
 
 

أول اصدارتھا   قاغالب  تقوم  بالتعاون مع مصر كابیتال ثروة كابیتال
 من الصكوك 

 ملیار جنیھ ۲,٥بقیمة 
 

 ۲۰۲۰نوفمبر  ۲٥القاھرة في 

ش.م.م بالتعاون مع شركة مصر كابیتال    (SRWA)  ش.م.مثروة كابیتال القابضة لالستثمارات المالیة  شــركة  قامت  
Misr Capital  األول للصكوك المصدرة من شركة ثروة    بترتیب وترویج اإلصدار  لبنك مصر  یھستثماراالذراع  ال

الشریعة   ومبادئ  مع أحكام  صكوك مضاربة متوافقة  ذلك في صورة، و  ملیار جنیھ  ۲،٥  إجمالیة بلغت  بقیمة  للتصكیك
 . وشركاتھا التابعة والشقیقةمویل أنشطة المجموعة اإلسالمیة وذلك لت

و أول أصدار بصیغة مضاربة لمؤسسة مالیة   العربیة  مصر  ةجمھوریویعد ھذا اإلصدار ھو أكبر اصدار للصكوك في  
ئة العامة للرقابة المالیة الصكوك كأداة تمویلیة بدیلة للشركات في سوق المال وذلك بعد أن اتاحت الھی  غیر مصرفیة

لتمویل فرص النمو لیؤكد على قوة مركزھا المالي  ثروة  اإلصدار األول من الصكوك لمجموعة  ویأتي ھذا  .  المصري
المجموعة، و أنشطة  الریادة  في كافة  التي و  المالتمویل عن طریق سوق  الفي تطویر وتنویع مصادر  لیكمل مسیرة 

أول    ، لتصبح بعدھا الشركة  ۲۰۰٥  عامصدار سندات التوریق في مصر  قامت بالھا منذ ان  منھجا  الشركة  اتخذتھا  
 .  وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف المجاالت بسوق المال المصري

القابضة لالستثمارات بین كل    بعدما تم توقیع اتفاق حصريالمثمر  لتحالف  لویاتي ھذا االصدار تكلیال   ثروة كابیتال 
ة التحالف لتقدیم كل ماھو جدید في عالم اسواق  وذلك في ضوء استراتیجیللتعاون  و مصر كابیتال  وبنك مصر    المالیة

الدین في السوق المصري والبحث عن الفرص الجدیدة في السوق المصري والتي من شانھا تحقیق التنوع في ادوات 
 .الدین الموجوده في السوق المصري

  كبرى البنوك في مصر من المؤسسات المالیة وطلبا قویا من قبل المستثمرین    صدار األول من الصكوكوقد شھد اال
لیعكس على مدار الخمسة عشر عاًما الماضیة    اإلصدارات الخاصة بالتوریقفي    قبل  من  التي طالما تم التعاون معھم

، وھذا وقد تم غلق باب االكتتاب في السندات  في مصر  إصدارات أدوات الدین الخاصة بثروة  ثقة تلك المؤسسات في
 . البنوكالمؤسسات المالیة ومن قبل وقد شھد االصدار إقبال كبیرنوفمبر   ۲٤یوم الثالثاء الموافق 

ئة  رخصة اصدار الصكوك في مصر من قبل الھیعلى حصل ن ان شركة ثروة للتصكیك كانت اول م ،الجدیر بالذكرو
 .  ۲۰۱۹لیو یوفي العامة للرقابة المالیة 

المالیة وشركة مصر كابیتال  بدور مروج    شركة  كل من  تقامھذا وقد   ثروة لترویج وتغطیة االكتتاب في االوراق 
  –بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك األھلي المتحد    مع كل مناالصدار وذلك بالتعاون    االكتتاب وضامن تغطیة

وشركة    بدور المستشار القانوني لالصدار  (ALC)الدین وشاحي    ، وقام مكتب علي  صدارلإلضامني تغطیة  مصر ك
 .  ایلیت لإلستشارات كمستشار مالي مستقل

قائًال أیمن الصاوي  /السید  صرحوقد  ھذا   للمجموعة،  المالي  القطاع  باالصدار األول من الصكوك   : "نفتخر، رئیس 
فبھذا اإلصدار تبدأ المجموعة مرحلة جدیدة كابیتال والذي یعد أكبر إصدارات الصكوك في مصر.    لثروة  المضاربة  

فرص النمو بالسوق ولیؤكد على قوة مركزھا تطویر مصادر دخلھا من أدوات الدین لیعزز من قدرتھا على مواكبة  من  
ما ھو اال بدایة للمزید من النجاحات في  ابقا  . وكلي ثقة بان ما حققتھ المجموعة من ریادة في سندات التوریق سالمالي  

