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   جنیھ ملیار  ۱٫٦ مةیبق  قین لسندات التور یوثالث  ألربعتغلق اإلصدار ا ثروة كابیتال 
 ملیار جنیھ  ٦اصدارتھا في سوق المال لھذا العام إلى حجم لیصل إجمالي 

 
 

 ۲۰۲۰ دیسمبر ۲۷القاھرة في 

، المجموعة الرائدة في تقدیم (SRWA.CA)ثروة كابیتال القابضة لالستثمارات المالیة ش.م.م.   أعلنت الیوم شــركة  
ثروة الرابع والثالثین لسندات التوریق المصدرة من شركة  الحلول والخدمات التمویلیة في مصر، عن اغالقھا لالصدار  

وشركاتھا التابعة و الشقیقة وذلك بقیمة   لتمویلل، وذلك لمحفظة كونتكت ملیار جنیھ،  ۱٬٦للتوریق بقیمة إجمالیة بلغت 
ھذا وقد منحت    .شھرا  ٦۰و  ۱۳  نیشرائح بآجال مختلفة تتراوح ب   ۳جنیھ مقسمة على    اریمل  ۱٬٦لإلصدار بلغت    ةیإجمال

  +AAالتصنیف اإلئتماني درجة   (MERIS)شركة میریس الشرق األوسط  للتصنیف اإلئتماني وخدمة المستثمرین
AA , A ائح الثالثللشر. 

ملیار جنیھ وذلك على أثر إصدارات  ٦وبھذا اإلصدار یصبح إجمالي إصدارات ثروة في سوق المال لھذا العام حوالي 
ھذا العام لیؤكد على مكانة ثروة كابیتال كأكبر مصدر ألدوات التمویل   خاللالتوریق والصكوك التي تم إصدارھا مسبقا  

من سوق المال المصري قاعدة أساسیة    یتخذبر مصدر من الشركات في مصر  في سوق المال. وتعتبر ثروة أول وأك
السترتیجیتھا في تنویع مصادر دخل أنشطتھا وشركاتھا التابعة مما جعلھا أحد العناصر المؤثرة في تفعیل وتطویر سوق  

ال من  العدید  أمام  الكافیة  بالسیولة  تتمتع  جاذباً  سوقاً  منھا  وجعلت  المصري  التمویل  الخاص أدوات  بالقطاع  شركات 
 والجھات الحكومیة. 

المالیة بدور لترویج وتغطیة االكتتاب في االوراق  االكتتاب  مدیر اإلصدار وقام بترویج    ھذا وقد قامت شركة ثروة 
بنك مصر  وتغطیة كل من شركة ثروة لترویج وتغطیة االكتتاب في االوراق المالیة وشركة مصر كابیتال  ال  ضمانو

، وقام مكتب علي الدین وشاحي  مصر  –والبنك األھلي المتحد    والبنك العربي األفریقي الدولي  والبنك التجاري الدولي
)ALCبدور المستشار القانوني لالصدار (  . 

ملیار جنیھ في سوق    ٦نجحنا في إصدارات  بقیمة  رئیس القطاع المالي للمجموعة، قائًال: "  وقد علق أیمن الصاوي،
فقد أصبح لمجموعة ثروة مكانة متمیزة في سوق المال  السوق ھذا العام.    شھدھاالمال على الرغم من التحدیات التي  

أدوات تمویلیة متعددة والتي تالئم   المصري تمكنھا دوما من دعم وتطویر السوق عن طریق تفعیل كل ما ھو جدید من
الرقابیة   الجھات  كافة  مع  نتكامل  فأصبحنا  ثروة.  مجموعة  فقط  ولیس  ككل  السوق  في  العاملة  الشركات  متطلبات 
العاملین  المصري. وھو مایجعل كل  التي تلیق باالقتصاد  النمو  المال نحو مستویات  لقیادة سوق  المالیة  والمؤسسات 

  نجازات التي حققناھا سویاً في سوق المال على مدار الخمسة عشر سنة الماضیة وحتى الیوم."بثروة فخورین بكل اال

 —انتھى—
 لمزید من المعلومات، یرجى اإلتصال ب: 

 المركز الرئیسي 
 مبلیون اشارع ش ۷

 التحریر، القاھرة 
+225757775 

 
 

 عالقات المستثمرین 
 سارة حسني 

 مدیر عالقات المستثمرین 
ir@sarwa.capital 

investors.sarwa.capital 
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 نبذة عن ثروة كابیتال 
إدارة    لىوتت ثحی یلیةولتما  تمادلخوا وللحلا م یدتق فى  دةئرا  عةومجم  (SRWA.CA) لإلستثمارات المالیة ش.م.م لقابضةا  لكابیتا روةث

  نلضما  رامبتك منھجا لكابیتا روةث تتبنى. یلیة والتأمینیةو لتما تما دلخوا تلمنتجاا نم متكاملة عةومجم  خاللھا نم دم تق تكارلشا نم عةومجم
وصوال الي قطاع عریض من السوق. فعن طریق شركة كونتكت   راءاتجإ  لسھأبو في مجاالت التمویل والتأمین  ودةج  بأعلى ماتھادخ میدتق

  لىا  ضافةإ، ،  رة لمعما لسلعا  لیوتم مجرابو  لمستعملةوا دةیدلجا  والمركبات راتلسیاا  راءش  لیولتم عةو متن یلیةوتم مجراللتمویل، تقدم ثروة ب
  رالتأجی شركاتھا الشقیقة كونتكت لخال نم التمویل التجاري مجرابومن خالل كونتكت للتمویل العقاري،  ب یطبرامج التمویل العقاري والتش 

أول و    نھاوك لىا  ضافةباإل  .خدمات التأمین من خالل شركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاة وكونتكت التخصیم . كما تقدم ثروة   یلىولتما
ثروة كابیتال القابضة لإلستثمارات المالیة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للھیئة   شركة لمجاالت.ا  فمختل  فى ر مص فى  یقورلتا دات لسن درمص ركبأ

 www.sarwa.capitalزیارة موقعنا اإللكتروني  لمزید من المعلومات، یرجى العامة للرقابة المالیة.
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