
 

 

سندات توريق  صدارينجحان في إغالق ا وبنك مصر ثروة كابيتال  

بمساهمة البنك األوروبي إلعادة التعمير والتنمية مصري مليار جنيه 4هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة   

 

 2019 نوفمبر 23القاهرة في 

سندات اصدار عن إتمام ، (SRWA.CA)شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية ش.م.م. بنك مصر و اليوم  أعلن

من شركه -AA  ، وقد حصل االصدار على تصنيف ائتمانى مليار جنيه مصري  4 بمبلغهيئة المجتمعات العمرانية وذلك لتوريق 

 )ميريس(. للتصنيف االئتمانىالشرق األوسط 

شررهد إقباال بتسررويق االصرردار للمتسررسررات الماليه والبنوه المحليه واالجنبيه ، حي  انه ثروة بنك مصررر و التحالف بين  قاموقد  

لبنك األوروبي إلعادة االعمار على رأسرررره  ااألجنبية  و المحليةكبيرا من قبل العديد من المسررررتثمرين من المتسررررسررررات والبنوه 

 كمساه  رئيسي في هذا اإلصدار. (EBRD) والتنمية

 مكتب، كما قام وضرررررامنو االكتتار شرررررركة ثروة للترويط وتاالية االكتتار بدور مدير ومرود اإلصرررررداربنك مصرررررر و  قامقد و

على  ادةيشركة ثروة كان لها الرأن ومن الجدير بالذكر  بدور المستشار القانوني للالرح.  (ALC) لإلستشارات القانونية العربيه

حتى  2005وذلك منذ عام  سوق المال المصريب مختلف المجاالت في قيمدار السنوات كونها أول وأكبر مصدر لسندات التور

وذلك ضررمن اإلرار المثمر  مليار جنيه 22أكثر من اصرردار ب 35 عدد بإتمامثروة مجتمعين بنك مصررر و حي  قام تحالف  اآلن. 

 .والمتواصل على مدار السنوات الماضية

هذا أتممنا بنجاح :" لدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقالاع الشئون المالية واإلداريةوقال ا

وسوف يت  استخدام حصيلة تلك السندات في تمويل إنشاء  اإلصدار من سندات التوريق الخاصة بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة

والتي تستهدف الحكومة المصرية اإلنتهاء منها في وعدد من المشاريع القومية اآلخري البنية التحتية لمدن الجيل الرابع المستدامة 

 لإلستشارات القانونية العربيه مكتبو . ونود أن نوجه الشكر والتقدير لكل من بنك مصر وشركة ثروة كابيتالالتوقيتات المحددة

(ALC) همته  الفعالة في دع  جهود الدولة في التنمية وإتمام هذا اإلصدار بشكل محترف لما له  من خبرات في مجاللمسا 

 ".  التوريق

"ان دور األسواق الماليه في ضخ التمويل الالزم لالستثمار  :رئيس مجلس إدارة بنك مصر ،صرح السيد األستاذ محمد االتربىوقد 

يتنامى في السوق المصرى وهو دور مكمل للمتسسات الماليه المصرفيه في دع  فرص االستثمار و من ث  تعزيز نمو االقتصاد 

في مصر على وجه المصرى و نحن سعداء بهذا التالور و بمشاركه بنك مصر الفعاله في تنشيط و تعميق سوق أدوات الدين 

 "   .الخصوص من خالل الترويط و ضمان تااليه االصدارات المختلفه

ان اتجاه الهيئه العامه للمجتمعات  ومن جانبها علقت د. سوزان حمدي، رئيس األسواق الماليه واالستثمار ببنك مصر، قائلة: "

ليديه في السوق المصرى يمثل تالورا هاماً لسوق أدوات العمرانيه الجديده لسوق أدوات الدين كمصدر من مصادر التمويل غير التق

 .الدخل الثابت في مصر من خالل تنشياله وإضافة أدوات جديده للمتعاملين في السوق من المتسسات المحليه واألجنبية

اد القومى، ونحن كما يعد هذا السوق رافداً هاماً للهيئه لتمويل خالط تالوير القالاع العقارى المصرى بما يدع  فرص نمو االقتص 

 في بنك مصر سعداء بالمشاركه في هذا النجاح من خالل ضمان التاالية والترويط لهذا اإلصدار و القيام بدور امين الحفظ."

