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جنيه مليار ٫٨١ مةيبق قیالثالثون لسندات التور الثاني و تغلق اإلصدار كابيتالثروة   
 

 ٢٠١٩ دیسمبر ١4القاهرة في 

ال ج وعة الرائدي في ت ديم الحلوا  ،(SRWA.CA) ..م.مشرررررروة كربي ول يللا ال ل سرررررة لالرررررلش ل ا  ال للية  اليوم أعلنت 

 ال صد ي من شروة كربي لللو يق، بذلك لسندا  اللو يق الشلني بالشالكونلاصدا  بالخدمل  الل ويلية في مصر، عن إغالقهل 

 ٣ علىم س ة  نيهج ل يمل ١٫٨لاصدا   لغت  ةيالش ي ة بذلك   ي ة إج لل اللل عة ب بشرولتهل لل سيط السيل ا  ل حفظة وونلكت

  .شهرا ٥٩ب ١٣ نيشرائح  آجلا مخللفة تلرابح  

 .إصردا  ٢٨  عدد جنيه مليل  ١٩ من ي رب مل الى لللو يق كربي شرروة  هل قلمت اللي اإلصردا ا  قي ة بصرلت اإلصردا  ب هذا

                   .العلئد  خالف طرحهل تم اللى االصدا ا   هقي من جنيهلمليل   ١٣ي رب من  ل لان الشروه قلمت  سداد  لذور ل بالجدير

بهو مليعكس ال كلنة الللي تل لع  هل إصدا ا   ،البنوكب ال ؤلسل  ال لليةمن بقد شهد اإلصدا  طلبلً قويل من قبل ال سلش رين 

 في قيعلى مدا  السررنوا  وونهل أبا بأوبر مصررد  لسررندا  اللو  لدييلررندا  اللو يق الخلصررة  شررروة كربي باللي ولن لهل الر

  .سوق ال لا ال صري  مخللف ال جلال 

ول من  قلم، و ل بضلمن اللغطية مربج اإلولللباإلصدا  ب رياإلولللب قد قلمت  دب  مد ةيبتغط جيأن شروة كربي للرب بيذور

بشررل ك في ضرر لن   اإلولللب لربيج بضرر لن  مصررر بالبنك العر ي ارفري ي الدبلي بشررروة مصررر ال للية لالررلش ل ا  نك 

 دب   ةينلالررررررلشررررررل ا  ال لنو ةيقلمت العر ب، بالبنك ال صررررررري الخليجي البنك ارهلي ال لحدالبنك اللجل ي الدبلي باللغطية 

  .قياللو  ةيال سلشل  ال لنونى لع ل

 ال سرررلش رين  ب خدمة اإلئل لني فيشررررائح اإلولللب من قبل شرررروة الشررررق اربلرررط لللصرررن فيبقد طرحت السرررندا   لصرررن

MERISد جل  شررررائح اإلصررردا  في، بتم تصرررن  (A, AA, AA+)  سرررندا ل ةئل لنياال ل لصرررنيفالأعلى  من يعد بهو مل 

  .في السوق ال صري اللو يق

 لضيه من تنويع خالا السنوا  ال نفلخر  للنجلح الذى تم انجل ه، قلئالً: " ئيس ال طلع ال للى لل ج وعهبقد علق أي ن الصلبي، 

نفسه، بفي الوقت لللربيج بض لن اإلولللب ربا مري.  نوك بمؤلسل  مللية جديدي حيث تم انس لم الل ويل لل ج وعه  صلد م

تطو  هلمل   ل يسلهم فى تع يق لوق ادبا  الدخل الشل ت  يعدلسندا  مؤخراً  باجلً من قبل ال صد ين بهو مل لوق ايل ى   دأف د 

بذلك  لللعلبن مع ولفة الجهل  ال عنية بشرولء النجلح إلزالة شلنوي السوق ال، باللي تعلبر البداية لل رحلة ال  بلة للفعيل فى مصر

 لوق كلنوي نشط ردبا  الدخل الشل ت". اللي تحوا دبن بجودال عوقل  باللحديل  

 — انتهى —

 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال ب:

 المركز الرئيسي

 مبليونلشل ع ش 7

 اللحرير، ال لهري
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 نبذة عن ثروة كابيتال

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

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

  مجراب يقطر نع لمستعملةوا دةيدلجا راتلسياا راءش ليولتم عةومتن يليةوتم مجراب ميدتق فى واتلسنا دارم على دةيارلا لها ظحف مما راءاتجإ لسهوأ

 رةلصغيا تكارلشا ليوتم مجرابو Getgo شبكة لخال نم رةلمعما لسلعا ليوتم مجرابو بيطللتش تنتكوك نامجرب زتمي لىا ضافةإ راتلسياا  طلتقسي تنتكوك

 درمص ركبأول و أ نهاوك لىا ضافةوخدمات التأمين من خالل شتتتتتتتركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة، باإل يلىولتما رللتأجي سبلَْ كةرش لخال نم

  .تلمجاالا فمختل فى رمص فى يقورلتا داتلسن

زيارة موقعنا   لمزيد من المعلومات، يرجى ثروة كابيتال القابضتتتتة لإلستتتتتثمارات المالية ش.م.م. مرخصتتتتة وخاضتتتتعة للهيئة العامة للرقابة المالية. شتتتتركة

 www.sarwa.capital اإللكتروني 
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