 ١٣يناير ٢٠١٩

السادة /إدارة اﻹفصاح بالبورصة المصرية
اﻷستاذة /هبة الصيرفي -نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة اﻹفصاح
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم التحديث الخاص باستراتيجية المجموعة المالية هيرميس القابضة والذي يوضح
اﻻهداف اﻻستراتيجية للشركة في الفترة المقبلة ،وذلك استكماﻻً ﻻستراتيجية المجموعة المعلنة سابقا ً في يونيو
٢٠١٦
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،
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استراتيجية المجموعة المالية هيرميس القابضة
)المستحدثة(
يناير ٢٠١٩
مﻊ بداية عام  ،٢٠١٩تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة )"الشركة" أو "المجموعة"( تحديث لمساهميها يوضح أهدافها
اﻻستراتيجية في الفترة المقبلة .وذلك بعد ما نجحت الشركة في تحقيق الكثير من أهدافها المنشودة والتي قامت باﻹفصاح عنها في
استراتيجية المجموعة المعلنة سابقا ً في يونيو  ،٢٠١٦بد ًءا من تعزيز عملياتها الحالية بالتوسﻊ إلى خارج منﻄقة الشرق اﻷوسط
وشمال أفريقيا ،ومرورا ً بتعظيم دور قﻄاع التمويل غير المصرفي في الشركة ،وارتفاع اﻷصول المدارة ،وحتى تأسيس أنشﻄة
الـ .Merchant Banking
ما زالت المجموعة المالية هيرميس القابضة مستمرة في سعيها الدؤوب لتحقيق استراتيجيتها المعلنة بشأن تحويل أعمالها من بنك
استثماري فقط إلى شركة خدمات مالية متكاملة ،تقدم إلى جانب خدمات بنوك اﻻستثمار التقليدية الحلول التمويلية سواء عبر
قﻄاع التمويل غير المصرفي أو منصة الـ  .Merchant Bankingومن هذا المنﻄلق ،تستهدف الشركة تقديم باقة أكثر تنوعا ً
من الخدمات إلى قاعدة أكبر من العمﻼء من حيث العدد واﻻنتشار الجغرافي بهدف أن تصبح المجموعة المالية هيرميس بين
مصاف كبار مقدمي خدمات الحلول التمويلية في اﻷسواق المبتدئة والناشئة .والذي سيساعد بدوره في الحد من تذبذب قاعدة أرباح
الشركة  ،والحد من اعتماد إيرادات بنك اﻻستثمارعلى السوق المصري وذلك باﻹضافة إلى تحسين العائد لمساهمينا.
واستمرارا ً في مسعانا لتحقيق هذه الرؤية ،وضعت المجموعة المالية هيرميس القابضة استراتيجية تتمركز حول ستة محاور
اساسية ،ستقوم إدارة الشركة بالتركيز عليها خﻼل الفترة القادمة .وتتمثل تلك المحاور في التالي:
≡ فريق العمل :وهم أهم أصول الشركة ،ومن ثم ،فإن الشركة تعمل جاهدة على تعيين أفضل الكوادر والحفاظ عليهم
وتﻄويرهم ،وذلك في كافة فروع الشركة في مصر وخارجها .واستﻄاعت الشركة طيلة اﻷربعة أعوام الماضية جذب
رأس المال البشري الذي تحتاجه لتﻄوير عملياتها ،مﻊ الحفاظ على قاعدة تكاليف مرنة ،ﻻ تزيد فيها تكاليف العاملين
عن  %٥٠من إيرادات المجموعة ،وتأتي أهمية العنصر البشري نظرا ً لتحمله مسؤولية تحقيق النمو المستقبلي للشركة
وتكوين أساسا ً لجيل مقبل من القادة للمجموعة ،منوطا ً به مواصلة التخﻄيط واستمرار العمل لصالح مساهمي الشركة
بعد فريق اﻹدارة الحالي.
≡ المركز التنافسي :تتمتﻊ الشركة حاليا وأكثر من أي وقت مضى بصيت وسمعة طيبة واسعتي النﻄاق وذلك نتيجة لما تم
