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 السادة/ إدارة اإلفصاح بالبورصة المصرية

 

 نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة اإلفصاح  -األستاذة/ هبة الصيرفي

 

  

 تحية طيبة وبعد،

 
 

الصادر عن المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي والخاص مرفق لسيادتكم البيان 

باإلعالن عن حصول الكيانين على موافقة البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة على بنك 

 االستثمار العربي.

 

 

 

  

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

 
        

            
 



                                                                         

 

 
 

ة قعلى الموافالسيادي يعلنان الحصول  وصندوق مصرالمجموعة المالية هيرميس القابضة 
 لبنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة على بنك االستثمار العربيمن ا

 
 %76ك حصة ال تقل عن ملكتتاب في زيادة راس مال بغرض تفي حالة اتمام الصفقة، سيقوم الطرفان باال

 من البنك
 

 
 2020 يونيو 24القاهرة في 

 
 ،شركة الخدمات المالية الرائدة باألسواق الناشئة والمبتدئة ،القابضة ش.م.م تعلن المجموعة المالية هيرميس

من مجلس إدارة البنك المركزي المصري لبدء على الموافقة وصندوق مصر السيادي عن الحصول 
من رأسمال  %76وذلك بغرض االستحواذ على  ،االستثمار العربيالفحص النافي للجهالة على بنك  عملية

البنك معظمها عن طريق االكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من 
األسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك االستثمار القومي. وفي حالة اتمام الصفقة تصبح المجموعة 

% وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة ال تقل عن  51رميس القابضة مالكة لنسبة ال تقل عن المالية هي
 من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك االستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية. 25%

  

الرئيس  ،أيمن سليمانقال ي من البنك المركز لبدء الفحص النافي للجهالةالموافقة على الحصول على وتعليقاً 
أن الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق  ،التنفيذي لصندوق مصر السيادي

 في القطاعات الواعدة وعلي رأسها القطاع المصرفي االستثمارللتعاون مع القطاع الخاص المصري في 
ً  ،والتحول الرقمي قدرات تنافسية ب يتمتععدة وبر من القطاعات الواتأن القطاع المصرفي المصري يع مضيفا

ً و ،للتوسع اقليميا وافريقيا  .عن تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خالل األشهر القليلة القادمة عبر ايضا
 

الحصول على أن  ،القابضة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس ،ناحيته أعرب كريم عوضومن 
 ذمنالشركة ها تبدأ خطوة هامة تأتي ضمن استراتيجيةلبنك المركزي من ا لبدء الفحص النافي للجهالة الموافقة

ا وم أيضً يق Universal Bank)بنك شامل ) إلى من بنك استثمار تحويل المجموعةل عدة سنوات وتهدف
التعاون مع ب سعادته امؤكدً  ،في وطنه األم مصرالغير مصرفية لعمالئه كافة الخدمات المصرفية و بتقديم

 . لتعاون المستقبلي بين المؤسستيناباكورة  هذه العملية تمثلأن  ماًل آو صندوق مصر السيادي
  

على عدة عوامل منها االنتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة عتمد يالجدير بالذكر أن اتمام عملية االستحواذ 
بشكل مرضي للمشترين واالتفاق بين األطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية والحصول على 

ومن ثم يجب على المساهمين توخي الحذر وأخذ هذه العوامل  ،الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري
 عند تداول سهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة خالل الفترة القادمة.  في االعتبار

 
 

 —نهاية البيان—
 



                                                                         

 

 

:السيادي مصر صندوق عن  

لجذب االستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع االستثمار المشترك  2018تأسس صندوق مصر السيادي عام 
 . قيمتها وفعاليتها لالقتصاد المصريفي موارد الدولة واألصول المملوكة لها من أجل زيادة 

وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خالل مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، 
ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة الختيار األصول القابلة لالستثمار للعمل على 

مستثمرين محليين واجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة  الترويج لها واالستثمار المشترك بها مع
 .مضافة مرتفعة لالقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر

ويعمل الصندوق من خالل قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرصا فريدة لالستثمار 
عم للحكومة في سعيها لتطبيق اإلصالحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي للمستثمرين بشكل دا

 .لزيادة النمو االقتصادي المتنوع
 

كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا ألفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدًءا من نظامه 
االستثماري الواضح والمرن والذي يسمح بتكوين شراكات مختلفة بهياكل استثمارية متعددة وحتى الحوكمة 

 .القطاع الخاص في اإلدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية غالبية أعضاءهما من
 

وصدر نظامه األساسي في فبراير بقرار رئيس  2018لسنة  177تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 
ويعد الصندوق عضوا في المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية  .2019لسنة  555الوزراء رقم 

International Forum for Sovereign Wealth Funds 
  www.tsfe.com  :ونيالموقع االلكتر

 
 بيانات االتصال

  األستاذة إيمان همام
 المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيدياتورز لالستشارات

  + 201001600422:  تليفون
 : gadelhak@ideatorsconsulting.com   بريد إلكتروني

 
 
 

  



                                                                         

 

 

:المجموعة المالية هيرميس عن  

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

تخّصص الشركة في تقديم موظف. وت 5500والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل احترافي يضم أكثر من 
باقة فريدة من الخدمات المالية واالستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصول والوساطة 
في األوراق المالية والبحوث واالستثمار المباشر. وقد قامت الشركة بإطالق قطاع التمويل غير المصرفي 

