
 
ي مرص.. 

 
 للمرة األوىل ف

 
اء  " تقدم خدمة اإلكتتاب وشر داد "مباشر  وثائق صناديق االستثمار "أون الين"  واستر

 
ناشيونال لتداول األوراق المالية"  كة "مباشر انتر كة مباشر كابيتال هولدنج لالستثمارات المالية، أن شر إحدى  -أعلنت شر

ي مرص 
 
كاتها التابعة ف اء  -شر داد حصلت علي تراخيص اإلكتتاب وشر المالية،  وثائق االستثمار من الهيئة العامة للرقابة واستر

ي إطار خطة 
 
ي هذه الخطوة ف

ي مرص. وتأتر
 
 مجموعة مباشر المالية لزيادة خدماتها المقدمة ف

 
ي ندوة صحفية عقدت اليوم األربعاء عتر 

 
من جانبه، رصح إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج، ف

ة مباشر  ي مستر
 
ة ف ي ت,تقنية "زووم"، أن هذه الخطوة مهمة جدا وممتر 

ي زيادة وتنوع الخدمات التر
 
 قدمها وتساهم ف

 للمستثمرين سواء من داخل مرص أو من خارجها. 
 

كة بتطبيق فكرة جديدة عل السوق المرصي؛ وهي تقديم خدمات اإلكتتاب  اخيص سمحت للشر وأوضح رشاد، أن هذه التر
اء  داد وشر وثائق االستثمار "أون الين"، بما يسمح لعمالء مباشر تداول من داخل مرص وخارجها بتنفيذ طلبات اإلكتتاب  واستر

كة سواء كانوا مرصيير  أو عرب أو أجانب.  اء والبيع من خالل حساباتهم مع الشر  والشر
 

ية ن تدفق االستثمارات األجنبوأشار نائب رئيس مباشر كابيتال هولندج، إىل أن تطبيق هذه الخدمة "أون الين" يزيد م
ي تقدمها صناديق الدخل الثابت 

ة التر  للعوائد الكبتر
ً
والعربية لصناديق االستثمار؛ سواء ذات الدخل الثابت أو األسهم، نظرا

ي عل  ي الدول المجاورة، وتداول األسهم بمضاعف ربحية أقل من األسواق المحيطة، بما يعود بشكل إيجاتر
 
مقارنة بالعوائد ف

 قتصاد المرصي. اال
 

اء  ي تفعيل االكتتابات وشر
 
ي ترغب ف

كات التر داد و وتابع رشاد، أن الخدمة ستكون متاحة بشكل فوري لكافة البنوك والشر  استر
ي تاسيسها مستقبالالوثائق "أون الين" لوثائق 

 
ي تمتلكها حاليا أو ترغب ف

التعاقد بالفعل مع  ، وقد تما صناديق االستثمار التر
كة أزيموت ل ي الدخل شر

 
ي مرص وسيكون لالستثمار ف

 
ي نقدمها علي أول صندوق تؤسسه أزيموت ف

تطبيق الخدمة الجديدة التر
ي تقوم حاليا بإجراءات تاسيس الثابت وسيتم إطالقه خالل األسابيع القليلة القادمة

كات والتر ، كما نتفاوض مع إحدي الشر
 .صندوق عقاري

 
ي العالم، واختتم ترصيحاته بأن العمالء يستطيعون تس

 
جيل األوامر خالل ساعات اليوم وطوال أيام األسبوع من أي مكان ف

اء والبيع فقط، كذلك سيتم عمل حسابات مستقلة لوثائق الصناديق منفصلة عن  ويتم تنفيذ طلباتهم وقت السماح بالشر
ة إىل حسابات العمالء ا تحويل ناتج البيع مباشر ي برنامج التداول، واختر

 
ي البنوك.  حسابات األسهم ف

 
 ف

 