علق أيمن الصاوي، رئيس مجلس اإلدارة شركة ثروة لترويط وتاالية اإلكتتابات، قائالً: "سعداء بالمشاركه فى هيكله والترويط وقد 

اركه نجاح الهيئه العامه للمجتمعات العمرانيه لالعتماد على سوق ادوات الدين والتمويل فى توفير السيوله الماللوبه لالصدار ومش

. حي  نرى ان هذا االصدار هو بدايه ناجحه للهيئه العامه للمجتمعات العمرانيه فى تمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابعل

ير تقليديه وجذر اإلستثمارت األجنبيه للدوله المصريه. وهو ما يعكس بالدرجة األولى الثقة الكبيرة تنويع مصادر التمويل بالرق غ

اإلصالح والتنمية الحكومة نحو دع  خالط والدع  التي تتمتع بها الحكومية المصرية في تالوير وإدارة ملف القالاع العقاري و

 ."سوق أدوات الدخل الثابت في مصر، باإلضافة إلى تنشيط المستدامة االقتصادية



 

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: "نحن سعداء لدعم  ، رئيس البنك سوما تشاكرابارتي قال السيرومن جانبه 

ليين تعميق أسواق الدين بالعملة المحلية في مصر، ونعتقد أن هذه المشاركة سيكون لها تأثير قوي على المستثمرين الدو

في تخصيص الموارد الالزمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  والمحليين اآلخرين. كما يسعدنا أن هذا اإلصدار سيساعد

الستثماراتها في تطوير مدن جديدة مستدامة على األراضي الصحراوية، و سوف يساعد هذا األمر على تحفيز االقتصاد وخلق 

 ". فرص عمل جديدة

 —انتهى—

 بنك مصر نبذة عن

بفضل فكر الرائد االقتصادي محمد طلعت حرب باشا، الذي تزعم فكر االدخار الوطني وتوجيه تلك المدخرات  1920تأسس بنك مصر عام 

 .بالكامل %100يؤسسه ويمتلكه المصريون  الوطنية نحو التنمية االقتصادية واالجتماعية، لذلك فإن بنك مصر هو أول بنك مصري
منذ تأسيسه بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجاالت، بما في ذلك المنسوجات، والتأمين، والنقل، والطيران، ووسائل قام بنك مصر 

هم الترفيه وصناعة السينما، كما واصل دعمه لألنشطة المصرفية واالستثمارية األخرى بمعدل ثابت، ويمتلك البنك حالًيا نسبة كبيرة من األس
االت: التمويل والسياحة واإلسكان والزراعة والغذاء، باإلضافة إلى شركات أخرى في مجال االتصاالت وتكنولوجيا شركة في مج 154في

 .المعلومات
العديد حصل على  و قدوقد قام بنك مصر بإنشاء العديد من الصناديق االستثمارية الكبرى كجزء من سياسة المحفظة االستثمارية المتنوعة، 

حصل  2010و 2009العالمية؛ ففي العامين  "Global Finance" من مجلة جلوبال فاينانس،  ل إدارة النقد والسيولةجوائز في مجامن ال
على جائزة "أفضل بنك إلدارة صناديق أسواق النقد في أفريقيا والشرق األوسط" وجائزة "أفضل بنك إلدارة صناديق أسواق النقد في الشرق 

على  201٨و  201٧و  201٦و 2015، كما حصل بنك مصر في 2015و 2014و  201٣و 2012و 200٨األوسط" على مدار كل من 
عالوة على ذلك، فإن بنك مصر . جائزة "أفضل بنك إلدارة صناديق أسواق النقد واالستثمارات قصيرة األجل في منطقة الشرق األوسط

لمصرفية المصرية، كما حصل البنك على المركز الثاني كمسوق يصنف كأفضل البنوك فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة في السوق ا
تمويلي، باإلضافة الى المركز الرابع كمرتب ومدير للقروض المشتركة على مستوى أفريقيا، وذلك وفقاً للقائمة الخاصة بالقروض المجمعة 

  201٨العالمية للربع الثالث عن العام  "Bloomberg" والتي أعدتها مؤسسة بلومبرج
  

أما على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، استطاع بنك مصر ان يتبوأ المركز السابع كمسوق للتمويل، كما تمكن من الحصول 

