أوضرررر  من جانبه، و

HRHO.CA ،)يعد بمثابة ركي ة أسررررراسرررررية من ركائ  تنفيذ االسرررررتراتيجية المعلنة بتقديم ح مة متكاملة من صرررررفقة أن إتمام ال

استحداو وتنمية أربع سنوات في الشركة في غضون  . ولفت عوض إلى نجاحالمصريخدمات التمويل غير المصرفي بالسوا 

التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصرر ر والت صرريم والتمويل العقاري والتأمين مجموعة جديدة من األنشرر ة وال دمات تشررمل 

كد عوض ثقته في أن التش يلية التقليدية للشركة. وأجميع الق اعات بالتوسع إلى جانب التمويل االستلالكي والدفع اإللكتروني و

ال  وة  تأتي في التوقيت األمثل وبما ي دم مت لبات السرروا المصررري ويعكس رؤية المجموعة المالية لترسرريت ريادتلا المحلية 

 ومواصلة التوسع بالمنتجات وال دمات المقدمة في السوا.

 

من المقرر أن تبدأ في ال بير البارز سرررليل علي بمنصرررب الرئيس التنفيذي للشرررركة التي  تكليتبالت امن مع إتمام الصرررفقة تم و

من العمل  عقدين يحصى ب برة تربو علىه علًما بأن، قيادتهتمليدًا إلعادة اإلطالا تحت خالل أشررررررلر تحديث عالمتلا التجارية 

باقة شرررراملة ومتكاملة من المنتجات ت وير في ة سرررريقود أعمال الشرررررك، حيث العديد من األسررررواافي بكبرى شررررركات التأمين 

 التأمينية.وال دمات 

  

 

 —نلاية البيان—

 
 

 

 عن المجموعة المالية هيرميس

دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري  12تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 
المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عاًما لتصبح المؤسسة  35وتوسعت على مدار 

موظف. وتتخّصص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالستثمارية، تتنوع  5500عمل احترافي يضم أكثر من 
 ة والبحوث واالستثمار المباشر.بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصول والوساطة في األوراق المالي

 
وقد قامت الشركة بإطالق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة 
أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتكنولوجيا المالية 

خصيم والتمويل العقاري وخدمات التأمين والمدفوعات اإللكترونية، ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات والت
وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في األسواق الناشئة والمبتدئة .لمزيد من المعلومات  –وتنمية التواجد الجغرافي للشركة 
  www.efghermes.com: يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

  

     متابعتنا على: ، وwww.efghermes.com:ى زيارة موقعنا لم يد من المعلومات يرج

 

 عن جي بي أوتو
 

( هي شركة رائدة في ق ا  السيارات بأسواا الشرا األوسط مع تقديم AUTO.CAجي بي أوتو )كود البورصة المصرية 

خدمات التمويل غير المصرفي بالسوا المصري. وتضم أعمال الشركة ستة ق اعات رئيسية وهي سيارات الركوب، والدراجات 

إلى خدمات ما بعد البيع، الب ارية ذات العجلتين وثالو عجالت، والشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاج واإلطارات باإلضافة 

وأنش ة الشركة خارج السوا المصري. وترك  عمليات الشركة على أنش ة التجميع والتصنيع، والتسويق والتمويل وخدمات ما 

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


  

 
 

بعد البيع، حيث تمتلخ توكيالت حصرية لمجموعة متنوعة من العالمات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، جيلي، شيري، باجاج، 

إفيكو، شاحنات وحافالت فولفو، معدات إنشاج فولفو، متسوبيشي فوسو، واي تي أو، كاري، اس دي ال جي، سينو ماركو بولو، 

تراك، أكسا، السا، يوكوهاما، بيريللي، ويست ليخ، ويستليخ، دبل كوين، دبل ستار، فيردي، تيكينج، جازبرومنيفت. وت اول 

صعيد جي بي كابيتال، الذرا  المت صص لل دمات التمويلية  وعلىا. الشركة أنش تلا بصورة رئيسية في أسواا مصر والعرا

ال ير المصرفي كالتأجير التمويلي والتمويل متناهي الص ر والتمويل االستلالكي وخدمات تأجير الشاحنات وأساطيل النقل تحت 

.  ويقع المقر لتمويل العقاريوشركة بداية ل وجي بي كابيتال للتوريق هرم، كال من جي بي ليس، درايت، مشروعي، تساهيل

 الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى بمصر.