 " .ريعد نموذج الدوات التمویل البدیلھ لكافة الشركات العاملة بالسوق المص مجال الصكوك الذي سوف ی

قائال "ان    ،بنك مصر  ةو نائب رئیس مجلس ادار  مصر كابیتال  ةعاكف المغربي، رئیس مجلس ادار  / السیدصرح    وقد
 ةباألنشط  مصر  بنك  اھتمام  علي  دلیلوھي    كابیتال  ةبنك مصر و ثرو  ةبین مجموع  ةھذه الشراكھ ھي تكلیل لسنوات عدید

  األصدار  او انھ لمن المؤكد ان ھذ .مصر لبنك األستثماري الذراع ،تالیوذلك من خالل مصر كاب مصرفیة غیر ةالمالی
اداره اصول و السمسره في األوراق  من الثابت الدخل أدوات سوق أنشطة لجمیع بتطویر  لقیامنا جدید توجھ بدایھ یمثل

 " االستثمار بنوك لالتمویلیة  الخدماتالمالیھ و 

العضو المنتدب    /وقد صرح السید   البواب،  تلك  ان  "  Misr Capital  كابیتال  التنفیذي لشركة مصر  والرئیسخلیل 



 
 

ستحداث ادوات  للجھود المبذولة إل  كتین ورللتعاون المثمر بین الش  العملیة تأتي تكلیالً 
ظل الجھود المضنیة    ذلك فيتشجیع العدید من المصدرین الجدد في السوق المصري  وجدیدة وفعالة في اسواق الدین  

التكامل بین األنشطة المالیة في استحداث بدائل تمویلیة جدیدة وذلك من اجل تحقیق  للرقابة  التي تقوم بھا الھیئة العامة  
المالیة غیر المصرفیة الخاضعة لرقابة الھیئة وإتاحة التنوع في مصادر التمویل أمام شركات التمویل غیر المصرفي  

لعبھ ذلك النوع من المنتجات المالیة باالقتصاد ی  ذيإیماناً منھا بالدور الحیوي الوذلك    ھبإیجاد بدائل تمویل غیر تقلیدی
ظل الخطوات المبذولة من الدولة ككل والتي تمثلت في إصدار الھیئة العامة للرقابة المالیة للتشریعات القومي وخاصةً في  

 والسندات الخضراء"   صنادیق القیم المنقولةالمنظمة لعدة منتجات دخل ثابت جدیدة مثل 
 

لق باب غشھر تبدأ من تاریخ  ۸٤ يملیار جنیھ ومدتھا بحد أقص ۲٬٥بقیمة إجمالیة  هشریحة واحد عن االصدار عبارةو
  والترتیب التصنیف مرینثالمست وخدمة ياإلئتمان فللتصنی  ط األوس قالشر میریس  شركة منحت، ھذا وقد اإلكتتاب

 .)-sf() Aدرجة ( )الجداره تصنیف( اإلئتمانیة للمالءه يالمحل

 —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 یطبرامج التمویل العقاري والتش 

 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    ۱۹۲۰مصر عام  تأسس بنك  

 .بالكامل ٪۱۰۰یؤسسھ ویمتلكھ المصریون  الوطنیة نحو التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، لذلك فإن بنك مصر ھو أول بنك مصري
دید من الشركات في مختلف المجاالت، بما في ذلك المنسوجات، والتأمین، والنقل، والطیران، ووسائل الترفیھ  قام بنك مصر منذ تأسیسھ بإنشاء الع

  ۱٥٤وصناعة السینما، كما واصل دعمھ لألنشطة المصرفیة واالستثماریة األخرى بمعدل ثابت، ویمتلك البنك حالیًا نسبة كبیرة من األسھم في
 .ة واإلسكان والزراعة والغذاء، باإلضافة إلى شركات أخرى في مجال االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتشركة في مجاالت: التمویل والسیاح

العدید من  حصل على    و قدوقد قام بنك مصر بإنشاء العدید من الصنادیق االستثماریة الكبرى كجزء من سیاسة المحفظة االستثماریة المتنوعة،  
حصل على   ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹العالمیة؛ ففي العامین   "Global Finance" من مجلة جلوبال فاینانس،    والسیولةجوائز في مجال إدارة النقد  ال

ط"  جائزة "أفضل بنك إلدارة صنادیق أسواق النقد في أفریقیا والشرق األوسط" وجائزة "أفضل بنك إلدارة صنادیق أسواق النقد في الشرق األوس 
على جائزة "أفضل    ۲۰۱۸و    ۲۰۱۷و    ۲۰۱٦و  ۲۰۱٥، كما حصل بنك مصر في  ۲۰۱٥و  ۲۰۱٤و    ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲و  ۲۰۰۸على مدار كل من  

