
 

 
 

 
 

االصدار الرابع والثالثون لشركة   قاغالب  تقوم  بالتعاون مع مصر كابیتال ثروة كابیتال
 ملیار جنیھ ۱٫٦بقیمة  ثروة للتوریق 

 

ذراع  ال  Misr Capitalش.م.م  شركة مصر كابیتال    وثروة كابیتال  شــركة  من    كلفى ضوء التعاون والتحالف المثمر بین  
مضمون    ملیار جنیھ  ۱٫٦  بقیمةاالصدار الرابع والثالثون لشركة ثروة للتوریق  بترتیب وترویج    لبنك مصر  یھستثمار اال

وتتكون محفظة التوریق المحالة من   لشركة كونتكت للتمویل وشركاتھا التابعة والشقیقة  بإجمالي محفظة حقوق مالیة آجلة
 . سیارات مالكي وتجاریة بالتقسیطعقود بیع 

ھذا وقد قامت كل من شركة ثروة لترویج وتغطیة االكتتاب في االوراق المالیة وشركة مصر كابیتال  بدور مروج االكتتاب  
البنك العربي االفریقي الدولي والبنك  وضامن تغطیة االصدار وذلك بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي و

 بدور المستشار القانوني لالصدار.  (ALC)مصر ، وقام مكتب علي الدین وشاحي  –األھلي المتحد 

وذلك في ضوء  كابیتال و بنك مصر  و مصر  ثروة كابیتال  من شركھ  ویاتي ھذا االصدار تكلیال للتعاون المستمر بین كل  
لتقدیم كل ماھو جدید في عالم اسواق الدین في السوق المصري والبحث عن الفرص الجدیدة في السوق استراتیجیة التحالف  

 المصري والتي من شانھا تحقیق التنوع في ادوات الدین الموجوده في السوق المصري. 

 لما تم التعاون معھم التي طا  كبرى البنوك في مصرمن المؤسسات المالیة وطلبا قویا من قبل المستثمرین  صدار  وقد شھد اال
إصدارات أدوات    لیعكس ثقة تلك المؤسسات فيعلى مدار الخمسة عشر عاًما الماضیة    السابقةاإلصدارات  في    قبل  من

 .كابیتال ثروةبشركھ الدین الخاصة 
 

 —انتھى—

 نبذة عن ثروة كابیتال 
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
وصوال الي قطاع عریض من السوق. فعن طریق شركة كونتكت   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  نھاوك لىا  ضافةباإل  .خدمات التأمین من خالل شركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاة وكونتكت التخصیم . كما تقدم ثروة   یلىولتما
 لمجاالت. ا فمختل  فى رمص  فى  یقورلتا دات لسن درمص ركبوأ
   ثروة كابیتال القابضة لإلستثمارات المالیة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للھیئة العامة للرقابة المالیة. شركة 

 www.sarwa.capitalزیارة موقعنا اإللكتروني   لمزید من المعلومات، یرجى
 

 بنك مصر نبذة عن 
بفضل فكر الرائد االقتصادي محمد طلعت حرب باشا، الذي تزعم فكر االدخار الوطني وتوجیھ تلك المدخرات    ۱۹۲۰تأسس بنك مصر عام  

 .٪  بالكامل۱۰۰یؤسسھ ویمتلكھ المصریون  الوطنیة نحو التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، لذلك فإن بنك مصر ھو أول بنك مصري
 

تأسیسھ بإنشاء العدید من الشركات في مختلف المجاالت، بما في ذلك المنسوجات، والتأمین، والنقل، والطیران، ووسائل الترفیھ  قام بنك مصر منذ  
شركة  ۱٥۷وصناعة السینما، كما واصل دعمھ لألنشطة المصرفیة واالستثماریة األخرى بمعدل ثابت، ویمتلك البنك حالیًا نسبة كبیرة من األسھم في  

 .: التمویل والسیاحة واإلسكان والزراعة والغذاء، باإلضافة إلى شركات أخرى في مجال االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتفي مجاالت 
 

على   وقد قام بنك مصر بإنشاء العدید من الصنادیق االستثماریة الكبرى كجزء من سیاسة المحفظة االستثماریة المتنوعة، باإلضافة إلى أنھ حصل
حصل على   ۲۰۱۰و ۲۰۰۹العالمیة؛ ففي العامین  "Global Finance" مجال إدارة النقد والسیولة من مجلة جلوبال فاینانس جوائز عدة في 

 "أفضل بنك إلدارة صنادیق أسواق النقد في الشرق األوسط" وجائزة "أفضل بنك إلدارة صنادیق أسواق النقد في أفریقیا والشرق األوسط" جائزة
أفضل بنك إلدارة صنادیق أسواق النقد  "  ، كما حصل بنك مصر على على جائزة۲۰۱٥و  ۲۰۱٤و    ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲و  ۲۰۰۸على مدار كل من  