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 

 قطاع العالقات اإلعالمية

hermes.com-media@efg 

 

 مي الجمال

 رئيس ق ا  التسويق واالتصاالت

hermes.com-melgammal@efg 

 

 منصور قباني

 عضو مجلس اإلدارة

@ghabbour.commansour.kabbani 
  
 

 إبراي الذمة

واألهداف المثال ما يتعلق بالتوقعات واالسررررتراتيجية  قد يحتوي هذا البيان على إشررررارات ألمور مسررررتقبلية من بينلا على سرررربيل

فعلية وإنما تعبر عن  المستقبلية لألنش ة الم تلفة. وهذف التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر حقائق وفرم النمو والمؤشرات

 –طبيعتلا تعد غير مؤكدة وت رج عن إرادتنا، ويشررررمل ذلخ رؤية أطراف االتفاقية للمسررررتقبل والكثير من هذف التوقعات من حيث

والمحتملون  التذبذب في أسررررواا المال والتصرررررفات التي يقدم عليلا المنافسررررون الحاليون –الحصررررر  وليسعلى سرررربيل المثال 

والتشررررريعات الحالية والمسررررتقبلية والتنصيمات الم تلفة.  والصروف االقتصررررادية العامة وا ثار الناجمة عن مرك  العملة المحلية

صرررحيحة في  ط في االعتماد على التصرررريحات المتعلقة بالمسرررتقبل والتي هيتوخي الحذر بأال يفر وبناج عليه ينب ي على القارئ

 .تاريت النشر

  

mailto:media@efg-hermes.com
mailto:melgammal@efg-hermes.com


  

 
 

EFG Hermes, GB Auto complete majority stake acquisition 

of Tokio Marine Egypt Family Takaful 
 

The acquisition effectively completes EFG Hermes’ as well as GB Auto’s full suite of NBFI 

services which includes leasing, microfinance, Fintech, digital payments, factoring, and 

mortgage finance.    

 

27 August 2020 

 

(Cairo, Egypt) — EFG Hermes (through its NBFI arm EFG Hermes Finance Holding) and GB 

Auto (through its NBFI arm GB Capital) announced today the completion of a 75% stake 

acquisition in Tokio Marine Egypt Family Takaful, in a deal worth EGP 84.75 million. EFG 

Hermes Finance and GB Capital will each hold a stake of 37.5% of the company. Tokio Marine 

Group, a world-renowned leader in insurance and reinsurance and the largest general insurer in 

Japan will own the remaining 25%.  

 

Tokio Marine Egypt Family Takaful offers individual and corporate clients a variety of insurance 

solutions. The acquisition considerably expands the scope and reach of EFG Hermes’ and GB 

Auto’s respective NBFI offerings, providing a platform from which to widen and deepen EFG 

Hermes’ and GB Auto’s exposure to various market segments, the acquisition will be leveraged 

to complement the companies’ respective existing NBFI operations through the introduction of 

innovative insurance products. 
 

Egypt’s insurance industry remains significantly underpenetrated compared to regional and 

global peers. The sector is set to benefit substantially from the government’s focus on financial 

inclusion, as well as from significant efforts to establish a more favorable regulatory framework. 

Against this backdrop, EFG Hermes’ and GB Auto’s entering into the industry promises to 

generate substantial value as it expands in line with expectations for emerging markets. 

 

Dr. Raouf Ghabbour, Chairman and CEO of GB Auto (AUTO on the EGX) commented: 

“We are very pleased with the completion of this transaction and excited for the prospects of 

exploring the full, and yet untapped, potential of this industry and market. We know the Egyptian 

life insurance industry is primed for significant growth and profitable expansion, and we intend to 

capitalize on that. As such, the move aligns perfectly with our vision for the future, which sees our 

NBFI business expanding as we diversify our portfolio of offerings in the leasing, consumer 

finance, factoring, micro finance, mortgage finance, securitization, fleet- leasing arenas and e-

payments to cater a wider segment of clients, both corporate and individual.”  

