
 

 

تنجح في   »Misr Capital كابيتالمصر «مليار جنيه  2.04قيمة ب
إصدار سندات  كبر عمليةأ اكتتابوضمان تغطيه  ترتيب وترويجو ادارة

 جير التمويليأللت جي بيلشركة  توريق

ومرتب  الماليمستشار الاإلصدار ومدير بدور لبنك مصر  االستثماريةذراع ال ش.م.م.)(   كابيتالمصر  شركة قامت

جم  مليار 2.04 حوالي حجمه للتوريق والبالغ كابيتاللشركة السادس االصدار األكتتاب تغطيه وضامن ومروج 

 جم والمحالة من مليار 2.7 حوالي تبلغ قيمتها لعقود التأجير التمويلي مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلةوال

 جي بي للتأجير التمويليوذلك في ضوء العالقات المتميزة التي تجمع بين شركة  التمويلي للتأجير جي بيشركة 

من كبرى شركات التأجير  واحدة –أحدى شركات جي بي كابيتال  – جي بي ليسوتعد شركة  ومجموعة بنك مصر،

 4 بعددوذلك سندات توريق مضمونة بعقود تأجير التمويلي  يأكبر مصدرمن وفي السوق المصري  التمويلي

  .مليار جم 4 حوالي قيمتها اجمالي بلغ عمليات

الي قيام كل من بنك مصر ومصر  باإلضافة ،إلصدارل كمرتب ومروج بنك مصر معبالتعاون  اإلصدار االنتهاء منتم 

كما قام بدور  وقام بنك مصر بتلقي االكتتابتغطية االصدار،  بضمان بنك قناة السويس وبنك القاهرة وكابيتال 

  أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني لإلصدار.

في اإلصدار  باالكتتابوقامت عدة بنوك  30/12/2020الموافق  ألربعاءوتم غلق باب االكتتاب في اإلصدار يوم ا

  .مصر –والبنك االهلي المتحد وبنك ابوظبي التجاري بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس  أهمها

عائد اإلقراض لليلة الواحدة المعلن من  مرتبط بسعرذات عائد متغير شرائح بآجال مختلفة  3ويتوزع اإلصدار على 

اجتماع باإلضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل  لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى

  :السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وهي كاالتيللجنة 

  .AA+مليون جنيه، وسيتم استهالكها شهريًا وحصلت على تصنيف 236 شهرًا بقيمة 13جل آب الشريحة األولي:

بعد االنتهاء من الشريحة  شهريًا مليون جنيه وسيتم استهالكها 925 شهرًا قيمتها 37بآجل  الشريحة الثانية:

  .AAتصنيف ائتماني  علىوحصلت  ىاألول

عد االنتهاء من الشريحة ب شهريًا مليون جنيه وسيتم استهالكها 880شهرًا قيمتها  60بآجل  الشريحة الثالثة: 

 .Aائتماني  تصنيف علىالثانية وحصلت 

  --انتهى--



 

 

  مصر كابيتالنبذة عن 

مليار جنيه مصري، وتمتلك الشركة  ٤،٢االستثماري لبنك مصر ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة شركة مصر كابيتال ش.م.م هي الذراع 
مليار دوالر و تقدم خدمات استثمارية  في مجاالت إدارة األصول من صناديق ومحافظ استثمار في  ٢أصول ومساهمات تتعدى قيمتها 

ل، والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت. وتبلغ حجم االصول التى تديرها األسهم، واألسهم اإلسالمية، والمتوازنة، وحماية رأس الما
مليار جنية مصري وتعد مصر كابيتال أكبر مدير لصناديق االستثمار بالسوق المصري، كما تقدم  ٢٧مصر كابيتال لعمالئها أكثر من 

الية والتأجير التمويلي والقطاع العقاري والبتروكيماويات خدمات االستثمار المباشر فى مجاالت متعددة تشمل البنوك والتكنولوجيا الم
كما ان مصر كابيتال تحتل مركز الريادة في  تقديم الخدمات االستشارية والحلول المالية المتكاملة لخدمات بنوك االستثمار و باألخص 

وق المصرية و تجاوزت قيمة االصدارات التى في أدوات الدين حيث قامت بتنفيذ أكبر إصدار سندات توريق و أكبر اصدار صكوك في الس
مليار جم وأخيرًا قامت الشركة بتأسيس شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات  التى تقدم خدماتها بشكل ٩نفذتها مصر كابيتال 

 أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها ألسواق أخرى في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.


