ثروة كابيتال تطرح أول صندوق نقدي لثروة لتأمينات الحياة
تحت إدارة مصر كابيتال وبالتعاون مع ثروة ﻹدارة اﻻستثمارات
بحجم مبدئي  100مليون جنيه
أعلنت اليوم شركة ثروة كابيتال لﻼستثمارات المالية ش.م.م ،(SRWA.CA) .طرح أول صناديقها اﻹستثمارية في
سوق صناديق أدوات الدخل الثابت من خﻼل شــركة ثروة لتأمينات الحياة بإسم "صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات
الحياة النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي" وذلك تحت إدارة شركة مصر كابيتال ،الذراع
اﻹستثماري لبنك مصر والشركة الرائدة في مجال إدارة صناديق اﻻستثمار ومحافظ اﻷوراق المالية في السوق المصري،
وبالتعاون مع شركة ثروة ﻹدارة اﻻستثمارات ،بحجم مبدئي  100مليون جنيه مصري.
ويعد ذلك تكليﻼً للتعاون والتحالف المثمر والمستمر بين كل من ثروة كابيتال القابضة لﻼستثمارات المالية وشركاتها
التابعة وشركة مصر كابيتال في ضوء استراتيجية التحالف القائمة على دعم وثقل سوق رأس المال المصري وذلك من
خﻼل تقديم أحدث اﻷدوات التمويلية للمؤسسات من جهة وتقديم أوعية إدخارية وإستثمارية لﻸفراد والمؤسسات من
جهة أخرى ،باﻹضافة إلي تلبية الطلب المتزايد علي الصناديق النقدية في السوق المصري.
وصرح اﻷستاذ أيمن الصاوى ،رئيس القطاع المالي بمجموعة ثروه كابيتال ،قائﻼً" :نطلق اليوم أحدث الصناديق
اﻹستثمارية في سوق صناديق أدوات الدخل الثابت لشركة ثروة لتأمينات الحياة .ويعد هذا الصندوق هو أول اﻷوعية
اﻻستثمارية التي تطلقها المجموعة  .و يأتي هذا الصندوق في سياق التوجه اﻻستراتيجي للمجموعة نحو التوسع في
تقديم اﻷوعية اﻻستثمارية الجذابة والمناسبة لجميع فئات العمﻼء من أفراد ومؤسسات ومواكبة التغيرات والتطورات
الجارية في نمو الطلب علي اﻷوعية اﻹدخارية المتنوعة ،مشيرا ً إلى تمتع هذا الصندوق بالعديد من المميزات التي تتناسب
مع شريحة واسعة من العمﻼء.
وأضاف اﻷستاذ أيمن الصاوى ":أننا نستهدف من خﻼل هذا الصندوق تقديم وعاء ادخاري واستثماري لﻸفراد
والمؤسسات لتعظيم العائد اﻹستثماري وتخفيض مخاطر اﻻستثمار المرتبطة باﻹضافة إلى توفير السيولة النقدية اليومية
للعمﻼء من الشركات واﻷفراد عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على اﻷموال المستثمرة في الصندوق من خﻼل
سياسة استثمارية رشيدة"
هذا وقد صرح اﻷستاذ خليل البواب ،الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال" ،إن الصندوق سيتيح اﻻكتتاب والشراء
واﻻسترداد اليومي في وثائق اﻻستثمار التي يصدرها من خﻼل كل من شركة مصر كابيتال وشركة مصر كابيتال للوساطة
في السندات ،وسيتم إستثمار أصول الصندوق في أدوات مالية نقدية عالية السيولة القصيرة والمتوسطة اﻷجل مثل
أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والشركات والصكوك والشهادات التي يصدرها البنك المركزي المصري واتفاقيات
إعادة الشراء ووثائق صناديق أسواق النقد اﻻخرى بمتوسط اجال استحقاق ﻻ يتعدي  150يوم ".كما اضاف سيادته أن
هذا الصندوق هو تكمله للشراكة المستمره مع مؤسسه ثروه كابيتال في تطوير سوق أدوات الدين المصري".
انتهى—

نبذة عن ثروة كابيتال
ثروة كابيتال القابضة لﻺستثمارات المالية ش.م.م ) (SRWA.CAمجموعة رائدة فى تقديم الحلول والخدمات التمويلية حيث تتولى إدارة مجموعة
من الشركات تقدم من خﻼلها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية .تتبنى ثروة كابيتال منهجا مبتكرا لضمان تقديم خدماتها
بأعلى جودة في مجاﻻت التمويل والتأمين وبأسهل إجراءات وصوﻻ الي قطاع عريض من السوق .عن طريق شركة كونتكت للتمويل التي تقدم
برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة ، ،إضافة الى برامج التمويل العقاري
والتشطيب من خﻼل كونتكت للتمويل العقاري ،وبرامج التمويل التجاري من خﻼل شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلى وكونتكت التخصيم .
كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خﻼل شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة .باﻹضافة الى كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق فى
مصر فى مختلف المجاﻻت.شركة ثروة كابيتال القابضة لﻺستثمارات المالية ش.م.م .مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية .لمزيد من
المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا اﻹلكتروني www.sarwa.capital

نبذة عن مصر كابيتال
شركة مصر كابيتال ش.م.م هي الذراع اﻻستثماري لبنك مصر ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة  ٤،٢مليار جنيه مصري ،وتمتلك الشركة أصول
ومساهمات تتعدى قيمتها  ٢مليار دوﻻر و تقدم خدمات استثمارية في مجاﻻت إدارة اﻷصول من صناديق ومحافظ استثمار في اﻷسهم ،واﻷسهم
اﻹسﻼمية ،والمتوازنة ،وحماية رأس المال ،والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت .وتبلغ حجم اﻻصول التى تديرها مصر كابيتال لعمﻼئها أكثر
من  ٢٧مليار جنية مصري وتعد مصر كابيتال أكبر مدير لصناديق اﻻستثمار بالسوق المصري ،كما تقدم خدمات اﻻستثمار المباشر فى مجاﻻت
متعددة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية والتأجير التمويلي والقطاع العقاري والبتروكيماويات كما ان مصر كابيتال تحتل مركز الريادة في تقديم
الخدمات اﻻستشارية والحلول المالية المتكاملة لخدمات بنوك اﻻستثمار و باﻷخص في أدوات الدين حيث قامت بتنفيذ أكبر إصدار سندات توريق و
أكبر اصدار صكوك في السوق المصرية و تجاوزت قيمة اﻻصدارات التى نفذتها مصر كابيتال ٩مليار جم وأخيرا ً قامت الشركة بتأسيس شركة
مصر كابيتال للوساطة في السندات التى تقدم خدماتها بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها ﻷسواق أخرى في
منطقة الشرق اﻷوسط وأفريقيا.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا اﻹلكتروني www.misrcapital.com