 

Commenting on the agreement, Karim Awad, Group CEO of EFG Hermes Holding (HRHO 

on the EGX) said, “The completion of this acquisition is a definitive milestone in EFG Hermes’ 

strategy to offer the Egyptian market a comprehensive suite of NBFI services. In four years, we 

were able to not only grow our traditional lines of business, but also introduced leasing, 



  

 
 

microfinance, consumer finance, Fintech, factoring, digital payments, mortgage and insurance. We 

are confident that this move comes at the right time for us and for the broader market, and anticipate 

that it will prove a key step in consolidating our position as a differentiated, broad-spectrum 

provider of financial services.” 

 

Coinciding with the transaction, Tokio Marine Egypt Family Takaful – which will be relaunched 

under a new brand in the coming months – has appointed Sohail Ali as chief executive officer.  

 

With over two decades of insurance experience across multiple markets, Ali will lead the company 

to establish a comprehensive suite of innovative insurance products and services. 

 

 

 

 

—Ends— 

 

 

 
About EFG Hermes 

With a current footprint spanning twelve countries across four continents, EFG Hermes started in 

Egypt and has grown over 35 years of success to become a leading financial services corporation 

with access to emerging and frontier markets. Drawing on our proven track record and a team of 

more than 4,400 talented employees, we provide a wide spectrum of financial services that include 

investment banking, asset management, securities brokerage, research and private equity to the 

entire MENA region.  

 

In 2015, EFG Hermes launched the NBFI Platform, EFG Hermes Finance, which overlooks 

activities in the non-banking finance field through EFG Hermes Leasing, Tanmeyah Microfinance, 

valU for instalment sale services and EFG Hermes Factoring, in addition to newly-launched 

entities covering digital payments, insurance and mortgage. This falls in line with the Firm’s 

strategy to focus on two main pillars: product diversification and geographic expansion into non-

MENA markets, which has seen the firm establish a physical presence in Pakistan, Kenya, 

Bangladesh, Nigeria, Vietnam, the United Kingdom and the United States. 

For further information about EFG Hermes, please visit www.efghermes.com and stay connected 

with us:      

 

 

About GB Auto S.A.E. is a leading automotive company in the Middle East and non-bank 

financial services provider in Egypt. Across six primary lines of business — Passenger Cars, 

Motorcycles & Three-Wheelers, Commercial Vehicles & Construction Equipment, Tires, After-

Sales, and Iraqi operations — the company’s main business activities include assembly, 

http://www.efghermes.com/


  

 
 

manufacturing, sales and distribution, financing and after-sales services. GB Auto’s portfolio of 

brands includes Hyundai, Mazda, Geely, Chery, Bajaj, Marcopolo, Iveco, Volvo Truck & Bus, 

Volvo Construction Equipment, Mitsubishi Fuso, YTO, Karry, SDLG, Sinotruk, Aksa, Lassa, 

Yokohama, Pirelli, Westlake, Double Coin, Doublestar, Verde, Techking, and Gazpromneft GB 

Auto has operations in Egypt and Iraq. The Company’s NBFS’ segment branded GB Capital offers 

leasing, consumer finance, microfinance and fleet quasi-operational leasing under the following 

brands: GB Lease, Mashroey, Drive, Tasaheel, Haram, GB Capital for Securitization and Bedaya. 

The company is headquartered in Giza, Greater Cairo Area, Egypt. 

 

For further information, please contact:  

 

EFG Hermes Media 

media@efg-hermes.com 

 

May El Gammal 
Group Head of Marketing & Communications  

melgammal@efg-hermes.com 

 

 

Mansour Kabbani 
Board of Directors Member 

mansour.kabbani@ghabbour.com 
 

 

 

Note on Forward-Looking Statements 
In this press release, EFG Hermes Holding and GB Auto (jointly and separately, “the Partners”) may make forward looking statements, 
including, for example, statements about management’s expectations, strategic objectives, growth opportunities and business prospects. These 

forward-looking statements are not historical facts but instead represent only EFG Hermes’ belief regarding future events, many of which, by 

their nature are inherently uncertain and are beyond management’s control and include among others, financial market volatility; actions and 
initiatives taken by current and potential competitors; general economic conditions and the effect of current, pending and future legislation, 

regulations and regulatory actions. Accordingly, the readers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which 

speak only as of the date on which they are made. 
 
 

mailto:media@efg-hermes.com
mailto:melgammal@efg-hermes.com

