
  

 
 

اتفالي ا  اااااساي   ال  ا  يعلن إتمال   أ تو  افمجموعا  افمالف ا  م س  ج  بي  ي  تحالف   

اااس   وكو  و  لنين  صااس فل لي ت"لفلو افمة صااصاا  في في    حصاا  البلة  ف

 أ شط  افةأ  ن افة"لفلي 
 

، وجت بت أوتل تقدتها الالياللعة الالالية هيءتيساتفاقية الشررءاا اليدةدت تيتت تيالي ل لقاقة مدتاا الواللةغ ريء الالفررءلت الوت 

 والواللةغ االسرروه  ت باسررو داد أحدو ح لت الويهلللجيا الالاليةلوشررالغ بكلخ مدتاا الويجيء الواللة ت والواللةغ توهاهت الفرر ء  

 والو فيم والواللةغ العقاري ومدتاا الالدللعاا اإلليوءونية 

 

 2020أبسطج 27 افقلمسة في 

 

الالو فرررفرررة لت ق ا   شرررء وها الوابعة الالياللعة الالالية هيءتيس لاةهانس)تن م ت  اليلد الالياللعة الالالية هيءتيسأع هت 

لواللةرغ ريء الورابعرة لت ق را  ا جت بت  رابيوراتجت بت أوتل )تن م ت شررررء وهرا الورابعرة وشررررء رة الواللةرغ ريء الالفررررءلت  

مدتاا % تن شرء ة طول يل تارةن تفرء لات ت تيالغط الالو فرفرة لت 75لحفرة  شرءاا نهايية اتفاقية  إتالادعن    الالفرءلت

ت يية الالياللعة الالالية هيءتيس وجت  سرل  تق   ،ت يلن جهيه 84.75قيالوها ب  ت . وبالقوضرى الفرفقة الوت ع ى الحياتالويتين 

وهت  % الالوققية،25، بيهالا سروالو خ تياللعة طول يل تارةنط نترقة ليغ تههالا %37.5بت  ابيوات لت الشرء ة الالتروحلع ع يها 

 الشء ة الءايدت عالاليلا لت تيات مدتاا الويتين وإعادت الويتين وأ قء تقدد ل دتاا الويتيهاا العاتة لت اليابان.

 

عن وءةق تلليء لت تفء  األلءاد والشء اا شءةحة هاي ة تن وتو فص شء ة طول يل تارةن تفء لات ت تيالغط لت مدتة  

براقرة تن القءاتو والح لت الوريتيهيرة. وتن الالولق  أن تاالء االتفراقيرة اليردةردت عن تهاليرة براقرة ال ردتراا الالراليرة ريء الالفررررءليرة الوت 

تقدتها   ل تن الالياللعة الالالية هيءتيس وشررء ة جت بت أوتل، تن م ت تلليء قاعدت ل ولسرر  بيعالات الشررء وين لت ق اعاا 

الوت تقدتها ألنشرر ة الواللةغ ريء الالفررءلت إضررالة سرردةدت ق الالفررءي، تاغ مدتاا وح لت الويتين الوت سرروالاغ جدةدت بالتررل

 بالشء وين.

     

جدةء بالك ء أن سررلق الويتين لت تفررء ةحفى بفءق وتقلتاا هاي ة ل هالل لت ضررلا جهلد الحيلتة الالفررءةة لوع ة  رقعة 

اعد الوهفيالية الوت تء   ع ى تهالية سررررلق الويتين. وع ى هكخ ال  فية تعو د  الشرررراللت الالالت بلتيءت سررررءةعة واسرررروحداو القل

الالياللعة الالالية هيءتيس وشررررء ة جت بت أوتل تلخير مقءاتهم الالوهاتية بهكا الاليات اللاعد لت تعفيم القيالة تن أنشرررر وهم  

 .اق الهاشئةوإحداو نق ة نلعية بق ا  الواتين بالا ةوالاشى ت  الوقدةءاا الالولقعة لهالل األسل

 

الرد ولر روو  رقلر رييس تي س اإلدارت والءييس الوهفيركي لشررررء رة جت بت أوتل )الالقيردت لت أعءب ولت هركا الترررريراق، 

