
 

 

يرة سندات توريق قصمن نوعها لالمجموعة المالية هيرميس تعلن عن إتمام أول عملية طرح 

 مليون جنيه  167 األجل في السوق المصري بقيمة

 

 2019أكتوبر  29القاهرة في 

 

توراق  عمليةعن إتمام أتل   –تالمبةا ة المؤسسس سسة المالية تامسسسة ماراة الرا األ وا ااسسسواة النا سس ة   –المجموعة المالية هيرميس أعلنت 

بشسن  قواعا تإلرااا  إصساار  2018( ل سنة  172قرار الهي ة العامة للرقابة المالية رقم )  صساارإمنذ قصسيرأل اال  وا ال سوة المصسر   

 تطرح ال ناا  قصيرأل اال .

 

 سسر ة الةوراق الخاصسسة  وعة المالية هيرميس بصسسهةها ةما  عملية الةوراق للمجملخاما  ام «براميوم إنةرنا سسيونال»تقا أسسسنا   سسر ة  

علًما بن   مليو  لنيه، بضسسما  مظه ة الة سسهيال  ام ةمانية الممنوعة لعمالا  سسر ة براميوم.  184بإصسساار مظه ة سسسناا  ب يمة المالية 

عصسسلت علش تصسسنيت ا ةمانا أ سسهر، تالةا  10اسسسةظ اة تبل   بهةرألمليو  لنيه  167عملية الةوراق سسسوت تةم علش  سسراظة تاعاأل ب يمة 

(Prime-1 من )  تخامة الم سة مران االشسرة ااتسسل للةصسنيت ام ةمان  سر ة (MERIS) تهو أقوى تصسنيت لاارأل ا ةمانية وا سسوة ،

 ال ناا  المصراة.

 

، امسسسةهال اةموا  المكانة را األ وا قطاع   اعةلت منذ نشسسنتها، عيث  2002عام  منذوا ال سسوة المصسسراة  تعم   سسر ة براميوم  اذ ر أ 

مظاو ةا ال اهرأل وا  آمت مةجر  5من عاملا البطاقا  الذان توور لهم إمكانية الة سوة وا أ  ر من ألت    120تتظ ش ب اعاأل عمالا تضسم 

 ا.ألت معاملة سنوًا  750معامال  الشر ة إلش  إلمالا تص ت ،تاإلسكناراة

رسسسخت ، قال مصسسطهش لاا الر يس المشسسارط ل طاع الةرتاغ تت طية ام ةةال بالمجموعة المالية هيرميس أ  الشسسر ة  توا هذا ال سسياة

قرار الهي ة العامة للرقابة المالية بشسن  قواعا تإلرااا  إصساار تطرح منذ إصساار  توراق قصسيرأل اال   راااتها مجااًا بإتمام أتل عملية 

أ  اتجاه الشسسر ة . تأضسسات لاا  بال سسوة المصسسر   وراااا، تها أتل عملية من نوعها وا قطاع بطاقا  تموا  ال سسناا  قصسسيرأل اال 

وا المجموعة المالية هيرميس اسسسةراتيجية تنمية باقة الخاما  الةا ت امها   ضسسمنترتيب الاان انتا   صسسه ا  إلاارألةشسسكي  وراق م سسة    ل

 النا  ة تالمبةا ة. بااسواة ةبعمليا  الشر ، بالةواز  مع الةوسع الةا تعم  بهاااسواة 

برنامغ سسسسناا  الةوراق تأعرل لاا عن تطلعه للعم  خالل العامين الم بلين مع  سسسر ة براميوم علش إتمام اإلصسسساارا  المةب ية ضسسسمن 

ابة المالية خالل  سهر أ ةوبر قالبرنامغ عصس  علش مواو ة الهي ة العامة للرعلًما بن   مليار لنيه،  2قيمةه اإللمالية  الذ  تبل    قصسيرأل اال 

 . الجار 

ا علش إتمام أتل عملية إصسساار سسسناا  اان قصسسيرأل اال  وا ال سسوة المصسسر ،  لاار بالذ ر أ  المجموعة المالية هيرميس تعم  أاضسسً

تنهيذ مجموعة من صسه ا  الةوراق  العم  علشباإلضساوة إلش الجار ،   باإلضساوة إلش تنهيذ صسه ة توراق لاااأل خالل الربع ااخير من العام

 .الهةرأل الم بلةخالل  تإصاار ال ناا 

ة طية ام ةةال بام سةراط لالمشسةرط ضسامن  التقا قامت المجموعة المالية هيرميس باتر الم سةشسار المالا تالمن سق ااتعا للصسه ة، ت ذل  

