
 
 

 صدارةكابيتال إلدارة األصول تحلق في صناديق مجموعة سي آي 

أعلى العوائد المحققة على كافة فئات األصول في السوق المصري على 
 مدار األعوام

 

 8102يوليو  15، القاهرة

 

تصدرت جميع صناديق سي آي كابيتال ، المجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية في مصر، 

لتقييم أداء الصناديق االستثمارية في السوق  (EIMA)سنوي للجمعية المصرية إلدارة االستثمار النصف لتقرير ا

يأتي هذا االنجاز المتميز ليكلل مجهودات فريق عمل سي آي كابيتال إلدارة . 1028ام نصف األول لعلل المصرية

القيمة المضافة الحقيقية لعمالئه وشركاء أعماله. عوام في تحقيق رته على اإلستمرارية على مدار األاألصول وقد

تتميز سي آي كابيتال إلدارة األصول بإدارة صناديق متنوعة وقدرتها على طرح واستحداث صناديق جديدة ومتنوعة 

 مع استمراريه تحقيق أعلى العوائد على كافة فئات األصول بالسوق المصري. 

فاءة فريق بك ، رئيس قطاع إدارة األصول بسي آي كابيتالالعضو المنتدب وأبوالعينين، وفي هذا السياق ، أشاد عمرو 

هي  التيوإلدارة صناديق االستثمار المتنوعة  ةالعمل وأدائه المتميز وقدرته على ترسيخ مكانة رائدة بالسوق المصري

ت صناديق االستثمار في أدوا المتضمنه، ستثمارية في السوق المصريكبر قاعدة متنوعة من المنتجات االبمثابة أ

 سواء االعتيادية أو التي يتم إدارتها طبقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية، وصناديق األسهم، الدخل الثابت، والصناديق النقدية

باإلضافة إلى إدارة الشركة لمجموعة فريدة من محافظ ، مفتوحة لحماية رأس المالالصناديق المتوازنة والصناديق الو

أتي نجاح و ي المالية. هاار المتميزة والتي يعمل على إدارتها فريق من الخبراء والمتخصصين فى إدارة أصولاالستثم

 الشركة في التفوق على المنافسين من حيث العوائد والترتيب ليعكس األداء االحترافي لفريق عمل سي آي كابيتال.

داره تصدرالصناديق المت، 1028ام نصف األول لعلل لتقرير الجمعية المصرية إلدارة االستثمارتفصيلية  وبنظره

ً ناديق بالسوق المصري على مدار األالص األصول كافة بواسطة سي آي كابيتال إلدارة  للتالي:  عوام وفقا

ي أسهم ستثمار فلإل -ستثمار التابعة للبنك التجاري الدوليوهو أحد صناديق اإل-ستثمار"، إتم تصنيف صندوق "

اري االستثم داءألمن حيث ا في األسهم ستثمارا، كأفضل صندوق المصرية المدرجة بالبورصة الشركات المصرية

ناديق المنافسة من ذات للص %20.1مقارنة بمتوسط عائد   %11.2بواقع  1028المحقق خالل النصف األول لعام 

ً يوق المركز األول أدتفوقه على المؤشر الرئيسي للبورصة . كما احتل الصن الفئة باإلضافة الى استمرارية بنفس  ضا

جمالي إب أعوام وثالث وخمسة عامينشهر و 21الصناديق بالسوق المصري عن الفترات الزمنية  الفئة وعلى كافة

على التوالي.  مقارنة بمتوسط عوائد  %8.3..و  %277.6و  % 106.7و  %70.5عوائد تراكمية مقدارها 

 على التوالي. %185.30و  %89.70و  %124.80و  %18.1للصناديق المنافسة من ذات الفئة مقدارها 

بهذا قائمة كابيتال أيضاً ال يسي آ تطبقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية، فتصدراألسهم المدارة أما بالنسبة لفئة صناديق 

بنك و بين البنك التجاري الدوليفيما أنشئ بصورة مشتركة الذي  ،حتالل صندوق "أمان" اإلسالميامن خالل التقرير 

 %1.2مقارنة بمتوسط عائد   %25.7بواقع  1028ام نصف األول لعللالمركز األول و الذي تصدر ،فيصل اإلسالمي

للصناديق المنافسة من ذات الفئة  باالضافة الى استمرار تفوقه على المؤشر الرئيسي للبورصة.  كما احتل الصندوق 

جمالي عوائد بإ أعوام وثالث وخمسة وعامينشهر  21لزمنية المركز األول على الصناديق المنافسة عن الفترات ا



 
مقارنة بمتوسط عوائد للصناديق المنافسة من  %1.3.5و  %216.7و %265.6و  %32.1مقدارها  تراكمية

