
 

1 
 

 تحالفًا أديفاينانس«- اإلسالمي للتمويل يتقود شركة »أبو ظب

  « UE FINANCE -ي فاينانسإ يو » أركو« بمشاركة -للتنمية العقاريةالشركة العربية »لتمويل 

 « كايرو للتأجير التمويلي »و

 مصري مليون جنيه 720بقيمة 

 

 

 2021 ديسمبر13  -القاهرة

قيادتها  عن   يررر  -حدى شررةا  يرررأ أبوظبي اإلسرمييإ -أديفاينانس«- »أبوظبي اإلسرميي للمموي   شررة   أعلنت 

لمموي  احمياجا      العايل  بالسرو  المررري  المأجير الممويلي  خديا في  الممخرررر   ةبرى الشررةا   اثنمين ين يع   ا تحالف  

يليون جنيه يررر.  ويمرا المحالش شررة     720أيةو«  وذلك بقيم  إجمالي  تقدي بنحو    -»الشررة  العربي  للمنمي  العقايي 

«   ةايرو للمأجير الممويليوشررررة  »     ايابيا انفسرررممنمس هولدن « المملوة  لشررررة  FINANCE  UE. فاينانسإيو »

 المملوة  لبنك القاهرة 

عممئها  وذلك ين   يعد بمثاب  حجر األسرررات لمعاون شررررةا  المأجير الممويلي  لملبي  احمياجا  يشرررروعا   هذا المحالش

    خمل تقسيا المهام وتنويع المخاطر فيما بينها 

المعاون  "  :نبأ    أديفاينانس«- »أبوظبي اإلسميي للمموي لشرة     والعمو المنمدب  الرئيس المنفيذ.    صرح يحمد أيير.و

الممويلي المأجير  شرةا   يع  ذا    المثمر  المالي  الممء  وخاص   المناسب   ة  الفني   لمموي     الشك يعد     والقديا   األيث  

    " تها المالي  ر المي تمحملها الشرة  بمفردها  وين ثا على يمءا على المخاط دون أن يؤثر سلب     احمياجا  العممء المخملف  

دياس على  الشرة   في  "نعم   المموقع  وأضاأ:  النمو  وتقدير حجا  الممويلي   بممطلباته  لإللمام  جوانبه  ةاف   ين  السو     

     " وفق ا لمحمياجا  المخملف  للعممء  والمخاطر المراحب   وبالمالي تقديا األدوا  الممويلي  المزي 

أيةو«  أن:   -العربي  للمنمي  العقايي أيا ين الناحي  األخرى  فقد أوضر  الشريف فهد شربكشري  يئيس يجلس إداية »الشررة   

وفى ظ  الممءة المالي  القوي  المى تمممع بها الشررة  ر    -سرواء بالقاهرة أو بالسراح  الشرمالي  -"توسرعا  الشررة  اتسرمثمايي 

لش  تسرموج  تمرافر جهود يؤسرسرا  المموي  المخملف  لملبي  احمياجا  المموي  للشررة   وهو يا لمسرمه الشررة  ين المحا 

الذ. تا باحمرافي  شررررديدة"  وأةد أن: "توفير المموي  المزم بءجراءا  ييسرررررة يسرررراها بشررررك  ةبير في إنعا  السررررو   

 العقايى" 

 

 UE FINANCE    -. فاينانسإيو  »  لشرة نائ  يئيس يجلس اإلداية و العمو المنمدب  شعراو.     يحمد  أحمد  فيما صرح

  وأن تقدم للسو  أدوا  يالي  يخملف   قطاعا  األعمالالمحالفا  بين شرةا  المأجير الممويلي ين شأنها أن تثر.  " :أن  «

ويأتي هذا المحالش انعكاس ا لرؤي  يشمرة  بين الشرةا  الثمث  تجاه ازدهاي      المخرياالمأجير الممويلي أو    في يجات   سواء

 مايا  في اآلون  األخيرة"   وانمعا  اتسمثسو  المنمي  العقايي  

را  بين تبادل الخب: "أنإلى     «ةايرو للمأجير الممويلي»  لشرة   الرئيس المنفيذ.    العمو المنمدب و   أحمد شريشوأشاي  

الممويلي المأجير  العممء    شرةا   المالي  ويراةزللوقوأ على قديا   نما   ها  أها  المموي  ين خمل تكوين ئيعد    أسلوب 

"  وأةد على أن "هذا المحالش يدعا بشك  خاص سو  المنمي  العقايي   ويدفع بعجل  نمو اتقمراد المرر. المحالفا  المالي 

 بوجٍه عام"  

ينذ    المأجير الممويليوأديفاينانس« تعد ين الشرةا  العايل  في سو    -وجديٌر بالذةر  أن شرة  »أبوظبي اإلسميي للمموي 

يرر لمقديا خديا  المأجير الممويلي طبق ا لمبادئ وأحكام الشريع   -  وهي شرة  تابع  لمررأ أبوظبي اإلسميي2010عام  
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ا والمموافق  يع ةاف  تعليما  وتوجيها  الهيئ  العاي  للرقاب  المالي    اإلسميي   وتعد »أديفاينانس« ين الشرةا  األسرع نمو 

الم الحوةم   قواعد  لمشم   وةذلك  الشرةا   أنواع  ةاف   يع  تمناس   تمويلي   حلوت   الشرة   وتقدم  قانون ا   عليها  نروص 

أنشطمها نشاطي    المشروعا  الرغيرة والمموسط  والشرةا  المجايي  وةذلك الشرةا  الكبيرة  وقد أضافت الشرة  إلى

و العقاي.  يكونالمموي   أن  يموقع  يا  وهو  السو    لممطلبا   اسمجاب   غير    المخريا  المالي   السو   على  إيجابي  أثر  له 

   المررفي  سواء للشرةا  أو العممء  

اإلسميي    يأبو ظبوتجدي اإلشاية إلى أن السيد/ يحمد أيير. يشغ  ينر  الرئيس المنفيذ. والعمو المنمدب لشرة  »

إداية اتتحاد المرر.  نائ     وهو  ۲۰۱۸  أديفاينانس« ينذ- للمموي  حيث عم  يساعد ا    لممويليا المأجير  يئيس يجلس 

  ةما يحم  "أيير." خبرا  إدايي  سابق  أبرزها  رئيس يجلس إداية الهيئ  العاي  للرقاب  المالي ل  ايساعد  لوزير المالي   و

للمنمي  الرناعي   عمو    وعمو يجلس إداية هيئ  تنمي  شمال غرب خلي  السويس  وعمو يجلس إداية الهيئ  العاي  

ي بالهيئ  العاي   ل عمو اللجن  اتسمشايي  العليا لمطوير المأجير المموي  و صندو  ضمان ودعا المموي  العقاي.يجلس إداية  

   للرقاب  المالي  

 
 

 


