
 

  
  
  
  
 

أضعاف  3فى تغطيه االكتتاب وثروة كابيتال نجاح شركة مصر كابيتال 
 النقديصندوق استثمار ثروة لتأمينات الحياة فى  الحجم المستهدف

  يومياَ واالسترداد الشراء باب وفتح اليومي
  

 ،(SRWA.CA) .م.م.ش ةثروة كابيتال لالستثمارات الماليمصر كابيتال ش.م.م. وشركة شركة  أعلنت
صندوق استثمار شركة فى وثائق بدًا من اليوم عن فتح باب تلقى طلبات الشراء و االسترداد يوميًا 

 ترخيص الهيئة( التراكمي اليوميذو العائد  المصريللسيولة بالجنية  النقديثروة لتأمينات الحياة 
حيث فتح باب االكتتاب في وثائق استثمار  )29/12/2020بتاريخ  816العامة للرقابة المالية رقم 

و نجحت مائة مليون جنية مصري  مستهدفبحجم  2021يناير  24الصندوق يوم االحد الموافق 
ا جهات مبصفتهو شركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات ش.م.م. شركة مصر كابيتال ش.م.م. 

جنيه  298،034،235 فى تغطية ثالثة أضعاف الحجم المستهدف لالكتتاب بمبلغ االكتتابتلقى 
خالل عشرة أيام فقط  وهو الحد األدنى لفترة فتح باب االكتتاب قانونًا و غلق باب االكتتاب و مصرى

 .2021فبراير  3يوم األربعاء الموافق ذلك فى 
  

ثروة كابيتال  منلتحالف المثمر والمستمر بين كل للتعاون وا النقدي تكليالً الصندوقوياتي هذا 
مصر كابيتال وذلك في ضوء استراتيجية  شركةالتابعة و وشركاتهاالقابضة لالستثمارات المالية 

من خالل تقديم أحدث األدوات التمويلية للشركات وثقل سوق رأس المال المصري  لدعمالتحالف 
 تلبيةباإلضافة إلي  من جهة أخرى،لمؤسسات اولألفراد  وإستثمارية إدخارية أوعية تقديمومن جهة 

  .المصري السوق في النقدية الصناديق علي ديالمتزا الطلب
  
أول إطالق ب " نفتخر ، قائالً:كابيتال ثروه ، رئيس القطاع المالي بمجموعةأيمن الصاوى األستاذ صرحو

وذلك استكماالً لريادتها في تقديم الخدمات المالية مجموعة ال وعية االستثمارية التي تطلقهااأل
نمو الطلب علي في ومسايرة التغيرات والتطورات الجارية  فراد وشركاتالعمالء من أ لجميع فئات

الصندوق بالعديد من المميزات التي تتناسب مع تمتع هذا إلى  ، مشيرًااألوعية اإلدخارية المتنوعة
 شركة مصر كابيتال، الذراع االستثماري لبنك مصركما اضاف الصاوي  ان  .شريحة واسعة من العمالء

، ضمن كمساعد مدير استثمار بالتعاون مع شركة ثروة إلدارة االستثمارات إدارة الصندوق ستتولي
العديد من األدوات التمويلية  سينتج عنهااستراتيجية التحالف القائمة بين الكيانين والتي 

  .واالستثمارية خالل الفترة المقبلة
  
   

نجاح الشركة فى اطالق إن  ،كابيتال مصرشركة ل التنفيذي الرئيس ،األستاذ خليل البواب صرحوقد  هذا
فى اختراق نشاط تلقى نجحت  فقداالستثمار صناديق الشركة فى مجال  ريادةيرسخ الصندوق هذا 

أضعاف الحجم  3مصر كابيتال تغطية الصندوق مجموعة استطاعت حيث  قوةاالكتتاب بكل 
تلقى طلبات الشراء منذ اليوم فتح باب  سيتمالمستهدف فى أقل فترة اكتتاب مسموح بها قانونًا و 

