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 182المرحلة الثالثة من برنامج سندات التوريق بقيمة تعلن إتمام "بريميوم كارد" 

 بنجاح  مليون جنيه

 مدته عامين قيمته ملياري جنيه سندات توريق قصيرة األجل  ضمن برنامج  الثالثهو  اإلصدار  •

 مليون جنية  600إجمالي المبلغ المورق حتى اآلن هو   •

(، مما يجعله أقوى تصنيف جدارة  MERIS( عن طريق )Prime1حصل علي تصنيف ائتماني ) اإلصدار  •

 ائتمانية في سوق السندات المصرية 

 
أعلنت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات االئتمان "بريميوم كارد" عن إتمام ثالث  ،  2020سبتمبر    7القاهرة،  

 مليار جنيه. ٢التوريق قصيرة األجل الذي تبلغ قيمته اإلجمالية عملية توريق ضمن برنامج سندات 
وهي مكونة من شريحة إستحقاق واحدة  مليون جنيه    182من البرنامج بقيمة  الشريحة الثالثة    وقد تم إطالق 

 ارصدة بطاقات العمالء.من   أشهر مدعمة بقاعدة راسخة من بطاقات   10مدتها 
 

بواسطة مكتب الشرق األوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين     “  ”Prime 1وحصل اإلصدار على تصنيف  
وهو أقوى    -اإلصدارين السابقين  وهو نفس تصنيف –"  MERISوالممثل اإلقليمي لمؤسسة موديز " 

 تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصري.
 

وجود    أهمهامعاير عدة  االعتبار األئتماني والذي يأخذ في  "MERIS" التصنيف استنادا على تقييم  ويأتي 
  %، 0.03اوز ا يجعل معدل تركيز االئتماني للفرد ال يتجألف عقد مم  49قاعدة بيانات كبيرة تتمثل في 

  االئتمانية الممنوحة للعمالء،تغطي الحدود بايصاالت ضمان رصدة بطاقات العمالء مدعومة باإلضافة إلى أ
للمتابعة   فعالة نظام التشغيل باإلضافة الى تطبيق إجراءات  وكفاءة الطويلة  لشركةاهذا بجانب خبرة 

 .والتحصيل 
  بموجب   على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية   حصل الذي  و هذا وُيعد البرنامج هو األول من نوعه في مصر،  

 لعمليات التوريق قصيرة األجل". 2018( لسنة 172رقم )  القانون 
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المعروفة    االستثمارية% وشارك فيه عدد من المؤسسات  100وحقق الطرح الثالث نسبة نجاح تصل إلى 

قوة   وهو ما يعكس ثقة السوق في  الدولي وإيجي بنكالمجموعة المالية هيرميس والبنك العربي األفريقي مثل 
   .شركةلل المالي مركزال

  
  بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بريميوم إنترناشيونال  صرح وفي تعليقه على عملية اإلصدار،

الثالث من برنامجنا لسندات التوريق بعد خمسة أشهر فقط من إتمام    "   قائاٌل:  نشعر بالفخر إلتمام اإلصدار 
   .عملية اإلصدار الثانية

التوريقعائدات   تستخدم  عملية  المصرفية    سوف  المالية غير  الخدمات  قطاع  في  الشركة  مكانة  في ترسيخ 
 (NBFSمن خالل دعم استراتجيتها التوسعية الطموحة للعا )  عدد من مشاريع  من خالل    ، 2021-2020م

 المبتكرة الجديدة والمخطط إطالقها في المستقبل القريب. " Fintech" التكنولوجيا المالية
 

لنا نجاحا في تعزيز مكانتنا وقوتنا ككيان ناجح وذلك نتيجة لتبني نموذج عمل  سج  الماضية،وخالل السنوات  
 " السوق. ألساسيات ومتطلبات استيعاب مرن و 

 
تطلق الشركة العديد من المنتجات والخدمات الجديدة لدعم خطة مصر لتعزيز القوة الشرائية    الصدد،وفي هذا  "

فيروس كورونا    للمواطنين، واالستهالكية   تفشي  الناجمة عن  الصعبة  االقتصادية  الظروف  في ظل  ال سيما 
 . COVID-19المستجد 

 
تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على دور قيادي   المستقبل، وأضاف بول انطاكي أنه ومع تطلع بريميوم كارد نحو  

