
 بشهادة بلومبرج العالمية.. 

مسوق  وكيل للتمويل ومرتب رئيسي و االفريقية كو المصرية األول في السوق المصرفية األهلي المصري" البنك  "

  2021 عامالربع األول من في لقروض المشتركة ل

 

، هذا ما تؤكده  محليا ودوليا  تستمر القروض المشتركة بالبنك األهلي المصري في تحقيق نتائج متميزة  

الربع األول  خالل قروض المشتركة الالقائمة الخاصة بالذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن التقييم   نتائج

أظهرت    2021عام  من   بنكوالتي  كأفضل  األول  المركز  على  المصري  األهلي  البنك  السوق    حصول  في 

المصرية   ومسوق  واألفريقية  المصرفية  رئيسي  ومرتب  التمويل  وكيل  وهي:  المختلفة  باألدوار  قيامه  عن 

 المشتركة.  للقروض

المركز  ومرتب رئيسي  ك  الثانيالبنك األهلي المصري على المركز    لوحصالنتائج أيضا  أظهرت  كما  

منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا   المشتركة فيلقروض  لوالمركز الثامن كمسوق  كوكيل للتمويل    الثالث 

بقيمة صفقة تمويلية    اثني عشرإدارة  حيث استطاع البنك االهلي المصري  ،  دوليةومؤسسات    وذلك بعد بنوك

   مليار جنيه مصري. 49 تخطتإجمالية 

نتائج التقييم تعتبر بمثابة    أن على  المصري   األهليمجلس إدارة البنك    رئيسهعكأكد هشام  ومن جانبه  

النجاح يأتي    هذا  أن، ومصر والشرق األوسط وأفريقيا  في  مجال القروض المشتركة   فيشهادة على ريادة البنك  

القروض  من خالل ترتيب وإدارة وتسويق صفقات  توفير االحتياجات التمويلية  ل  سعي البنك المستمرانعكاسا ل 

  المشتركة ذات الجدارة االئتمانية والجدوى االقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة في مختلف القطاعات 

المصري باالقتصاد  دفع  الحيوية  إلي  باإلضافة  العمل،  فرص  وزيادة  التنموية  معدالت  العملية  لنمو  ا  وزيادة 

أزمة في ظل    الحاليةخالل الفترة  ها مصر والعالم  تشهدحديات الكبيرة التي  الرغم من التوذلك على    االقتصادي

 . كورونا

  البنك   ستمراراب  هعن اعتزاز  المصري  األهليبنك الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة ال  أبويحيي  أعرب  و 

من جانب المختصين   المبذولة د  ويعتبر تتويجا للجه هذا النجاح  أن  إلى، مشيرا المكانة المتميزة   تلكتحقيق  في

الثقة    التي تتوافر لديها  المحلية والعالميةبالبنوك    البنك  لشبكة العالقات القوية التي تربطيأتي نتيجة    كمابالبنك،  

البنك    أنأبو الفتوح    أضافو،  في قدرة البنك األهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية

ضخمة   رأسمالية  قاعدة  إلي  ذلك  في  مستنداً  فائقة  عناية  المشتركة  القروض  صفقات  بتوفير يولي  تسمح 

 .  الوطنيعلي االقتصاد  اإليجابيةالتي تنعكس نتائجها  االقتصاديةالتمويالت الالزمة في مختلف القطاعات  

بالبنك    ئتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركةالتنفيذي لالرئيس  الشريف رياض  كما صرح  

يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة القروض المشتركة في  نجاح  ال  هذا   بأن   األهلي المصري 

والمثمر مع البنوك المصرية األخرى  أهميةأن  وأكد على    االقتصاديةمختلف القطاعات     الذي  التعاون الفعال 

  على توفير   القطاع المصرفيوقدرة  في مصر  قوة العالقة بين كافة البنوك العاملة  و  التفاهم والتناغميعكس أيضا 

 .المواطن  احتياجات في وتؤثر القومي االقتصاد  تدعم التي القطاعات   لمختلف النقدية السيولة



  المختص   العمل  فريق   ان  المصري  األهلي  بالبنك  المشتركة  القروض  رئيس   السرسي  أحمد   وأضاف

  والتي   االقتصادية  المجاالت  مختلف  في  كبرى  صفقة  12  ابرام  في  متميزة  نتائج  تحقيق  بحرفية  استطاع  بالبنك

  الطبيعة   مع  تتناسب   مختلفة   تمويلية   حلول  خالل   من   العقاري  والقطاع  والنقل  التحتية   البنية  مجاالت   أهمها  من

   المختصون  بها يقوم التي الدراسات   تحددها والتي العمالء احتياجات  وتلبي قطاع لكل  الخاصة


