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 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 

 2021 من عام   لث ثا لرب  ع ال ل تعلن نتائجها المالية المجمعة  
 :  2021  نوفمب    9  – القاهرة  

ي مرص، اليوم نتائجها المالية  (CICH.CA)رمز:   أعلنت سي آي كابيتال لالستثمارات المالية 
ي مجال تقديم الخدمات المالية المتنوعة ف 

، المجموعة الرائدة ف 

ي للرب  ع ال المجمعة  
ائب وحقوق األقلية حيث  .  1202  من عام    ثان  ي الرب  ح بعد الرص 

مسجلة  ،  % مقارنة بالعام السابق 122، بارتفاع  مليون جم   241  ، بلغ صاف 

كة منذ انشائها.    ب  ع سنويه اعلي نتيجة ر  ي تاري    خ الشر
 مليار جم.    21. 1  بلغ إجمالي محفظة التمويلف 

 

ة:   أهم النتائج المالية والتشغيلية المجمعة للفبر

 مليار جم   21. 1  ¹بلغ إجمالي محفظة التمويل •

 % 61% مقارنة بالعام السابق، بلغت مساهمة الخدمات المالية غبر المرصفية 36 رتفاعجم، با يونمل 773 تبلغ إجمالي اإليرادا •

ي دخل الفائدة  •
ي دخل الفائدة  بينما  مقارنة بالعام السابق،% 14 مليون جم، بارتفاع  223 بلغ صاف 

 % 8.0بلغ هامش صاف 

ي الرب  ح التشغيلي  •
 مقارنة بالعام السابق  %53 رتفاعمليون جم، با 297 بلغ صاف 

ي الرب  ح  •
ائب وحقوق األقليةبلغ صاف  بلغت مساهمة الخدمات المالية غبر و % مقارنة بالعام السابق، 122 رتفاعبا مليون جم  241 ،بعد الرص 

ي الرب  ح
ي صاف 

 % 13 المعدل المرصفية ف 
 

 المرصفية األنشطة البنكية غبر  
 التأجبر التمويلي  

ائب  • ي الرب  ح بعد الرص 
 مليون جم  57 بلغ صاف 

 مليار جم .21 أبرمت كوربليس عقود جديدة بقيمة  •

 مليار جم .89 بلغ حجم محفظة التأجبر القائمة  •
 التمويل متناهي الصغر 

ائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر  • ي الرب  ح بعد الرص 
 % مقارنة بالعام السابق 72مليون جم، بارتفاع   35بلغ صاف 

ة بارتفاع  ار ملي ,51بلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر  • ي نهاية الفبر
 % مقارنة بالعام السابق  67جم ف 

ة  •    من العام السابق لثالثامنذ الرب  ع فرعا جديدا  14تم افتتاح فرعا ، حيث  501بلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الفبر

 التمويل العقاري 

ة، مقارنة ب  191 بلغ حجم محفظة عمليات التمويل العقاري • ي  156مليون جم بنهاية الفبر
 . 2020من عام  لثثاالرب  ع المليون جم ف 

   االستهالكي   التمويل

ة.  104بلغ حجم محفظة سهولة، ذراع المجموعة الخاص بعمليات التمويل االستهالكي  •  مليون جم بنهاية الفبر

 أنشطة بنوك االستثمار 

 % مقارنة بالعام السابق 34مليار جم، بارتفاع  21. 9 بلغ حجم األصول المدارة •

ي السوق   خامسهال، لتحتل سي آي كابيتال بذلك المرتبة  ²%.15بلغت الحصة السوقية من عمليات السمشة   •
كات السمشة ف  بير  شر

 المحلية 

 مقارنة بالعام السابق   مره 23 رتفاعمليون جم، با 47 بلغت إيرادات خدمات االستشارات المالية •
 

ي رب  ع ال ل اأداء المجموعة خالل    تعليقا عل 
 :  الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام جوهر،  قال    2021  من عام   ثان 

 2021واصلت المجموعة النمو بشكل ثابت لتحقق أداء قويا مجددا خالل الرب  ع الثالث من عام "
ا
ي الرب  ح معدل

مليون   241قياسيا قدره  ، حيث بلغ صاف 

، حيث حقق إيرادات قياسية بواقع  قد شهد  ٪ مقارنة بالعام السابق. و 122  قدره  جم، بارتفاع مرات مقارنة   4مليون جم )~  309بنك االستثمار أداء متمبر 

ي رب  ح قدره  
األداء الجيد لخدمات االستشارات المالية   مرات مقارنة بالعام السابق(، ويرجع ذلك إل  9مليون جم )~  160بالعام السابق( باإلضافة لصاف 

التجارية، إضافة إل   المحققة من الخدمات المرصفية  المالية  ستقر الم  النمو واألرباح  ي األوراق 
إدارة األصول والسمشة ف  عل مستوى منصة   .ألنشطة 

 أداء تشغيليا  حققت المجموعة مجددا  ،  الخدمات المالية غبر المرصفية
 
، حيث بلغ إجمالي حجم محفظة األنشطة    2021لثالث من عام  خالل الرب  ع ا   قويا

ي دخل الفائدة  12.3التمويلية 
 مليون جم،  223مليار جم، وبلغ صاف 

 
ي فائدة محققا

   .٪8هامش صاف 

 

 ب 
 
ي مجال الخدمات المرصفية التجارية و  مدعوما

ي  سجلها الحافل ف 
كة تعليم لخدمات  تجربة االستثمار الناجحة ف  تواصل المجموعة خططها  ،  اإلدارةشر

ي من شأنها دعم خطط وآفاق نمو المجموعة
اتيجية وصفقات االستحواذ التر   .الحثيثة لتأمير  المزيد من فرص االستثمار االسبر