انجازه خﻼل الفترة السابقة ،وستواصل المجموعة العمل جاهدة لتحقيق حصة سوقية تؤهلها لتكون واحدة من أكبر
خمس كيانات في كل سوق أو نشاط تعمل فيه الشركة  .ويستثنى من ذلك بعﺾ اﻷسواق /الخدمات الجديدة التي تعد في
المرحلة اﻷولية من بدء النشاط أو التي يمثل التواجد فيها أهمية استراتيجية بالنسبة لمجمل عمليات المجموعة المالية
هيرميس .وخﻼل الفترة القادمة ستركز الشركة على الحفاظ على ريادتها وتعزيز مركزها في اﻷسواق التي مضى على
تأسيس نشاط الشركة بها سنوات ،مﻊ تحسين مركزها في اﻷسواق المبتدئة التي أصبح للشركة فيها موطﺊ قدم حديثا ً.
≡ باﻗة الخدمات :تبذل المجموعة المالية هيرميس القابضة قصارى جهدها ﻹضافة المزيد من الخدمات إلى محفظة خدماتها
في الفترة المقبلة .فعلى مدار اﻷربﻊ سنوات الماضية ،أضافت الشركة الخدمات التالية (١ :في القﻄاعات المتخصصة
بالبيﻊ ) (Sell-side Businessوالتي تتمثل في قﻄاعي السمسرة والترويج وتغﻄية اﻻكتتاب :منتجات مهيكلة،
ومنتجات الدخل الثابت ،وأنشﻄة أدوات الدين (٢ .في جانب أعمال القﻄاعات المتخصصة بالشراء (Buy-side
) Businessوالتي تتمثل في قﻄاعي اﻻستثمار المباشر وإدارة اﻻصول :منصة فورتكس للﻄاقة المتجددة في أوروبا،
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وصندوق التعليم في مصر ،باﻹضافة إلى خدمات إدارة اﻷصول باﻷسواق المبتدئة ومنﻄقة الشرق اﻷوسط وشمال
أفريقيا ،عبر شركة " "Frontier Investment Managementالتابعة للمجموعة المالية هيرميس (٣ .أعمال قﻄاع
التمويل غير المصرفي :التأجير التمويلي ،والتمويل متناهي الصغر ،والتخصيم ،وخدمات البيﻊ بالتقسيط (٤ .انشﻄة ال
 .Merchant Bankingوستشهد الفترة المقبلة دراسة إمكانية التوسﻊ في مجاﻻت جديدة ومنها إدارة الثروات،
والتأمين ،والتمويل العقاري وذلك بغرض تقديم باقة اكبر من الخدمات لعدد اكبر من العمﻼء .وتعتقد اﻹدارة أن ذلك
سيسهم في مزيد من التعزيز لعمليات الشركة ،وسي ُحد من تعرضها للتذبذبات التي تشهدها اﻷسواق المالية .كما ستواصل
أيضا اﻻستثمار في مشروعات التكنولوجيا المالية " ،" financial technology venturesالتي ستساعدها على
مواكبة التﻄورات المتﻼحقة بالقﻄاع ،وذلك لضمان حفاظ الشركة على ريادتها خﻼل السنوات المقبلة.
≡ التواجد الجغرافي :توسعت الشركة خﻼل اﻷربﻊ سنوات الماضية في أسواق جديدة ،وذلك عبر الحصول على تراخيص
للعمل في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،والمملكة المتحدة ،وكينيا ،وبنجﻼديش ،واﻻستحواذ على شركات في باكستان
ونيجيريا ،علما ً بأن الشركة تتﻄلﻊ إلى مزيد من التوسﻊ المحتمل في سوق أو سوقين إضافيين ،ومن ثم فإن إدارة الشركة
تعتقد أنها أسست بالفعل مراكز أعمال استراتيجية في شمال وشرق وغرب أفريقيا ،باﻹضافة إلى دول مجلس التعاون
الخليجي وجنوب شرق آسيا .وتساعد تلك المراكز الجغرافية على توفير خدمات السمسرة لعمﻼء الشركة في حوالي
 ٥٠سوقا ً مبتدئة وناشئة حاليا ،وذلك بدعم من تغﻄية بحثية ﻷكثر من  ٢٥٠سهما ً مدرجة في تلك اﻷسواق من قِبل فريق
بحوث يعتبر اﻷعلى تصنيفا ً في اﻷسواق المبتدئة .وكما يساعد التواجد الجغرافي على تقديم خبرات الفريق في مجال
