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 ثروة كابيتال تعلن عن اغالقها أول اصدارتها من الصكوك 

 مليار جنيه  ٢,٥بقيمة 

 

   في مصر الصكوك اتأكبر اصدار ثروة كابيتال تصدر •

ويؤكد على مكانتها   وقدرتها على تمويل فرص النمو المركز المالي للمجموعةاإلصدار يعزز من قوة  •

 المتميزة في سوق أدوات الدين في مصر

 

 ٢0٢0نوفمبر  ٢٥القاھرة في 

الرائدة في تقديم ، المجموعة  (SRWA.CA)ش.م.م.  ثروة كابیتال القابضة لالستثمارات المالیة   أعلنت الیوم شــركة  

  بقیمة  المصدرة من شركة ثروة للتصكیكلالصدار األول للصكوك  اغالقها    والخدمات التمويلیة في مصر، عن الحلول  

سوف يتم استغالل  ريعة اإلسالمیة والش  ومبادئ  مع أحكام  صكوك مضاربة متوافقةهي  ، وملیار جنیه  ٢،٥  إجمالیة بلغت

التابعة والشقیقةمويل أنشطة المجموعة  تحصیلة االصدار في   واالصدار عبارة عن شريحة واحده بقیمة .  وشركاتها 

من تاريخ غلق باب اإلكتتاب، هذا وقد منحت شركة میريس    شهر تبدأ  84ملیار جنیه ومدتها بحد أقصي    ٢,٥إجمالیة  

 . -Aدرجة  اإلئتماني التصنیف  (MERIS)الشرق األوسط  للتصنیف اإلئتماني وخدمة المستثمرين

ئة العامة للرقابة المالیة  بعد أن اتاحت الهی  وذلكجمهورية مصر العربیة  لصكوك في  ل  رويعد هذا اإلصدار هو أكبر اصدا

اإلصدار األول من الصكوك لمجموعة ثروة ويأتي هذا  .  الصكوك كأداة تمويلیة بديلة للشركات في سوق المال المصري

في تطوير وتنويع  لیكمل مسیرة الريادة  في كافة أنشطة المجموعة، ولتمويل فرص النمو  لیؤكد على قوة مركزها المالي  

صدار سندات التوريق في مصر  قامت بالها منذ ان  منهجا  الشركة  التي اتخذتها  و  المالتمويل عن طريق سوق  المصادر  

 .  أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجاالت بسوق المال المصري ، لتصبح بعدها الشركة ٢٠٠٥ عام

  كبرى البنوك في مصر من المؤسسات المالیة وطلبا قويا من قبل المستثمرين    ار األول من الصكوكصدوقد شهد اال

لیعكس على مدار الخمسة عشر عاًما الماضیة    اإلصدارات الخاصة بالتوريقفي    قبل  من  التي طالما تم التعاون معهم

 في مصر. الخاصة بثروة سوق المالإصدارات أدوات  ثقة تلك المؤسسات في

ئة  رخصة اصدار الصكوك في مصر من قبل الهیعلى حصل ن ان شركة ثروة للتصكیك كانت اول م ،الجدير بالذكرو

 .  ٢٠١٩يولیو في العامة للرقابة المالیة 

المالیة وشركة مصر كابیتال  بدور مروج   هذا وقد قامت كل من شركة ثروة لترويج وتغطیة االكتتاب في االوراق 

  –الدولي والبنك األهلي المتحد    االكتتاب وضامن تغطیة االصدار وذلك بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري

( بدور المستشار القانوني لالصدار وشركة  ALC، وقام مكتب علي الدين وشاحي )مصر كضامني تغطیة لإلصدار

 .  ايلیت لإلستشارات كمستشار مالي مستقل

  لثروة  باالصدار األول من الصكوك المضاربة    : "نفتخررئیس القطاع المالي للمجموعة، قائاًل ،  وقد علق أيمن الصاوي

تطوير مصادر فبهذا اإلصدار تبدأ المجموعة مرحلة جديدة من  كابیتال والذي يعد أكبر إصدارات الصكوك في مصر.  

. وكلي ثقة د على قوة مركزها المالي  فرص النمو بالسوق ولیؤكمن أدوات الدين لیعزز من قدرتها على مواكبة    هاتمويل 

ما هو اال بداية للمزيد من النجاحات في مجال الصكوك  بان ما حققته المجموعة من ريادة في سندات التوريق سابقا  

 "  .ريعد نموذج الدوات التمويل البديله لكافة الشركات العاملة بالسوق المصالذي سوف ي

 —انتھى—
 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال ب: 

 المركز الرئيسي 

 مبلیون اشارع ش 7

 القاهرة التحرير، 

+225757775 

 

 عالقات المستثمرين 

 سارة حسني 

 مدیر عالقات المستثمرین 

ir@sarwa.capital 

investors.sarwa.capital 
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 نبذة عن ثروة كابيتال 
إدارة    لىوتت ثحی یلیةولتما  تمادلخوا وللحلا م یدتق فى  دةئرا  عةومجم  (SRWA.CA) لإلستثمارات المالیة ش.م.م لقابضةا  لكابیتا روةث

  نلضما  رامبتك منھجا لكابیتا روةث تتبنى. یلیة والتأمینیةو لتما تما دلخوا تلمنتجاا نم متكاملة عةومجم  خاللھا نم دم تق تكارلشا نم عةومجم

عن طریق شركة كونتكت  فوصوال الي قطاع عریض من السوق.  راءاتجإ  لسھأبو في مجاالت التمویل والتأمین  ودةج  بأعلى ماتھادخ میدتق

  لىا  ضافةإ، ،  رة لمعما لسلعا  لیوتم مجرابو  لمستعملةوا دةیدلجا  والمركبات راتلسیاا  راءش  لیولتم عةو متن یلیةوتم مجراللتمویل، تقدم ثروة ب

  رالتأجی شركاتھا الشقیقة كونتكت لخال نم التمویل التجاري مجرابومن خالل كونتكت للتمویل العقاري،  ب یطوالتش برامج التمویل العقاري 

أول و    نھاوك لىا  ضافةبال  .خدمات التأمین من خالل شركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاة وكونتكت التخصیم . كما تقدم ثروة   یلىولتما

 ت. لمجاال ا  فمختل  فى ر مص فى  یقورلتا دات لسن درمص ركبأ

   ثروة كابیتال القابضة لإلستثمارات المالیة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للھیئة العامة للرقابة المالیة. شركة 

 www.sarwa.capitalزيارة موقعنا اإللكتروني   لمزيد من المعلومات، يرجى
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