 و االسترداد فى وثائق الصندوق يوميًا من خالل شركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات ش.م.م.
بدورها كمدير استثمار للصندوق اعتمادًا على فريق  بالقيام ش.م.م. كابيتال شركة مصرتقوم  كما

 . فى هذا المجال مشهود لهاات متفردة بخبربثقة العمالء المدعومة عمل متميز يتمتع 
  

  —انتهى
   



 

  
  
 
 
 

 كابيتال ثروة عن نبذة
 ثحی یلیةولتما تمادلخوا وللحلا میدتق فى دةئراال عةومجمال  (SRWA.CA) م.م.ش المالية لإلستثمارات لقابضةا لكابیتا روةث

 لكابیتا روةث تتبنى. والتأمينية یلیةولتما تمادلخوا تلمنتجاا نم متكاملة عةومجم اهخالل نم دمتق تكارلشا نم عةومجم إدارة لىوتت
. السوق من عريض قطاع الي وصوال راءاتجإ لهسبأو والتأمين التمويل مجاالت في ودةج بأعلى اهماتدخ میدتق نلضما رامبتك جاهمن

 مجرابو لمستعملةوا دةیدلجا والمركبات راتلسیاا راءش لیولتم عةومتن یلیةوتم مجراب ثروة تقدم للتمويل، كونتكت شركة طريق فعن
 التجاري التمويل مجرابو العقاري، للتمويل كونتكت خالل من بیطلتشوا العقاري التمويل برامج لىا ضافةإ ، رة،لمعما لسلعا لیوتم
 شركتي خالل من التأمين خدمات ثروة تقدم كما.  التخصيم وكونتكت یلىولتما رلتأجیا كونتكت الشقيقة شركاتها لخال نم

  .تلمجاالا فمختل فى رمص فى یقورلتا داتلسن درمص ركبوأ أول اهنوك لىا ضافةباإل. الحياة لتأمينات وثروة للتأمين ثروة
  . المالية للرقابة العامة للهيئة وخاضعة مرخصة. م.م.ش المالية لإلستثمارات القابضة كابيتال ثروة شركة

 www.sarwa.capitalموقعنا اإللكتروني  زيارة لمزيد من المعلومات، يرجى
 

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

 ومحافظ صناديق من األصول إدارة مجاالت في  استثمارية خدمات تقدم و دوالر مليار ٢ قيمتها تتعدى ومساهمات أصول الشركة
 حجم وتبلغ. الثابت الدخل وأدوات النقدية والسيولة المال، رأس وحماية والمتوازنة، اإلسالمية، واألسهم األسهم، في استثمار
 بالسوق االستثمار لصناديق مدير أكبر كابيتال مصر وتعد مصري جنية مليار ٢٧ من أكثر لعمالئها كابيتال مصر تديرها التى االصول

 والقطاع التمويلي والتأجير المالية والتكنولوجيا البنوك تشمل متعددة مجاالت فى المباشر االستثمار خدمات تقدم كما المصري،
 المتكاملة المالية والحلول االستشارية الخدمات تقديم  في الريادة مركز تحتل كابيتال مصر ان كما والبتروكيماويات العقاري

 السوق في صكوك اصدار وأكبر توريق سندات إصدار أكبر بتنفيذ قامت حيث الدين أدوات في باألخص و االستثمار بنوك لخدمات
 كابيتال مصر شركة بتأسيس الشركة قامت وأخيرًا جم مليار 13حوالى  كابيتال مصر نفذتها التى االصدارات قيمة و المصرية

 خدماتها تقديم مع المصري الثابت الدخل أدوات سوق في أساسي بشكل خدماتها تقدم التى ش.م.م. السندات في للوساطة
  .وأفريقيا األوسط الشرق منطقة في أخرى ألسواق
 لهيئةلرقابة ا وخاضعة مرخصةللوساطة فى السندات س.م.م. شركات و شركة مصر كابيتال . م.م.ش مصر كابيتال شركة
  . المالية للرقابة العامة

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