في مختلف   المالي  الشمول  مفهوم  دعم نشر  العمل على  بجانب  الخاص  القطاع  في  العاملة  الشركات  بين 
 " الوطني.  االقتصاد قطاعات 

 
على اإلصدار قائال  "بريميوم كارد"  رامي أنطاكي المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة    علقمن جانبه  و 

من خالل طرح أدوات مبتكرة جديدة، بما يتماشى  االئتمان  " نحن نؤمن إيماًنا راسًخا باإلمكانات الكبيرة لسوق  
مشيرا إلى أن السندات قصيرة    ،المصري وتوجهات القطاع المالي   (FRA) مع التوجه العام لهيئة الرقابة المالية 

 ." األجل توفر بدائل تمويلية وتعد أفضل أداة تمويل للشركات المالية غير المصرفية مثلنا 
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المقدمة   الطويلة وذات الخبرة  الشهيرة لشركات ايشرفنا أن نوحد جهودنا مرة أخرى مع  "  قائالأنطاكي  أضافو 
  ،إلتمام عملية التوريقدريني للمحاماة ال مكتبو المالية هيرميس، البنك العربي األفريقي الدولي  المجموعة من

  حيث تمهيد الطريق ألول توريق قصير األجل، ليس فقط من   الموهوب استطعنامشيرا إلى أنه مع هذا الفريق 
مواصلة التعاون فيما يتعلق  نتطلع إلى نحن التمويل االستهالكي. و  مجالأيًضا األول في  هالمدة، ولكن

 ." مليار جنيه مصري  2باإلصدارات المتبقية من برنامجنا بقيمة 
 

تعاون على إتمام عملية  بالقانونية  المصرفية و وال  مالية،المؤسسات ال مكون من مجموعة منتحالف  قام
وقام كل من البنك العربي األفريقي الدولي والمجموعة  عامين. التوريق قصيرة األمد والتي تصل مدتها إلى 

تغطية االكتتاب بالتعاون مع   ي ضامنكما اشتركوا ك  ،لإلصدار العامالمالية هيرميس مجتمعين بدور المرتب  
باإلضافة   المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومروج اإلصدار. قامت كما  بنك،إيجي 

قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة  بينما وأمين الحفظ  االكتتابدور متلقى بالبنك العربي األفريقي   قيام إلى
 سابات.مراقب الح قام مكتب حازم حسن بدورو واالستشارات القانونية بدور المستشار القانوني 

 
 —انتهى—

 :عن بريميوم كارد 
 

شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات االئتمان "بريميوم كارد" في مجال إصدار بطاقات اإلئتمان في مصر  تعمل  
بإعتبارها أول شركة تقدم    تمويل االستهالكيحيث احتلت منذ نشأتها مكانة رائدة في قطاع ال، ٢٠٠٢منذ عام 

 شهور. ١٠لبرنامج أقساط مدته  )صفر %(   فائدة دون  ائتمان بطاقة 

حيث يستمتع حاملي   ،بطاقتها"بريميوم كارد" لتمكين المستهلكين من خالل تعزيز قدرتهم الشرائية عبر وتهدف 
آالف متجر في القاهرة واإلسكندرية   6األنترنت في أكثر من    علىإمكانية التسوق في المتاجر أو  البطاقة ب

تتضمن االلكترونيات، الموضة،  )   مختلف   قطاع  ٢٠أكثر من    إلى مما يتيح لحاملي البطاقة الوصول  والمنصورة،  
   (وغيرها. …السلع الكهربائية، السياحة، خدمات السفر، األغذية 

أكثر من    والمصدرة من   ألف من حاملي البطاقات   ١٣٠  أكثر من  بقاعدة عمالء تضم"بريميوم كارد"    وتحظى
 .  شركة مصرية كبري من القطاعين الخاص والعام ٨٠٠
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مليار   حجم اعمال بلغ سنويا وصوال إلى ٪٤٠شهد حجم أعمال الشركة نموا كبيرا يصل في المتوسط إلى فيما 
 .٢٠١٩مليون عملية خالل عام  ١،٢جنيه بنهاية العام الماضي عبر تنفيذ 

 .قدرتهم الشرائية  تعزيز من خالل  ينبريميوم كارد لدعم المستهلك  تهدف

 

 :للتواصل اإلعالمي
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