 لذات التقرير.على التوالي طبقاً  %148.8و  %57.5و  %207.8و  %17.6ذات الفئة مقدارها 

كحد أقصى  %60)المحدد لها حتى  فئة الصناديق االستثمارية المتوازنةالمركز األول في سي آي كابيتال كما احتلت 

نصف لل %26بعائد استثماري بلغ  حتالل صندوق البنك التجاري الدولي "تكامل"امن خالل  لألستثمار في األسهم(

. كما احتل الصندوق المركز كزللمر للصناديق المنافسة من ذات الفئة %5.3مقارنة بمتوسط عائد   1028ام األول لع

جمالي )منذ نشأة الصندوق( بإأعوام  وثالثعامين شهر و 21األول على الصناديق المنافسة عن الفترات الزمنية 

مقارنة بمتوسط عوائد للصناديق المنافسة من ذات الفئة  %15.1و  %226.3و   %7.3.عوائد تراكمية مقدارها 

 التوالي، طبقاً لذات التصنيف. على  %63.40و %78و %21.7مقدارها 

  1028ام نصف األول لعل"حماية" ،المركز األول ل التجاري الدوليوقد حصد صندوق حماية رأس المال التابع لبنك  

للصناديق المنافسة من ذات الفئة، وايضا تصدر ترتيب هذا  %6.3مقارنة بمتوسط عائد   %20بعائد استثماري بلغ 

مقارنه بمتوسط  %21.8بعائد قدره  وهو المدى الزمنى األقصى للصناديق المنافسة، شهر 21التصنيف عن فتره 

 ذات الفئه.للصناديق المنافسه ب %27.1عائد مقداره 

لثابت، أدوات الدخل افي ستثمار اال صناديقة في فئول بذات التصنيف المركز األكابيتال على  يكما حصلت سي آ

نوي سنصف حيث ُصنّف صندوق البنك التجاري الدولي "ثبات" ألدوات الدخل الثابت فى المرتبة األولى بعائد 

. كما احتل الصندوق المركز األول %6.1مقارنة بمتوسط عائد نصف سنوي للصناديق المنافسة قدرها  22.6%

جمالي عوائد تراكمية مقدارها  بإ أعوام وثالث وخمسة عامينوهر ش 21على الصناديق المنافسة عن الفترات الزمنية 

على التوالي مقارنة بمتوسط عوائد للصناديق المنافسة من ذات الفئة  %80.3و  %30.3و  %11.1و  11.1%

 .لذات التقرير على التوالي طبقاً  %67.1و  %3.6.و  %2..1و  %..21مقدارها 

دية في السوق المصري على مدار األصول على صدارة الصناديق النقدية االعتيادارة و حافظت سي آي كابيتال إل

دارتها للعديد من الصناديق النقدية، والتى شهدت احتالل صندوق بلوم النقدي )والذي كان يدار من األعوام من خالل إ

 .102،  1021،  1022م لمركز األول على كافة الصناديق النقدية عن األعوا( ل1025 عام قبل الشركة حتى يوليو

لى احتالل صندوق باإلضافه إ 1027لمركز األول في لصول( أاحتالل صندوق البنك التجاري الدولي )و  1023، و

، كما شارك صندوق )أصول( صدارة الصناديق النقدية بعائد مقداره 1025آروب النقدي على المركز األول لعام 

 %5.2بمتوسط عائد نصف سنوي مقداره  مقارنةلذات التقرير طبقاً  1028خالل النصف األول لعام  5.77%

 .للصناديق المنافسه بذات الفئة

ً أ الشريعة  النقدية )المتوافقة معستثمار اإل صناديقة في فئول بذات التصنيف المركز األكابيتال  يسي آ احتلت يضا

 %5.30 قدره سنوينصف بعائد " فى المرتبة األولى رخاء" مصرف المتحد، حيث ُصنّف صندوق ال(اإلسالمية

بذات الفئه. كما احتل الصندوق المركز األول  %6.8مقارنة بمتوسط عائد نصف سنوي للصناديق المنافسة قدرها 

)وهو المدى الزمني االقصى للصناديق  أعوام ثالثو  عامينوشهر  21على الصناديق المنافسة عن الفترات الزمنية 

على التوالي مقارنة بمتوسط  %30.3و  %11.3و  %27.7عوائد تراكمية مقدارها  المنافسه بذات الفئه( باجمالي 

 لذات التقرير.على التوالي طبقاً  %8.5.و  %18.5و  %27.2عوائد للصناديق المنافسة من ذات الفئة مقدارها 

ل ة الصدارة في ككما تعكس باقة الجوائز التقديرية التي حاز بها قطاع إدارة األصول لسي آي كابيتال استمراري

