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على ترخيص مزاولة النشاط  الحصولثروة كابيتال تعلن   

 لشركتى ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة من الهيئة العامة للرقابة المالية

 

 2019 مارس 3القاهرة في 

تةخيص  عن الحصرروا عل  (SRWA.CA)أعلنت اليوم شررة ث وة ك  يتيليا البيت ررث لماررل ايمال الايليث   م م  

عل  الااللكيل اللأمين  اررررررلشرأ الشررررررة ث تلبر   منل يل   من الهيئث العيمث للةقيتث الايليثاللأمين مزا لث نشررررررري  

 تيإلضرررررري ث تل  اللأمين عل  الحييك  اللأمين الصررررررح ،  الاسرررررر  لييل   لال من خةا شررررررة ث وة ك لللأمين   م م 

  عالييل تكو ن األمواا   لال من خةا شة ث وة ك للأمينيل الحييك   م م  

 مليون جنيه مصةي لكل شة ث  100تةأس ميا مشرأي  2018ن قر ت  خةا شة ليال من ال ر ة تيلذ ة أن تأايس 

 ، مئيس م لس اإلدامك  الةئيس اللنفيذي لشرررررة ث وة ك  يتيليا، قيئةنه لأنه ليسرررررعرني أن نعلن اررررر قر علق حيزم مو

ارررلبوم شرررة ث    سرررو لل للشرأ    تبر   خرميل اللأمين من الهيئث العيمث للةقيتث الايليث   لال لةخيصحصررروا عل  الال

قنوال تيي مشلكةك  منل يل تأمينيث مصرررااث  وة ك تيللواررري    تبر   خرميل ملكيملث    ق يل اللأمين   لال من خةا

ن ل  ت شيق أحرث األنظاثعل  مأس أ لو يتني  ني ت  ن ي أن ق يل األ ةاد  يألخص تللةئ  مي تحلييجيل السو  خصيصي

     هو مي ارررروت  سررررلب   ق يعيل جر رك لسررررو  اللأمينالعايل  ث للبر   أ  ررررل معي ية ال ودك  خرمثاللكنولوجي

  لمصة

 — انتهى —

 لمزيد من المعلومات عن الطرح، يرجى اإلتصال ب:

 المركز الرئيسي

 مشليونيشيمل ش 7

 اللحة ة، البيهةك
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 نبذة عن ثروة كابيتال

 تكارلشا نم عةومجمإدارة  لىوتت ثحي يليةولتما تمادلخوا وللحلا ميدتق فى دةئرا عةومجم لقابضةا لكابيتا روةث

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

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

 نامجرب زتمي لىا ضافةإ راتلسياا  طلتقسي تنتكوك مجراب يقطر نع لمستعملةوا دةيدلجا راتلسياا راءش ليولتم

 نم رةلصغيا تكارلشا ليوتم مجرابو  getGo شبكة لخال نم رةلمعما لسلعا ليوتم مجرابو بيطللتش تنتكوك

 داتلسن درمص ركبأول و أ نهاوك لىا ضافة، إ تكارللش دمتق رىخأ تمادخ مع يلىولتما رللتأجي سبلَْ كةرش لخال

 . تلمجاالا فمختل فى رمص فى يقورلتا

 مةخصث  خيضعث لةقيتث الهيئث العيمث للةقيتث الايليث  وة ك  يتيليا البيت ث لمال ايمال الايليث   م م  شركة
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