
مصر لتأمینات الحیاة النقدي للسیولةفتح باب الشراء واالسترداد في وثائق صندوق استثمار شركة
مصريجنیھملیون471الصندوقحجملیتعدىمرات،4.7االكتتابتغطیةبعدالمصريبالجنیھ

2021یونیو–فيالقاھرة

الحیاة النقديعن فتح باب الشراء في وثائق صندوق شركة مصر لتأمیناتأعلنت شركة مصر كابیتال، الذراع االستثماریة لبنك مصر،
المعلن عنھ مسبًقانجاح الشركة في تغطیة االكتتاب بحجم یفوق المبلغ المستھدفللسیولة بالجنیھ المصري ذو العائد الیومي التراكمي بعد

معدلوھومصري،جنیھملیون471یتعدىنقديمبلغإلىالصندوقاستثماروثائقفياالكتتابحجموصلحیثجنیھ،ملیون100وھو
المستھدف.الحجممنمرات4.7

باإلقبال الذي شھده أولالمنتدب التنفیذي لشركة مصر لتأمینات الحیاة عن سعادتھوفي ھذا السیاق عبر الدكتور أحمد عبد العزیز، العضو
لتأمینات الحیاة. وأضافیعكس الثقة والمكانة الرائدة التي تحظى بھا شركة مصروعاء استثماري تطلقھ شركتھ في سوق رأس المال، والذي

تسھل لكافة شرائح المجتمعونظم تكنولوجیة متطورة بالتعاون مع شركة مصر كابیتالأن الشركة في المراحل النھائیة من إطالق بنیة تحتیة
القاھرة واإلسكندریةالیومي في وثائق الصندوق من خالل بعض أفرع الشركة فيإدارة النقدیة واالدخار اآلمن من خالل الشراء واالسترداد

الحكومة المصریة في دعم الشمول المالي.ومحافظات بشمال وجنوب صعید مصر، مما یتماشى مع جھود

المستھدفالحجممنمرات4.7الصندوقتغطیةأنكابیتال،مصرلشركةالمنتدبوالعضوالتنفیذيالرئیسالبوابخلیلأشارجانبھومن
ضوء حالة النمو التيالمؤسسات العاملة في مصر واألفراد على حد سواء، فيیعكس اإلقبال الواسع من جانب قاعدة عریضة ومتنوعة من

للتعافيجائحة فیروس كورونا المستجد خالل الفترة الماضیة، واتجاھھیشھدھا سوق رأس المال مؤخًرا مع تعافي االقتصاد من تحدیات
األسواق الناشئة والمبتدئة.والعودة لمعدالت النمو التي تعد من األعلى على مستوى

المجتمع إلى صنادیقفي تبسیط وتیسیر وصول العمالء األفراد من كافة شرائحوأشاد خلیل البواب بجھود الھیئة العامة للرقابة المالیة
أصدرت الھیئة تلكبتلقي االكتتاب والشراء واالسترداد الكترونًیا، حیثاالستثمار وذلك من خالل السماح للشركات العاملة في السوق

الوصولالمجالفيالعاملةللشركاتیتیحمما،1992لسنة)95(رقمقانونألحكاموفًقاالماضيالعاممنتصفالدوريكتابھافيالقرارات
مؤٌمنة لھذاوأضاف أن مصر كابیتال تعمل حالًیا على توفیر بنیة تكنولوجیةلقاعدة أكبر المستثمرین وھو ما یساھم في زیادة عمق السوق.

الغرض.