عالوة على ذلك، فإن بنك مصر یصنف كأفضل البنوك  .  بنك إلدارة صنادیق أسواق النقد واالستثمارات قصیرة األجل في منطقة الشرق األوسط
حصل البنك على المركز الثاني كمسوق تمویلي، باإلضافة الى المركز فى ترتیب وإدارة القروض المشتركة في السوق المصرفیة المصریة، كما 

بلومبرج المجمعة والتي أعدتھا مؤسسة  بالقروض  للقائمة الخاصة  أفریقیا، وذلك وفقاً  المشتركة على مستوى  للقروض   الرابع كمرتب ومدیر 
"Bloomberg"  ۲۰۱۸العالمیة للربع الثالث عن العام   

  
الشرق األوسط وشمال أفریقیا، استطاع بنك مصر ان یتبوأ المركز السابع كمسوق للتمویل، كما تمكن من الحصول على  أما على مستوى منطقة  

  .۲۰۱۸المركز الثالث عشر كأفضل البنوك في ترتیب وإدارة القروض المشتركة على مدار الربع الثالث من 
، نظراً لكونھ أحد  ۳٫۲بأحدث اصدارتھا   (PCI DSS) لتأمین بیانات بطاقات الدفع االلكترونیة ھذا وقد ُمنِح بنك مصر شھادة المعاییر العالمیة  

ال أفریقیا،  البنوك الرائدة في المنطقة وباعتباره من أوائل البنوك التي تلتزم بتطبیق معاییر تأمین بیانات بطاقات الدفع االلكترونیة في مصر وشم
ًما إلى تلبیة احتیاجات عمالئھ من خالل توسیع قاعدة الخدمات المصرفیة التي یحصل علیھا العمالء عن والجدیر بالذكر أن بنك مصر یسعى دائ 

أنحاء   جمیع  تغطي  والتي  مصر  في  اآللي  الصراف  شبكات  أكبر  من  واحدة  مصر  بنك  ویمتلك  التكنولوجیة،  األسالیب  أجدد  استخدام  طریق 
  .الجمھوریة

  
موظف في بنك مصر    ۱٤٬٥۰۰المجاالت االقتصادیة ھو دور ملحوظ، وھذا یرجع إلى تواجده جغرافیاً، فھناك نحو  إن دور بنك مصر في مختلف  

كما یمتلك    ملیار جنیھ.  ۱٥ملیون عمیل في مصر، بإجمالي رأسمال مال مدفوع یصل إلى    ۸یخدمون قاعدة عمالء واسعة تحتوي على أكثر من  
لكترونیاً ومنتشرة بجمیع أنحاء الجمھوریة لتوفیر أسھل وأفضل الخدمات إلى العمالء، كما یعتز بنك  فرعاً متصلة ا  ٦۲۰بنك مصر ما یزید عن  

من    مصر بتواجده العالمي واإلقلیمي من خالل وجود خمسة فروع في دولة اإلمارات وفرعاً في فرنسا، باإلضافة إلى فروع البنوك التابعة في كل
 ي كل من الصین وروسیا، ھذا باإلضافة الى شبكة من المراسلین التابعین للبنك في جمیع أنحاء العالم لبنان وألمانیا وأیًضا مكتبي تمثیل ف
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 مصر كابیتال نبذة عن 

ملیار جنیھ مصري، وتمتلك الشركة أصول    ٤،۲شركة مصر كابیتال ش.م.م ھي الذراع االستثماري لبنك مصر ویبلغ رأس المال المدفوع للشركة  
استثمار في األسھم، واألسھم  ملیار دوالر و تقدم خدمات استثماریة  في مجاالت إدارة األصول من صنادیق ومحافظ  ۲ومساھمات تتعدى قیمتھا 

ئھا أكثر  اإلسالمیة، والمتوازنة، وحمایة رأس المال، والسیولة النقدیة وأدوات الدخل الثابت. وتبلغ حجم االصول التى تدیرھا مصر كابیتال لعمال
ت االستثمار المباشر فى مجاالت  ملیار جنیة مصري وتعد مصر كابیتال أكبر مدیر لصنادیق االستثمار بالسوق المصري، كما تقدم خدما  ۲۷من 

ة في  تقدیم  متعددة تشمل البنوك والتكنولوجیا المالیة والتأجیر التمویلي والقطاع العقاري والبتروكیماویات كما ان مصر كابیتال تحتل مركز الریاد
ن حیث قامت بتنفیذ أكبر إصدار سندات توریق  الخدمات االستشاریة والحلول المالیة المتكاملة لخدمات بنوك االستثمار و باألخص في أدوات الدی
ملیار جم وأخیراً قامت الشركة بتأسیس شركة  ۹و أكبر اصدار صكوك في السوق المصریة و تجاوزت قیمة االصدارات التى نفذتھا مصر كابیتال  

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