
 
 

ق  Extelالثالث ضمن استطالع سي آي كابيتال تفوز بالمركز  ي أسواق منطقة الشر
 
كات البحوث ف لتصنيف شر

 8102لعام أفريقيا األوسط وشمال 

كات بالقائمة جهود فريق العمل المستمرة لتوفير خدمات  يعكس تصنيف سي آي كابيتال ضمن أفضل ثالث شر
ق  ي أسوق منطقة الشر

عالمية بأعىل جودة إىل جانب قدرته عىل التنبؤ بأنماط السوق وتوجهات مجتمع االستثمار ف 

 األوسط وشمال أفريقيا 

  8102يونيو  01القاهرة، 

قوالمؤسسات المالية العالمية ل مكانتها ضمن أبرز بنوك االستثمار تؤكد سي آي كابيتا ي منطقة الشر
 
األوسط  ف

ي استطالع صدت وشمال أفريقيا، حيث ح
 
ي  8102السنوي لعام  Extelالمركز الثالث ف

 
كات البحوث ف لتصنيف شر

ي تقد
ق األوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بالجودة العالية لمنتجات وتقارير البحوث الت  ها مأسواق منطقة الشر

ي االستطالعالمجموعة. شارك 
 
ي ، صوتمليون  0.8ما يزيد عن  ف

 
مؤسسة  23188مستثمر من  003111متمثلير  ف

ي المركز الثالث ل وجاء تصنيف سي آي كابيتا
 
كة  13ضمن ف  محلية. عالمية وإقليمية و شر

 
ً
، رئيس وحدة البحوث بسي آي كابيتال، 8102السنوي لعام  Extelعىل نتائج استطالع تعقيبا ، قالت عاليا المهيلمي

ي استطالعنا بحصول خر نف"
 
جهود فريق العمل المستمرة هذا التقدير ، حيث يعكس  Extelعىل مركز متقدم ف

 . ة من األسهم نهذا و لمواصلة األداء المتمير  سىع دائما لتقديم منتجات بحثية ذات جودة عالية لمجموعة كبير

ق األوسط وشمال أفريقيا حيث تتمير  جميع منتجاتنا بالموضوعية والرؤية المالية الشاملة كما  بأسواق منطقة الشر

ي الوقت المن
 
 اسب." يتم عرضها بدقة وف

  100سي آي كابيتال للبحوث بتغطية يقوم فريق 
ً
ي  سهما
 
ق األوسط وشمال أفريقيا. تغطي  6ف أسواق بمنطقة الشر
 
ً
أسهم القطاع الماىلي وقطاع التأمير  والقطاع العقاري  وحدة البحوث مختلف القطاعات االقتصادية، تحديدا

 واالنشاءات والمواد والخدمات اللوجيستية والقطاع االستهالكي باإلضافة للرعاية الصحية. 

" ، نقوم بتطوير قطاع البحوث بسي آي كابيتال بشكل ممنهج ومدروس حت  نتمكن من تقديم وأضافت المهليمي
 ".تغطية بحثية موضوعية ودقيقة

، ي السياق ذاته، قال كريم خض 
 
اتيجية سي اتقوم " ،ورئيس قطاع السمشة بسي آي كابيتال العضو المنتدب  وف سي 

كات المغطاة تقديم منتجات بحثية جديدة وزيادة عىل التوسعية آي كابيتال  ق األعدد الشر ي منطقة الشر
 
وسط ف

.   وشمال أفريقيا باإلضافة إىل االستعانة بفريق متمير  من أفضل ي نوفمي  كما نوه إىل أنه المحللير 
 
، بدأت سي 8102 ف

ي مض لتعزيز أهمية هذا القطاع
 
ة والمتوسطة ف  081غطية ". وأضاف، "نستهدف ت آي كابيتال تغطية األسهم الصغير

 
ً
ق األوسط وشمال أفريقيا عام  سهما ي أسواق منطقة الشر
 
ي توفير مزيد من الفرص االستثمارية   8181ف

 
واالستمرار ف

 وعرض المخاطر ذات الصلة لعمالئنا". 

