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 2019 نوفمبر 30القاهرة في 

توقيع اتفتقير عن )"ة كا"(  (SRWA.CA)أعلنت اليوم شررر ثر ة كا ثتاي تل الضتالرررر لراررر ماتيا  الاتلير   م م  

اه ف تأارريش شرر ثر ة ي ا ل ض يت  ن   "( ثتيد )"ا يايوم شرر ثر ا يايوم ار  رتشرريورتل لت  ت  اان ات شرر اثر  ع 

على التب ا  كالض يا  الا ايزا اين  ، ارررر   ا  تلش الةرررر اثرااتفتقاوةب هذا فب ة ي  ااجتل ال اويل اإلارررر ه ث  

يستهت ف  الوصول لضطتع أثب   ن ال ا ء كت زيز الة ث ين اه ف تطوي   ن   ف ي  اضطتع ال اويل اإلا ه ث   ات 

 ف ص الناو اهذا السوق  

 %50شرر ثر  سرر ضلر تظت  تلر تلش الةرر اثر ل ا لش رةررتء إاإلارر ماتي ف  كطبضتً لرتفتقير الاوق ر، تنوي شرر ثر ة كا 

الةررر ثر ف   ين اررروف تا لش شررر ثر ا يايوم الظةرررر البتقير  على أ  تب أ الةررر ثر ف  رةرررتطهت تظت ع  ر تجتيير 

 ة ي ا ف  الةهوي الضليلر الضتد ر كفويإع اتد األكياق كالاوافضت  ال ز ر 

فة ثر ا يايوم  كخب ا كاا ر ف  تاويل السلع اإلا ه ثير اتل ضسيط،كتا لش ة كا كا يايوم اج   تف  اتإلرجتزا  

كت  ثز ااررر  اتيجير ا يايوم على ااه اتم  2002 ن الةررر ثت  ال ان ا ف   جتل ال اويل اإلاررر ه ث   نذ عتم ثتيد 

انويتً  ف  عالير  1,000,000ألف عايل كأثم   ن  120اة يظر الة ثت  ل ةل قتع ا عا نهت اليوم إلى أثم   ن 

كارررر ضوم ة كا ا  عيت الةرررر ثر الج ي ا اات لهت  ن  ين ت ايز شرررر ثر ة كا اتب اتهت الواارررر ر ف   جتل تاويل األف اد 

  ت ايساح لة ثر ا يايوم الوصول إلى قتع ا عا ء أكاع ف  هذا الضطتع كهو  كا كتريت خب ا  

رظن ارر  اء اتإلارر ماتي  ال نفيذي لةرر ثر ة كا ثتاي تل، قتن ً" "كق  علق  تزم  واررى، ينيش  جلش اإلدايا كال نيش 

ة كا  كتسررر ه فكه  كا  ا  ن الةررر ثت  ال ان ا كالاايزا ف  قطتع ال اويل اإلاررر ه ث    ثتيد  ع شررر ثر ا يايوم

تاويل للوصرررول إلى شررر انح أكارررع  ن ال ا ء األف اد ف  هذا السررروق لات لنت  ن خب ا  ف   جتل  ا يايوم ل ال  عا

 األف اد كإدايا الاتتط  "

ة يش الاؤاش كل نيش ال نفيذي  شيورتل لت  ت  اان ات لثات علق اول أرطتث ، ال إن "، قتن ً"  ة ثر ا يايوم ار  رت

اإلستثمار مع شركة ثروة كابيتال سوف يفسح المجال أمام الشركة الجديدة لكى تقتحم بقوة سوق التمويل اإلستهالكى باإلضافة 

 .إمكانية اإلستحواذ على حصة سوقية كبيرة فى وقت قصيرإلى 

د التى يتمتع بها بريميوم كارد فى إسيييييييتق ا  العمال   وهذا التعاون سييييييييتيح دمة الوبرة الواسيييييييعة ذات السيييييييبعة عشييييييير عاما

