
 بشهادة بلومبرج العالمیة..

وشمال االوسط الشرق منطقة وفي واالفریقیة المصریة المصرفیة السوق في األول المصري" األهلي البنك "               

وفي أفریقیا قارة مستوي على للتمویل كوكیل والثاني المشتركة للقروض ومسوق رئیسي كمرتب               أفریقیا

  منطقة الشرق االوسط وشمال أفریقیا في عام 2020

محلیا  وانجازات متمیزة نتائج تحقیق في المصري األهلي بالبنك المشتركة القروض             تستمر

بالقروض الخاصة القائمة عن العالمیة بلومبرج مؤسسة أعدته الذي التقییم نتائج تؤكده ما هذا                ودولیا،

كأفضل األول المركز على المصري األهلي البنك حصول أظهرت والتي 2020 عام خالل               المشتركة

رئیسي ومرتب التمویل وكیل وهي المختلفة باألدوار قیامه عن المصریة المصرفیة السوق في               بنك

 ومسوق للقروض المشتركة وذلك بعد رصد حصاد أداء البنك طوال العام.

قارة مستوي على االول المركز على المصري األهلي البنك حصول أیضا النتائج تظهر               كما

مرتب بدور فیها البنك قام التي المشتركة القروض عن افریقیا وشمال االوسط الشرق ومنطقة                افریقیا

منطقة وفي افریقیا قارة في للتمویل كوكیل الثاني المركز وعلى المشتركة للقروض ومسوق               رئیسي

االهلي البنك استطاع حیث دولیة، ومؤسسات بنوك من العدید بعد وذلك افریقیا وشمال االوسط                الشرق

جنیه ملیار 315 تخطت إجمالیة بقیمة العام خالل تمویلیة صفقة وثالثون خمسة إدارة               المصري

  مصري.

البنك استمرار ان علي المصري االهلي البنك إدارة مجلس رئیس عكاشه هشام أكد جانبه                ومن

االقتصاد دعم على البنك لحرص انعكاسا یأتي الدولیة المكانة تلك على والحفاظ النجاح هذا تحقیق                 في

القطاعات مختلف في االقتصادي النمو لتحقیق الالزمة التمویلیة االحتیاجات توفیر خالل من              القومي

مصر تشهدها التي الكبیرة التحدیات من بالرغم وذلك المواطنین، احتیاجات تمس التي الحیویة               خاصة

ذات المشتركة القروض صفقات أهمیة على مؤكدا كورونا، أزمة ظل في الحالیة الفترة خالل                والعالم

عجلة ودفع المصري لالقتصاد مضافة قیمة خلق في تساهم التي االقتصادیة والجدوى االئتمانیة               الجدارة

  التنمیة.

البشري العنصر تطویر في المتنامیة البنك استراتیجیة علي عكاشه أكد أخري، ناحیة              ومن

أحدث علي للعاملین التدریبیة الخطط وتطویر بوضع یهتم حیث الحقیقیة ثروته البنك یعتبره               والذي

في المتالحق التطور تواكب التي والمبتكرة المتنوعة المصرفیة والمنتجات الخدمات تقدیم في              األسالیب

مع والصفقات الشراكات لعقد تؤهله التي والمصداقیة الثقة بمعدالت لالحتفاظ البنك یؤهل بما               العالم

دورًا یلعب ما دائما المصري األهلي البنك أن الى ومشیرا ونجاح، بحرفیة والعالمیة المحلیة                البنوك



باالقتصاد الحیویة القطاعات قدرات لرفع تهدف التي القومیة المشروعات ومساندة دعم في              رائدًا

یؤدي مما والمقاوالت البتروكیماویات و البترول و والزراعة والصناعة النقل قطاعات مثل              المصري

الدولة موارد زیادة ثم ومن القطاعات لتلك الداعمة االنشطة مختلف في جدیدة عمل فرص                لخلق

 والمساهمة في تحقیق تنمیة اقتصادیة مستدامة.

البنك اعتزاز عن المصري االهلي البنك ادارة مجلس رئیس نائب الفتوح ابو یحیي               وأعرب

بالرغم وافریقیا االوسط والشرق مصر في البنوك بین المتمیزة المكانة تلك على الحفاظ في                باستمراره

جانب من المبذول للجهد تتویجا یعتبر النجاح هذا ان الى مشیرا الحالیة، الفترة في الصعبة التحدیات                  من

البنوك أكبر باعتباره الرائدة مكانته على الحفاظ إلى تهدف التي لخططه واستكماال بالبنك،               المختصین

بالبنوك البنك تربط التي الممتدة والشراكات القویة العالقات لشبكة نتیجة یأتي كما مصر، في                العاملة

بمهنیة الكبرى الصفقات وادارة اتمام على األهلي البنك قدرة في الثقة لدیها تتوافر التي والعالمیة                 المحلیة

  وحرفیة عالیة.

المشتركة والقروض للشركات المصرفي االئتمان مجموعة رئیس ریاض شریف صرح            كما

القروض وادارة ترتیب على وقدرته البنك احترافیة على یدل النجاح هذا أن المصري األهلي                بالبنك

القطاعات مختلف في العمالء من للعدید التمویلیة االحتیاجات وتلبیة القطاعات مختلف في              المشتركة

یعكس األخرى المصریة البنوك مع والمثمر الفعال التعاون أن على وأكد المصري االقتصاد في                الحیویة

وصالبة مصر في العاملة البنوك كافة بین المثمر التعاون تحقیق على والقدرة العالقة وقوة التفاهم                 أیضا

  القطاع المصرفي.

صفقات یولي البنك ان المصري االهلي بالبنك المشتركة القروض رئیس السرسي أحمد واضاف               

التمویالت بتوفیر تسمح ضخمة رأسمالیة قاعدة إلى ذلك في مستندًا فائقة عنایة المشتركة               القروض

وخطط القومي االقتصاد على االیجابیة نتائجها تنعكس التي االقتصادیة القطاعات مختلف في              الالزمة

تلك على للحفاظ أهلته التي البنك في القطاع بهذا المختصة الكوادر كفاءة على ومؤكدا بالدولة،                 التنمیة

  المكانة المتمیزة.

 

 


