
 
 

برنامج ضمن جنیه ملیون 170 بقیمة الرابع اإلصدار إتمام تعلن هیرمیس المالیة              المجموعة
  إصدار سندات توریق قصیرة األجل لصالح شركة «بریمیوم إنترناشیونال» لخدمات االئتمان

 
 

  القاهرة في 20 ینایر 2021
 

اإلتمام عن والمبتدئة، الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة وهي هیرمیس، المالیة المجموعة الیوم                 أعلنت
«بریمیوم شركة لصالح األجل قصیرة توریق سندات إصدار عملیة ضمن جنیه ملیون 170 قیمته البالغ الرابع لإلصدار                   الناجح
والرابع الجاري، العام خالل للشركة األجل قصیرة توریق سندات إصدار أول الصفقة وتمثل االئتمان. لخدمات                 إنترناشیونال»
«بریمیوم شركة لصالح عامین لمدة جنیه ملیار 2 إجمالیة بقیمة األجل قصیرة توریق سندات إصدار برنامج                  ضمن
بشأن 2018 لسنة (172) رقم المالیة للرقابة العامة الهیئة قرار منذ نوعه من برنامج أول وهو االئتمان، لخدمات                    إنترناشیونال»
160 قیمته البالغ الثالث اإلصدار إتمام في نجحت الشركة بأن علمًا األجل، قصیرة السندات وطرح إصدار وإجراءات                   قواعد

 ملیون جنیه من ذلك البرنامج خالل شهر سبتمبر 2020.

التوریق شركة بصفتها هیرمیس المالیة للمجموعة التوریق عملیة االئتمان، لخدمات إنترناشیونال بریمیوم شركة أسندت                وقد
المقرر ومن بریمیوم. شركة لعمالء الممنوحة االئتمانیة التسهیالت محفظة بضمان مدعومة سندات محفظة بإصدار                الخاصة
اإلصدار بأن علمًا أشهر، 10 تبلغ استحقاق بمدد واحدة شریحة على جنیه ملیون 170 قیمته البالغ الرابع اإلصدار عملیة                     إتمام
الذي التصنیف وهو «میریس»، االئتماني للتصنیف األوسط الشرق مؤسسة من (Prime-1) ائتماني تصنیف على                حصل
في سندات إصدار عملیة علیه تحصل ائتمانیة جدارة تصنیف أقوى بأنه علمًا السابقة، الثالثة اإلصدارات أیًضا علیه                   حصلت

 السوق المصري.

عن هیرمیس المالیة بالمجموعة االكتتابات وتغطیة الترویج لقطاع المشارك الرئیس جاد مصطفى أعرب السیاق، هذا                 وفي
األصول فئات من باعتبارها التوریق، سندات إصدار خدمات في أعمالها لتنمیة الشركة تبذلها التي الحثیثة بالجهود                  اعتزازه
اإلتمام على أسبوع من أقل مرور عقب تأتي الصفقة هذه أن جاد وأشار الماضیة. الفترة خالل المتزاید باالهتمام تحظى                     التي
مما و«قسطلي»، جروب» و«بورتو جروب» «عامر شركات لصالح توریق سندات إصدار برنامج من األول لإلصدار                 الناجح
المجال، هذا في المقدمة الخدمات تعزیز في هیرمیس المالیة بالمجموعة االكتتابات وتغطیة الترویج قطاع فریق تفاني                  یؤكد
مواصلة إلى تتطلع الشركة بأن جاد واختتم والشركة. العمالء قاعدة من لكل النمو عجلة دفع في كبیر بشكل المساهمة إلى                      سعًیا

 الشراكة االستراتیجیة مع  شركة «بریمیوم إنترناشیونال» لخدمات االئتمان  لتنفیذ وإتمام اإلصدارات القادمة.

المنظم وكذلك لإلصدار، األوحد والمدیر األوحد المالي المستشار بدور قامت هیرمیس المالیة المجموعة أن بالذكر                 جدیر
   والمروج األوحد وضامن تغطیة اإلصدار.

 —نهایة البیان—
 

  



 
 

 عن المجموعة المالیة هیرمیس
على وتوسعت المصري السوق في الشركة نشأت حیث قارات، أربع عبر دولة 13 في مباشر بتواجد هیرمیس المالیة المجموعة                     تحظى
عمل بفریق الشركة وتنفرد والمبتدئة. الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة لتصبح المتواصل اإلنجاز من عاًما 35                    مدار
الترویج بین تتنوع واالستثماریة، المالیة الخدمات من فریدة باقة تقدیم في الشركة وتتخّصص موظف. 5500 من أكثر یضم                    محترف
  وتغطیة االكتتاب وإدارة األصول والوساطة في األوراق المالیة والبحوث واالستثمار المباشر بجمیع أسواق الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

إدارة تتولى والتي فاینانس، هیرمیس المالیة المجموعة مظلة تحت المصرفي غیر التمویل قطاع بإطالق الشركة قامت 2015 عام                    وفي
أعمال إلى باإلضافة والتخصیم والتأجیر الصغر متناهي التمویل أعمال ذلك في بما المصرفي، غیر التمویل مجال في الشركة                    أنشطة
التواجد وتنمیة والخدمات المنتجات باقة تنویع استراتیجیة ذلك ویعكس والتأمین. العقاري والتمویل االستهالكي التمویل مجاالت في                  الشركة
والوالیات المتحدة والمملكة ونیجریا وكینیا وفیتنام وبنجالدش باكستان في مباشرة بصورة التوسع عن أثمر ما وهو – للشركة                    الجغرافي

 المتحدة األمریكیة.

  لمزید من المعلومات یرجى متابعتنا على:     

 لمزید من المعلومات یرجى االتصال على:

media@efg-hermes.com | قطاع العالقات اإلعالمیة 

 مي الجمال

 رئیس قطاع التسویق واالتصاالت

melgammal@efg-hermes.com 

 

 إبراء الذمة
اإلدارة بتوقعات یتعلق ما المثال سبیل على بینها من مستقبلیة أمور إلى البیان هذا في أشارت قد هیرمیس المالیة المجموعة تكون                       قد
فعلیة حقائق تعتبر ال بالمستقبل المتعلقة التصریحات وهذه المختلفة. لألنشطة المستقبلیة والمؤشرات النمو وفرص واألهداف                 واالستراتیجیة
ویشمل الشركة، إرادة عن وتخرج مؤكدة غیر تعد طبیعتها حیث من التوقعات هذه من والكثیر للمستقبل المجموعة رؤیة عن تعبر                      وإنما
والظروف والمحتملون الحالیون المنافسون علیها یقدم التي والتصرفات المال أسواق في التذبذب – الحصر ولیس المثال سبیل على                    ذلك–
على ینبغي علیه وبناء المختلفة. والتنظیمات والمستقبلیة الحالیة والتشریعات المحلیة العملة مركز عن الناجمة واآلثار العامة                  االقتصادیة

 القارئ توخي الحذر بأال یفرط في االعتماد على التصریحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحیحة في تاریخ النشر.
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