ﺑ ﻘﻴﻤﺔ  2.04ملﻴار جنﻴه »مﺼﺮ كاﺑﻴتال  «Misr Capitalﺗنﺠﺢ ﻓﻲ
ادارة و ﺗﺮﺗﻴب وﺗﺮويج وضﻤان ﺗغطﻴه اكتتاب أ كﺒﺮ ﻋﻤلﻴﺔ إصدار سندات
ﺗوريق ﻟﺸﺮكﺔ جﻲ ﺑﻲ ﻟلتﺄ جﻴﺮ اﻟتﻤويلﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻛﺎبيتﺎل ) ش.م.م (.الذراع اﻻستثمﺎريﺔ لﺒﻨﻚ ﻣﺼﺮ بدور ﻣديﺮ اﻹصدار والمستشﺎر المﺎلي وﻣﺮتب
وﻣﺮوج وضﺎﻣن تﻐﻄيﻪ اﻷﻛتتﺎب اﻻصدار السﺎدس لشﺮﻛﺔ ﻛﺎبيتﺎل للتوريق والﺒﺎلغ ﺣﺠمﻪ ﺣوالي  2.04ﻣليﺎر ﺟﻢ
والمضمون بمحفظﺔ ﺣقوق ﻣﺎليﺔ آﺟلﺔ لعقود التأﺟيﺮ التمويلي تﺒلغ ﻗيمتﻬﺎ ﺣوالي  2.7ﻣليﺎر ﺟﻢ والمحﺎلﺔ ﻣن
ﺷﺮﻛﺔ ﺟي بي للتأﺟيﺮ التمويلي وذلﻚ في ضوء العﻼﻗﺎت المتميزة التي تﺠمع بين ﺷﺮﻛﺔ ﺟي بي للتأﺟيﺮ التمويلي
وﻣﺠموعﺔ بﻨﻚ ﻣﺼﺮ ،وتعد ﺷﺮﻛﺔ ﺟي بي ليﺲ – أﺣدى ﺷﺮﻛﺎت ﺟي بي ﻛﺎبيتﺎل – واﺣدة ﻣن ﻛﺒﺮى ﺷﺮﻛﺎت التأﺟيﺮ
التمويلي في السوق المﺼﺮي وﻣن أﻛﺒﺮ ﻣﺼدري سﻨدات توريق ﻣضمونﺔ بعقود تأﺟيﺮ التمويلي وذلﻚ بعدد 4
عمليﺎت بلغ اﺟمﺎلي ﻗيمتﻬﺎ ﺣوالي  4ﻣليﺎر ﺟﻢ.
تﻢ اﻻنتﻬﺎء ﻣن اﻹصدار بﺎلتعﺎون ﻣع بﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻛمﺮتب وﻣﺮوج لﻺصدار ،بﺎﻹضﺎفﺔ الي ﻗيﺎم ﻛل ﻣن بﻨﻚ ﻣﺼﺮ وﻣﺼﺮ
ﻛﺎبيتﺎل وبﻨﻚ القﺎهﺮة و بﻨﻚ ﻗﻨﺎة السويﺲ بضمﺎن تﻐﻄيﺔ اﻻصدار ،وﻗﺎم بﻨﻚ ﻣﺼﺮ بتلقي اﻻﻛتتﺎب ﻛمﺎ ﻗﺎم بدور
أﻣين الحفظ ،وﻗﺎم ﻣكتب الدريﻨي 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.
ويتوزع اﻹصدار على  3ﺷﺮائح 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  236ﻣليون ﺟﻨيﻪ ،وسيتﻢ استﻬﻼﻛﻬﺎ ﺷﻬﺮيﴼ وﺣﺼلﺖ على تﺼﻨيف.+AA
اﻟﺸﺮيحﺔ اﻟثانﻴﺔ :بآﺟل  37ﺷﻬﺮﴽ ﻗيمتﻬﺎ  925ﻣليون ﺟﻨيﻪ وسيتﻢ استﻬﻼﻛﻬﺎ ﺷﻬﺮيﴼ بعد اﻻنتﻬﺎء ﻣن الشﺮيحﺔ
اﻷولى وﺣﺼلﺖ على تﺼﻨيف ائتمﺎني .AA
اﻟﺸﺮيحﺔ اﻟثاﻟثﺔ :بآﺟل  60ﺷﻬﺮﴽ ﻗيمتﻬﺎ  880ﻣليون ﺟﻨيﻪ وسيتﻢ استﻬﻼﻛﻬﺎ ﺷﻬﺮيﴼ بعد اﻻنتﻬﺎء ﻣن الشﺮيحﺔ

الثﺎنيﺔ وﺣﺼلﺖ على تﺼﻨيف ائتمﺎني .A
--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 المﺎل ،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.