إدارة الترويج وتغﻄية اﻻكتتاب ،وهو هدف طموح بدأت الشركة في تحقيقه فعليا ً عبر بعﺾ الصفقات التي أُبرمت في
عام  .٢٠١٨كما أن اﻹدارة تتوقﻊ أن عمليات اﻷسواق المبتدئة ودول مجلس التعاون الخليجي ستمثل حصة متزايدة من
اﻹيرادات المستقلة لمنصة بنك اﻻستثمار في السنوات المقبلة ،علما ً بأن مصر ستستمر في اﻹسهام بحصة كبيرة من
إيراداتها المجمعة سنويا ً )ﻻ سيما في ضوء النمو المتوقﻊ في أعمال قﻄاع التمويل غير المصرفي(.
≡ الربحية :في ضوء مساعي الشركة لتعظيم القيمة لمساهميها ،جرى تبني اﻷربﻊ محاور الموضحة أعﻼه من أجل هدف
رئيسي وهو زيادة ربحية الشركة .وبنا ًء عليه ،فإن هدف المجموعة في هذا المحور باﻻخص ينصب في ثﻼثة نقاط(١ :
تحسين اﻷرباح وبالتالي توضيح الرؤية بالنسبة لتوزيعات اﻷرباح المتوقعة سنويا لمساهمي الشركة والذي سينتج من
تعزيز نمو أرباح منصة التمويل غير المصرفي من ناحية وقﻄاع إدارة اﻷصول )سواء من صناديق اﻻستثمار المباشر
أو الغير مباشر( من ناحية أخرى (٢ .زيادة اﻷرباح على أساس سنوي إلى أقصى مدى ممكن في ضوء التحركات غير
المتوقعة ﻷسواق المال التي تعمل بها المجموعة (٣ .تحسين معدل العائد على حقوق المساهمين )بهدف تحقيق عائد
مرتفﻊ على رأس المال المستخدم في عمليات الشركة واستثماراتها بمصر واﻷسواق المبتدئة ،وعائد أقل في اﻷسواق
اﻵخرى التي تربط عملتها بالدوﻻر اﻷمريكي بدول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها( في نﻄاق  ٪١٥بحلول عام
 ٢٠٢١مقارنة ب *٪١٠٫٨في التسعة أشهر اﻻولى من عام .٢٠١٨
≡ المسؤولية اﻻجتماعية :بنا ًء على تكليف من مجلس إدارة الشركة ،تؤمن المجموعة المالية هيرميس القابضة أن
مسؤوليتها اﻻجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل بها )أهمها مصر( ت ُعد مجاﻻً مهما ً من مجاﻻت تركيزها اﻻستراتيجي،
والتي ﻻ تقل أهمية عن الخمسة محاور المذكورة سابقا ً .وبنا ًء عليه ،تعمل المجموعة المالية هيرميس القابضة -كلما
سنحت الظروف -على تخصيص جزء من أرباحها السنوية لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اﻻجتماعية
لمباشرة أعمالها التنموية المتميزة ،التي تتضمن تجديد القرى في المناطق اﻷكثر فقرا ً بمصر ،إلى جانب العديد من
اﻷنشﻄة اﻷخرى .وأتمت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اﻻجتماعية عملية إعادة تأهيل شاملة لقريتين خﻼل
اﻻثنى عشر سنة الماضية ،ومن المتوقﻊ أن تكمل مشروعا ً بقرية ثالثة خﻼل عام  .٢٠١٩ونفذت المؤسسة في هذه
المشروعات العديد من عمليات التﻄوير ،منها إنشاء المرافق ،وتجديد المنازل ،والمدارس ،ومنشآت الخدمات الصحية.
لقد ساعد التركيز على تلك المحاور الستة طيلة اﻷربعة أعوام الماضية على تحقيق اﻷهداف المعلنة للمجموعة وزيادة ما يمكن
أن تقدمه الشركة من خدمات إلى عمﻼئها .وبنا ًء عليه ،تقوم المجموعة المالية هيرميس القابضة حاليا ً بتصنيف قاعدة عمﻼئها
وفقا ً للتعريفات الموضحة أدناه ،حيث يجرى استهداف كل فئة بمجموعة محددة من حلول التمويل؛ التي أضيف كثير منها خﻼل
اﻷربﻊ سنوات الماضية:
≡ العمﻼء اﻷفراد :الوساطة في اﻷوراق المالية ،وفاليو )وهي شركة تعمل على تقديم خدمات البيﻊ بالتقسيط(.

