
عملية طرح سندات توريق لصالح  ينفذالدولي  والبنك التجاري المصري البنك األهلي  تحالف

   شركة أمان للخدمات المالية

التجاري الدولي بصفتهم المستشارين البنك  و  المصري  األهلي   البنكتحالف مكون من  نجح       

مليون جنيه   585إصدار سندات توريق بلغت قيمتها  تمام عملية  في االتغطية    وضامني الماليين

  . لصالح شركة أمان للخدمات المالية

ان البنك حريص   نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري  يحيى أبو الفتوححيث صرح   

  الجهد يبذل    بنك األهلي المصريعلى أن ال  مؤكدا،  مصرفيةالدين غير  الدوات  التوسع في اعلى  

لتلبيةو الالزمة  البنكاحتياجات    العناية  القطاعات عمالء  مختلف  باإليجاب على   في  تؤثر  التي 

القومي االقتصاد  المالية  عجلة  االستشارات  توفير خدمات  و  بمختلف    من خالل  التي أنواعها، 

  المنتجات   بشكل خاص و  المنتجات الماليةتوفير كافة    ، باإلضافة الىتتوافق مع احتياجات كل قطاع

لدعم   خطط الدولة  من القطاع المصرفي لسوق السندات ومساندة  ل  المالية غير المصرفية تدعيما 

  .مشروعات التنمويةال

ك التجاري الدولي في البنك األهلي المصري والبنجانب كل من  بالجهود المبذولة من    دأشا كما   

مدربة من العاملين والمحترفة  العمل  الفرق  المثمر ل التعاون  ، باإلضافة الى  الكتتابادارة عملية ا 

بدءا من الدراسة   ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل  بالبنكينالمعنية  في القطاعات  

  .لتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذوا

للشركات  رياض    شريفواشار       المصرفي  لالئتمان  التنفيذي  المشتركة الرئيس   والقروض 

هذا االصدار لتمويل أنشطة الشركة وتوسعاتها   حصيلةسيتم توجيه    أنه   ، المصريبالبنك األهلي  

أن   كما أضاف  ، من البنكينلكل    جنيه  مليون  292.5بلغت  مشاركة  الحصة  مشيرا ان    ،المستقبلية 

خدمات االستشارات   تقديمللبنك    سبق انه    ، حيثبنك يضاف إلى إنجازات ال  ا يعد نجاحهذا االصدار  

واالكتتاب   مصرفية    8في  المالية  غير  دين  ألدوات  شركاتعمليات  المالي   لعدة  العام  خالل 

ي حققت وهي الخدمات الت  ،مليار جنيه  3.2مبلغ  ، و التي بلغت حصة البنك فيها  2020/2021

 الى خمس مقسم    مليون جنيه  585  قيمته  اإلصدار البالغ ان  نجاحا ملحوظا عقب اطالقها، مضيفا  

للشريحة جنيه    مليون   146.3أشهر، و   6ومدتها  للشريحة األولى    جنيه  مليون   175.5قدرها  شرائح  

 مليون  146.3و،  شهر  12ومدتها  للشريحة الثالثة  جنيه    مليون  81.9أشهر، و  9ومدتها  الثانية  

  شهر. 60مدتها و للشريحة الخامسة جنيه مليون 35وشهر  36ومدتها  الرابعةللشريحة  جنيه



،  أذرع شركة راية القابضة لالستثمارات   أحد  المالية تعدخدمات  لل  شركة امان  جدير بالذكر أن      

تصبح  وتستهدف   مصرفية  للمقدم    أكبران  غير  مالية  السوق  خدمات  الفترة في  المحلية خالل 

الدخل لشراء السلع االستهالكية محدودي  لمتوسطي وم تسهيالت ائتمانية  بتقدي  حيث تختصالمقبلة،  

يط مثل برامج األقساط  عدة برامج تقسما يعزز نمو مبيعات قطاعات عديدة مع توفير  المركبات، مو

الستهداف الفئات العمرية   ، باإلضافة الى برامج تقسيط للطالببرامج التقسيط الذكيةالمنتظمة و

  . الصغيرة

 

 

  

 


