
 

 2018من عام التسعة أشهر  عن المجمعة أعمالها عن نتائجتعلن سي اي كابيتال القابضه 

 مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق ٪51قدره نمو نسبة بجنيه مصري ،  مليار 8.1بلغت اإليرادات 

 بالفترة المثيلة من العام السابقمقارنة  ٪812قدره بنسبة نمو مليون جنيه مصري ،  304.7 صافي الربح بلغ

 

  :2018 نوفمبر 1فى  ،القاهرة

اليوم في مصر ، أعلنت  غير المصرفيةال ( المجموعة الرائدة في مجال الخدمات الماليةCICH.CAسي اي كابيتال القابضه )رمزالتداول: 

 .2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  جمعهعن نتائجها المالية الم

 :2018من عام  التسعة أشهر المجمعة أبرز النتائج المالية و التشغيلية

 .2017من عام  التسعة أشهرعن % 51جنيه مصري بزيادة قدرها  مليار 8.1بلغت اجمالي االيرادات  •

 .2017من عام التسعة أشهر عن ٪ 140مليون جنيه مصري بزيادة قدرها  525.6بلغ صافي الربح التشغيلي مبلغ  •

 .2017من عام التسعة أشهر عن ٪ 133مليون جنيه مصري بزيادة قدرها  467.8بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ  •

التسعة أشهر عن ٪ 128ارتفاع قدرها بنسبة ري جنيه مصون ملي 304.7مبلغ ألقلية ب وحقوق ائرالضد ابعح بارألبلغت صافي ا •

 .2017من عام 

وبلغت جنيه مصري  مليار 1.2لتصل إلى  2017من عام التسعة أشهر عن ٪ 37التأجير التمويلي بنسبة  نشاطإرتفعت إيرادات  •

 .2018من عام التسعة أشهر مليار جنيه في نهاية  5.4 التأجير التمويلي محفظةى لاجما

 ضعف 3.9 بما يعادل حباراألصافي ارتفاع فى و ضعف 2.5 يعادل ارتفاع فى االيرادات بما 1ل متناهي الصغريولتمحقق نشاط ا •

 تبلغلي. والتاعلی مصري جنيه ون ملي 77.8و  مصريجنيه ون ملي 221.7لی إ ليصال مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق

 .2018من عام التسعة أشهر مليون جنيه مصري في نهاية  621.9 الممنوحة للعمالء مبلغ إجمالي القروض

 .٪ 10مليار جنيه مصري بزياده سنوية قدرها 8.2بلغت األصول تحت اإلدارة  •

التسعة أشهر ٪ في 10.0مقابل  2018من عام التسعة أشهر ٪ في 10.4في االوراق المالية  السمسرة لنشاط بلغت الحصة السوقية •

 .2017من عام 

لتصل إلى  2017من عام التسعة أشهر عن ٪ 16بنسبة  وترويج و تغطية االكتتابات االستشارات المالية خدمات ارتفعت ايرادات •

 .مليون جنيه 59.7

 :للمجموعة المشارك ، الرئيس التنفيذيحازم بدران علق، 2018من عام التسعة أشهر وتعليقا علي أداء الشركة في 

و  في التركيز على السوق المصري، بفضل استراتيجيتها 2018حققت مجموعة سي آي كابيتال نتائج قوية خالل الربع الثالث من عام "

المتمثلة في مجموعة للغير البنكية  المصرفيهللخدمات  و المتميز األداء القويالى  أشيرالمتنوعة. وأود أن  المالية من الخدمات العديدتقديم 

بلغت حصة الخدمات  حيثربليس وريفي التي واصلت تحقيق معدالت نمو مرتفعة للغاية على مستوى اإليرادات والربحية.كوشركتي 

 . المجموعة بعد الضرائب و حقوق االقليه من صافي ربح %74 المصرفيةالمالية غير 

أدت الى  التداوالت كما حجمداء بنك االستثمار خالل الربع الثالث باضطرابات األسواق العالمية التي شكلت ضغوطا على أسلبا تأثر و قد  

بفضل  حسن االداء اتعابإدارة األصول نتائج قوية وارتفعت حققت  ، ذلك بالرغم منو ، سوق المالفي  الطروحاتإتمام بعض  تأجيل

  العوائد المميزه التي حققتها االصول تحت االدارة مقارنة بالمحافظ و الصناديق المماثله في السوق المصريه.

