
 
 

تحت  األصولفي كافة أنواع  2017لعام  الجمعية المصرية إلدارة االستثمارتقرير تتصدر  كابيتالي سي آ

 اإلدارة

ستمرارية ألداؤنا المتفوق وا تويج لمجهوداتنا طوال العامت ستثماري لكافة أنواع الصناديق تحت إدرة الشركة هواألداء اال تصدر ابو العينين:

 بالسوق المصري

 

 2018يناير  28 –القاهرة، مصر 

المصرية  لجمعيةالسنوي ل تقريرل، العام بتصدرها لفى مصر فى مجال الخدمات المالية، المجموعة الرائدة كابيتال يسي آأنهت 

 ي كابيتالآسي  بذلك تضيفو .2017 لعام االستثمارية في السوق المصرية لتقييم أداء الصناديق (EIMA) إلدارة االستثمار

 من حيث العائدات المحققة وتصنيف الصناديق بالسوق تفوقهااإلنجازات من خالل بالحافل نجاحاً جديداً إلى سجلها المتميز 

ستثمارية في كبر قاعدة متنوعة من المنتجات االهي بمثابة أ نظراً لقدرتها على استحداث وطرح صناديق متنوعةو، المصري

سواء االعتيادية أو التي يتم  تتضمن صناديق االستثمار في أدوات الدخل الثابت، والصناديق النقدية، والتي السوق المصري

، أو التي يتم إدارتها طبقاً لمبادئ الشريعة اإلسالميةمنها  ، وصناديق األسهم االعتياديةإدارتها طبقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية

مجموعة فريدة من محافظ االستثمار إدارة الشركة لباإلضافة إلى  .المالصناديق متوازنة وصناديق مفتوحة لحماية رأس 

    المالية. هاإدارة أصولمن الخبراء والمتخصصين فى فريق  يعمل على إدارتهاالتي والمتميزة 

ً لتقرير الجمعية المصرية إلدارة االستثمار لعام  االستثمار أحد صناديق وهو "، استثمار"تم تصنيف صندوق  ،2017وطبقا

 ستثمارىا صندوقكأفضل  ،المصرية التجاري الدولي لالستثمار في أسهم الشركات المصرية المدرجة بالبورصة التابعة للبنك

وعائد تراكمي آلخر سنتين بواقع  %44.14بواقع  2017ستثماري المحقق خالل عام اال داءألمن حيث ا في األسهم

ً بذلك علي أداء كافة الصناديق المنافسة باإلضافة إلي تفوق أداؤه لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي ، 147.54% متوفقا

 .% آلخر سنتين33.16و 2017لعام % 22.48بمقدار تفوق يبلغ 

 قاديصنة في فئ 2017لجمعية المصرية إلدارة اإلستثمار لعام  على أعلى تصنيف بالتقرير السنوي كابيتال يآسي كما حصلت 

لدخل ادوات أل "ثبات" ف صندوق البنك التجاري الدولي، حيث ُصن  ةق النقديالصناديفئة و ،الدخل الثابت أدواتفي ستثمار اال

في ، 2017والذي أدارته الشركة خالل عام  "أروب"صندوق  وجاء أيضاً %، 17.99المرتبة األولى بعائد سنوي الثابت فى 

  .2017 % للعام المالي16.64استثماري بنسبة  النقد بعائدأسواق جميع صناديق المقدمة ليتصدر 

من بهذا التقرير أيضاً القائمة  كابيتال يسي آ تصدرفتاإلسالمية، الشريعة  طبقاً لمبادئاألسهم المدارة صناديق أما بالنسبة لفئة 

%، 126.46 آلخر سنتين وثالثة سنوات بواقع بعائد تراكمىالمركز األول لهذه الفئة  "أمان" اإلسالميحتالل صندوق اخالل 

كما احتل  .بين البنك التجاري الدولي وبنك فيصل اإلسالميفيما بصورة مشتركة  هذا الصندوق أنشئ. و% بالتتابع74.88و

  .2017 % للعام المالي38.72يبلغ  استثماري المركز الثاني بعائدالصندوق 

نك التجاري حتالل صندوق البافئة الصناديق االستثمارية المتوازنة من خالل المركز الثاني في  سي آي كابيتالحتلت اكما و

كبقاً  %87.56وعائد تاكمي آلخر سنتين يبلغ  2017% خالل عام 29.29ستثماري بلغ ابعائد  الدولي "تكامل" للمرتبة الثانية

ستثمارية متوازنة الك الفئة فقط علي الصناديق التي تتبع سياسة شتملت ت إنه يحتل المركز األول إذا ما التصنيف التقرير )إال

   %(60بحيث ال يزيد حجم التعرض لألسهم عن 

كابيتال تقرير  يسي آتصدر إن " ، رئيس قطاع إدارة األصول بسي آي كابيتالالعضو المنتدب وعمرو أبوالعينين، وقال 

أداء لمجهوداتنا طوال العالم، ويعزز الثقة في جاء تتويجاً  2017الجمعية المصرية إلدارة االستثمار لتقييم أداء الصناديق لعام 

 "ستمرارية ألداؤنا المتفوق علي كافة أنواع األصول وهو ما نفتخر به دائماً.واءنا، ، لنا ولعمالالشركة

ستغالل وعدد العمالء، حيث نطمح التحت اإلدارة األصول  حجمَدفعة قوية للشركة تجاه زيادة بمثابة  التصنيفويمثل هذا 

 لزيادة حصتنا السوقية. الفرص التي سيقدمها العام الجديد



 
 

وأضاف أبو العينين "مازالت الكوادر المتميزة بفريق العمل تحتفظ بمكانتها الريادية من حيث األداء والقدرة على طرح مجموعة 

وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية، يدار متنوعة من المنتجات المبتكرة، حيث تفردت الشركة في طرح أول صندوق استثمار نقدي 

 ."الحماية المتجددة لمدة عام في السوق المصريخاصية مفتوح لحماية رأس المال مع باإلضافة إلي طرح أول صندوق 

 

 -انتهى-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 سي آي كابيتالعن 

بالقاهرة ومكاتبها في  سي آي كابيتال القابضة )"سي آي كابيتال"( ، المجموعة الرائدة فى مجال الخدمات المالية ، تقدم من خالل مقرها الرئيسي

لية الدولية لمؤسسات المانيويورك ودبي، مجموعة واسعة من الخدمات المالية لقاعدة عمالء متنوعة من المستثمرين األفراد وذوي المالءة المالية وا

ية ، البحوث ، وإدارة "سي آي كابيتال" تقدم باقة متميزة من الخدمات في ترويج وتغطية االكتتابات ،الوساطة في األوراق المالوكبرى الشركات. 

و التمويل متناهي الصغر من خالل ريفي. التأجير التمويلي من خالل كوربليس، الحفظ ،  األصول  

من عام ألربع سنوات متتالية  EMEA Financeحصدت جائزة "أفضل بنك استثمار في مصر" من مؤسسة  كابيتال يآسي  ومن الجدير بالذكر أن

 .2015و  2014لعامي   Global Financeومن مؤسسة  2016إلى  2013

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 قطاع التسويق والعالقات العامة
media@cicapital.com.eg 

 
 نيفين نصحي

 رئيس قطاع التسويق والعالقات العامة
nivine.nosshy@cicapital.com.eg 
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