الالفءي الكي ة مء الويتين سرعادته بتتالاد الفرفقة وت  عه لعالغ الشرء ة لت سرلق   عن  AUTO.CAالقلرصرة الالفرءةة ع ى  

تقلتاا الترلق لوحقيق الالءدود اإلةيابت   االسروفادت تن أن شرء وه تعو د اللولابالقلتاا الهالل اللاعدت الوت لم تلخر بالياتغ بعد، 

الويجيء الواللة ت والواللةغ االسروه  ت  بالياالا  تهالية أعالالهالت   ضرا  أن إتالاد الفرفقة ةوالاشرى ت  روةة الشرء ة. وأالالولق 

و كلخ الالدللعاا االليوءونية    الواللةغ توهاهت الفرر ء والواللةغ العقاري والولرةق ومدتاا تيجيء أسرراويغ الهقغ فرريم والوو

 . ل دتة شءةحة أ قء تن العال ا األلءاد والالؤستاا

 

 



  

 
 
 ءةم علض الءييس الوهفيكي ل الياللعة الالالية هيءتيس القابضرررة )الالقيدت لت القلرصرررة الالفرررءةة ع ى أوضررر   تن جانقه، و

HRHO.CA ، ةعد بالاابة ر ي ت أسررراسرررية تن ر اي  تهفيك االسررروءاتييية الالع هة بوقدةم ح تة تويات ة تن فرررفقة  أن إتالاد ال

اسروحداو وتهالية  أرب  سرهلاا لت  الشرء ة لت رضرلن  . ولفت علض إلى نياحالالفرءيمدتاا الواللةغ ريء الالفرءلت بالترلق 

الويجيء الواللة ت والواللةغ توهاهت الفر ء والو فريم والواللةغ العقاري والويتين تياللعة جدةدت تن األنشر ة وال دتاا تشرالغ 

 د علض ثقوه لت أن الوشر ي ية الوق يدةة ل شرء ة. وأيالي  الق اعاا بالولسر  إلى جانب الواللةغ االسروه  ت والدل  اإلليوءونت و

ال  لت  تيتت لت الولقيت األتاغ وبالا ة دد تو  قاا التررلق الالفررءي وةعيس روةة الالياللعة الالالية لوءسرريت رةادتها الالح ية 

 وتلاص ة الولس  بالالهوياا وال دتاا الالقدتة لت التلق.

 

تن الالقءر أن تقدأ لت ال قيء القارز سررهيغ ع ت بالهفررب الءييس الوهفيكي ل شررء ة الوت  تي يربالو اتن ت  إتالاد الفررفقة تم و

ا برينر ، قيرادترهتالهيردلا إلعرادت اإلو ق تحرت م ت أشررررهء تحردةرع ع توهرا الويرارةرة  تن العالرغ  عقردةن ةحفى ب قءت تءبل ع ىه ع الرل

باقة شرررات ة وتويات ة تن الالهوياا  ت لةء لت ة  سررريقلد أعالات الشرررء ، حيع العدةد تن األسرررلاقلت  بيقءى شرررء اا الويتين 

 الويتيهية.وال دتاا 

  

 

 —نهاةة القيان—

 
 

 

 عن افمجموع  افملف   م س  ج 

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

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

 
وقد قامت الشركة بإطالق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة  

لية أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتكنولوجيا الما
والتخصيم والتمويل العقاري وخدمات التأمين والمدفوعات اإللكترونية، ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات 

وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في األسواق الناشئة والمبتدئة .لمزيد من المعلومات   –وتنمية التواجد الجغرافي للشركة  
   www.efghermes.comلكتروني: يرجى زيارة الموقع اإل

  

     توابعوها ع ى: ، وwww.efghermes.com:ى زةارت تلقعها لال ةد تن الالع لتاا ةءج

 

 عن بي  ي أ تو

 

  هت شء ة رايدت لت ق ا  التياراا بيسلاق الشءق األوسط ت  تقدةم AUTO.CAجت بت أوتل ) لد القلرصة الالفءةة 

