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تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية 2019
أداء المجموعة المالية هيرميس للعام المالي ٢٠١9
 -١تقرير مجلس اإلدارة عن النتائج المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في :٢٠١9/١٢/3١
العام المالي :٢٠١9
≡ وصلت اإليرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرميس إلى  4,8مليار جنيه خالل العام المالي  2019وهو ارتفاع سنوي بمعدل  ،٪20مدفوعا
باألداء القوي لبنك االستثمار وقطاع التمويل غير المصرفي.
≡ ارتفعت إيرادات األتعاب والعموالت ،والتي تمثل  ٪71من إجمالي اإليرادات التشغيلية للمجموعة في العام المالي  ،2019لتصل إلى  3,4مليار
جنيه ،وهو ارتفاع سنوي بنسبة  ،٪23وجاء هذا االرتفاع على خلفية إرتفاع إيرادات المحاور الثالثة لألتعاب والعموالت.
≡ ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة لتصل إلى  1,2مليار جنيه في عام  ،2019وهو نمو بمعدل  ٪16سنويا .بينما إنخفضت إيرادات قطاع الترويج
وتغطية اإلكتتاب بنسبة  ٪10على أساس سنوي لتصل إلى  328مليون جنيه في عام .2019
≡ ارتفعت إيرادات قطاع اإلستثمار المباشر لتصل إلى  341مليون جنيه في العام المالي  ،2019وهو ارتفاع سنوي بمعدل  ،٪133وجاء ذلك
مدعوما باتعاب األداء المحققة نتيجة اتمام عملية تخارج شركة ” ”Vortex Energyمن محفظة مشروعات طاقة الرياح .بينما انخفضت إيرادات
قطاع إدارة صناديق اإلستثمار والمحافظ المالية بنسبة  ⁒29على اساس سنوي لتصل إلى  283مليون جنيه.
≡ حقق قطاع التمويل غير المصرفي نموا كبيرا في االيرادات خالل العام المالي  2019بنسبة  ⁒52مقارنة بعام  .2018وجاء ذلك مدعوما بشكل
أساسي بارتفاع إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر والتي ارتفعت بنسبة  ٪66على أساس سنوي لتصل إلى مليار جنيه في عام .2019
≡ ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال والتي تمثل  ٪29من إجمالي اإليرادات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى  1,4مليار جنيه في عام
 2019وهي زيادة بنسبة  ⁒14سنويا.
≡ ارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى  3,0مليار جنيه في العام المالي  ،2019وهو ارتفاع سنوي قدره  .٪17وجاء ذلك االرتفاع
على خلفية زيادة المصروفات التشغيلية الناتجة عن التوسع في انشطة قطاع التمويل غير المصرفي .وعلى الرغم من ذلك ،نجحت المجموعة في
تسجيل معدل مصروفات العاملين إلى اإليرادات التشغيلية عند نسبة  ⁒45في العام المالي .2019
≡ وصل صافي الربح التشغيلي للمجموعة إلى  1,8مليار جنيه وهو ارتفاع سنوي بلغ  ٪26مقارنة بالعام  .2018بينما حققت المجموعة صافي ربح
بعد خصم الضرائب وحقوق األقلية بلغ  1,4مليار جنيه خالل العام  ،2019بزيادة قدرها  ⁒36مقارنة بالعام .2018
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≡ حقق قطاع السمسرة المركز األول في البورصة المصرية  ،وبورصة دبي ،وبورصة ابوظبي ،وناسداك دبي ،وبورصة الكويت خالل العام
المالي  ،2019فضال عن احتالل مراكز متقدمة في عدد من األسواق اإلقليمية اآلخرى خالل نفس الفترة .وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة
بالمجموعة  55,9مليار دوالر أمريكي خالل العام المالي  ،2019وهو ارتفاع بنسبة  ٪46على اساس سنوي ،وذلك على خلفية ارتفاع حجم
تنفيذات القطاع في أسواق السعودية ،والكويت ،ومصر ،واسواق اإلمارات ،والمنتجات المهيكلة.

≡ بلغت األصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق اإلستثمار والمحافظ المالية  16,3مليار جنيه بنهاية عام ،2019
وهو ارتفاع بمعدل  ٪25,3مقارنة بالعام السابق .بينما وصلت األصول اإلقليمية المدارة بواسطة شركة " Frontier Investment
") ،Management Partners (FIMالمملوكة بنسبة  ٪50إلحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس ،إلى 1,5
مليار دوالر خالل  ،2019وهو انخفاض بمعدل  ٪30على اساس سنوي.
≡ بلغت األصول التي يديرها فريق اإلستثمار المباشر  903مليون دوالر بنهاية عام  ،2019وهو انخفاض بمعدل  ٪47على اساس سنوي.
ويرجع إنخفاض حجم األصول المدارة إلى اتمام شركة ” “Vortex Energyإلتفاقية التخارج من حصتها البالغة  ٪49من محفظة مشروعات
طاقة الرياح في اربع دول أوروبية في مارس .2019
≡ قام قطاع الترويج وتغطية االكتتاب بإتمام  22صفقة خالل العام  2019على الصعيدين المحلي واإلقليمي ،وبذلك وصل حجم الصفقات التي
نفذها القطاع خالل هذه الفترة إلى  33,6مليار دوالر .حيث نجح الفريق في تنفيذ طروحات أولية ألسهم شركة ارامكو في البورصة السعودية
بقيمة  29,4مليار دوالر (بالمشاركة مع مؤسسات مالية عالمية) ،واسهم شركة ” “Helios Towersفي بورصة لندن بقيمة  361,7مليون
دوالر ،واسهم شركة المراكز العربية في بورصة السعودية بقيمة  749مليون دوالر ،باإلضافة الى تنفيذ عملية الطرح العام
لشركة ” “Finablrفي بورصة لندن بقيمة  429مليون دوالر ،واتمام الطرح العام لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية
في البورصة المصرية بقيمة  99مليون دوالر .كما نفذ القطاع  6صفقات لزيادة رؤوس المال ،و 5صفقات ترتيب ديون ،و 5صفقات دمج
واستحواذ.
≡ وصلت محفظة شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي إلى  3,4مليار جنيه بنهاية ديسمبر  ،2019وهو ارتفاع سنوي بنسبة ،٪18
وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 1,3مليار جنيه خالل عام .2019
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≡ وصلت محفظة شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي إلى  3,4مليار جنيه بنهاية ديسمبر  ،2019وهو ارتفاع سنوي بنسبة
 ،٪18وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 1,3مليار جنيه خالل عام .2019
≡ بلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر  3,2مليار جنيه بنهاية ديسمبر  ،2019وهو ارتفاع سنوي بمعدل  .٪16وقد
استطاعت الشركة توسيع قاعدة عمالئها لتصل إلى اكثر من  360ألف عميل.
≡ نجحت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى  485شريك تجاري في القاهرة
الكبرى ،اإلسكندرية ،الغردقة ،طنطا ،المنصورة وبورسعيد بنهاية ديسمبر من عام  .2019وقد وصلت محفظة شركة فاليو إلى  362مليون
جنيه بنهاية ديسمبر من عام  ،2019وهو ما يمثل ارتفاع بمعدل  ٪164مقارنة بعام .2018
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