
 

 

ي كابيتال القابضة لالستثمارات المالية آسي   

2020نتائجها المالية المجمعة للنصف األول من عام   

 المختلفة. األنشطةتضمن جميع أنشطة التمويل في إطار ت1

 
 في السوق الرئيسية باستثناء الصفقات.من حجم التداول ودايناميك  للتجاري الدولي للسمسرة في األوراق الماليةالحصة السوقية  ²

 
 

 

  

 سي آي كابيتال القابضة لالستثمارات المالية 

 2020تعلن نتائجها المالية المجمعة للنصف األول من عام  
 :  2020أغسطس  16 –القاهرة 

لمجموعة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية المتنوعة في مصر، اليوم  (،  CICH.CAالمالية )رمز:  أعلنت سي آي كابيتال لالستثمارات  

مقارنة بالعام السابق    9.9مليار جم ، بانخفاض قدره %   1.0. بلغ إجمالي اإليرادات2020نتائجها المالية المجمعة للنصف األول من عام  

مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ إجمالي محفظة    13.9ض قدره %مليون جم بانخفا  178.8وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق األقلية  

 مليار جم.  9.9التمويل 
 

 النتائج المالية والتشغيلية المجمعة  برزأ
 مقارنة بالعام السابق  6.2مليار جم، بارتفاع % 9.9 ¹محفظة التمويلبلغ إجمالي  •

، بلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية مقارنة بالعام السابق 9.9% بانخفاضمليار جم،  1.0بلغ إجمالي اإليرادات  •

%79.8 

  8.3%بلغ هامش صافي دخل الفائدة  و مليون جم، باستقرار مقارنة بالعام السابق، 375.2بلغ صافي دخل الفائدة  •

 مقارنة بالعام السابق  8.7% بانخفاضمليون جم،  312.6بلغ صافي الربح التشغيلي  •

، بلغت مساهمة الخدمات مقارنة بالعام السابق  13.9% بانخفاضمليون جم،  178.8بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق األقلية  •
 75.0المالية غير المصرفية في صافي الربح %

 

 المصرفيةاألنشطة البنكية غير 
 التأجير التمويلي  

 مقارنة بالعام السابق   9.2مليون جم، بانخفاض % 113.0بلغ صافي الربح بعد الضرائب  •

 مليار جم  1.5أبرمت كوربليس عقود جديدة بقيمة  •

 مقارنة بالعام السابق  4.0مليار جم، بارتفاع % 8.4حجم محفظة التأجير القائمة بلغ  •
 التمويل متناهي الصغر 

 مقارنة بالعام السابق   6.9مليون جم، بارتفاع % 60.6المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر بلغ صافي الربح بعد الضرائب  •

 مقارنة بالعام السابق  22.4مليون جم في نهاية الفترة بارتفاع %  807.6إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر  بلغ •

 فرعا  78بلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الربع  حيث لستة األولى من العام الجاريفرعا جديدا خالل الشهور ا 18تم افتتاح  •
 التمويل العقاري 

 مليون جم بنهاية الفترة.  90.3بلغ حجم محفظة عمليات التمويل العقاري، الذي تم إطالقه حديثا،  •
 

 أنشطة بنوك االستثمار
 مقارنة بالعام السابق 6.9جم، بارتفاع %  مليار 9.8صول المدارة بلغ حجم األ •

ة الثانية بين شركات ب في نهاية الفترة، لتحتل سي آي كابيتال بذلك المرت  %²9.9بلغت الحصة السوقية من عمليات السمسرة   •

 السمسرة في السوق المحلية 

 بالعام السابق مقارنة  %34.9مليون جم، بانخفاض  22.0بلغت إيرادات خدمات االستشارات المالية  •
  

 :  الشركة قال مجلس ادارة ٢٠٢٠ عام من األول النصف خالل المجموعة أداء تعليقا على
، نرى أن الشركة استطاعت التغلب على عدد من العقبات غير المسبوقة التي شهدتها خالل هذا العام بفضل قوة  2020في نهاية النصف األول من عام  " 

ت الظروف  المالءة المالية ومستوى السيولة الجيدة للشركة، باإلضافة لعدد من النجاحات على مستوى مبادرات النمو االستراتيجي. وبالرغم من تحديا

النمو في األنشطة الجديدة ال النقد. كما تواصل الشركة تحقيق  وتيرة تحصيل  الحفاظ على  النمو مع  التمويل معدالت  خاصة  الراهنة، واصلت محافظ 

 بالتمويل العقاري والتمويل االستهالكي )سهولة(، حيث توشك عمليات التمويل العقاري على تحقيق نقاط التعادل.  
 

