
 

 وزارة المالیة:

 

 مصر تطرح امس ثاني سنداتها الدولیة المقومة بالیورو وسط اقبال

 كبیر من المستثمرین وبعوائد متمیزة

 

 2ملیار یورو قیمة الطرح على شریحتین 6 سنوات بعائد %4.750

 و12 سنة بعائد %6.375

 

 9 ملیارات یورو حجم طلبات الشراء تغطي اكثر من 4 مرات قیمة

 الطرح

 

 مشاركة أكثر من 450 مستثمر أجنبي یؤكد تزاید الثقة في االقتصاد

 المصري

 

 وزارة المالیة اتمت بهذا الطرح اصداراتها في االسواق الدولیة لعام

2018/2019 

 

  

 



 نجحت جمهوریة مصر العربیة ممثلة في وزارة المالیة في إصدار سندات دولیة امس

 الخمیس بقیمة اثنین ملیار یورو على شریحتین األولى لمدة  6 سنوات بقیمة 750

 ملیون یورو تستحق في 11 إبریل 2025 والثانیة لمدة 12 سنة بقیمة 1.25 ملیار

 یورو تستحق في 11 إبریل 2031، وبأسعار عائد متمیزة  في ظل حجم الطلب الكبیر

 والمتزاید علي السندات الدولیة المصریة والذي قارب علي 9  ملیارات یورو أي اكثر

 من 4 مرات قیمة الطرح وهو ما انعكس علي تخفیض سعر العائد المبدئي المعلن من

 قبل وزارة المالیة في بدایة الیوم بمقدار 50 نقطة أساس وهو یمثل خفضا كبیرا لیتم

 إصدارالسندین الجدیدین بأسعار نهائیة للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات

 و 6.375% لسندات الـ12 عاما.

 وذكر بیان اصدرته وزارة المالیة ان هذا االصدار لسندات بالیورو یعد اإلصدار

 الثاني لسندات مصر الدولیة المقومة بالیورو، وبذلك تكون وزارة المالیة قد اتمت

 اصداراتها لسندات الخزانة في االسواق الدولیة للعام المالي الحالي 2018/2019.

 واضاف البیان ان السندات الجدیدة شهدت مشاركة قویة من جانب المستثمرین

 األجانب ومن العدید من االسواق العالمیة حیث زاد عددهم علي 450 مستثمر، مما

 یؤكد تزاید ثقة دوائر المال واالعمال في االقتصاد المصري، الفتا الي ان مستثمري

 أوروبا جاءوا في المركز االول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمریكا الشمالیة بنسبة

 33.2% یلیها أسیا بنسبة %9.6.

  واوضح البیان ان 4 بنوك أوروبیة ادارت عملیات الطرح لصالح وزارة المالیة وهي

 بنوك بي ان بي باریبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك األسكندریة انتیسا

 ساو باولو، كما مثل وزارة المالیة كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي

 ومكتب التمیمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى وذلك إلنهاء جمیع اإلجراءات

 القانونیة المتعلقة باإلصدار


