ﺑﻘﻴﻤﺔ  2.7ملﻴار جنﻴه مصري »مصر كاﺑﻴتال «Misr Capital
ﺗنتﻬﻲ مﻦ إﺗﻤام أكﺒر ﻋﻤلﻴﺔ إصدار سندات ﺗوريق ﺑضﻤان
مﺤﻔﻈﺔ ﺗﺄجﻴر ﺗﻤويلﻲ ﻓﻲ السوق الﻤصري »لﺸركﺔ
كورﺑلﻴس للتﺄجﻴر التﻤويلﻲ«
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣصﺮﻛﺎبيتﺎل ) Misr Capitalش.م.م (.الذراع اﻻستثمﺎريﺔ لﺒﻨﻚ ﻣصﺮ بﺎلتعﺎون ﻣع ﺷﺮﻛﺔ سي اي
ﻛﺎبيتﺎل بإتمﺎم عمليﺔ اﻻصدار العﺎﺷﺮ للشﺮﻛﺔ المصﺮيﺔ للتوريق والﺒﺎلغ حجمه حوالي  2.7ﻣليﺎر جم والمضمون
بمحفظﺔ حقوق ﻣﺎليﺔ آجلﺔ لعقود التأجيﺮ التمويلي تﺒلغ ﻗيمتﻬﺎ حوالي  3.4ﻣليﺎر جم والمحﺎلﺔ ﻣن ﺷﺮﻛﺔ
ﻛوربليس للتأجيﺮ التمويلي حيث ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣصﺮ ﻛﺎبيتﺎل بدور ﻣديﺮ اﻹصدار والمستشﺎر المﺎلي وﻣﺮتب وﻣﺮوج
اﻹصدار وضﺎﻣن تﻐﻄيه لﻸﻛتتﺎب ،وذلﻚ في ضوء االشﺮاﻛه المستمﺮه التي تجمع بين ﺷﺮﻛﺔ ﻛوربليس للتأجيﺮ
التمويلي وﻣجموعﺔ بﻨﻚ ﻣصﺮ للعديد ﻣن اﻷصدارات ،وتعد ﺷﺮﻛﺔ ﻛوربليس – أحدى الشﺮﻛﺎت التﺎبعﺔ لشﺮﻛﺔ
سي اي ﻛﺎبيتﺎل القﺎبضﺔ لﻼستثمﺎرات المﺎليﺔ – واحدة ﻣن ﻛﺒﺮى ﺷﺮﻛﺎت التأجيﺮ التمويلي وأﻛﺒﺮ ﻣصدر لسﻨدات
توريق ﻣضمونﺔ بعقود تأجيﺮ تمويلي بعدد  9عمليﺎت توريق ﻗيمتﻬﺎ اﻻجمﺎليﺔ حوالي  10ﻣليﺎر جم.
ويعد ذلﻚ اﻹصدار هو اﻷﻛﺒﺮ ﻣن نوعه في تﺎريخ إصدارات سﻨدات التوريق في تﺎريخ السوق المصﺮي فﻬو أﻛﺒﺮ إصدار
سﻨدات توريق غيﺮ حكوﻣي و أﻛﺒﺮ إصدار سﻨدات توريق لشﺮﻛﺔ تعمل في اﻷنشﻄﺔ المﺎليﺔ غيﺮ المصﺮفيﺔ .
تم اﻻنتﻬﺎء ﻣن اﻹصدار بﺎلتعﺎون ﻣع ﻛل ﻣن بﻨﻚ ﻣصﺮ و سي اي ﻛﺎبيتﺎل ﻛمﺮتﺒي وﻣﺮوجي اﻹصدار ،بﺎﻹضﺎفﺔ الي
ﻗيﺎم ﻛل ﻣن بﻨﻚ ﻣصﺮ وﻣصﺮ ﻛﺎبيتﺎل وبﻨﻚ القﺎهﺮة و بﻨﻚ ﻗﻨﺎة السويس ﻛضﺎﻣﻨي تﻐﻄيﺔ اﻻصدار ،وﻗﺎم بﻨﻚ
ﻣصﺮ بتلقي اﻻﻛتتﺎب ﻛمﺎ ﻗﺎم بدور أﻣين الحفظ ،وﻗﺎم ﻣكتب زﻛي هﺎﺷم وﺷﺮﻛﺎه بدور المستشﺎر القﺎنوني
لﻺصدار.
وتم غلق بﺎب اﻻﻛتتﺎب في اﻹصدار يوم اﻷربعﺎء الموافق  2020/12/30وﻗﺎﻣﺖ عدة بﻨوك بﺎﻻﻛتتﺎب في اﻹصدار
أهمﻬﺎ بﻨﻚ ﻣصﺮ وبﻨﻚ القﺎهﺮة وبﻨﻚ ﻗﻨﺎة السويس والﺒﻨﻚ اﻻهلي المتحد وبﻨﻚ ابوظﺒي التجﺎري – ﻣصﺮ وبﻨﻚ
المؤسسﺔ العﺮبيﺔ المصﺮفيﺔ والمصﺮف المتحد.
ويتوزع اﻹصدار على  4ﺷﺮائح بآجﺎل ﻣختلفﺔ ذات عﺎئد ﻣتﻐيﺮ ﻣﺮتﺒﻂ بسعﺮ عﺎئد اﻹﻗﺮاض لليلﺔ الواحدة المعلن ﻣن
لجﻨﺔ السيﺎسﺎت الﻨقديﺔ للﺒﻨﻚ المﺮﻛزى المصﺮى بﺎﻹضﺎفﺔ الي هﺎﻣش على ان يتم ﻣﺮاجعﺔ التسعيﺮ ﻛل اجتمﺎع
للجﻨﺔ السيﺎسﺎت الﻨقديﺔ للﺒﻨﻚ المﺮﻛزي المصﺮي وهي ﻛﺎﻻتي:

