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لتمويل اإلستهالكي في مصرلتحصل على أول ترخيص  كابيتالثروة أكبر الشركات التابعة ل "كونتكت للتمويل"  
 

 2020  أبريل 25القاهرة في 

، الاجاوعر ال ائدا في تضديم الحلول (SRWA.CA)  ..م.مشررر ثر ة كا ثتاي تل الضتالرررر لراررر ماتيا  الاتلير  اليوم أعلنت 

، قد حصرلت عل  أكل أن شر ثر ثوت تت لل اوي،، أثر  شر ثر تتا ر كالاياا ال اويلي للاجاوعركالخدمت  ال اويلير في مصر ، 

ال تمر من قر، الكيئر  الجديد ت خيص لازاكلر تشرت  ال اوي، اسار كيثي في مصر  ك لح تحت م لر قتتون ال اوي، اسار كيثي

 .لل قتار الاتلير

كل منصرر م خصرصرر في أل كتتأاري ر منا   ثوت تت لل اوي، شر ثر يائدا في تضديم خدمت  ال اوي، اسار كيثي في مصر  ك لح دكت 

ال ريتيا  شر ا   أثر  مضدم لخدمت  تاوي،   دهتل صرر  ا ، 2001عتم ال اوي، اسار كيثي ل ضدم خدمت  تاوي، ال ريتيا  لرف ا   

ثوت تت كشر ثتتكت كتضدم كاريتيا  النض،. اال ثوب  ل ريتيا  الجديدا كالا ر  الر من اريتيا   اخدمت  تاوي، كمنكت ،  في ال رو 

تاوير، ال ررررل   ك كمنكرت ال اوير، ال ضرتيت، تاوير، ال شررررليررت  كالل   الانزلي،خ ى األان جرت  تاويليرر ال رديرد من الال رتا رر 

كقد  شر ثر ثوت تت لل أيي  ال اويلي كثوت تت لل خصريم.ث، من   اسار كيثير، اتسارتفر ىل  خدمت  ال اوي، ال جتيت عن   ي 

احل ر ا  كن ح رتب ال اوي، ال ضتيت، ك ،مليتي ينيه منا تأاري ركت 20ىل   الغ حجم ال اوي، اسار كيثي الاضدم من شر ثر ثوت تت

 .2019تكتير عتم في مليتي ينير ك لح  5،5لت ىل  تاويلير قتئار كص

تحو   هتمرام، االح خلوا  ي لالشرك الاتاري ملل   قد أق   الكيئر ال تمر لل قتار الاتلير ال ا، اضتتون ال اوي، اسار كيثي الجديد ك

. كثتتت ة كا كثوت تت من أكائ، كالات ي د قلتا ثري  ككاار  النلت   ارو  ال اوي، اسار كيثي الري  مصر فيتن يم كتلوي   

الشر ثت  الداعار لجكو  تن يم هاا الضلتا اتسارتفر ىل  تن يم الرنير األارتارير لل اوي،، كارو  أ كا  الدين كاس تي ال شر ي ي 

مداي عدا عل  كيئر ال تمر لل قتار الاتلير اشرررت، عتم. فضد تم ىق اي الضتتون الجديد ت يجر مشرررتكيا  منكجير كم ررر ا ا من قر، ال

 م  ياي  األ  اف ال تملر اتل و . انوا 

تحن ا دا  اتلحصول عل  ال  خيص الجديد ألثر  تشت  لنت  ، قتئيً: "يئيس مجلس ى ايا ة كا ثتاي تل، حتزم موا كقد عل  

الا لر ال قتاير للكيئر ال تمر لل قتار الاتلير. كقد يت    كهو ال اوي، اسا كيثي كاالح أصرحت ثتفر أتشل نت ال اويلير ت ا، تحت

قتتون تن يم تشت  ال اوي، اسا كيثي ت يجر أعوام من الجكد الا واص، اضيت ا الكيئر ال تمر لل قتار الاتلير كال ي اا لتعت أن  

 كيثي". تل  االح تاو ج يح اى اه في عالير تن يم قلتا ثري  كم نتمي احجم قلتا ال اوي، اسا  

ال اوي، اسا كيثي  تن يم تشت   قتتون  حتتم  ثوت تت لل اوي، م خصر كختا ر أل ش ثر  كاتلحصول عل  تلح ال خصر، أصرحت  

ً ثجكر تاوي، غي  مص في  1981ل نر  159تلت  أحتتم قتتون يقم  ، ادال من ال ا، في 2020ل نر  18يقم  ، ل  ا، قتتوتيت

ال ريي  ال ديد من الاايزا  الجوه ير للش ثر كش ثتئكت كقتعدا عايئكت   يليف هاا كختا ر للكيئر ال تمر لل قتار الاتلير. 

في او  ال اوي،  كال ا، اشلتفير زيت ا حجم األعاتل  اي تعد عل  كهو متر  تل ال ا، في ايئر قتتوتير فلواا ر، مات ياتنكت من ا

 اسا كيثي.
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 نبذة عن ثروة كابيتال

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

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

 عةومتن يليةوتم مجراب. عن اريق شتركة كونتكت للتمويل، تقدم ثروة وصتوال الي قاا  عري  من الستو   راءاتجإ لسهمبو في مجاالت التمويل والتممين

من خالل كونتكتت  بيالتشبرامج التمويتل العقتارو وا لىا ضافةإ، ، رةلمعما لسلعا ليوتم مجرابو لمستعملةوا دةيدلجا والمركبتاتراتلسياا راءش ليولتم

خدمات التممين من  . كما تقدم ثروةالتخصتتتيم كونتكت و  يلىولتما  رلتمجيا  كونتكتشتتتركاتها الشتتتقيقة   لخال نم  التمويل التجارو مجرابوللتمويل العقارو،  

  .تلمجاالا فمختل فى رمص  فى يقورلتا داتلسن درمص  ركبأول و أ نهاوك لىا ضافةباإل .خالل شركتي ثروة للتممين وثروة لتممينات الحياة

زيارة موقعنا  لمزيد من المعلومات، يرجى  ثروة كابيتال القابضتتتة لإلستتتتثمارات المالية ش.م.م. مرخصتتتة وخاضتتتعة للهيئة العامة للرقابة المالية.  شتتتركة

 www.sarwa.capital اإللكتروني 
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