فئات الصناديق االستثمارية واألداء القوي فقد فاز فريق العمل بلقب "أفضل مدير إستثمار" من عدة مؤسسات دولية 

، ومؤسسة  1025وحتى عام  .102، مؤسسة جلوبال انفستور من عام 1028و  1025لعامي  7مثل آي سي كيو

رى باألضافة إلى العديد من الجوائز األخ. 1026أوتلوك لعام ، ومؤسسة جلوبال بيزنس  1026إيميا فاينانس لعام 

 .الشرق األوسط من المؤسسات الدوليةعلى مستوى الصناديق فى  مصر و



 
وأضاف أبو العينين "نحن فخورين جداً بهذا االنجاز الغير مسبق في تاريخ الصناديق االستثمارية بالسوق المصري. 

ونسعى إلى الحفاظ على صدارة أدائنا المتميز وزيادة حصتنا السوقية وزيادة حجم األصول تحت اإلدارة وعدد 

 ة". العمالء باإلضافة إلى االستمرار في طرح المنتجات المبتكر

 –انتهى  -

 لالستفسارات المرتبطة باالعالم والعالقات العامة برجاء االتصال:

 نيفين نصحي ، مدير إدارة التسويق والعالقات العامة

 nivine.nosshy@cicapital.com 

 

 عالن هامإ

ال تتعلق بأي أحداث تاريخية، و يمكن التعرف عليها من خالل استخدام كلمات وعبارات مثل "طبقا يحتوي هذا البيان على توقعات والتي قد 

أو صيغة النفي الخاصة بهم أو  للتوقعات"، "يتوقع"، "يقدر"، "يعتقد"، "يتنبأ"، "يخطط"، "ينوي"، "طبقا لرأي"، "محتمل"، "قد"، "سوف"

رير. ويسري ذلك، بشكل خاص، على التقارير التي تحتوي معلومات عن بيانات مالية عبارات مشابهة قد تضفي صبغة التوقعات على التق

متوقعة أو خطط أو توقعات تخص محفظة أعمال الشركة أو إدارتها أو معدل النمو المحتمل للمجموعة أو ربحيتها المتوقعة باإلضافة للظروف 

 االقتصادية التي من شأنها التأثير على المجموعة. 

ير التوقعات أراء اإلدارة الحالية حول األحداث المستقبلية وقد تعتمد على تقديرات إدارة المجموعة أو قد تحتوي على مخاطر تعكس تقار

 متوقعة أو غير متوقعة أو عوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائج أو األداء أواالنجازات الفعلية للمجموعة عن البيانات أو األداء أو

ة أو المتوقعة من خالل هذه التقارير. كما أن تحقيق أو عدم تحقيق أي توقعات قد يتسبب في اختالف جوهري في الظروف األحداث المذكور

رة طالمالية الفعلية أو البيانات المالية أو العمليات عن التوقعات المذكورة في هذه التقارير. وتخضع عمليات الشركة لعدد من عوامل المخا

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

المجموعة باإلضافة لقدرتها على االحتفاظ بخدمات موظفين بعينهم والقدرة على المنافسة والتغيرات السياسية واالجتماعية والقانونية 

ات االقتصادية حول العالم باإلضافة للتغيرات وأثر الحروب وأنشطة اإلرهاب ومعدالت التضخم وأسعار الفائدة واالقتصادية في مصر والتغير

 وتذبذب أسعار الصرف وقدرة إدارة المجموعة على تحديد المخاطر المستقبلية بشكل دقيق بل والتعامل معها. 

وقعات في هذا البيان. ولن يقوم أي من أعضاء إدارة المجموعة أو سي آي وبالتالي، ينبغي على المستثمرين عدم االعتماد على تقارير الت

 كابيتال بالتأكيد على دقة أي من األراء السالف ذكرها في هذا البيان. وبعد إصدار هذا البيان ، لن يكون لزاما على أعضاء المجموعة أو

المصرية، تحديث أي من تقارير التوقعات أو التأكيد على تطابق هذه إدارتها إال بموجب القانون وقواعد القيد واإلدراج الخاصة بالبورصة 

 التوقعات مع البيانات الفعلية للمجموعة. 

 

 لمزيد من المعلومات، برجاء االتصال بـ: 

 محمد رشاد

 707 73796252تليفون: 

 02775632676محمول: 
  me.com-mohamed.rashad@influence :بريد إليكتروني

  

 لمزيد من المعلومات، برجاء االتصال بـ: 

 محمد يوسف
 707 73796252تليفون: 
  011 70600522محمول: 

 me.com-mohamed.youssef@influenceبريد إليكتروني: 
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