
 

  
  
  
  

  
 لثروة لتأمينات الحياة نقدي صندوق أول طرحت كابيتالثروة 

 ثروة إلدارة االستثمارات مع وبالتعاون كابيتال مصر إدارة تحت
  مليون جنيه 100مبدئي  بحجم

  
في  اإلستثمارية صناديقهاأول طرح  ،(SRWA.CA) .م.م.ش ةاليوم شركة ثروة كابيتال لالستثمارات المالي أعلنت
لتأمينات  استثمار شركة ثروةصندوق " بإسم الحياة لتأمينات ثروة ركةــش من خالل أدوات الدخل الثابتصناديق سوق 

 الذراع ،مصر كابيتال شركةتحت إدارة  وذلك "يالتراكم ياليومذو العائد  يالمصرللسيولة بالجنية  يالنقدالحياة 
 ،والشركة الرائدة في مجال إدارة صناديق االستثمار ومحافظ األوراق المالية في السوق المصري مصر لبنك اإلستثماري

 .مصري جنيه مليون 100 مبدئيبحجم  ،ثروة إلدارة االستثمارات شركةوبالتعاون مع 
  

 وشركاتهاثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية  منللتعاون والتحالف المثمر والمستمر بين كل  تكليالً  ويعد ذلك
من وذلك وثقل سوق رأس المال المصري  دعم القائمة على ضوء استراتيجية التحالف يمصر كابيتال ف شركةالتابعة و

من لمؤسسات اولألفراد  وإستثمارية إدخارية يةأوع تقديمومن جهة للمؤسسات خالل تقديم أحدث األدوات التمويلية 
  .المصري السوق في النقدية الصناديق علي ديالمتزا الطلب تلبيةباإلضافة إلي  جهة أخرى،

  
"نطلق اليوم أحدث الصناديق  ، قائالً:كابيتال ثروه ، رئيس القطاع المالي بمجموعةأيمن الصاوى األستاذ صرحو

وعية ثروة لتأمينات الحياة. ويعد هذا الصندوق هو أول األشركة أدوات الدخل الثابت ل صناديق اإلستثمارية في سوق
في  نحو التوسع مجموعةللفي سياق التوجه االستراتيجي يأتي هذا الصندوق  .  واالستثمارية التي تطلقها المجموعة 

التغيرات والتطورات  ومواكبةومؤسسات فراد العمالء من أ لجميع فئاتوالمناسبة ة جذابية الاالستثمار األوعيةتقديم 
الصندوق بالعديد من المميزات التي تتناسب تمتع هذا إلى  ، مشيراً األوعية اإلدخارية المتنوعةنمو الطلب علي في الجارية 

  مع شريحة واسعة من العمالء.
  

لألفراد تقديم وعاء ادخاري واستثماري أننا نستهدف من خالل هذا الصندوق  :"وأضاف األستاذ أيمن الصاوى
توفير السيولة النقدية اليومية  ىإلباإلضافة  المرتبطة لتعظيم العائد اإلستثماري وتخفيض مخاطر االستثماروالمؤسسات 

للعمالء من الشركات واألفراد عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على األموال المستثمرة في الصندوق من خالل 
  "ثمارية رشيدةسياسة است

   
 الشراءيتيح االكتتاب وسإن الصندوق " ،كابيتال مصرشركة ل التنفيذي الرئيس ،األستاذ خليل البواب صرحوقد  هذا

للوساطة خالل كل من شركة مصر كابيتال وشركة مصر كابيتال  مناالسترداد اليومي في وثائق االستثمار التي يصدرها و
الصندوق في أدوات مالية نقدية عالية السيولة القصيرة والمتوسطة األجل مثل  صولإستثمار أ سيتمو ،لسنداتفي ا

والشركات والصكوك والشهادات التي يصدرها البنك المركزي المصري واتفاقيات أدوات الدين الصادرة عن الحكومة 
." كما اضاف سيادته أن يوم 150 بمتوسط اجال استحقاق ال يتعدي إعادة الشراء ووثائق صناديق أسواق النقد االخرى