الﺸريﺤﺔ اﻷولﻲ :بآجل  13ﺷﻬﺮﴽ بقيمﺔ  576.2ﻣليون جﻨيه ،وسيتم استﻬﻼﻛﻬﺎ ﺷﻬﺮيﴼ وحصلﺖ على تصﻨيف.+AA
الﺸريﺤﺔ الثانﻴﺔ :بآجل  37ﺷﻬﺮﴽ ﻗيمتﻬﺎ  1,277.12ﻣليون جﻨيه وسيتم استﻬﻼﻛﻬﺎ ﺷﻬﺮيﴼ بعد اﻻنتﻬﺎء ﻣن
الشﺮيحﺔ اﻷولى وحصلﺖ على تصﻨيف ائتمﺎني .AA
الﺸريﺤﺔ الثالثﺔ :بآجل  61ﺷﻬﺮﴽ ﻗيمتﻬﺎ  702.5ﻣليون جﻨيه وسيتم استﻬﻼﻛﻬﺎ ﺷﻬﺮيﴼ بعد اﻻنتﻬﺎء ﻣن
الشﺮيحﺔ الثﺎنيﺔ وحصلﺖ على تصﻨيف ائتمﺎني .AA-
الﺸريﺤﺔ الراﺑعﺔ :بآجل  84ﺷﻬﺮﴽ ﻗيمتﻬﺎ  162.5ﻣليون جﻨيه وسيتم استﻬﻼﻛﻬﺎ ﺷﻬﺮيﴼ بعد اﻻنتﻬﺎء ﻣن
الشﺮيحﺔ الثﺎلثﺔ وحصلﺖ على تصﻨيف ائتمﺎني .BBB

--انتﻬى--

نﺒذة عن ﻣصﺮ ﻛﺎبيتﺎل
ﺷﺮﻛﺔ ﻣصﺮ ﻛﺎبيتﺎل ش.م.م هي الذراع اﻻستثمﺎري لﺒﻨﻚ ﻣصﺮ ويﺒلغ رأس المﺎل المدفوع للشﺮﻛﺔ  ٤،٢ﻣليﺎر جﻨيه ﻣصﺮي ،وتمتلﻚ الشﺮﻛﺔ
أصول وﻣسﺎهمﺎت تتعدى ﻗيمتﻬﺎ  ٢ﻣليﺎر دوﻻر و تقدم خدﻣﺎت استثمﺎريﺔ في ﻣجﺎﻻت إدارة اﻷصول ﻣن صﻨﺎديق وﻣحﺎفظ استثمﺎر في
اﻷسﻬم ،واﻷسﻬم اﻹسﻼﻣيﺔ ،والمتوازنﺔ ،وحمﺎيﺔ رأس المﺎ ل ،والسيولﺔ الﻨقديﺔ وأدوات الدخل الثﺎبﺖ .وتﺒلغ حجم اﻻصول التى تديﺮهﺎ
ﻣصﺮ ﻛﺎبيتﺎل لعمﻼئﻬﺎ أﻛثﺮ ﻣن  ٢٧ﻣليﺎر جﻨيﺔ ﻣصﺮي وتعد ﻣصﺮ ﻛﺎبيتﺎل أﻛﺒﺮ ﻣديﺮ لصﻨﺎديق اﻻستثمﺎر بﺎلسوق المصﺮي ،ﻛمﺎ تقدم
خدﻣﺎت اﻻستثمﺎر المﺒﺎﺷﺮ فى ﻣجﺎﻻت ﻣتعددة تشمل الﺒﻨوك والتكﻨولوجيﺎ المﺎليﺔ والتأجيﺮ التمويلي والقﻄﺎع العقﺎري
والﺒتﺮوﻛيمﺎويﺎت ﻛمﺎ ان ﻣصﺮ ﻛﺎبيتﺎل تحتل ﻣﺮﻛز الﺮيﺎدة في تقديم الخدﻣﺎت اﻻستشﺎريﺔ والحلول المﺎليﺔ المتكﺎﻣلﺔ لخدﻣﺎت بﻨوك
اﻻستثمﺎر و بﺎﻷخص في أدوات الدين حيث ﻗﺎﻣﺖ بتﻨفيذ أﻛﺒﺮ إصدار سﻨدات توريق و أﻛﺒﺮ اصدار صكوك في السوق المصﺮيﺔ و تجﺎوزت
ﻗيمﺔ اﻻصدارات التى نفذتﻬﺎ ﻣصﺮ ﻛﺎبيتﺎل  ٩ﻣليﺎر جم وأخيﺮﴽ ﻗﺎﻣﺖ الشﺮﻛﺔ بتأسيس ﺷﺮﻛﺔ ﻣصﺮ ﻛﺎبيتﺎل للوسﺎطﺔ في السﻨدات التى
تقدم خدﻣﺎتﻬﺎ بشكل أسﺎسي في سوق أدوات الدخل الثﺎبﺖ المصﺮي ﻣع تقديم خدﻣﺎتﻬﺎ ﻷسواق أخﺮى في ﻣﻨﻄقﺔ الشﺮق اﻷوسﻂ
وأفﺮيقيﺎ.