 –انتىه  -

 

 

 



 
 

 

 لالستفسارات المرتبطة باالعالم والعالقات العامة برجاء االتصال: 

 نيفير  نصحي ، مدير إدارة التسويق والعالقات العامة

 nivine.nosshy@cicapital.com 

 

 عالن هامإ

ي قد ال تتعلق بأي أحداث تاريخية، و يمكن التعرف عليها من خالل استخدام كلمات وعبارات مثل 
يحتوي هذا البيان عىل توقعات والت 

ي  "طبقا للتوقعات"، "يتوقع"، "يقدر"، "يعتقد"، "يتنبأ"، "يخطط"، "ينوي"، "طبقا لرأي"، "محتمل"، "قد"، "سوف"
أو صيغة النف 

ي تحتوي معلومات عن الخاصة بهم أو عبارات 
ي صبغة التوقعات عىل التقرير. ويشي ذلك، بشكل خاص، عىل التقارير الت 

مشابهة قد تضف 

كة أو إدارتها أو معدل النمو المحتمل للمجموعة أو ربحيتها المتوقعة  بيانات مالية متوقعة أو خطط أو توقعات تخص محفظة أعمال الشر

ي من ش
 أنها التأثير عىل المجموعة. باإلضافة للظروف االقتصادية الت 

تعكس تقارير التوقعات أراء اإلدارة الحالية حول األحداث المستقبلية وقد تعتمد عىل تقديرات إدارة المجموعة أو قد تحتوي عىل مخاطر 

حداث البيانات أو األداء أو األ متوقعة أو غير متوقعة أو عوامل أخرى قد تؤدي إىل اختالف النتائج أو األداء أواالنجازات الفعلية للمجموعة عن 

ي الظروف المالية 
 
ي اختالف جوهري ف

 
المذكورة أو المتوقعة من خالل هذه التقارير. كما أن تحقيق أو عدم تحقيق أي توقعات قد يتسبب ف

كة لعدد م ي هذه التقارير. وتخضع عمليات الشر
 
ي قد ن عوامل المخالفعلية أو البيانات المالية أو العمليات عن التوقعات المذكورة ف

اطرة الت 

ي عمليات 
 
تجعل أيضا أي تقرير خاص بالتوقعات أو تقديرات غير دقيقة. تتضمن هذه العوامل تذبذب أسعار تكلفة العمالة المستخدمة ف

ات السياسية واالجتماعية  القانونية و المجموعة باإلضافة لقدرتها عىل االحتفاظ بخدمات موظفير  بعينهم والقدرة عىل المنافسة والتغير

ات وأثر الحروب وأنشطة اإلرهاب ومعدالت التضخم وأسعار الفائدة ات االقتصادية حول العالم باإلضافة للتغير ي مض والتغير
 
 واالقتصادية ف

 وتذبذب أسعار الضف وقدرة إدارة المجموعة عىل تحديد المخاطر المستقبلية بشكل دقيق بل والتعامل معها. 

ي عىل ا
، ينبىع  ي هذا البيان. ولن يقوم أي من أعضاء إدارة المجموعة أو سي آي كابيتال وبالتاىلي

 
لمستثمرين عدم االعتماد عىل تقارير التوقعات ف

ي هذا البيان. وبعد إصدار هذا البيان ، لن يكون لزاما عىل أعضاء المجموعة أو إدارتها 
 
ال إ بالتأكيد عىل دقة أي من األراء السالف ذكرها ف

قواعد القيد واإلدراج الخاصة بالبورصة المضية، تحديث أي من تقارير التوقعات أو التأكيد عىل تطابق هذه التوقعات بموجب القانون و 

 مع البيانات الفعلية للمجموعة. 
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