منفذ بيع مع كل من قوة ثروة المالية وقدرتها  5000موزع و 483الشيييييييبكة التجارية الواسيييييييعة المتمثلة فى أكثر من   وكذلك

 " درة الكيان الجديد على شغل الصفوف األمامية فى السوقالموا ر مما سيؤدى إلى ق إدارةالمعروفة فى 

 —انتهى—

 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال  :

 المركز الرئيسي

  بليو تشتيع ش 7

 ال ظ ي ، الضته ا

+225757775 

 

 عالقات المستثمرين

 سارة حسني

 مدير عالقات المستثمرين

ir@sarwa.capital 

investors.sarwa.capital 

mailto:ir@sarwa.capital
http://investors.sarwa.capital/ar
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 نبذة عن ثروة كابيتال

 ثحي يليةولتما تمادلووا وللحلا ميدتق فى دةئرا عةومجم  (SRWA.CA) لإلسييتثمارات المالية ش.م.م لقابضةا لكابيتا روةث

 منهجا لكابيتا روةث تتبنى. يليةولتما تمادلووا تلمنتجاا نم متكاملة عةومجم واللها نم دمتق تكارلشا نم عةومجمإدارة  لىوتت

 يليةوتم مةراب ميدتق فى واتلسنا دارم على دةيارلا لها ظحف مما را اتجإ لسهوأ مةدو ودةج بأعلى ماتهادو ميدتق نلضما رامبتك

 تنتكوك نامةرب زتمي لىا ضافةإ راتلسياا   لتقسي تنتكوك مةراب يق ر نع لمستعملةوا دةيدلجا راتلسياا را ش ليولتم عةومتن

 رللتأجي سبلَْ كةرش لوال نم رةلصغيا تكارلشا ليوتم مةرابو Getgo شبكة لوال نم رةلمعما لسلعا ليوتم مةرابو  ي للتش

 درمص ركبأول و أ نهاوك لىا ضافةوودمات التأمين من والل شيييييييركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة، باإل يلىولتما

  .تلمجاالا فموتل فى رمص فى يقورلتا داتلسن

لمزيد من المعلومات،  ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية ش.م.م. مروصة وواضعة للهيئة العامة للرقابة المالية. شركة

 www.sarwa.capital زيارة موقعنا اإللكتروني   يرجى

 

                     لخدمات االئتمانإنترناشيونال بريميوم  عننبذة 

مصرية تتيح متعة التسوق لألفراد في مصر، بريميوم كارد شركة بريميوم إنترناشيونال لودمات االئتمان هي أول ب اقة تقسي  

تقوم بودمة الشيييييركات والمؤسيييييسيييييات من أجل توفير مزايا للموظفين و تعظيم قوتهم الشيييييرائية بدون هي الب اقة األولى التي 

د بالتقسيييي  على ، عن  ريق ضيييغو   في السيييوق  أ لقت ب اقة بريميوم كارد شيييهور بدون اى فوائد. 10الشيييرا  والدفع الحقا

ب اقة بريميوم كارد بعدما قامت الشيييركات التي يعملون بها  ألف موظف يحملون 120. ويوجد أكثر من 2002المصيييرا عام 

 ،معاملة سييينويا 1,000,000ويقومون بأكثر من  شيييركة 800بتسيييجيلهم في برنامة الب اقة، حيث يسيييتودم الب اقة أكثر من 

د من  20متجر في القاهرة واإلسيييييكندرية والمنصيييييورة، والتي تقدم  5000كثر يمكن لحاملي بريميوم كارد الشيييييرا  من أ نوعا

رأس  مثل )ال عام، والمالبس، واالجهزة الكهربائية، والودمات السييييياحية وودمات السييييفر، إل   المنتجات والودمات الموتلفة

 مليون جنيه مصرى. 100المال المسجل لـ "بريميوم كارد" هو 

 

http://www.sarwa.capital/