إدارة السیولة أو االدخارللسیولة بالجنیھ المصري تم تأسیسھ لتلبیة احتیاجاتیذكر أن صندوق استثمار شركة مصر لتأمینات الحیاة النقدي
األجل مثل أدوات الدینفي أدوات مالیة نقدیة عالیة السیولة قصیرة ومتوسطةلكافة شرائح المجتمع من خالل وسیلة مرنة وآمنة تستثمر

إعادة الشراءیصدرھا البنك المركزي المصري، باإلضافة إلى اتفاقیاتالصادرة عن الحكومة والشركات والصكوك والشھادات التي
یوماَ.150یتعدىالاستحقاقآجالبمتوسطاالخرىالنقدأسواقصنادیقووثائق

--انتھى--

نبذة عن شركة مصر لتأمینات الحیاة

25من أكثروتقدمالسوقیة؛والحصةالمالورأسالحجمحیثمنالمصريالسوقفيالحیاةتأمیناتفيمتخصصةشركةأكبرھي)،MLI(الحیاةلتأمیناتمصرشركة

مصرفيحیاةتأمیناتشركةأقدموھيالمصریة،األھلیةالتأمینشركةاسمتحت1900عامفيالحیاةلتأمیناتمصرشركةوتأسستواستثمار.وادخارتأمینوثیقة
إلىالحكومیةالشركاتفيالحیاةتأمیناتأنشطةكافةنقلقراربعد،2010عامفيالحیاةلتأمیناتمصرشركةاسمھاوصارإفریقیا.وشمالاألوسطالشرقومنطقة

قطاع األعمال العام.التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمین، إحدى شركات وزارةشركة واحدة. وشركة مصر لتأمینات الحیاة ھي إحدى الشركات

(bestمندولًیاالحیاةلتأمیناتمصراعتمادتممختلفة.اقتصادیةقطاعاتفيتستثمرجنیھملیار28منبأكثرالشركةاستثماراتوتقدر (A.M.علىالرابعةللسنة
بأكثرواسعةعمالءقاعدةتخدمالبنكي؛التامینفروعبخالففرًعا150إلىتصلمصرأنحاءجمیعفيفروعشبكةأكبرالشركةتمتلكذلك،إلىوباإلضافةالتوالي.



المصري،األھليالبنكمعنوعھامنبنكيتأمیناتفاقیةأولالشركةوقعت،2020عاموفيومؤسسات.شركات1000منوأكثرعلیھمؤمنفرديعمیلملیون4.5من
من نوعھا.من خالل إطالق وثیقة "معاش بكره" وھي وثیقة تقاعد فریدةحیث لعبت دوًرا أساسًیا في نشر الشمول المالي في مصر

نبذة عن مصر كابیتال

تعد أكبر مدیر لصنادیق االستثمار بالسوق المصريمصر، وھي الشركة الرائدة في عدة مجاالت استثماریة حیثشركة مصر كابیتال ش.م.م. ھي الذراع االستثماري لبنك
واألسھماألسھم،فياستثمارومحافظصنادیقمناألصولإدارةمجاالتفياستثماریةخدماتالشركةوتقدممصري،جنیھملیار30تتعدىمدارةأصولبقاعدة

في السندات عبر شركة مصر كابیتال للوساطة التى تقدمالنقدیة وأدوات الدخل الثابت. وتم إضافة نشاط الوساطةاإلسالمیة، والمتوازنة، وحمایة رأس المال، والسیولة
وأفریقیا.مع تقدیم خدماتھا ألسواق أخرى في منطقة الشرق األوسطخدماتھا بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري

التمویلي،والتأجیرالمالیة،والتكنولوجیاالبنوكتشملعدیدةمجاالتفيمصريجنیھملیار12قیمتھاتتعدىومساھماتمباشرةاستثماراتمحفظةالشركةوتمتلك
والقطاع العقاري، والبتروكیماویات.

في مجال أدوات الدین حیث قامت بتنفیذوالحلول المالیة المتكاملة لخدمات بنوك االستثمار وبالتحدیدوتحتل مصر كابیتال مركز الریادة في تقدیم الخدمات االستشاریة
المصري.كبرى صفقات إصدار سندات توریق وإصدار صكوك في السوق

لالستفسارات اإلعالمیة یرجى التواصل مع:
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