من العام الحالي، حيث ارتفعت  أشهر التسعة التي حققتها المجموعة خاللالنتائج المالية  انعكس االداء القوي للشركة خالل الفترةبوجه عام، 

في الفترة المماثلة  جنيه مصريمليار  1.2فاعا من ، ارتجنيه مصريمليار  1.8مقارنة بالعام السابق لتصل إلى  %51اإليرادات بنسبة 

 . جنيه مصريمليون  305ليبلغ  ضعف 2.3 بعد الضريبة وحقوق األقلية بواقع ربح المجموعهمن العام السابق. ارتفع أيضا صافي 

المالية  أهدافهاوفي ضوء األداء القوي لمجموعة سي آي كابيتال خالل تلك الفترة، لدي أيضا ثقة كبيرة في قدرة المجموعة على تحقيق 

 ." 2018والتشغيلية لعام 

 -انتهى-

 
 وتم احتساب معدل النمو في االيرادات بناء على القوائم المالية المستقلة للشركة. 0172حيث تمت عملية االستحواذ اخر الربع الرابع من عام  2018عام ايرادات شركة ريفي غير مجمعه قبل  1
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 اعالن هام

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

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

ك، بشكل خاص، على التقارير التي تحتوي معلومات عن بيانات مالية متوقعة أو خطط أو توقعات تخص محفظة صبغة التوقعات على التقرير. ويسري ذل

 لى المجموعة. أعمال الشركة أو إدارتها أو معدل النمو المحتمل للمجموعة أو ربحيتها المتوقعة باإلضافة للظروف االقتصادية التي من شأنها التأثير ع

راء اإلدارة الحالية حول األحداث المستقبلية وقد تعتمد على تقديرات إدارة المجموعة أو قد تحتوي على مخاطر متوقعة أو غير تعكس تقارير التوقعات أ

 ورة أو المتوقعةمتوقعة أو عوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائج أو األداء أواالنجازات الفعلية للمجموعة عن البيانات أو األداء أو األحداث المذك

لية أو العمليات من خالل هذه التقارير. كما أن تحقيق أو عدم تحقيق أي توقعات قد يتسبب في اختالف جوهري في الظروف المالية الفعلية أو البيانات الما

لتوقعات أو تقديرات عن التوقعات المذكورة في هذه التقارير. وتخضع عمليات الشركة لعدد من عوامل المخاطرة التي قد تجعل أيضا أي تقرير خاص با

ين بعينهم غير دقيقة. تتضمن هذه العوامل تذبذب أسعار تكلفة العمالة المستخدمة في عمليات المجموعة باإلضافة لقدرتها على االحتفاظ بخدمات موظف

حول العالم باإلضافة للتغيرات وأثر  والقدرة على المنافسة والتغيرات السياسية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية في مصر والتغيرات االقتصادية

دقيق  الحروب وأنشطة اإلرهاب ومعدالت التضخم وأسعار الفائدة وتذبذب أسعار الصرف وقدرة إدارة المجموعة على تحديد المخاطر المستقبلية بشكل

 بل والتعامل معها. 

. ولن يقوم أي من أعضاء إدارة المجموعة أو سي آي كابيتال بالتأكيد لبياناوبالتالي، ينبغي على المستثمرين عدم االعتماد على تقارير التوقعات في هذا 

، لن يكون لزاما على أعضاء المجموعة أو إدارتها إال بموجب القانون  لبيانا. وبعد إصدار هذا لبياناعلى دقة أي من األراء السالف ذكرها في هذا 

 ث أي من تقارير التوقعات أو التأكيد على تطابق هذه التوقعات مع البيانات الفعلية للمجموعة. وقواعد القيد واإلدراج الخاصة بالبورصة المصرية، تحدي

 

 

 

 

 


