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، 9201 سبتمبر 30في  لتسعة أشهر المنتهيةاعن المجمعة عمال األثروة كابيتال تعلن عن نتائج   

  مليون جنيه 280 ة إلىالمجمع صافي األرباحنمو 

العام الماضين نفس الفترة ع %13بنسبة   

 

 2019 نوفمبر 14القاهرة في 

 میدتة فى دبئثاال، الشررررثرو (SRWA.CA)أعلنت اليوم شررررثرو  ثاب راليااق الةالإلررررو لت ررررايةاشام الةاليو   م م  

اعن  ،2019  ررررراةرث 30عن ناائج األعةاق الةجةعو عن الفاثب الةناهيو في في مصررررث،  یلیوالتما ممادلخاا اقلحلا

مليون جم  248ـررررل مةاشنو %13مليون جم اذلك لنسرو نةو  280حةوق األقليو لةيةو خصم لعد  األشلاحتحةيق صافي 

  2019في 

 :ألثز الةؤشثام الةاليو

مةاشنو لنفس الفاثب  %13مليون جم لنسرو  280إلى  2019لـ  الاسعو أشهث األالىنةو صافي األشلاح في  •

 2018لـ

مةاشنو % 12لنسرو  2019لـ  الاسعو أشهث األالىفي ملياش جم  6,4نةو إجةالي الةحفظو الاةویليو إلى  •

 2018ـلنفس الفاثب ل

 2019لـ  الاسعو أشهث األالىفي  % 21العائد على ماو ط حةوق الةساهةين معدق  •

 2019لـ  نصف األاقعن ال %6معدق العائد على ماو ط األصوق  •

 —انتهى—

 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال ب:

 المركز الرئيسي

 مرليوناشاشع ش 7

 الاحثیث، الةاهثب

+225757775 
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 نبذة عن ثروة كابيتال

إدارة  لىوتت ثحي يليةولتما تمادلخوا وللحلا ميدتق فى دةئرا عةومجم  (SRWA.CA) لإلستتتتثمارات المالية ش.م.م لقابضةا لكابيتا روةث

 ميدتق نلضما رامبتك منهجا لكابيتا روةث تتبنى.   يليةولتما تمادلخوا تلمنتجاا نم متكاملة عةومجم خاللها نم دمتق تكارلشا نم عةومجم

 راتلسياا راءش ليولتم عةومتن يليةوتم مجراب ميدتق فى واتلسنا دارم على دةيارلا لها ظحف مما راءاتجإ لسهوأ مةدخ ودةج بأعلى ماتهادخ

 نم رةلمعما لسلعا ليوتم مجرابو بيطللتش تنتكوك نامجرب زتمي لىا ضافةإ راتلسياا  طلتقسي تنتكوك مجراب يقطر نع لمستعملةوا دةيدلجا

وخدمات التأمين من خالل شتتتتتتتركتي ثروة  يلىولتما رللتأجي سبلَْ كةرش لخال نم رةلصغيا تكارلشا ليوتم مجرابو Getgo شبكة لخال

  .تلمجاالا فمختل فى رمص فى يقورلتا داتلسن درمص ركبأول و أ نهاوك لىا ضافةللتأمين وثروة لتأمينات الحياة، باإل

  ت، يرجىلمزيد من المعلوما ثروة كابيتال القابضتتة لإلستتتثمارات المالية ش.م.م. مرخصتتة وخاضتتعة للهيئة العامة للرقابة المالية. شتتركة

 www.sarwa.capital زيارة موقعنا اإللكتروني 
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