
 

 

 سيسي آيآي كابیتالكابیتال تستضیفتستضیف السیدالسید وزیروزیر المالیةالمالیة فيفي جولةجولة ترویجیةترویجیة بآسیابآسیا لحضورلحضور اجتماعاتاجتماعات

 ثنائیةثنائیة معمع وفدوفد حكوميحكومي رفیعرفیع المستوىالمستوى بكوریابكوریا الجنوبیةالجنوبیة

 

 كوریاكوریا الجنوبیة،الجنوبیة، 8 أكتوبرأكتوبر 2018

 

 شارك الیوم السید الوزیر محمد معیط - وزیر المالیة – بجولة ترویجیة تنظمها سي آي كابیتال في كوریا الجنوبیة من خالل شراكتها مع  ماي
 بنك كیم إنج، أحد أهم بنوك االستثمار العاملة  في دول رابطة جنوب شرق آسیا (آسیان) . تأتي تلك الجولة بعد تصریح وزیر المالیة مسبقًا عن

  استهداف وزارة المالیة بزیارة عدد من الدول اآلسیویة في الفترة الحالیة وتعتبر كوریا الجنوبیة هى أول تلك المحطات.

 في إطار جني ثمار اإلصالح االقتصادي والدور الذي تلعبه الحكومة لتحسین بیئة االستثمار وتبني سیاسات جدیدة لدفع نمو القطاع العام
 والخاص بشكل مستدام ؛ تستهدف تلك الجولة الوصول إلى آفاق جدیدة من التعاون واجتذاب المزید من المستثمرین والترویج لالستثمار في

  أدوات الدین المصریة ، والقاء الضوء على توقعات تلك األسواق وانطباعاتهم عن االقتصاد المصري وكیفیة التغلب على التحدیات المتوقعة.

 ومن الجدیر بالذكر أن أسواق دول رابطة جنوب شرق آسیا، شهدت نمواً ملحوظًا باعتبارها واحدة من أفضل وجهات االستثمار، حیث تحظى
 هذه المنطقة بخامس أكبر ناتج محلي إجمالي على مستوى العالم، كما تأتي في المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حیث الكثافة السكانیة

 وتحقیق أعلى معدل نمو للناتج المحلي اإلجمالي.

 في هذا السیاق ، قال كریم خضر ، العضو المنتدب ورئیس قطاع  السمسرة في األوراق المالیة  بسي آي كابیتال، " نسعى من خالل االتفاقیة مع
 ماي بنك كیم إنج  في تحقیق شراكة فعلیة بین أهم الكیانات االقتصادیة في المنطقة العربیة و أسواق دول رابطة جنوب شرق آسیا واتاحة

  الفرصة لالستفادة من النمو المستمر في تلك األسواق الناشئة والمبتدئة."

 كما أضاف خضر "أن فریق عمل سي آي كابیتال سیعمل على  خلق مجموعة من الفرص في عدد من القطاعات المختلفة باإلضافة للفهم العمیق
  ألسواق الشرق األوسط وشمال أفریقیا واألسواق العالمیة من خالل فرق العمل البحثیة لدى سي آي كابیتال وماي بنك كیم إنج."

 

 انتهى –-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 نبذةنبذة عنعن سيسي آيآي كابیتالكابیتال

 سي آي كابیتال ، المجموعة الرائدة فى مجال الخدمات المالیة الغیر مصرفیة فى مصر ، تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والتي تتضمن
 التأجیرالتمویلي ، التمویل متناهي الصغر ، وخدمات بنوك االستثمار.

 تقدم سي آي كابیتال من خالل مقرها الرئیسي بالقاهرة وتواجدها بنیویورك ودبي مجموعة واسعة من الخدمات المالیة لقاعدة عمالء متنوعة
 من المستثمرین األفراد وذوي المالءة المالیة والمؤسسات المالیة العالمیة وكبرى الشركات.

 تقوم سي آي كابیتال بتقدیم خدماتها المالیة المتنوعة من خالل سبعة قطاعات رئیسیة تتمثل في خدمات ترویج وتغطیة االكتتابات، الوساطة في
 األوراق المالیة والبحوث وإدارة األصول والحفظ والتأجیر التمویلي من خالل شركتها التابعة كوربلیس، وخدمات التمویل متناهي الصغر من

 خالل شركة ریفي التابعة لها.

