
 

 

القابضه لالستثمارات الماليه، تحصل على    ، ذراع التمويل االستهالكي لسي آي كابيتال"سهولة"  شركة

  ٢٠٢٠لعام  ١٨ترخيص هيئة الرقابة المالية لمزاولة العمل بموجب القانون رقم 
 

 

كابيتال  تعلن  :2020  سبتمبر  30  ،لقاهرةا آي  سي  ذراع  سهولة،  ل  شركة  الماليه  لالستثمارات  ا القابضه  لتمويل نشاط 

أنها تسلمت خطابا من هيئة الرقابة المالية يفيد بحصولها على رخصة مزاولة التمويل االستهالكي بالسوق    ،االستهالكي

 .٢٠٢٠لعام  ١٨المصرية وتخضع للقانون رقم  

 

ال لتمويل الحصول على  الرخصة لشركة سهولة تقديم منتجاتها  الركوب بجميع  وسيارات    سلع المعمرة،المركباتوتتيح 

  .السياحة وغيرهاو خدمات السفر  الخدمات التعليمية و، خدمات الرعاية الصحية انواعها، 

 

التمويل   "تتيح رخصة مزاولة  قائال:  لسهولة  التنفيذي  الرئيس  الرخصة، صرح حازم مدني،  الحصول على  إطار  وفي 

 ١١مسيرة نموها وتوسيع نطاق محفظة منتجاتها. تقدم الشركة خدماتها حاليا في    االستهالكي تعزيز مكانة الشركة ودعم

شخص على دراية    ٥٩٣عميل ومن من خالل فريق مكون من     ٣٠,٠٠٠تاجر ألكثر من    ٣١٦محافظة مختلفة من خالل  

 كاملة بخدمات الشركة."
 

 – انتهي   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 : سى أي كابيتال  المستثمرينلإلستفسارت المرتبطة بعالقات 
 

 و تمويل الشركات  عالقات المستثمرينرئيس قطاع  – خالد صادق

khaled.sadek@cicapital.com 
 

 مسئول عالقات المستثمرين  – ادم حماد

adam.hammad@cicapital.com 
 

 

 :القابضه لالستثمارات المالية سي آي كابيتال  عن نبذة
متضمنه  هي واحدة من أكبر المؤسسات المصرية الرائدة في تقديم الخدمات المالية الغير مصرفية  القابضه لالستثمارات المالية  سي آي كابيتال  

خدمات ترويج وتغطية االكتتابات في األوراق المالية التمويل االستهالكي،    التمويل العقاري،   التأجير التمويلي ، التمويل متناهي الصغر،  خدمات

 وعمليات الدمج واالستحواذ ، السمسرة في األوراق المالية ، إدارة صناديق ومحافظ األصول المالية و البحوث.
 

مجال االستشارات   في الخدمات   من كبيرا   عدد تقديم تمكنت سي آي كابيتال من ودبي القاهرة ، نيويورك مثل  العالمية األسواق يف تواجدها بسبب 

 عمالئها المتنوعة من كبارالمستثمرين العالميين والمحليين.  المالية لقاعدة

 

الخدمات المصرفية الغير بنكية لتوفير خدمات فى مجاالت استشارات    منصتها المتكاملة منالقابضه لالستثمارات المالية  سي آي كابيتال   تستغل

لتشغيلى  االندماجات واالستحواذات، ادراة االصول، سمسرة االوراق المالية، أمناء الحفظ والبحوث. ، توفر الشركه ايضا خدمات التاجير تمويلى وا

الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة. باالضافة الى ذلك، تقدم سي آي   خالل شركتها التابعة كوربليس ، لتخدم قاعدة كبيرة من عمالء كبار

 كابيتال خدمات التمويل المتناهى الصغر من خالل ريفى و هي اول شركة مرخصة للتمويل المتناهى الصغر.  
 

بقيادة مجموعة من أفضل   –ف  موظ  1,800حوالي     -حاليا  نخبة من أفضل المتخصصين  القابضه لالستثمارات المالية  تضم سي آي كابيتال  

 .الكوادر بالقطاع
 
 

 ملحوظة هامة:  

مثل   يحتوي هذا اإلعالن على توقعات والتي ال تتعلق بأي حقائق أو أحداث تاريخية، وإنما يمكن التعرف عليها من خالل استخدام كلمات وعبارات

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

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

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

 االقتصادية التي من شأنها التأثير على المجموعة. 
 

توقعة تعكس تقارير التوقعات آراء اإلدارة الحالية حول األحداث المستقبلية وقد تعتمد على تقديرات إدارة المجموعة أو قد تحتوي على مخاطر م

امل أخرى قد تؤدي إلى إختالف النتائج أو األداء أواالنجازات الفعلية للمجموعة عن البيانات أو األداء أو األحداث المذكورة  أو غير متوقعة أو عو

لبيانات  أو المتوقعة من خالل هذه التقارير. كما أن تحقيق أو عدم تحقيق أي توقعات قد يتسبب في اختالف جوهري في الظروف المالية الفعلية أو ا

ة أو العمليات عن التوقعات المذكورة في هذه التقارير. وتخضع عمليات الشركة لعدد من عوامل المخاطرة التي قد تجعل أيضا  أي تقرير المالي

ها على  خاص بالتوقعات أو التقديرات غير دقيقة. تتضمن هذه العوامل تذبذب أسعار تكلفة العمالة المستخدمة في عمليات المجموعة باإلضافة لقدرت

تصادية  الحتفاظ بخدمات موظفين بعينهم والقدرة على المنافسة والتغيرات السياسية واإلجتماعية والقانونية واالقتصادية في مصر والتغيرات االق ا

قبلية  حول العالم باإلضافة للتغيرات في معدالت التضخم وأسعار الفائدة وتذبذب أسعار الصرف وقدرة إدارة المجموعة على تحديد المخاطر المست

 بشكل دقيق بل والتعامل معها. 
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