
 
 سي آي كابیتال القابضة تعلن عن نتائج أعمالها المجمعة عن النصف األول من عام 2018
 بلغت اإلیرادات 1.1 ملیار جنیه مصري ، بنسبة نمو قدره 46٪ مقارنة بالفترة المثیلة من العام السابق

 بلغ صافي الربح 161.3 ملیون جنیه مصري ، بنسبة نمو قدره 88٪ مقارنة بالفترة المثیلة من العام السابق
 

  القاهرة، فى 1 أغسطس 2018:

الیوم أعلنت ، مصر في المصرفیة الغیر المالیة الخدمات مجال في الرائدة المجموعة (CICH.CA (رمزالتداول: القابضة كابیتال آي                    سي
 عن نتائجها المالیة المجمعه لفترة السته أشهر المنتهیة في 30 یونیو 2018.

 أبرز النتائج المالیة و التشغیلیة المجمعة  للنصف االول من عام 2018:

 بلغت اجمالي االیرادات 1.1 ملیار جنیه مصري بزیادة قدرها 46% عن النصف االول من عام 2017.•
عام• من االول النصف عن ٪111 قدرها بزیادة مصري جنیه ملیون 301.8 مبلغ التشغیلي الربح صافي                  بلغ

.2017 
عام• من االول النصف عن ٪93 قدرها بزیادة مصري جنیه ملیون 254.0 مبلغ الضرائب قبل الربح صافي                   بلغ

.2017 
عن• ٪88 قدرها ارتفاع بنسبة مصري جنیھ 161.3ملیون مبلغ األقلیة وحقوق الضرائب بعد األرباح صافي                 بلغت

 النصف االول من عام 2017.
ملیون• 738.0 إلى لتصل 2017 عام من االول النصف عن ٪31 بنسبة التمویلي التأجیر نشاط إیرادات                  إرتفعت

 جنیه مصري وبلغت اجمالى محفظة التأجیر التمویلي 5.3 ملیار جنیه في نهایة النصف األول من عام 2018.
بما• األرباح صافي فى وارتفاع اضعاف 2.7 یعادل بما االیرادات فى ارتفاع الصغر1 متناهي التمویل نشاط                  حقق

ملیون 47.7 و مصري جنیھ ملیون 140.1 إلی لیصال السابق العام من المثیلة بالفترة مقارنة اضعاف 5.1                   یعادل
نهایة في مصري جنیه ملیون 596 مبلغ للعمالء الممنوحة القروض إجمالي بلغت التوالي. علی مصري                 جنیھ

 النصف األول من عام 2018.
 بلغت األصول تحت اإلدارة 8.3 ملیار جنیه مصري بزیاده سنویة قدرها %14 .•
•٪10.0 مقابل 2018 عام من األول النصف في ٪10.8 المالیة االوراق في السمسرة لنشاط السوقیة الحصة                  بلغت

 في النصف األول من عام 2017.
عام• من االول النصف عن ٪137 بنسبة االكتتابات تغطیة و وترویج المالیة االستشارات خدمات ایرادات                 ارتفعت

 2017 لتصل إلى 54.3 ملیون جنیه.

 وتعلیقا علي أداء الشركة في النصف األول من عام ٢٠١٨، علق حازم بدران، الرئیس التنفیذي المشارك للمجموعة:

غیر المالیة الخدمات كافه مستوى علي المجموعة إستراتیجیة نجاح ٢٠١٨ عام من األول النصف خالل القوي التشغیلي األداء یعكس "                    
على تركز التي الشركة إستراتیجیة حققت الكلي، واالقتصاد العمل آلیات تحسن استمرار ضوء وفي االستثمار. بنوك قطاع و                    المصرفیة

  السوق المصري ثمارها المرجوة من خالل نمو اإلیرادات باإلضافة إلى دعم الحصة السوقیة في جمیع القطاعات التشغیلیة.

ملیار 1.1 إلى لتصل السابق بالعام مقارنة  ٪46 بواقع ارتفاعا ٢٠١٨ عام من األول النصف في للمجموعة المجمعة اإلیرادات                      حققت
التي الخدمات جمیع ایرادات في الملحوظ االرتفاع أدى السابق. العام من الفترة نفس في مصري جنیه ملیون 778 مقارنة مصري                      جنیه
جنیه ملیون 161 إلى لیصل الربح صافي في  ٪88 بواقع نمو إلى ٢٠١٨ عام بدایة منذ النفقات في التحكم إلى باإلضافة الشركة                        تقدمها

 مصري.

