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   ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ تسعة أشھر األولي المنتھیة فيالثروة كابیتال تعلن عن نتائج أعمال 

 :أبرز المؤشرات

 المؤشرات المجمعة:

قبل خصم   ۲۰۲۰ملیون جم في التسعة أشھر األولى من عام  ۳۰۹تحقیق صافي ربح معدل بقیمة  •
 المخصصات والتوسعات في أنشطة التأمین

بعد خصم المخصصات والتوسعات في ملیون جم  ۱۹٤ بعد خصم حقوق األقلیة بقیمة  صافي أرباحتحقیق  •
 أنشطة التأمین

 ۲۰۲۰التسعة أشھر األولى من عام في  ٪۱۳ العائد على متوسط حقوق المساھمینمعدل  •
 ۲۰۲۰التسعة أشھر األولى من عام  في ٪۳٬۷معدل العائد على متوسط األصول  •

 التمویل: نشاط 

  ٪۱٥ة بنسب ۲۰۲۰التسعة أشھر األولى من عام في ملیار جنیھ  ۳٬۲نمو إجمالي التمویالت الجدیدة إلى  •
 ۲۰۱۹ـمقارنة بنفس الفترة ب

  ٪۱٤ ةبنسب ۲۰۲۰التسعة أشھر األولى من عام ملیار جم في   ۷٬۳نمو إجمالي المحفظة التمویلیة إلى  •
 ۲۰۱۹ـمقارنة بنفس الفترة ب

فقط   ٪۳بنسبة  ۲۰۲۰التسعة أشھر األولى  من عام في جم  ملیار ۱٬۱التمویل إلى  أنشطة إیراداتإنخفاض  •
 ۲۰۱۹مقارنة بنفس الفترة بـ

  ۲۰۲۰التسعة أشھر األولى من عام ملیون جم في   ٦۰۲من عملیات التمویل إلى  االرباح التشغیلیةنمو  •
 ۲۰۱۹مقارنة بنفس الفترة بـ ٪۱بنسبة نمو 

 نشاط التأمین: 

  ٪۱۰۲بنسبة  ۲۰۲۰التسعة أشھر األولى من عام في ملیون جم  ۲۸۰نمو إیرادات أنشطة التأمین إلى  •
 ۲۰۱۹مقارنة بنفس الفترة بـ

  ٪۲٦٤بنسبة  ۲۰۲۰ملیون جم في التسعة أشھر األولى من عام  ۲۰۲نمو إجمالي األقساط التأمینیة إلى  •
 ۲۰۱۹مقارنة بنفس الفترة بـ

 ۲۰۲۰ نوفمبر ۱۱القاھرة في 

 میدتق فى دةئراال، الشـــركة  (SRWA.CA)أعلنت الیوم شـــركة ثروة كابیتال القابضـــة لإلســـتثمارات المالیة ش.م.م.  
ــر،  یلیةولتما تمادلخوا  وللحلا ــبتمبر  ۳۰عن نتائج األعمال المجمعة عن الفترة المنتھیة في  في مصــ . وقد ۲۰۲۰  ســ

جائت نتائج أعمال الـشركة إیجابیة على الرغم من التحدیات الغیر مـسبوقة التي ـشاھدتھا أنـشطة الـشركة ھذا العام نتیجة 
 أزمة كورونا العالمیة. 

ــاط التمویل ــعید نش ــركةحققت ، فعلى ص ــل إلىنمو في إجمالي المحفظة التمویلیة  الش ــعة   ۷٬۳ لتص ملیار جم في التس
من   االرباح التشـغیلیة. مما أدى إلى نمو  ۲۰۱۹مقارنة بنفس الفترة بــــــ   ٪۱٤  نمو  ةبنسـب  ۲۰۲۰ أشـھر األولى من عام

ملیون جم في   ٦۰۲إلى ، والذي یشــمل صــافي دخل الفوائد وإیرادات إعادة التمویل ودخل الرســوم ، عملیات التمویل  
ــ مقارنة بنفس الفترة   ٪۱بنـسبة نمو    ۲۰۲۰التـسعة أـشھر األولى من عام  ونظراً لذلك، حافظت الشركة على .  ۲۰۱۹بـــ
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 بلغت انخفاض بنسـبة ۲۰۲۰جم في التسـعة أشـھر األولى  من عام    ملیار  ۱٬۱  عند  إیرادات أنشـطة التمویل  مسـتویات
 نتیجة للتأثر النسبي من اإلغالق الجزئي في الربع الثاني من العام. ۲۰۱۹فقط مقارنة بنفس الفترة بـ ۳٪

 ملیار جنیھ ۳٬۲والذي وصـل إلى    ۲۰۲۰ التسـعة أشـھر األولى من عام  خالل  نمواً فيجدیدة حجم التمویالت الوشـھد 
. بسبب أزمة كوروناالجزئي  اإلغالقفترة على الرغم من التباطؤ الكبیر خالل   ۲۰۱۹عن نفس الفترة بـــــ   ٪۱٥بنسبة  

على الفترة من منتـصف مارس حتى مایو بـسبب إجراءات االحتواء    كورونااقتـصرت األـضرار غیر المـسبوقة من وقد 
 .یونیو فصاعدًاشھر  من  بدایة الكوروناالنشاط التجاري إلى مستویات ما قبل وسرعان ما عاود  التي اتخذتھا الحكومة.