مدتاا الواللةغ ريء الالفءلت بالتلق الالفءي. وتضم أعالات الشء ة سوة ق اعاا رييتية وهت سياراا الء لب، والدراجاا 

إلى مدتاا تا بعد القي ، الق ارةة عاا العي وين وث و عي ا، والشاحهاا الويارةة وتعداا اإلنشاا واإلواراا باإلضالة 

وأنش ة الشء ة مارج التلق الالفءي. وتء   عال ياا الشء ة ع ى أنش ة الويالي  والوفهي ، والوتلةق والواللةغ ومدتاا تا 

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 القي ، حيع تالو خ تل ي ا حفءةة لالياللعة توهلعة تن الع تاا الءايية، تشالغ هيلنداي، تازدا، جي ت، شيءي، باجاج، 

إلييل، شاحهاا وحال ا لللفل، تعداا إنشاا لللفل، توتلبيشت للسل، واي تت أو،  اري، اس دي ات جت، سيهل تار ل بللل، 

تءاك، أ تا، السا، ةل لهاتا، بيءة  ت، وةتت ليخ، وةتو يخ، دبغ  لةن، دبغ سوار، ليءدي، تيييهو، جازبءوتهيفت. وت اوت 

ق. و ع ت صعيد جت بت  ابيوات، الكرا  الالو فص ل  دتاا الواللة ية الشء ة أنش وها بفلرت رييتية لت أسلاق تفء والعءا

ال يء الالفءلت  الويجيء الواللة ت و الواللةغ توهاهت الف ء والواللةغ االسوه  ت و ومدتاا تيجيء الشاحهاا وأساويغ الهقغ 

.  وةق  ةة ل واللةغ العقاريوشء ة بدا وجت بت  ابيوات ل ولرةق هءد، تحت    تن جت بت ليس، دراةر، تشءوعت، تتاهيغ

 الالقء الءييتت ل شء ة لت القاهءت اليقءى بالفء.

 كو  و  لنين  صس فل لي ت"لفل عن

الءايدت لت تلليء وهت تال ل ة بالياتغ لالياللعة طول يل تارةنط  2008تيستت شء ة طول يل تارةن تفء لات ت تيالغ عاد 

 لت تقدةم تياللعة تن بءاتو الويالغ الالولالقة ت  الشءةعة اإلس تية الشء ة وت فص . مدتاا الويتيهاا العاتة لت اليابان

  لأللءاد والشء اا ع ى حد سلاا.

 :فمزيد  ن افمعلو لت يسبى االتصلل على

 

 يطلع افعاليلت اإلعال   

hermes.com-media@efg 

 

  ي افجملل

 الوتلةق واالتفاالارييس ق ا  

hermes.com-melgammal@efg 

 

  نصون يةل ي

 عضل تي س اإلدارت

@ghabbour.commansour.kabbani 
  
 

 إ ساي افذ  

بالولقعاا واالسررروءاتييية واألهدا  الالاات تا ةوع ق  قد ةحولي هكا القيان ع ى إشررراراا ألتلر تتررروقق ية تن بيهها ع ى سرررقيغ

لع ية وإنالا تعقء عن  الالتوقق ية لألنش ة الال و فة. وهكخ الوفءةحاا الالوع قة بالالتوققغ ال تعوقء حقايق ولءق الهالل والالؤشءاا

 –الغ علخ وقيعوها تعد ريء تؤ دت وت ءج عن إرادتها، وةشررر  روةة أوءا  االتفاقية ل التررروققغ واليايء تن هكخ الولقعاا تن حيع

والالحوال لن  الوكبكب لت أسرررلاق الالات والوفرررءلاا الوت ةقدد ع يها الالهالترررلن الحاليلن –الحفرررء  ع ى سرررقيغ الالاات وليس

والوشرررءةعاا الحالية والالتررروقق ية والوهفيالاا الال و فة.  والفءو  االقوفرررادةة العاتة وارثار الهاجالة عن تء   العال ة الالح ية

صررحيحة لت  تلمت الحكر بيال ةفءو لت االعوالاد ع ى الوفررءةحاا الالوع قة بالالترروققغ والوت هت قارئوبهاا ع يه ةهق ت ع ى ال

 .تارةت الهشء

 

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