أفضل بنك إلدارة صنادیق  "  و جائزة  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۸و    ۲۰۱۷و    ۲۰۱٦و  ۲۰۱٥واالستثمارات قصیرة األجل في منطقة الشرق األوسط في  

http://www.sarwa.capital/


 
أسواق النقد  

قصیرة   .۲۰۱۹  في  " رق األوسطاألجل في إفریقیا والش واالستثمارات 
 

عالوة على ذلك، فإن بنك مصر یصنف كأفضل البنوك فى ترتیب وإدارة القروض المشتركة في السوق المصرفیة المصریة، كما حصل بنك  
باإلضافة إلى حصول بنك مصر على المركز    مصرعلى المركز األول في السوق المصرفي المصري في ترتیب وتسویق القروض المشتركة ، 

لخامس كأفضل مسوق تمویلي و المركز السادس كمرتب رئیسي للقروض المشتركة على مستوى القارة األفریقیة وذلك ضمن بنوك دولیة أخرى  ا
  بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمویلي عن منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا وذلك وفقاً لمؤسسة بلومبرج

  . ۲۰۱۹عن عام   العالمیة
 

، نظراً لكونھ أحد  ۳.۲.۱بأحدث اصدارتھا  (PCI DSS) ھذا وقد ُمنِح بنك مصر شھادة المعاییر العالمیة لتأمین بیانات بطاقات الدفع االلكترونیة
كترونیة في مصر وشمال أفریقیا،  البنوك الرائدة في المنطقة وباعتباره من أوائل البنوك التي تلتزم بتطبیق معاییر تأمین بیانات بطاقات الدفع االل

عن والجدیر بالذكر أن بنك مصر یسعى دائًما إلى تلبیة احتیاجات عمالئھ من خالل توسیع قاعدة الخدمات المصرفیة التي یحصل علیھا العمالء  
 .تي تغطي جمیع أنحاء الجمھوریةطریق استخدام أجدد األسالیب التكنولوجیة، ویمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الصراف اآللي في مصر وال 

 
في بنك     موظف  ۱۸۰۰۰إن دور بنك مصر في مختلف المجاالت االقتصادیة ھو دور ملحوظ، وھذا یرجع إلى تواجده جغرافیاً، فھناك اكثر من  

 .ملیار جنیھ ۱٥ملیون عمیل في مصر، بإجمالي رأسمال مال مدفوع یصل إلى  ۱۲مصر یخدمون قاعدة عمالء واسعة تحتوي على أكثر من 
 

ً   ۷۰۰   مصر اكثر من   كما یمتلك بنك ووحده مصرفیة متصلة الكترونیاً ومنتشرة بجمیع أنحاء الجمھوریة لتوفیر أسھل وأفضل الخدمات     فرعا
ضافة إلى  إلى العمالء، كما یعتز بنك مصر بتواجده العالمي واإلقلیمي من خالل وجود خمسة فروع في دولة اإلمارات وفرعاً في فرنسا، باإل 
الى شبكة  فروع البنوك التابعة في كل من لبنان وألمانیا وأیًضا مكاتب تمثیل في كل من الصین وروسیا وكوریا الجنوبیة و ایطالیا، ھذا باإلضافة 

 من المراسلین التابعین للبنك في جمیع أنحاء العالم 
 
 

 مصر كابیتال نبذة عن 
ملیار جنیھ مصري، وتمتلك الشركة أصول    ٤،۲االستثماري لبنك مصر ویبلغ رأس المال المدفوع للشركة  شركة مصر كابیتال ش.م.م ھي الذراع  

ملیار دوالر و تقدم خدمات استثماریة  في مجاالت إدارة األصول من صنادیق ومحافظ استثمار في األسھم، واألسھم   ۲ومساھمات تتعدى قیمتھا 
ل، والسیولة النقدیة وأدوات الدخل الثابت. وتبلغ حجم االصول التى تدیرھا مصر كابیتال لعمالئھا أكثر  اإلسالمیة، والمتوازنة، وحمایة رأس الما

ملیار جنیة مصري وتعد مصر كابیتال أكبر مدیر لصنادیق االستثمار بالسوق المصري، كما تقدم خدمات االستثمار المباشر فى مجاالت   ۲۷من 
الیة والتأجیر التمویلي والقطاع العقاري والبتروكیماویات كما ان مصر كابیتال تحتل مركز الریادة في  تقدیم  متعددة تشمل البنوك والتكنولوجیا الم

وریق  الخدمات االستشاریة والحلول المالیة المتكاملة لخدمات بنوك االستثمار و باألخص في أدوات الدین حیث قامت بتنفیذ أكبر إصدار سندات ت
ملیار جم وأخیراً قامت الشركة بتأسیس شركة  ۹وق المصریة و تجاوزت قیمة االصدارات التى نفذتھا مصر كابیتال  و أكبر اصدار صكوك في الس

  مصر كابیتال للوساطة في السندات  التى تقدم خدماتھا بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقدیم خدماتھا ألسواق أخرى في
 منطقة الشرق األوسط وأفریقیا. 


	ثروة كابيتال بالتعاون مع مصر كابيتال تقوم باغلاق الاصدار الرابع والثلاثون لشركة ثروة للتوريق  بقيمة 1.6 مليار جنيه

