
 تعبر شركة سي أي استس مانجمن

 EGX30يوازي عائد مؤشرأول صندوق استثمار "مصر اكويتي"، سي أي كابيتال تطلق 

Capped  لمؤشرا تحاكياالستثمار في محفظة أسهم من خالل 

 

  2022أكتوبر  10القاهرة في 

مانجمنت   استسي كابيتال  آأن شركة سي    ،المالية المتنوعة( المجموعة الرائدة في الخدمات  CICH.CAي كابيتال ) آأعلنت اليوم شركة سي  

 "مصر اكويتي".   "،سي اي استس مانجمنت لألسهم ذو العائد التراكمي"أطلقت صندوق استثمار 

، وذلك من (EGX30 Capped)ويعد صندوق "مصر اكويتي" أول صندوق من نوعه يحاكي عوائد المؤشر الثالثيني للبورصة المصرية 

 . 2022 أكتوبر 10يوم خالل االستثمار في محفظة أسهم تستهدف تمثيل مقارب للمؤشر، على أن يفتح باب االكتتاب 

أبو العنين الرئيس التنفيذي لشركة سي أي استس مانجمنت أن الشركة تستهدف تنويع باقة المنتجات االستثمارية التي تقدمها   ووأوضح عمر

توازي على ترسيخ ريادة الشركة من حيث أداء أصولها المدارة عبر كافة أنواع الصناديق. وأضاف أن إطالق صندوق للعمالء، مع العمل بال

، وأيًضا إلمكانية للمستثمرين الذين يرغبون في االستفادة من االتجاه الصعودي في سوق األسهم  جديدة  "مصر اكويتي" يهدف لتوفير حلول

 . للعمالء ذوي المالءة المالية ظة متكاملةكجزء من التخصيص في محف استخدامه

ومن جانبه عبر طارق شاهين رئيس االستثمار بشركة سي أي استس مانجمنت أن الصندوق يخدم المستثمر الباحث عن عوائد جذابة على  

إلى عمليات   أدت  والتي  العالمي  االقتصاد  على  المتزايدة  التضخمية  الضغوط  من  الرغم  على  ألنه  البعيد،  المالية المدى  األوراق  في  بيع 

الشركات   تواصل  الذي  النمو  للغاية وال تعكس  تقييمات جاذبة  المصري على  بالسوق  المدرجة  تتداول األسهم  الناشئة، وبالتالي  باألسواق 

 المصرية تحقيقه بمرونة، مما يؤدي إلى إمكانية التفوق في األداء على المدى الطويل.

، وبالتالي EGX30 Cappedمحاكاة مؤشر  أن الصندوق يستهدف  ة بشركة سي أي استس مانجمنت  رئيس االستراتيجي  وأضاف أيمن عامر

بقطاعات متعددة تشمل كل من القطاع المالي، والتكنولوجيا، والطاقة والسلع األساسية، وقطاع األغذية،   قياديةالسهم  ألا  سوف يضم محفظة من

 الفتًا أن القطاعات واألسهم المستهدفة قد تتغير مع تحركات السوق.

ً   يمفتوح ذو عائد تراكم"مصر اكويتي" هو صندوق  صندوق استثمار  يذكر أن   لشركة بتحديد حد أدنى  ، وقامت اتطرح وثائقه طرحاً خاصا

منخفض لالكتتاب لتسهيل دخول مستثمري التجزئة في سوق األسهم المصري، وأيًضا توفير وعاء استثماري لذوي المالءة المالية والمؤسسات  

 جنيهات للوثيقة دون تحديد حد أقصى لالكتتاب. 10على حد سواء، حيث إن الحد األدنى لالكتتاب هو عشر وثائق فقط بسعر 

وشركة    ي كابيتال،آسي  وشركة    استس مانجمنتي كابيتال  آفقط لعمالء سي    2022أكتوبر    10م فتح باب االكتتاب في الصندوق يوم  سيت

 .  مصر كابيتال للوساطة في السندات، وشركة مباشر

 

 --انتهى--

 

 



 ي كابيتال آنبذة عن شركة سي 

)  يآشركة سي   المالية  لالستثمارات  القابضة  االستثمار  CICH EY  ،CICH.CA رمزكابيتال  بنوك  في مجاالت  الرائدة  المجموعة  ( هي 

 والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري. 

كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية   يآومن خالل المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي  

والمتوسطة   الكبيرة  والشركات  العائالت  استثمار  ومكاتب  الكبرى  المالية  والمؤسسات  واالقليميين  الدوليين  العمالء  من  متنوعة  لقاعدة 

 والصغيرة، باإلضافة للمستثمرين األفراد وذوي المالءة المالية. 

المتكاملة، استطاع الرائدة في تقديم خدماتها االستشارية في مجاالت زيادة رأس المال ومن خالل خدماتها  ت الشركة ان ترسخ مكانتها 

وصفقات الدمج واالستحواذ، وإدارة األصول والوساطة في األوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خالل شركتها التابعة، 

تكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات باإلضافة لخدمات البيع وإعادة  كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي م

 التأجير لقاعدة عمالء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى. 

تقدم شركة سي   التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصلآكما  القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خالل شركتها  على   ي كابيتال 

موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوًعا   2900ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من  

 في السوق المصري. 

 