ا باتر أمين الظه..  ما  ت سر اه لالسسةشسارا  ال انونية تالمظاماأل باتر  اقام مكةب الاران مع البن  العربا اإلورا ا الاتلا تالذ  قام أاضسً

 باتر مراقب الظ ابا . KPMGمكةب عازم ع ن للمظاسبة تالم ةشار ال انونا، 

 

 —نهااة البيا —

 

 

 عن المجموعة المالية هيرميس 

 



 

 

علش ماار  تتتوسسعاتلة عبر أربع قارا ، عيث نشسن  الشسر ة وا ال سوة المصسر    13تظ ش المجموعة المالية هيرميس بةوالا مبا سر وا  

عاًما من اإلنجاز المةواصسس  لةصسسبم المؤسسس سسة المالية تامسسسة ماراة الرا األ وا ااسسسواة النا سس ة تالمبةا ة. تتنهرا الشسسر ة بهراق عم   35

ااأل من الخاما  المالية تامسسة ماراة، تةنوع بين الةرتاغ تت طية  موظت. تتةخصسص  الشسر ة وا ت اام باقة ور 4400مظةرت اضسم أ  ر من 

تقا قامت الشسر ة بإطالة قطاع الةموا  يير المصسروا  .ام ةةال تإاارأل ااصسول تالوسساطة وا ااتراة المالية تالبظوو تامسسة مار المبا سر

تظت م لة المجموعة المالية هيرميس واانانس، تالةا تةولش إاارأل أنشسطة الشسر ة وا مجال الةموا  يير المصسروا، بما وا  ل  أعمال  سر ة 

ت سسر ة المجموعة المالية  بالة  سسيل البيعما  لخا valUت سسر ة   المجموعة المالية هيرميس للةنلير الةموالا تتنمية للةموا  مةناها الصسس ر

تهو ما أثمر عن الةوسسسسع  –تاعكس  ل  اسسسسةراتيجية تنواع باقة المنةجا  تالخاما  تتنمية الةوالا الج راوا للشسسسر ة   هيرميس للةخصسسسيم،

 .المملكة المةظاألت تالوماا  المةظاأل اامراكيةتنيجيراا تويةنام بصورأل مبا رأل وا أسواة با  ةا  ت ينيا تبنجالااش 

 

تتنهرا المجموعة المالية هيرميس بةوظيت راااتها تخبرتها الها لة وا مجال الخاما  المالية بشسسسةش أسسسسواة المنط ة مسسسسةظااو تطرح باقة 

ا لةلبية اعةيالا  تمةطلبا  العمالا الرايبين وا تع يم اسسسة ما راتهم المالية مةكاملة من أعاو المنةجا  تالخاما  المالية المصسسممة خصسسيصسسً

 وا عالم اا م الةطور.

 

 

     لمزاا من المعلوما  ارلش مةابعةنا علش: 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 media@efg-hermes.comقطاع العالقا  اإلعالمية | 

 مي الجمال

 تامتصام ر يس قطاع الة واق 

melgammal@efg-hermes.com 

 إبراء الذمة

الم ال ما اةعلق بةوقعا  اإلاارأل تامسسسةراتيجية تااهاات تور   المالية هيرميس قا أ سسار  وا هذا البيا  إلش أمور م سسة بلية من بينها علش سسسبي  قا تكو  المجموعة
وعلية تإنما تعبر عن رؤاة المجموعة للم سسة ب  تالك ير من هذه   الم سسة بلية لشنشسسطة المخةلهة. تهذه الةصسسراظا  المةعل ة بالم سسة ب  م تعةبر ع ا ق النمو تالمؤ سسرا 
ذبذل وا أسسسواة المال تالةصسسروا  الةا ا ام الة  –الظصسسر  علش سسسبي  الم ال تليس  –طبيعةها تعا يير مؤ األ تتخرج عن إرااأل الشسسر ة، تاشسسم   ل  الةوقعا  من عيث

تالةشسراعا  الظالية تالم سة بلية تالةن يما  المخةلهة. تبناا   تالمظةملو  تال رتت امقةصساااة العامة تاثثار النالمة عن مر ز العملة المظلية عليها المناو سو  الظاليو 
 .صظيظة وا تاراخ النشر ش الةصراظا  المةعل ة بالم ة ب  تالةا هاتوخا الظذر بنم اهرط وا امعةماا عل عليه انب ا علش ال ارئ
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