 

ي كافة قطاعات أعمال المجموعة، ونواصل مساعينا لالستفادة من جميع  
ة المقبلة، نرى العديد من الفرص السانحة ف  مواردنا لتقديم حلول خالل الفبر

اتيجيتنا.   "متكاملة من خالل طرح منتجات جديدة من شأنها تلبية احتياجات عمالئنا ودعم اسبر

 
 

 – انتىه   - 
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عل لالستفسارات المرتبطة بعالقات المستثمرين برجاء االتصال    

كات,  خالد صادق    رئيس قطاع عالقات المستثمرين وتمويل الشر

  khaled.sadek@cicapital.com 

 

 :القابضه لالستثمارات المالية  سي آي كابيتال  عن  نبذة  

ي تقديم الخدمات المالية الغبر مرصفية  
 متضمنه خدماتسي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية هي واحدة من أكب  المؤسسات المرصية الرائدة ف 

ي األوراق المالية وعمليات الدمج واالستحواذ ، السمشة  
ي األوراق المالية، التأجبر التمويلي ، التمويل متناهي الصغر، خدمات تروي    ج وتغطية االكتتابات ف 

ف 
 إدارة صناديق ومحافظ األصول المالية و البحوث. 

 

ي  تواجدها بسبب
ي  نيويوركالقاهرة ،   مثل العالمية األسواق ف    عدد تقديم تمكنت سي آي كابيتال من  ودن 

 
ا ي  الخدمات   من كببر

مجال االستشارات المالية  ف 
.  لقاعدة  عمالئها المتنوعة من كبارالمستثمرين العالميير  والمحليير 

 

لتو  تستغل بنكية  الغبر  المرصفية  الخدمات  من  المتكاملة  منصتها  المالية  لالستثمارات  القابضه  آي كابيتال  استشارات  سي  مجاالت  ف   خدمات  فبر 
كه ايضا خدمات التاجبر تمويل وا لتشغيل خالل  االندماجات واالستحواذات، ادراة االصول، سمشة االوراق المالية، أمناء الحفظ والبحوث. ، توفر الشر

ة والمتوس كات الصغبر كات والشر ة من عمالء كبار الشر كتها التابعة كوربليس ، لتخدم قاعدة كببر طة. باالضافة ال ذلك، تقدم سي آي كابيتال خدمات شر
كة مرخصة للتمويل المتناه الصغر.    التمويل المتناه الصغر من خالل ريف  و هي اول شر

 

 نخبة من أفضل المتخصصير   
 
 بقيادة مجموعة من أفضل الكوادر   –موظف    2,900حوالي     -تضم سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية حاليا

 .بالقطاع

 

 ملحوظة هامة:  
ي ال تتعلق بأي حقائق أو أحداث تاريخية، وإنما يمكن التعرف عليها من خالل استخدام كلمات وعبارات

مثل "طبقا   يحتوي هذا اإلعالن عل توقعات والتر

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

ي تحتوي معلومات عن بيانات مالية متوقعة أو خطط  
ي صبغة التوقعات عل التقرير. ويشي ذلك، بشكل خاص، عل التقارير التر

أو  مشابهة قد تضف 

كة أو إدارتها أو معدل النمو المحتمل للمجموعة أو ربحيتها المت ي من شأنها توقعات تخص محفظة أعمال الشر
وقعة باإلضافة للظروف االقتصادية التر

 التأثبر عل المجموعة. 
توقعة أو غبر  تعكس تقارير التوقعات آراء اإلدارة الحالية حول األحداث المستقبلية وقد تعتمد عل تقديرات إدارة المجموعة أو قد تحتوي عل مخاطر م

و األداء أواالنجازات الفعلية للمجموعة عن البيانات أو األداء أو األحداث المذكورة أو المتوقعة من متوقعة أو عوامل أخرى قد تؤدي إل إختالف النتائج أ

ي الظروف المالية الفعلية أو البيانات المالية
ي اختالف جوهري ف 

أو العمليات   خالل هذه التقارير. كما أن تحقيق أو عدم تحقيق أي توقعات قد يتسبب ف 

ي 
 أي تقرير خاص بالتوقعات أو التقديرات  عن التوقعات المذكورة ف 

 
ي قد تجعل أيضا

كة لعدد من عوامل المخاطرة التر هذه التقارير. وتخضع عمليات الشر

ي عمليات المجموعة باإلضافة لقدرتها عل االحتفاظ بخدمات موظف
العمالة المستخدمة ف  تكلفة  العوامل تذبذب أسعار  ير   غبر دقيقة. تتضمن هذه 

ي بعينهم والقدرة  
ات ف  ات االقتصادية حول العالم باإلضافة للتغبر ي مرص والتغبر

ات السياسية واإلجتماعية والقانونية واالقتصادية ف   عل المنافسة والتغبر

  معدالت التضخم وأسعار الفائدة وتذبذب أسعار الرصف وقدرة إدارة المجموعة عل تحديد المخاطر المستقبلية بشكل دقيق بل والتعامل معها. 
ي هذا اإلعالن. ولن يقوم أي من أعضاء إدارة المجموعة أو سي آي كاوب

ي عل المستثمرين عدم االعتماد عل تقارير التوقعات ف 
، ينبغ  بيتال بالتأكيد  التالي

ي هذا اإلعالن . وبعد إصدار هذا اإلعالن، لن يكون لزاما عل أعضاء المجموعة أو إدارت
ها إال بموجب القانون وقواعد  عل دقة أي من األراء السالف ذكرها ف 

 جموعة. القيد واإلدراج الخاصة بالبورصة المرصية، تحديث أي من تقارير التوقعات أو التأكيد عل تطابق هذه التوقعات مع البيانات الفعلية للم
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