  .201٨على المركز الثالث عشر كأفضل البنوك في ترتيب وإدارة القروض المشتركة على مدار الربع الثالث من 
، نظراً لكونه ٣.2بأحدث اصدارتها  (PCI DSS) العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع االلكترونية هذا وقد ُمنِح بنك مصر شهادة المعايير

وشمال  أحد البنوك الرائدة في المنطقة وباعتباره من أوائل البنوك التي تلتزم بتطبيق معايير تأمين بيانات بطاقات الدفع االلكترونية في مصر
ر يسعى دائًما إلى تلبية احتياجات عمالئه من خالل توسيع قاعدة الخدمات المصرفية التي يحصل عليها أفريقيا، والجدير بالذكر أن بنك مص

العمالء عن طريق استخدام أجدد األساليب التكنولوجية، ويمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الصراف اآللي في مصر والتي تغطي 

  .جميع أنحاء الجمهورية
  

موظف في بنك  14,500مختلف المجاالت االقتصادية هو دور ملحوظ، وهذا يرجع إلى تواجده جغرافياً، فهناك نحو إن دور بنك مصر في 

 مليار جنيه. 15مليون عميل في مصر، بإجمالي رأسمال مال مدفوع يصل إلى  ٨مصر يخدمون قاعدة عمالء واسعة تحتوي على أكثر من 

تصلة الكترونياً ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير أسهل وأفضل الخدمات إلى العمالء، فرعاً م ٦20كما يمتلك بنك مصر ما يزيد عن 

كما يعتز بنك مصر بتواجده العالمي واإلقليمي من خالل وجود خمسة فروع في دولة اإلمارات وفرعاً في فرنسا، باإلضافة إلى فروع البنوك 

مثيل في كل من الصين وروسيا، هذا باإلضافة الى شبكة من المراسلين التابعين للبنك في التابعة في كل من لبنان وألمانيا وأيًضا مكتبي ت

 جميع أنحاء العالم

 

 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةنبذة عن 

اقتصججاًدا عبر  ٣٨البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بنك متعدد األطراف يشجججع مبادرات القطاع الخاص وريادة األعمال في أكثر من 

دولة، باإلضافة إلى االتحاد األوروبي، وبنك االستثمار األوروبي. تستهدف استثمارات البنك األوروبي إلعادة  ٦9قارات. البنك مملوك لـ  ٣

تنافسييييية وةييييام ة وايدة اإلدارة وادييييرا  وتادرة ع   التصييييد  عمار والتنمية أن تجعل االقتصججججادات في المناطق التي يسججججتثمر بها اإل

 .يوبيوتو تويتر، وإنستغرام، ولينكد إن، وفيسبوك، واإلنترنت. تابعنا على شبكة ل تحديات ومتكام ة

 

 نبذة عن ثروة كابيتال

إدارة  لىوتت ثحي يليةولتما تمادلخوا وللحلا ميدتق فى دةئرا عةومجم  (SRWA.CA) لإلسجججتثمارات المالية ..م.م لقابضةا لكابيتا روةث

 ميدتق نلضما رامبتك منهجا لكابيتا روةث تتبنى. يليةولتما تمادلخوا تلمنتجاا نم متكاملة عةومجم خاللها نم دمتق تكارلشا نم عةومجم

http://www.ebrd.com/home
http://www.facebook.com/ebrdhq
http://www.linkedin.com/company/ebrd
https://www.instagram.com/
http://twitter.com/ebrd
http://www.youtube.com/ebrdtv
http://www.youtube.com/ebrdtv
http://www.youtube.com/ebrdtv


 

 دةيارلا لها ظحف مما راءاتجإ لسهوأ مةدخ ودةج بأعلى ماتهادخ راءش ليولتم عةومتن يليةوتم مجراب ميدتق فى واتلسنا دارم على

  لسلعا ليوتم مجرابو بيطللتش تنتكوك نامجرب زتمي لىا ضافةإ راتلسياا  طلتقسي تنتكوك مجراب يقطر نع لمستعملةوا دةيدلجا راتلسياا

وخدمات التأمين من خالل شركتي  يلىولتما رللتأجي سبلَْ كةرش لخال نم رةلصغيا تكارلشا ليوتم مجرابو Getgo شبكة لخال نم رةلمعما

  .تلمجاالا فمختل فى رمص فى يقورلتا داتلسن درمص ركبأول و أ نهاوك لىا ضافةثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة، باإل

  ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية ..م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية. شركة

 


