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 شركة ثروة لتأمينات الحياة تعلن عن إستثمار مؤثر من احدى الشركات التابعة

األمريكية فاينانشاللشركة برودينشال    

 2019 سبتمبر 25القاهرة في 

شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة برودينشال فاينانشال أن  أعلنت شركة ثروة كابيتال لإلستثمارات المالية ش.م.م.

من خالل في شركة ثروة لتأمينات الحياة ش.م.م. وذلك لتستثمر شركة ثروة كابيتال  ، وقعت اتفاقية معاألمريكية

 .والمسؤول المؤثرستثمار لإل تهاوحد

الرائدة في اإلستثمار المؤثر  الكياناتإحدى  فاينانشال وتعتبر وحدة اإلستثمار المؤثر والمسؤول لشركة برودينشيال

ً تأثيراً  لتحققبقيمة مليار دوالر  اتتعمل على بناء محفظة إستثمارو  .العائد الماليجانب إلى  إجتماعيا

للرقابة نشاط من الهيئة العامة الترخيص مزاولة على قد حصلت  لتأمينات الحياةشركة ثروة الجدير بالذكر بأن و

على الحياة والتأمين منتجات التأمين  مباشرة في إصدارالشركة  تبدأو في الربع األول من العام الجاري، المالية

على تقديم خدمات التأمين لألفراد  لتأمينات الحياةشركة ثروة  ةتيجياإسترتتركز . والصحي وعمليات تكوين األموال

وتقديم  جديدة من العمالءعريضة وإلى قطاعات  التأمينيةتوصيل الحلول  تمكينهدف ب االستثمار في التكنولوجية مع

 تجربة مميزة لهم.

أن نرحب نا سعداء بوقد علق حازم موسى، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ثروة كابيتال، قائالً: "أن

ستعد في الوقت الذي يتزامناً مع بدء تقديم خدماتنا. وذلك لتأمينات الحياة  ثروةفي  هامكمستثمر  بشركة برودينشيال

 لمستثمرين مثل شركةل نشاط واعديعد  ماسوق التأمين الصحي وتأمين الحياة في مصر لنمو هائل وهي فيه 

التأمين سوق  رة فيومبتك فريدةطرح منتجات من عملية سراع اإلودينشال على روسوف يساعد استثمار ب .برودينشال

 "المصري.

 —انتهى—
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 نبذة عن ثروة كابيتال

 ثحي المالية تمادلخوا وللحلا ميدتق فى دةئرا عةومجم  (SRWA.CA) لإلستثمارات المالية ش.م.م لقابضةا لكابيتا روةث

 . والتأمينية يليةولتما تمادلخوا تلمنتجاا نم متكاملة عةومجم خاللها نم دمتق تكارلشا نم عةومجمإدارة  لىوتت

 دارم على دةيارلا لها ظحف مما راءاتجإ لسهوأ مةدخ ودةج بأعلى ماتهادخ ميدتق نلضما رامبتك منهجا لكابيتا روةث تتبنى

  طلتقسي تنتكوك مجراب يقطر نع لمستعملةوا دةيدلجا راتلسياا راءش ليولتم عةومتن يليةوتم مجراب ميدتق فى واتلسنا

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

mailto:ir@sarwa.capital
http://investors.sarwa.capital/ar


وخدمات التأمين من خالل شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات  يلىولتما رللتأجي سبلَْ كةرش لخال نم رةلصغيا تكارلشا

  .تلمجاالا فمختل فى رمص فى يقورلتا داتلسن درمص ركبأول و أ نهاوك لىا ضافةالحياة، باإل

لمزيد من  ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية. شركة

 www.sarwa.capital زيارة موقعنا اإللكتروني   المعلومات، يرجى
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