
 

 

تعلن   هيرميس  المالية  بقيمة  المجموعة  الخامس  اإلصدار  جنيه  211إتمام  ضمن   مليون 

 توريق لصالح شركة »بريميوم إنترناشيونال« لخدمات االئتمان  برنامج إصدار سندات 
 

 
   2021يوليو  25القاهرة في 

 

  تمام اإلعن   وهي المؤسسةسة المالية واتسسارما اة الرا في اي ااسسوان الناوسلة والم،اف ة،  ،علنت اليوم المجموعة المالية هيرميسأ

وسسر ة لصسسالح   تو اق قصسسيري ااج إصسسفا  سسسنفا   عملية ضسسمن  مليون جنيه   211اه قيملإلصسسفا  المامس ال،ال    الناجح

للشسسر ة ل   المام  و اق قصسسيري ااج تةسسنفا  ل. وتمر  الصسسة ة ناني إصسسفا   »براميوم إنارناوسسيونا ل لمفما  ات امان

وسسر ة لصسسالح   مليا  جنيه لمفي عامين 2الجا ي، والمامس ضسسمن برنامإ إصسسفا  سسسنفا  تو اق قصسسيري ااج  ب يمة إجمالية 

 مسام( ل172)قرا  الهيلسة المسامسة للرقسابسة المساليسة  ق  أو  برنسامإ من نوعسه منس   ، وهو  »براميوم إنارنساوسسسسيونسا ل لمسفمسا  ات امسان

، علًما بنن الشسر ة نجتت اي إتمام اإلصسفا  الرابا ال،ال   بشسنن قواعف وإجرااا  إصسفا  وحرا الةسنفا  قصسيري ااج  2018

 .2021مليون جنيه من ذلك ال،رنامإ ل   وهر اناار   170قيماه  

لمفما  ات امان، عملية الاو اق للمجموعة المالية هيرميس بصسةاها وسر ة الاو اق »براميوم إنارناوسيونا ل  أسسنف  وسر ة قف و

ومن الم ر    .بضسسمان متةنة الاةسسهي   ات امانية الممنوعة لمم ا وسسر ة براميوم مفعومةالماصسسة بدصسسفا  متةنة سسسنفا  

  اإلصسفا ، علًما بنن روسهأ 10د اسسات ان ت،ل   بمف  مليون جنيه على وسراتة واعفي 211ال،ال  قيماه   الرابا  صسفا اإلإتمام عملية 

وهو الاصسنيا ال ي  ل،  MERIS( من مؤسسةسة الشسرن ااوسست للاصسنيا ات اماني »Prime-1عصس  على تصسنيا ا اماني )

تتصس  عليه عملية إصسفا  سسنفا  اي أقوى تصسنيا جفا ي ا امانية  علًما بننه  الةساب ة، إلصسفا ا  اا بمة لعصسلت عليه أاضًسا 

 المصري. ةونال

واي ه ا الةسسسيان، أعرص مصسسسدةى جاد الر يس المشسسسا ل ل دا  الارواإ وتتدية ات ااابا  بالمجموعة المالية هيرميس عن  

وذلك من ل   اإلتمام الناجح لإلصسفا   وسر ة »براميوم إنارناوسيونا ل  الشسرا ة اتسساراتيجية حوالة ااج  ما   باوحيفاعازازه  

امكس اتهامام المازااف ال ي اتنى به ه ا النو  من اإلصسسفا  ا االاو اق. وأ ف أن نج   إصسسفا  سسسنفاالمامس ضسسمن عملية 

السا  ااصسسسسو ، اضسسسسً  عن الجهود التريرسة الاي ا،س لهسا اراق الممس  لانواا بساقسة المسفمسا  الم سفمسة اي هس ا المجسا ، سسسسسميًسا إلى  

 والشر ة على عف سواا. المةاهمة بشك   ،ير اي داا النمو لك  من قاعفي المم ا

 كذلك المنظم  الم ي  ا     لإلصتتتت ا    المستتتت اتتتتي  الميل  ا      جفار بال  ر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بفو 
  . إلص ا  غطية ا ضيمن ا       الم  ج

 —نهااة ال،يان—

 

 

 عن المجموعة المالية هيرميس 

دولة ع،ر أ با قا ا ، عيث نشسسن  الشسسر ة اي الةسسون المصسسري وتوسسسمت على  13تتنى المجموعة المالية هيرميس باواجف م،اوسسر اي  

عاًما من اإلنجاز الماواص  لاص،ح المؤسةة المالية واتسارما اة الرا في اي ااسوان الناولة والم،اف ة. وتنةرد الشر ة بةراق عم    37مفا  

موظا. وتامّصص الشر ة اي ت فا  باقة ارافي من المفما  المالية واتسارما اة، تانو  بين الارواإ وتتدية    5500ر من  متارف اض  أ ر 

  .بجميا أسوان الشرن ااوست ووما  أارا يا ات اااص وإدا ي ااصو  والوساحة اي ااو ان المالية وال،توث واتسارما  الم،اور

الشسسسسر ة بدح ن قدسا  الاموا  لير المصسسسسراي تتست منلسة المجموعة المساليسة هيرميس ااانسانس، والاي تاولى إدا ي  قامت   2015واي عام  

إلى أعما  الشر ة   باإلضااة  الاموا  ماناهي الصتر والانجير والامصي  أنشدة الشر ة اي مجا  الاموا  لير المصراي، بما اي ذلك أعما 

وامكس ذلسك اسسسسساراتيجيسة تنواا بساقسة المناجسا  والمسفمسا  وتنميسة الاواجسف    مواس  الم سا ي والاسنمين.اي مجسات  الامواس  اتسسسسساه  ي والا 

با ةسساان وبنج دو وايانام و ينيا ونيجراا والمملكة الماتفي والوتاا   وهو ما أنمر عن الاوسسسا بصسسو ي م،اوسسري اي   –الجترااي للشسسر ة  

 .الماتفي اامراكية



 

     اابمانا على: لمزاف من المملوما  ارجى م 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 media@efg-hermes.comقدا  الم قا  اإلع مية | 

 مي الجمال

   يس قدا  الاةواق واتتصات 

melgammal@efg-hermes.com 

 

 إبراء الذمة

المرسا  مسا ااملق باوقمسا  اإلدا ي   المساليسة هيرميس قسف أوسسسسا   اي هس ا ال،يسان إلى أمو  مةسسسسا ،ليسة من بينهسا على سسسسس،يس  قسف تكون المجموعسة

املية   المةسا ،لية لننشسدة الممالةة. وه ه الاصسراتا  المامل ة بالمةسا ،  ت تما،ر ع ا ق والمؤوسرا واتسساراتيجية وااهفاف وار  النمو 

ح،يماها تمف لير مؤ في وتمرج عن إ ادي الشسسسر ة، واشسسسم    وإنما تم،ر عن  ؤاة المجموعة للمةسسسا ،  والكرير من ه ه الاوقما  من عيث

والمتاملون والنروف   ي أسسوان الما  والاصسراا  الاي ا فم عليها المنااةسون التاليونالا ب ص ا –التصسر   على سس،ي  المرا  وليس –ذلك

والاشسسسراما  التالية والمةسسسا ،لية والاننيما  الممالةة. وبناا عليه ان،تي على  اتقاصسسساداة المامة وارنا  الناجمة عن مر ز المملة المتلية

 .صتيتة اي تا اخ النشر راتا  المامل ة بالمةا ،  والاي هيتولي الت   بنت اةرح اي اتعاماد على الاص ال ا ئ
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