  تعتبر المكانه المتمیزة التي تتمتع بها المجموعة في السوق المصري بمثابة الدافع في تحقیق نتائج مالیة و تشغیلیة قویة مستقبلیا ".

 -انتهى-



 

 

 

 

 لالستفسارات المرتبطة بعالقات المستثمرین برجاء االتصال:

 طارق طنطاوي - العضو المنتدب ونائب الرئیس التنفیذي للمجموعة

 احمد كامل - مدیر ادارة التخطیط المالي و عالقات المستثمرین

  فریدة جالل - مسئول عالقات مستثمرین

investor.relations@cicapital.com 

 لالستفسارات المرتبطة باالعالم والعالقات العامة برجاء االتصال:

 نیفین نصحي - مدیر ادارة التسویق و العالقات العامة

nivine.nosshy@cicapital.com 

 

 اعالن هام

"طبقا مثل وعبارات كلمات استخدام خالل من علیها التعرف یمكن و تاریخیة، أحداث بأي تتعلق ال قد والتي توقعات على البیان هذا                        یحتوي
عبارات أو بهم الخاصة النفي صیغة أو "سوف" "قد"، "محتمل"، لرأي"، "طبقا "ینوي"، "یخطط"، "یتنبأ"، "یعتقد"، "یقدر"، "یتوقع"،                    للتوقعات"،
أو خطط أو متوقعة مالیة بیانات عن معلومات تحتوي التي التقاریر على خاص، بشكل ذلك، ویسري التقریر. على التوقعات صبغة تضفي قد                        مشابهة
شأنها من التي االقتصادیة للظروف باإلضافة المتوقعة ربحیتها أو للمجموعة المحتمل النمو معدل أو إدارتها أو الشركة أعمال محفظة تخص                      توقعات

  التأثیر على المجموعة.

أو متوقعة مخاطر على تحتوي قد أو المجموعة إدارة تقدیرات على تعتمد وقد المستقبلیة األحداث حول الحالیة اإلدارة أراء التوقعات تقاریر                       تعكس
أو المذكورة األحداث أو األداء أو البیانات عن للمجموعة الفعلیة أواالنجازات األداء أو النتائج اختالف إلى تؤدي قد أخرى عوامل أو متوقعة                        غیر
المالیة البیانات أو الفعلیة المالیة الظروف في جوهري اختالف في یتسبب قد توقعات أي تحقیق عدم أو تحقیق أن كما التقاریر. هذه خالل من                          المتوقعة
خاص تقریر أي أیضا تجعل قد التي المخاطرة عوامل من لعدد الشركة عملیات وتخضع التقاریر. هذه في المذكورة التوقعات عن العملیات                       أو
االحتفاظ على لقدرتها باإلضافة المجموعة عملیات في المستخدمة العمالة تكلفة أسعار تذبذب العوامل هذه تتضمن دقیقة. غیر تقدیرات أو                     بالتوقعات
العالم حول االقتصادیة والتغیرات مصر في واالقتصادیة والقانونیة واالجتماعیة السیاسیة والتغیرات المنافسة على والقدرة بعینهم موظفین                  بخدمات
تحدید على المجموعة إدارة وقدرة الصرف أسعار وتذبذب الفائدة وأسعار التضخم ومعدالت اإلرهاب وأنشطة الحروب وأثر للتغیرات                   باإلضافة

  المخاطر المستقبلیة بشكل دقیق بل والتعامل معها.

كابیتال آي سي أو المجموعة إدارة أعضاء من أي یقوم ولن البیان. هذا في التوقعات تقاریر على االعتماد عدم المستثمرین على ینبغي                        وبالتالي،
بموجب إال إدارتها أو المجموعة أعضاء على لزاما یكون لن ، البیان هذا إصدار وبعد البیان. هذا في ذكرها السالف األراء من أي دقة على                           بالتأكید
الفعلیة البیانات مع التوقعات هذه تطابق على التأكید أو التوقعات تقاریر من أي تحدیث المصریة، بالبورصة الخاصة واإلدراج القید وقواعد                      القانون

  للمجموعة.

 

 

 

 

 


