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 اصدارتها من الصكوك  ثانيتعلن عن اغالقها  كونتكت المالية

 مليار جنيه  ٢,٥بقيمة 
 

 ٢0٢1 يوليو ٢6القاھرة في 

اليوم شــركة   المجموعة  (CNFN.CA)ش.م.م.  القابضة  المالية    كونتكت أعلنت  الال الرائدة في  ،  مالية غير خدمات 

 " ثروة للتصكيكشركة  "  تها التابعةشركبواسطة  للصكوك المصدرة    الثانيلإلصدار  اغالقها    في مصر، عن  المصرفية

سوف يتم  الشريعة اإلسالمية و  ومبادئ  مع أحكام  صكوك مضاربة متوافقةهي  ، ومليار جنيه  2،٥  إجمالية بلغت  بقيمة

  2,٥شريحة واحده بقيمة إجمالية    عبارة عنصدار  واإل  .تمويل لنشاط تمويل السياراتالفى  اإلصدار  استغالل حصيلة  

تاريخ غلق باب اإلكتتاب، هذا وقد منحت شركة ميريس  اليوم التالي لشهر تبدأ من    84مليار جنيه ومدتها بحد أقصي  

 . -Aالتصنيف اإلئتماني درجة   (MERIS)الشرق األوسط  للتصنيف اإلئتماني وخدمة المستثمرين

 مليار جنيه  ٥الية القابضة أكبر مصدر للصكوك في مصر بإجمالي إصدارات بلغت  تصبح كونتكت المهذا اإلصدار  بو

ويأتي . ئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات في سوق المال المصريوذلك بعد أن اتاحت الهي

،  االمستقبليهتمويل فرص النمو  وقدرتها على  ليؤكد على قوة مركزها المالي    كونتكتصكوك مجموعة  ل  الثانياإلصدار  

لها منذ  منهجا  الشركة  التي اتخذتها    المالتمويل عن طريق سوق  الفي تطوير وتنويع مصادر  مسيرة الريادة  مستكمالً  

باأن   مصر  قامت  في  التوريق  سندات  بعدها  2٠٠٥  عامصدار  لتصبح  لسندات  ،  مصدر  مختلف  أكبر  في  التوريق 

 . المجاالت بسوق المال المصري

المستثمرين  اإلصدار    هذا  وقد شهد قبل  المالية وطلبا قويا من  المؤسسات  البنوك في مصرمن  التي طالما تم    كبرى 

  بذلك  ليعكس عشر عاًما الماضية  الستة  على مدار    و الصكوك  اإلصدارات الخاصة بالتوريقفي    قبل  منمعها  التعاون  

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

ئة  الصكوك في مصر من قبل الهيإصدار رخصة على حصل ن مأول ان شركة ثروة للتصكيك كانت  ،الجدير بالذكرو

 .  2٠١٩يوليو في العامة للرقابة المالية 

شركة مصر  كما قامت  صدار  اإلمنظم    بدور   هذا وقد قامت شركة ثروة لترويج وتغطية االكتتاب في االوراق المالية  

كابيتال  بدور مروج االكتتاب وضامن تغطية االصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك 

المتحد   القانوني ALCعلي الدين وشاحي )  مصر كضامني تغطية لإلصدار، وقام مكتب  –األهلي  ( بدور المستشار 

 .  كمستشار مالي مستقل المالية عن األوراق المالية لالصدار وشركة ايليت لإلستشارات

 —انتھى—
 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال ب: 

 المركز الرئيسي 

 مبليون اشارع ش 7

 التحرير، القاهرة 

+225757775 

 

 

 المستثمرين عالقات 

 سارة حسني 

 مدير عالقات المستثمرين 

ir@contact.eg 

 relations.contact.eginvestor 

 

 

 كونتكت المالية نبذة عن 
  دم تق تكارلشا نم  عةومجمإدارة    لىوتت  ثحي  الخدمات المالية غير المصرفيةفى  دةئرا عةومجم  (CNFN.CA) ش.م.م  لقابضةا  كونتكت المالية

في   ودةج  بمعلى  ماتھادخ  ميدتق  نلضما  رامبتك  منھجا  كونتكأت  تتبنى.  يلية والتأممينيأةولتما  تمادلخوا  تلمنتجاا  نم  متكاملة  عةومجم  خاللھا  نم

 مجرابالمجموعة  قطاع عريض من السأأو . ف ن طريش شأأركة كونتكت للتمويلد تقدم لي  إوصأأوال    راءاتجإ  لسھمبو  مجاالت التمويل والتممين

mailto:ir@contact.eg
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برامج التمويأل ال قأار  كمأا يتم تمويأل  د د  رةلم ما  لسلعا  ليوتم  مجرابو  لمست ملةوا  دةيدلجا  والمركبأات  راتلسياا  راءش  ليولتم  عةومتن  يليةوتم

  التمويلي ا  للتمجير  كونتكت شأركتي  لخال نم فيتم ذلك  التمويل التجار  مجرابفيما يت لش بوكونتكت للتمويل ال قار د  شأركة من خالل    بيطوالتش

كما تسأأأأتثمر المجموعة في   .خدمات التممين من خالل شأأأأركتي ثروة للتممين وثروة لتممينات الحياة المجموعةوكونتكت التخصأأأأيم . كما تقدم  

 كونتكت كارز دوت كوم وهو أكبر منصأة الكترونية لشأراء وبيع السأيارات الجديدة والمسأت ملة في مصأر.المنصأات التكنولوجية عن طريش موقع  

ش.م.م. مرخصأأأأة    كونتكت المالية القابضأأأأة  شأأأأركة  لمجاالت.ا  فمختل فى  رمص فى  يشورلتا  داتلسن  درمص ركبأول و أ نھاوك  لىإ  ضافةباإل

 www.contact.egزيارة موقعنا اإللكتروني   لمزيد من المعلومات، يرجى  وخاض ة للھيئة ال امة للرقابة المالية.

http://www.contact.eg/