 ."المصري الدين أدوات قوسالمستمره مع مؤسسه ثروه كابيتال في تطوير  ةهذا الصندوق هو تكمله للشراك
 
  

  —انتهى
   



 

  
  
  
  

 كابيتال ثروة عن نبذة
 عةومجم إدارة لىوتت ثحي يليةولتما تمادلخوا وللحلا ميدتق فى دةئرا عةومجم  (SRWA.CA) م.م.ش المالية لإلستثمارات لقابضةا لكابيتا روةث
 ماتهادخ ميدتق نلضما رامبتك منهجا لكابيتا روةث تتبنى. والتأمينية يليةولتما تمادلخوا تلمنتجاا نم متكاملة عةومجم خاللها نم دمتق تكارلشا نم

  تقدمالتي  للتمويل كونتكت شركة طريق عن. السوق من عريض قطاع الي وصوال راءاتجإ لسهبأو والتأمين التمويل مجاالت في ودةج بأعلى
 العقاري التمويل برامج لىا ضافةإ ، رة،لمعما لسلعا ليوتم مجرابو لمستعملةوا دةيدلجا والمركبات راتلسياا راءش ليولتم عةومتن يليةوتم مجراب

.  التخصيم وكونتكت يلىولتما رلتأجيا كونتكت الشقيقة شركاتها لخال نم التجاري التمويل مجرابو العقاري، للتمويل كونتكت خالل من بيطلتشوا
 فى يقورلتا داتلسن درمص ركبوأ أول نهاوك لىا ضافةباإل. الحياة لتأمينات وثروة للتأمين ثروة شركتي خالل من التأمين خدمات ثروة تقدم كما
لمزيد من  . المالية للرقابة العامة للهيئة وخاضعة مرخصة. م.م.ش المالية لإلستثمارات القابضة كابيتال ثروة شركة.تلمجاالا فمختل فى رمص

 www.sarwa.capitalموقعنا اإللكتروني  زيارة المعلومات، يرجى
 

  كابيتال مصر عن نبذة
 أصول الشركة وتمتلك مصري، جنيه مليار ٤،٢ للشركة المدفوع المال رأس ويبلغ مصر لبنك االستثماري الذراع هي م.م.ش كابيتال مصر شركة

 واألسهم األسهم، في استثمار ومحافظ صناديق من األصول إدارة مجاالت في  استثمارية خدمات تقدم و دوالر مليار ٢ قيمتها تتعدى ومساهمات
 أكثر لعمالئها كابيتال مصر تديرها التى االصول حجم وتبلغ. الثابت الدخل وأدوات النقدية والسيولة المال، رأس وحماية والمتوازنة، اإلسالمية،

 مجاالت فى المباشر االستثمار خدمات تقدم كما المصري، بالسوق االستثمار لصناديق مدير أكبر كابيتال مصر وتعد مصري جنية مليار ٢٧ من
 تقديم  في الريادة مركز تحتل كابيتال مصر ان كما والبتروكيماويات العقاري والقطاع التمويلي والتأجير المالية والتكنولوجيا البنوك تشمل متعددة

 و توريق سندات إصدار أكبر بتنفيذ قامت حيث الدين أدوات في باألخص و االستثمار بنوك لخدمات المتكاملة المالية والحلول االستشارية الخدمات
 شركة بتأسيس الشركة قامت وأخيراً  جم مليار٩ كابيتال مصر نفذتها التى االصدارات قيمة تجاوزت و المصرية السوق في صكوك اصدار أكبر

 في أخرى ألسواق خدماتها تقديم مع المصري الثابت الدخل أدوات سوق في أساسي بشكل خدماتها تقدم التى  السندات في للوساطة كابيتال مصر
 .وأفريقيا األوسط الشرق منطقة

 www.misrcapital.com موقعنا اإللكتروني  زيارة لمزيد من المعلومات، يرجى
 
 
 


