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مليون   749.8بقيمة    الخامس لشركة التعمير للتوريقعن إتمام صفقة اإلصدار    شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك االستثمار لبنك مصراليوم    أعلنت

بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة املالية. ويأتي اإلصدار على أربع شرائح بضمان املحافظ املحالة من شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي وذلك  جنيه  

  شريحة األولى وثالثة عشر شهًرا للشريحة الثانية وسبع وثالثون شهر للشريحة الثالثة وستون شهر للشريحة الرابعة. بفترات استحقاق تتراوح بين تسعة أشهر لل

على  لوحص الشرائح  ميريس    ألولىلشريحة  ل  P1ائتمانية    تصنيفاتت  شركة  من  ائتماني  تصنيف  أعلى  وخدمة    – وهو  االئتماني  للتصنيف  األوسط  الشرق 

   .للرابعة Aللثالثة و AAو ،للثانية  +AAو ،(MERIS)املستثمرين 

خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال عن اعتزازه باإلتمام الناجح لإلصدار، والتي تأتي كرابع صفقة تنفذها إدارة بنوك  هذا السياق، أعرب    وفي

وأشاد بفريق العمل وقدرته على تحقيق خطوات هامة ضمن استراتيجية الشركة في تطوير سوق أدوات الدين    ،كابيتال خالل العام الجاري   االستثمار في مصر

هذا اإلصدار   ي، حيث يعداملصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة املالية وشركاء الشركة االستراتيجيين من خالل تنمية قاعدة املصدرين والعمالء على التواز 

، كما يعد اإلصدار ثمرة تعاون مع شركة التعمير للتوريق بإعتبارها إحد أكبر مصدري سندات التوريق بالسوق  األول لصالح شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي

 . املصري 

و إذ تتقدم   ة،العمل بالشركهود الرائع املبذول من فريق عن فخرها وإعتزازها باالداء واملج  إيمان إسماعيل املدير التنفيذي لشركة إيجي ليس عبرتومن جانبها 

اثناء عمليه التوريق و وقد صرحت   االحترافي  واالداء  بخالص الشكر لجميع القائمين علي اإلصدار األول للشركه علي التعاون املثمر والدعم الدائم و املسانده

فى القريب    بما يتيح لها االصدار الثاني للسندات 2022ايجى ليس تستهدف زياده حجم محفظه عقود التاجير التمويلي خالل العام    إيمان اسماعيل ان

 . العاجل ان شاء هللا

شركة مصر كابيتال أن فريق العمل نجح خالل العام الجاري في العمل على ترسيخ ريادة الشركة أمير شريف رئيس أسواق املال وأدوات الدين بجانبه، قال    ومن

والعمل على تحقيق أهداف الشركة االستراتيجية من العمل مع مصدرين جدد وتنويع قاعدة املستثمرين في هذا املجال، حيث لفت أن   في مجاالت أسواق الدين

شركة مصر   فيوجه الشكر لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي على ثقتها  كما  ضافة لشركات غير العاملة في املجال املصرفي.  اإلصدار جذب العديد من البنوك باإل 

  ا.   ه شريك ألول إصدار يتم لصالحككابيتال  

للتأجير التمويلي كرابع الجاري، حيث قام  ويأتي اإلصدار األول لشركة إيجي ليس  بإتمام  صفقة تنفذها الشركة خالل العام    تهاقيمتفوق  صفقات  ت الشركة 

بتنفيذمليار جنيه  5.2جمالية  اإل  العام  بداية  للعميرإ  ، حيث قامت منذ  بالم هيلز  التمويلي وشركة  للتأجير  التوفيق  لكل من شركة  توريق   ،صداري سندات 

 باإلضافة إلصدار صكوك مضاربة لصالح كونتكت املالية القابضة. 



املستشار املالي ومدير اإلصدار ومرتب واملروج، باإلضافة لقيامها هي وبنك مصر والبنك األهلي املصري وبنك    ابيتال قامت بدور مصر ك أن شركة  بالذكر    جدير

بيكر تيلي بدور مراقب    –ومكتب وحيد عبد الغفار    مكتب الدريني وشركاه بدور املستشار القانوني للطرحوقام    القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامن التغطية.

 . حسابات اإلصدار

 مرة   1.5باقي الشرائح بمعدل حوالي    تمت تغطيةمرات كما    3صدار إقباال بين جمهور املستثمرين حيث تمت تغطية الشريحة األولى بحوالي  شهد االكتتاب في اإل و 

   .اليةعدد من البنوك و صناديق االستثمار واملحافظ امل   قاماالكتتاب في اإلصدار  وقام ب

 — البيان نهاية—


