فتح باب الشراء واالسترداد في وثائق صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للسيولة
بالجنيه المصري بعد تغطية االكتتاب  4.7مرات ،ليتعدى حجم الصندوق  471مليون جنيه مصري
القاهرة في – يونيو 2021
أعلنت شركة مصر كابيتال ،الذراع االستثمارية لبنك مصر ،عن فتح باب الشراء في وثائق صندوق شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي
للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي بعد نجاح الشركة في تغطية االكتتاب بحجم يفوق المبلغ المستهدف المعلن عنه مسبقاً
وهو  100مليون جنيه ،حيث وصل حجم االكتتاب في وثائق استثمار الصندوق إلى مبلغ نقدي يتعدى  471مليون جنيه مصري ،وهو معدل
 4.7مرات من الحجم المستهدف.
وفي هذا السياق عبر الدكتور أحمد عبد العزيز ،العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة عن سعادته باإلقبال الذي شهده أول
وعاء استثماري تطلقه شركته في سوق رأس المال ،والذي يعكس الثقة والمكانة الرائدة التي تحظى بها شركة مصر لتأمينات الحياة .وأضاف
أن الشركة في المراحل النهائية من إطالق بنية تحتية ونظم تكنولوجية متطورة بالتعاون مع شركة مصر كابيتال تسهل لكافة شرائح المجتمع
إدارة النقدية واالدخار اآلمن من خالل الشراء واالسترداد اليومي في وثائق الصندوق من خالل بعض أفرع الشركة في القاهرة واإلسكندرية
ومحافظات بشمال وجنوب صعيد مصر ،مما يتماشى مع جهود الحكومة المصرية في دعم الشمول المالي.
ومن جانبه أشار خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال ،أن تغطية الصندوق  4.7مرات من الحجم المستهدف
يعكس اإلقبال الواسع من جانب قاعدة عريضة ومتنوعة من المؤسسات العاملة في مصر واألفراد على حد سواء ،في ضوء حالة النمو التي
يشهدها سوق رأس المال مؤخرً ا مع تعافي االقتصاد من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد خالل الفترة الماضية ،واتجاهه للتعافي
والعودة لمعدالت النمو التي تعد من األعلى على مستوى األسواق الناشئة والمبتدئة.
وأشاد خليل البواب بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تبسيط وتيسير وصول العمالء األفراد من كافة شرائح المجتمع إلى صناديق
االستثمار وذلك من خالل السماح للشركات العاملة في السوق بتلقي االكتتاب والشراء واالسترداد الكترونيًا ،حيث أصدرت الهيئة تلك
القرارات في كتابها الدوري منتصف العام الماضي وف ًقا ألحكام قانون رقم ( )95لسنة  ،1992مما يتيح للشركات العاملة في المجال الوصول
لقاعدة أكبر المستثمرين وهو ما يساهم في زيادة عمق السوق .وأضاف أن مصر كابيتال تعمل حاليًا على توفير بنية تكنولوجية مؤمٌنة لهذا
الغرض.
يذكر أن صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري تم تأسيسه لتلبية احتياجات إدارة السيولة أو االدخار
لكافة شرائح المجتمع من خالل وسيلة مرنة وآمنة تستثمر في أدوات مالية نقدية عالية السيولة قصيرة ومتوسطة األجل مثل أدوات الدين
الصادرة عن الحكومة والشركات والصكوك والشهادات التي يصدرها البنك المركزي المصري ،باإلضافة إلى اتفاقيات إعادة الشراء
ووثائق صناديق أسواق النقد االخرى بمتوسط آجال استحقاق ال يتعدى  150يوما َ.

--انتهى--

نبذة عن شركة مصر لتأمينات الحياة
شركة مصر لتأمينات الحياة ( ،)MLIهي أكبر شركة متخصصة في تأمينات الحياة في السوق المصري من حيث الحجم ورأس المال والحصة السوقية؛ وتقدم أكثر من 25
وثيقة تأمين وادخار واستثمار .وتأسست شركة مصر لتأمينات الحياة في عام  1900تحت اسم شركة التأمين األهلية المصرية ،وهي أقدم شركة تأمينات حياة في مصر
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وصار اسمها شركة مصر لتأمينات الحياة في عام  ،2010بعد قرار نقل كافة أنشطة تأمينات الحياة في الشركات الحكومية إلى
شركة واحدة .وشركة مصر لتأمينات الحياة هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين ،إحدى شركات وزارة قطاع األعمال العام.
وتقدر استثمارات الشركة بأكثر من  28مليار جنيه تستثمر في قطاعات اقتصادية مختلفة .تم اعتماد مصر لتأمينات الحياة دوليًا من .best) (A.Mللسنة الرابعة على
التوالي .وباإلضافة إلى ذلك ،تمتلك الشركة أكبر شبكة فروع في جميع أنحاء مصر تصل إلى  150فرعًا بخالف فروع التامين البنكي؛ تخدم قاعدة عمالء واسعة بأكثر

من 4.5مليون عميل فردي مؤمن عليه وأكثر من  1000شركات ومؤسسات .وفي عام  ،2020وقعت الشركة أول اتفاقية تأمين بنكي من نوعها مع البنك األهلي المصري،
حيث لعبت دورً ا أساسيًا في نشر الشمول المالي في مصر من خالل إطالق وثيقة "معاش بكره" وهي وثيقة تقاعد فريدة من نوعها.

نبذة عن مصر كابيتال
شركة مصر كابيتال ش.م.م .هي الذراع االستثماري لبنك مصر ،وهي الشركة الرائدة في عدة مجاالت استثمارية حيث تعد أكبر مدير لصناديق االستثمار بالسوق المصري
بقاعدة أصول مدارة تتعدى  30مليار جنيه مصري ،وتقدم الشركة خدمات استثمارية في مجاالت إدارة األصول من صناديق ومحافظ استثمار في األسهم ،واألسهم
اإلسالمية ،والمتوازنة ،وحماية رأس المال ،والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت .وتم إضافة نشاط الوساطة في السندات عبر شركة مصر كابيتال للوساطة التى تقدم
خدماتها بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها ألسواق أخرى في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
وتمتلك الشركة محفظة استثمارات مباشرة ومساهمات تتعدى قيمتها  12مليار جنيه مصري في مجاالت عديدة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية ،والتأجير التمويلي،
والقطاع العقاري ،والبتروكيماويات.
وتحتل مصر كابيتال مركز الريادة في تقديم الخدمات االستشارية والحلول المالية المتكاملة لخدمات بنوك االستثمار وبالتحديد في مجال أدوات الدين حيث قامت بتنفيذ
كبرى صفقات إصدار سندات توريق وإصدار صكوك في السوق المصري.
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