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جنيه مليار 1,8 مةيبق قیتغلق اإلصدار الثالثون لسندات التور كابيتالثروة   

قةيكونتكت وشركاتھا الشق لمحفظة  

 2019 أبریل 3القاهرة في 

الاجاوعر ال ائدا في تضديم  ،(SRWA.CA) ..م.مشررر ثر ة كا ثتاي تل الضتالرررر لراررر ماتيا  الاتلير  اليوم أعلنت 

الاصرررديا مغ شررر ثر ة كا  الحلول كالخدمت  ال اويلير في مصررر ، عغ قها لت لرررررداي الماةوا لارررندا  ال ويي 

 تييمل ١٬828لررداي الغت  ريكش ثتتلت الشضيضر كذلك اضيار قجاتل الايتيا  ل ضايط لاحفظر ثون كت كذلكلل ويي ، 

  .ك خاس أعوام شل  ١٣ غيش ائح اآجتل مخ لفر ت  اكح ا ٣ علىجم مضاار 

طلبتً  ويت مغ ك د شررلد اإلرررداي  ه،يجن تييمل ١6 قلىلل ويي  قررردايا  ة كا  راي  يلتاجق تلرررك ،اإلرررداي اذلاك

كهو متيعكس الاكتنر ال  ي ت ا ع الت قررررردايا  اررررندا  ال ويي   ،البنوكك الاؤارررراررررت  الاتليرمغ  بل الاارررر ما يغ 

ش ثر ة كا كال ي ثتا للت ال  اندا  ال وي تدايالخترر ا انوا  ثونلت أكل كأثب  مصدي ل مخ لف  في  يعلى مداي ال

  .اوق الاتل الاص يا الاجتال 

ا  كيج  تم م كج اإلث  تب، ثات اإلرررررررداي ك  ياإلث  تب  د  تمت ادكي مد ريكتغط جيأا شرررررر ثر ة كا ل  ك كيذث 

البنك ايهلي الا حد، مصررررر  كالبنك الع اي ايف يضي الدكلي ك البنك ال جتيي الدكلي كثل مغ انك  اإلث  تبكضررررراتا 

شتي الضتنونى لعال رينلرا شتيا  الضتنو ري تمت الع اك اندا  ا صن يال وي ريادكي الاا  ش ائح  في. ك د ط حت ال

 شرررررر ائح اإلرررررررداي في، كتم تصررررررنMERIS اإلئ اتني فياإلث  تب مغ  بل شرررررر ثر الشرررررر ق ايكاررررررط لل صررررررن

 (AA, A, AA+)  في الاوق الاص ي لش ثت اندا  ال كهو متيعد أعلى تصنيف ائ اتني.  

 — انتهى —

 المعلومات، يرجى اإلتصال ب:لمزيد من 

 المركز الرئيسي

 مبليواتشتيع ش 7

 ال ح ي ، الضته ا
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 نبذة عن ثروة كابيتال

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

 لكابيتا روةث تتبنى.   يليةولتما تمادلخوا تلمنتجاا نم متكاملة عةومجم خاللها نم دمتق تكارلشا نم عةومجمإدارة  لىوتت

 ميدتق فى واتلسنا دارم على دةيارلا لها ظحف مما راءاتجإ لسهوأ مةدخ ودةج بأعلى ماتهادخ ميدتق نلضما رامبتك منهجا

 لىا ضافةإ راتلسياا  طلتقسي تنتكوك مجراب يقطر نع لمستعملةوا دةيدلجا راتلسياا راءش ليولتم عةومتن يليةوتم مجراب

 نم رةلصغيا تكارلشا ليوتم مجرابو Getgo شبكة لخال نم رةلمعما لسلعا ليوتم مجرابو بيطللتش تنتكوك نامجرب زتمي

 نهاوك لىا ضافةوخدمات التأمين من خالل شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة، باإل يلىولتما رللتأجي سبلَْ كةرش لخال

  .تلمجاالا فمختل فى رمص فى يقورلتا داتلسن درمص ركبأول و أ

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

 www.sarwa.capital زيارة موقعنا اإللكتروني   ت، يرجىالمعلوما
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