 یضم فریق عمل سي آي كابیتال نخبة من أفضل المتخصصین –  ما یزید عن 1,700 موظف – الذین یحملون خبرات واسعة في قطاع
  الخدمات المالیة ومهارات متمیزة آللیات السوق المحلیة.

 نبذة عن قطاع التداول في األوراق المالیة بسي آي كابیتال

 یحتل قطاع التداول في األوراق المالیة بسي آي كابیتال، وهو أحد الشركات الرائدة في مجال التداول في األوراق المالیة ، المركز الثاني
بحصة سوقیة إجمالیة بنحو 11% وحصة تصل ألكثر من 20% من تعامالت المؤسسات بالبورصة المصریة اعتبارا من الربع األول لـ

  2018. توفر الشركة رؤیة واضحة لعمالئها وتساعدهم على تنفیذ استراتیجیاتهم بفضل فریق العمل المتمیز.
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 إ إ عالنعالن هامهام

"طبقا مثل وعبارات كلمات استخدام خالل من علیها التعرف یمكن و تاریخیة، أحداث بأي تتعلق ال قد والتي توقعات على البیان هذا                        یحتوي
أو بهم الخاصة النفي صیغة أو "سوف" "قد"، "محتمل"، لرأي"، "طبقا "ینوي"، "یخطط"، "یتنبأ"، "یعتقد"، "یقدر"، "یتوقع"،                   للتوقعات"،
مالیة بیانات عن معلومات تحتوي التي التقاریر على خاص، بشكل ذلك، ویسري التقریر. على التوقعات صبغة تضفي قد مشابهة                     عبارات
للظروف باإلضافة المتوقعة ربحیتها أو للمجموعة المحتمل النمو معدل أو إدارتها أو الشركة أعمال محفظة تخص توقعات أو خطط أو                      متوقعة

  االقتصادیة التي من شأنها التأثیر على المجموعة.

مخاطر على تحتوي قد أو المجموعة إدارة تقدیرات على تعتمد وقد المستقبلیة األحداث حول الحالیة اإلدارة أراء التوقعات تقاریر                     تعكس
األحداث أو األداء أو البیانات عن للمجموعة الفعلیة أواالنجازات األداء أو النتائج اختالف إلى تؤدي قد أخرى عوامل أو متوقعة غیر أو                        متوقعة
المالیة الظروف في جوهري اختالف في یتسبب قد توقعات أي تحقیق عدم أو تحقیق أن كما التقاریر. هذه خالل من المتوقعة أو                        المذكورة
قد التي المخاطرة عوامل من لعدد الشركة عملیات وتخضع التقاریر. هذه في المذكورة التوقعات عن العملیات أو المالیة البیانات أو                      الفعلیة
عملیات في المستخدمة العمالة تكلفة أسعار تذبذب العوامل هذه تتضمن دقیقة. غیر تقدیرات أو بالتوقعات خاص تقریر أي أیضا                     تجعل
والقانونیة واالجتماعیة السیاسیة والتغیرات المنافسة على والقدرة بعینهم موظفین بخدمات االحتفاظ على لقدرتها باإلضافة                المجموعة
الفائدة وأسعار التضخم ومعدالت اإلرهاب وأنشطة الحروب وأثر للتغیرات باإلضافة العالم حول االقتصادیة والتغیرات مصر في                  واالقتصادیة

  وتذبذب أسعار الصرف وقدرة إدارة المجموعة على تحدید المخاطر المستقبلیة بشكل دقیق بل والتعامل معها.

آي سي أو المجموعة إدارة أعضاء من أي یقوم ولن البیان. هذا في التوقعات تقاریر على االعتماد عدم المستثمرین على ینبغي                       وبالتالي،
إدارتها أو المجموعة أعضاء على لزاما یكون لن ، البیان هذا إصدار وبعد البیان. هذا في ذكرها السالف األراء من أي دقة على بالتأكید                          كابیتال
التوقعات هذه تطابق على التأكید أو التوقعات تقاریر من أي تحدیث المصریة، بالبورصة الخاصة واإلدراج القید وقواعد القانون بموجب                     إال

 مع البیانات الفعلیة للمجموعة.
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