نس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينا
المصرفي، بما في ذلك التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتكنولوجيا المالية 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  –التواجد الجغرافي للشركة  وتنمية
  www.efghermes.com.لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 
 قطاع العالقات اإلعالمية 

media@efg-hermes.com 
 

 مي الجمالاألستاذة 
 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

melgammal@efg-hermes.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إبراء الذمة
المستقبلية لألنشطة المختلفة. وهذه  بتوقعات اإلدارة واالستراتيجية واألهداف وفرص النمو والمؤشراتالمثال ما يتعلق  المالية هيرميس قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل قد تكون المجموعة

على سبيل المثال  –ويشمل ذلك طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر حقائق
والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات  والمحتملون والظروف االقتصادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحلية التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون –الحصر  وليس

  .صحيحة في تاريخ النشر توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي ى القارئالمختلفة. وبناء عليه ينبغي عل

 

mailto:media@efg-hermes.com
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EFG Hermes Holding and the Sovereign Fund of Egypt to 
start due diligence on the Arab Investment Bank following 

the receipt of approval from the Central Bank of Egypt 
 
In case of completion, the parties will subscribe to a capital increase with the aim of 
owning at least 76% of the Bank  
 

 
Cairo, 24 June 2020  
 
EFG Hermes Holding S.A.E. and the Sovereign Fund of Egypt are pleased 
to announce that they have received the approval of the Central Bank of 
Egypt to conduct due diligence on the Arab Investment Bank. The parties 
aim to acquire 76% of the capital of the Bank mostly through a capital 
increase as well as potentially through the acquisition of some secondary 
shares from the National Investment Bank, the current majority shareholder. 
In case of transaction completion, EFG Hermes Holding S.A.E will have an 
ownership in the Bank of not less than 51% and the Sovereign Fund of Egypt 
an ownership of not less than 25% with the remaining stake continuing to be 
held by the National Investment Bank and the Federation of Arab States.   
 
Commenting on the receipt of the approval to conduct due diligence from the 
Central Bank of Egypt, Ayman Soliman, CEO of the Sovereign Fund of Egypt 
said, “The partnership with EFG Hermes comes as part of the Fund’s 
strategy to cooperate with the Egyptian private sector to invest in promising 
sectors and in particular financial services and FinTech. I am a strong 
believer in the Egyptian banking sector, which continues to present strong 
growth opportunities for investors with - great potential to compete and 
expand regionally and into Africa.  I look forward to the successful completion 
of this transaction in the coming few months.” 
 
From his end, Karim Awad, Group CEO of EFG Hermes Holding added, “The 
receipt of the approval to conduct due diligence from the Central Bank of 
Egypt is an important step in a strategy that we started several years ago 
and that aims to transform EFG Hermes from a pure play investment bank  



                                                                         

 

 
into a universal bank that also provides both banking and non-banking 
services to its clients in its home market, Egypt. We are thrilled to be 
partnering up with the Sovereign Fund of Egypt on this exciting initiative that 
I hope will be the foundation for further cooperation in the future.”   
  
It is important to note that the completion of this acquisition is subject to a 
number of factors including the completion of satisfactory purchasers’ due 
diligence, agreement between the parties on the different contractual 
agreements and obtaining final approval from the Central Bank of 
Egypt.  Accordingly, shareholders need to exercise due care and take these 
factors into consideration when trading the share of EFG Hermes Holding 
S.A.E. during the coming period.   
 

 

---------------------- 
 

 
 

  



                                                                         

 

 
About the Sovereign Fund of Egypt  
 
The Sovereign Fund of Egypt was established in 2018 to attract private investments to 
Egypt and promote co-investment in state-owned assets to maximize their value and 
contribute to the growth of Egypt’s economy. 
 
The Fund is independently managed by senior executives hailing from the private sector. 
It’s tasked with selecting public assets in cooperation with different state bodies, and 
developing them with local and foreign investors and financial partners in order to 
maximize their value, increase the private sector’s role in the economy and generate 
employment opportunities for Egypt’s youth.  
 
The Fund’s special legal framework allows it to unlock unique assets for investors and 
engage the government to help implement structural reforms, ultimately boosting 
diversified economic growth. 
 
The Fund operates in accordance with international best practices, from its clear and 
flexible investment focus allowing it to form a wide range of partnerships, to its 
governance. The Fund is overseen by a board of directors and a general assembly 
consisting mainly of private-sector professionals. 
 
The Fund is also a member of the International Forum for Sovereign Wealth Funds, an 
organization dedicated to promoting cooperation between SWFs around the world and 
advancing dialogue, research and self-assessment among its community.  
 
The Sovereign Fund of Egypt was established in accordance with Law 177 of 2018; its 
articles of association were published in February 2019 by Prime Ministerial Decree no. 
555 of 2019 
 
www.tsfe.com 
 
Contact information:  
Ms. Iman Hammam 
Founder and CEO, Ideators Consulting  
Tel: +2 01001600422  
Email: info@ideatorsconsulting.com 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.tsfe.com/


                                                                         

 

 
About EFG Hermes Holding 
 
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 5,500 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, overlooks 

activities in the non-banking finance field through leasing, microfinance, fintech, factoring, 

mortgage, insurance and e-payments. 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:      

 

For further information, please contact:  
 

EFG Hermes Media 
media@efg-hermes.com 
 

May El Gammal 
Group Head of Marketing & Communications  

melgammal@efg-hermes.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note on Forward-Looking Statements 
In this press release, EFG Hermes 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 

http://www.efghermes.com/
mailto:media@efg-hermes.com
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