التسعة  ملیون جم في  ۲۸۰أنشطة التأمین إلى في فقد سجلت المجموعة نمو إیرادات ، وعلى صعید نشاط التأمین
ملیون   ۱۰٤، كما ارتفع الدخل التشغیلي إلى ۲۰۱۹مقارنة بنفس الفترة بـ ٪۱۰۲بنسبة  ۲۰۲۰من عام  أشھر األولى

.مقارنة بنفس الفترة ٪۱۰۰بنسبة  ملیون جنیھ ٥۲جنیھ مقارنة بنحو   

 التسعة أشھر األولى  جم فيملیون  ۲۰۲إجمالي أقساط تأمینیة بشركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاه كما سجل 
.  ۲۰۱۹مقارنة بنفس الفترة بـ ٪۲٦٤بنسبة  ۲۰۲۰من عام   

ــبة  التكالیف المجمعة  ارتفعتوقد  ــھر األولى من ھذا العام نتیجة زیادة   ۲۳٤إلى    ٪٤۱بنسـ ــعة أشـ ملیون جم عن التسـ
االـستثمارات في التحول الرقمي للمجموعة إلى جانب التوـسعات في نـشاط التأمین وزیادة عدد فروع الـشركة باإلـضافة  

 إلى تكالیف التسویق والدعایة.

انخفاض من العام الحالي، ب للتـسعة أـشھر األولىملیون جنیھ مـصري   ۳۰۹إلى   فقد وـصل ـصافي الربح المجمعوعلیھ،  
المقررة من ھیئة الرقابة المالیة ھذا العام والخاـصة  ٪ على أـساس المقارنة، وذلك قبل خـصم قیمة المخـصـصات  ۲قدره 

 بةیـضر  طبیقوت  ةدیالجد نیالتأم  ـشركتي  فی)، وتكالIFRS9(  دیالمحاـسبة الجد  اریمع  قیوبدءاً في تطب نـشطة التمویلأب
ملیون جنیھ بالفترة  ۲۸۰ملیون جنیھ بعد خصـم ماسـبق، مقابل ۱۹٤لتصـل إلى   دة،یالتعامالت على أذون الخزانة الجد

 المقابلة. 

 —انتھى—
 

 

 

 لمزید من المعلومات، یرجى اإلتصال ب: 

 المركز الرئیسي 
 مبلیون اشارع ش ۷

 التحریر، القاھرة 
+225757775 

 
 

 المستثمرین عالقات 
 سارة حسني 

 مدیر عالقات المستثمرین 
ir@sarwa.capital 

investors.sarwa.capital 

 نبذة عن ثروة كابیتال 
ــتثمارات المالیة ش.م.م  لقابضةا  لكابیتا  روةث إدارة    لىوتت  ثحی  یلیةولتما  تمادلخوا  وللحلا  میدتق فى  دةئرا عةومجم   (SRWA.CA) لإلسـ

والتــأمینیــةولتما  تمادلخوا  تلمنتجاا  نم  متكاملة  عةومجم  خاللھا  نم  دمتق  تكارلشا  نم  عةومجم  رامبتك  منھجا  لكابیتا  روةث  تتبنى.  یلیة 
عن طریق ـشركة فوـصوال الي قطاع عریض من الـسوق.    راءاتجإ  لسھأبو  في مجاالت التمویل والتأمین  ودةج  بأعلى ماتھادخ  میدتق  نلضما

دم ثروة ب ، ،  رةلمعما  لسلعا  لیوتم  مجرابو  لمستعملةوا  دةیدلجا  والمركـبات  راتلسیاا  راءش  لیولتم  عةومتن  یلیةوتم  مجراكونتـكت للتموـیل، تـق

mailto:ir@sarwa.capital
http://investors.sarwa.capital/ar
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شـــــركاتھا الشـــــقیقة    لخال نم  التمویل التجاري  مجرابومن خالل كونتكت للتمویل العقاري،    بیطوالتشبرامج التمویل العـقاري  لىا  ضافةإ
دم ثروة    یلىولتما  رالتأجی  كونتـكت ا تـق اة وكونتـكت التخصـــــیم . كـم ات الحـی أمیـن أمین وثروة لـت أمین من خالل شـــــركتي ثروة للـت   . ـخدـمات الـت
ــاإل أ  نھاوك  لىا  ضافةبـــــ و   ت. لمجاالا  فمختل  فى  رمص  فى  یقورلتا  داتلسن  درمص  ركبأول 

   ثروة كابیتال القابضة لإلستثمارات المالیة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للھیئة العامة للرقابة المالیة. شركة 

 www.sarwa.capitalزیارة موقعنا اإللكتروني   لمزید من المعلومات، یرجى

http://www.sarwa.capital/