% مقارنة باألداء القوي الذي شهدته المجموعة  13.9مليون جم، بانخفض قدره    178.8حققت المجموعة صافي ربح بعد الضرائب وحقوق األقلية قدره  

ة إلعداد التقارير  لي خالل فترة المقارنة من العام السابق. وجاء االنخفاض في االرباح متأثرا بإعادة تبويب البيانات المالية بما يتماشى مع المعايير الدو

، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة اإليجار، باإلضافة إلى الخسائر المتكبدة من مبادرات األنشطة الجديدة وتجنيب مخصصات للتحوط ضد  IFRS 16المالية  

ارت الكلي،  االقتصاد  الراهنة على مستوى  التحديات  وبالرغم من  فيروس كورونا.  انتشار  في ضوء  تأثراألنشطة  إجمالي محفظة عمليات  احتمالية  فع 

   مليار جم خالل الفترة. 9.9%  مقارنة بالعام السابق إلى 6.2بواقع   ¹التمويل
 

في  نؤكد على توقعاتنا بشأن تحسن السوق ونبقي على خططتنا بشأن التوسعات في معظم وحدات األعمال، حيث نسعى لالستفادة من التحسن المتوقع  

فرع في العام السابق، وقامت سهولة بزيادة    50فرع مقارنة بـ    78التوسعية، قامت ريفي بزيادة عدد فروعها إلى  السوق. تماشياً مع خطة المجموعة  

% مقارنة بالربع السابق. وفي الوقت نفسه، قامت تعليم، إحدى استثمارات الشركة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع بالم هيلز إلنشاء  65عدد عمالئها بواقع  

   " . في غرب القاهرة بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية  جامعة في مشروع باديا

 -انتهى  -
 



 

 

ي كابيتال القابضة لالستثمارات المالية آسي   

2020نتائجها المالية المجمعة للنصف األول من عام   
 

على: لالستفسارات المرتبطة بعالقات المستثمرين برجاء االتصال   

   رئيس قطاع عالقات المستثمرين وتمويل الشركات,  خالد صادق

 , مسئول عالقات مستثمرين  دم حمادآ

investor.relations@cicapital.com 

 :القابضه لالستثمارات المالية لاسي آي كابيت عن نبذة 

 متضمنه خدماتهي واحدة من أكبر المؤسسات المصرية الرائدة في تقديم الخدمات المالية الغير مصرفية  القابضه لالستثمارات المالية    سي آي كابيتال
في األوراق  التأجير التمويلي ، التمويل متناهي الصغر، خدمات ترويج وتغطية االكتتابات في األوراق المالية وعمليات الدمج واالستحواذ ، السمسرة  

 فظ األصول المالية و البحوث. ، إدارة صناديق ومحا   المالية
 

مجال االستشارات المالية   في الخدمات   من كبيراً  عدد  ميتقد منسي آي كابيتال    تمكنت ودبي القاهرة ، نيويورك مثل  العالمية األسواق في تواجدها بسبب
 محليين. المتنوعة من كبارالمستثمرين العالميين والعمالئها  لقاعدة

 

منصتها المتكاملة من الخدمات المصرفية الغير بنكية لتوفير خدمات فى مجاالت استشارات االندماجات  القابضه لالستثمارات المالية    كابيتالسي آي   تستغل
ركتها  خالل ش  خدمات التاجير تمويلى والتشغيلى  الشركه ايضاالحفظ والبحوث. ، توفر  أمناء  واالستحواذات، ادراة االصول، سمسرة االوراق المالية،  

الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة. باالضافة الى ذلك، تقدم سي آي كابيتال خدمات التمويل    كبار  التابعة كوربليس ، لتخدم قاعدة كبيرة من عمالء
 اول شركة مرخصة للتمويل المتناهى الصغر. و هي  المتناهى الصغر من خالل ريفى 

 

بقيادة مجموعة من أفضل الكوادر   –موظف    1,800حوالي     -ة من أفضل المتخصصين  حالياً نخبلمالية  القابضه لالستثمارات ا  تضم سي آي كابيتال

 .بالقطاع

 

   ملحوظة هامة:

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

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

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

ن شأنها  توقعات تخص محفظة أعمال الشركة أو إدارتها أو معدل النمو المحتمل للمجموعة أو ربحيتها المتوقعة باإلضافة للظروف االقتصادية التي م

 التأثير على المجموعة.  

موعة أو قد تحتوي على مخاطر متوقعة أو غير تعكس تقارير التوقعات آراء اإلدارة الحالية حول األحداث المستقبلية وقد تعتمد على تقديرات إدارة المج

ورة أو المتوقعة  متوقعة أو عوامل أخرى قد تؤدي إلى إختالف النتائج أو األداء أواالنجازات الفعلية للمجموعة عن البيانات أو األداء أو األحداث المذك

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

التقديرات    عن التوقعات المذكورة في هذه التقارير. وتخضع عمليات الشركة لعدد من عوامل المخاطرة التي قد تجعل أيضاً أي تقرير خاص بالتوقعات أو

ة المستخدمة في عمليات المجموعة باإلضافة لقدرتها على االحتفاظ بخدمات موظفين بعينهم  غير دقيقة. تتضمن هذه العوامل تذبذب أسعار تكلفة العمال

معدالت  في  تغيرات  والقدرة على المنافسة والتغيرات السياسية واإلجتماعية والقانونية واالقتصادية في مصر والتغيرات االقتصادية حول العالم باإلضافة لل 

 ار الصرف وقدرة إدارة المجموعة على تحديد المخاطر المستقبلية بشكل دقيق بل والتعامل معها.  التضخم وأسعار الفائدة وتذبذب أسع

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

ف ذكرها في هذا اإلعالن . وبعد إصدار هذا اإلعالن، لن يكون لزاما على أعضاء المجموعة أو إدارتها إال بموجب  بالتأكيد على دقة أي من األراء السال

نات الفعلية  القانون وقواعد القيد واإلدراج الخاصة بالبورصة المصرية، تحديث أي من تقارير التوقعات أو التأكيد على تطابق هذه التوقعات مع البيا 

 للمجموعة.  
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