المجموعة المالية هيرميس ش م م -مبنى رقم ب  ،١٢٩المرحلة الثالثة ،القرية الذكية ،الكيلو  ،٢٨طريق القاهرة اﻹسكندرية الصحراوي ت+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥٦٤٩٩ف+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥ ٠٩٤٢ :
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

≡
≡
≡
≡
≡

كبار العمﻼء اﻷفراد :الوساطة في اﻷوراق المالية ،خدمات الدخل الثابت ،الخدمات المهيكلة ،إدارة المحافظ وصناديق
اﻻستثمار الغير مباشر ،صناديق اﻻستثمار المباشر.
المؤسسات :الوساطة في اﻷوراق المالية ،خدمات الدخل الثابت ،الخدمات المهيكلة ،إدارة المحافظ وصناديق اﻻستثمار
الغير مباشر ،صناديق اﻻستثمار المباشر.
المشروعات متناهية الصغر :شركة تنمية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة :التأجير التمويلي ،وشركة تنمية.
الشركات الكبرى :التأجير التمويلي ،التخصيم ،Merchant Banking ،الدمج واﻻستحواذ ،زيادة روؤس اموال
الشركات ،وأدوات الدين.

واستلزمت التغييرات في طبيعة أعمال الشركة القيام بتغييرات مماثلة في منهجية إعداد اﻻفصاحات والتقارير المالية الموضحة
لﻸداء .وبناء عليه ،بدأت الشركة في فصل اﻷرباح التي تحققت من منصة التمويل غير المصرفي عن تلك التي تحققت عبر منصة
بنك اﻻستثمار والتي تشمل نشاط ال  .Merchant Bankingوكان الهدف من ذلك اتاحة منظور ادق لمساهمي الشركة وشفافية
أكبر لﻄبيعة العمل ،ﻻ سيما وأننا نتوقﻊ نموا ً قويا ً في ارباح منصة التمويل غير المصرفي والتي من المتوقﻊ أن تصل إلى ٪٥٠
من اﻷرباح المجمعة في غضون الثﻼث أو اﻷربﻊ سنوات المقبلة .ومن المنتظر أن يساعد نمو أعمال قﻄاعات التمويل غير
المصرفي في تحقيق قيمة كبيرة لمساهمي الشركة ،على اعتبار أن أعمال تلك القﻄاعات عادة ما تتمتﻊ بتذبذب أقل لﻸرباح ،كما
أنها عادة ما يتم تقييمها باستخدام مضاعفات ربحية أعلى من تلك المستخدمة ﻷنشﻄة بنك اﻻستثمار.
وعلى اعتبار أن كثيرا ً من الخدمات التي قامت المجموعة بإضافتها في خﻼل الفترة السابقة ما زالت في مهدها ،فإن إدارة الشركة
ﻻ تعتقد أن مساهمي الشركة قد ادركوا اﻷثر الكامل من تلك التوسعات على صافي اﻻرباح والعائد على حقوق المساهمين حتى
الوقت الحالي .ومﻊ ذلك فلقد بدأت الشركة في  ٢٠١٨إدراك البشائر اﻷولية للخدمات المستحدثة في عدد من القﻄاعات ،ومنها
ارتفاع اﻹيرادات في اﻷسواق المبتدئة ،باﻹضافة إلى ارتفاع مساهمة أرباح منصة التمويل غير المصرفي إلى إجمالي إيرادات
المجموعة .وسيمثل انتعاش نشاط اﻷسواق المالية ،والذي من شأنه إعادة قيم التداول اليومية إلى مستوياتها الﻄبيعية في أسواق
المجموعة الرئيسية قيمة إضافية كبيرة .ولكن حتى في حالة غياب هذا العامل ،فإن إدارة الشركة تعتقد أنها قد أرست نموذج
ومخﻄط عمل قوي ،بإمكانه أن يضمن استدامة أعمال الشركة ونموها في السنوات المقبلة.

* تم احتساب العائد على حقوق المساهمين على اساس أستبعاد جزء من إجمالي حقوق الملكية والمتمثلة في (١) :اﻻصول الغير مدرة للدخل )رؤس أموال الصناديق
المدارة  seed capitalو أصول غير ملموسة( ،و ) (٢اﻻصول غير الرئيسية ) non-core assetsوالتي تتضمن بنك اﻻعتماد اللبناني ،مكتب نايل سيتي ،وصوديك(
والتي في حال بيعها تعتزم الشركة توزيﻊ اغلب العائد منها على المساهمين.

المجموعة المالية هيرميس ش م م -مبنى رقم ب  ،١٢٩المرحلة الثالثة ،القرية الذكية ،الكيلو  ،٢٨طريق القاهرة اﻹسكندرية الصحراوي ت+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥٦٤٩٩ف+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥ ٠٩٤٢ :
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

