
يوقعان  العقاريةاداره االصول و  اتشركة سكاى لالستثمار لبنك العربي االفريقى الدولي و ا

بارك ستريت مشروع مصري إلستكمال مليار جنيه    1.3بقيمة  تمويل عقد   

التكلفة تمويل  ل  العقاريةسكاى لالستثمارات واداره االصول  شركة    مع   األجل  توسطعقد تمويل م  فريقي الدوليوقع البنك العربي اال

 مليار جنيها مصريا   1.3بقيمة  بالشيخ زايد  بارك ستريت مشروعاالستثمارية ل

ت شركة العربى ، بينما قام وضامن التغطية وبنك الحساب    ىاألول  الرئيسيفريقي الدولي بدور المرتب  وقد قام البنك العربي اال

 .وكيل الضمانبدور  لمجموعة العربى االفريقى الدولىاالفريقى للتأجير التمويلى التابعه 

من األستاذ شريف علوي،   كلبحضور  الجاري سبتمبرمن  عشررابع الموافق الالثالثاء في يوم   وقد تم التوقيع على عقد القرض

شركة مجلس إدارة رئيس حسين  فتحى أيمن والمهندسالدولي  العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي االفريقي 

بدور المستشار    AGACبينما قام مكتب  بدور المستشار القانوني    درينى وشركائهوقد قام مكتب  ،  لتملك وإدارة المشروعاتسكاى  

 .للعميل كابكس ايجبت بدور المستشار المالىالهندسي المستقل و شركة 

دعم  ن  األستاذ شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي االفريقي الدولي: "  أضافوفى ذلك الشأن  

اإلدارية الخدمات    فبدوره المحوري في تنشيط االقتصاد المصري وتوفير مختلإليماننا  االستثمار في األنشطة التجارية  ونساند  

لمختلف   وخلق  شرائح  والتجارية  العملالمستثمرين  فرص  من  بالتعاون،  المزيد  سكاى    وسعداء  لمزيد مع شركة  من    ونتطلع 

 " البطالة  وتقليص المصري االقتصاد إنعاش  مجال في الدولةالمزيد من الدعم لخطط   ستقدمأنها حيث  ةلمثمرالشراكات ا

 : المشروعاتلتملك وإدارة سكاى مجلس إدارة شركة  رئيس حسين فتحى أيمن  المهندس كما صرح

دمج جميع االتفاقيات  لمع البنك العربى االفريقى  ان نعلن بدء التعامل    لتملك وإدارة المشروعات  سكاي انه يشرفنا نحن شركة     "

لمجوعة شركة سكاى و التى تصل قدرها نحو مليار جنيه باالضافة الى بعض استثمارات اخرى المتبقى منها داخل   المالية السابقة

 "  ثالثمائة مليونا  بارك ستريت بمبلغ يصل قيمته نحو 

  ." القريبنهجا استراتيجيا لبناء مشاريع عقارية أخرى كثيرة في المستقبل   لتملك وإدارة المشروعاتوتتبع شركة سكاي 

ملك العربى االفريقى الخبرة "ي  الدولي:البنك العربي االفريقي  وعلقت الدكتورة أمانى سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات ب

وله خبرة طويلة في تقديم حلول متكاملة توفر السيولة    نشطة التجاريةاأل  في مجال تمويلتجعله الشريك المثالى    والكفاءه التي

وجود أحدى أذرع المجموعة المتمثلة في شركة العربى الالزمة لإلسراع في تنفيذ المشاريع وزيادة االستثمار. هذا باإلضافة الي  

لبنك طابع تنافسى في التوسع في  األفريقي للتأجير التمويلى في القيام بدور وكيل الضمان لمثل هذا النوع من األنشطة ما يعطى ل

 " تقديم تللك الخدمات المالية المتنوعة لعمالئنا.



هذا التمويل اليعبر فقط عن قدره البنك  :  العربي االفريقي الدوليوصرح األستاذ أمير غنام، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك  

قطاع الشركات بل  و انما ايضا يعزز ايضا قدره البنك علي منح  علي منح تمويالت ضخمه  فقط في  المعتاده  العربي اإلفريقي  

المصرفيه الخدمات  نقا    كافه  إتاحه خدمات  ماكينات     (POS)البيع    طعن طريق  ايضا  و  التجارى  بالمول  المطاعم  كافه  في 

الشركه   لموظفي  الشخصيه  القروض  و  الكروت  و  المرتبات  لخدمه  باألضافه  األلي  احد   الصراف  إستخدام  البنك    و  اذرع 

 اإلستثماريه و هي شركه العربي اإلفريقي للتاجير التمويلي كوكيل للضمانات . 


