شركة سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية
تعلن عن نتائج أعمالها عن النصف االول من عام 2019
بلغت اإليرادات  1.1مليار جنيه مصري ،بنسبة نمو قدره  ٪35مقارنة بالنصف االول من عام 2018
بلغ صافي الربح  207.7مليون جنيه مصري ،بنسبة نمو قدره  ٪39مقارنة بالنصف االول من عام 2018
القاهرة ،فى  31يوليو :2019
شركة سي اي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية (رمزالتداول )CICH.CA :المجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية
في مصر  ،أعلنت اليوم عن نتائجها المالية المجمعه لفترة السته أشهر المنتهية في  30يونيو .2019

أبرز النتائج المالية والتشغيلية المجمعة:1
•
•
•
•
•

•

•
•
•

بلغت اجمالي االيرادات  1.1مليار جنيه مصري بزيادة قدرها  ٪34.9عن النصف االول من عام .2018
بلغ صافي الربح التشغيلي مبلغ  343.9مليون جنيه مصري بزيادة قدرها  ٪30.6عن النصف االول من العام السابق.
بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ  308.8مليون جنيه مصري بزيادة قدرها  ٪30.4عن النصف االول من العام الماضي.
بلغت صافي اﻷرباح بعد الضرائب وحقوق اﻷقلية مبلغ  207.7مليون جنيه مصري بنسبة ارتفاع قدرها  ٪38.8عن النصف االول
من عام .2018
إرتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي بنسبة  ٪68.9عن النصف االول من العام السابق لتصل إلى  768.2مليون جنيه مصري
وبلغت اجمالى محفظة التأجير التمويلي  8.1مليار جنيه في نهاية النصف االول من العام الحالي بنسبه نمو قدرها  %53.4عن
النصف االول من عام .2018
حقق نشاط التمويل متناهي الصغر ارتفاع فى االيرادات بما يعادل  ٪16.8وارتفاع فى صافي اﻷرباح بما يعادل  %19السابق
ليصال إلﯽ  163.5مليون جنيه مصري و  56.7مليون جنيه مصري علﯽ التوالي .بلغت إجمالي القروض الممنوحة للعمالء مبلغ
 660مليون جنيه مصري في نهاية النصف االول من عام .2019
بلغت اﻷصول تحت اإلدارة  9.1مليار جنيه مصري بزياده سنوية قدرها .٪10
بلغت الحصة السوقية لنشاط السمسرة في االوراق المالية  ٪9.7 2عن النصف االول من عام  2019و احتلت المركز الثاني في
ترتيب الشركات العامله في مجال السمسره في االوراق الماليه.
ارتفعت ايرادات خدمات االستشارات المالية وترويج و تغطية االكتتابات لتصل إلى  33.7مليون جنيه.

وقال محمود عطاهلل ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ،معلقا ً على أداء المجموعة خالل النصف األول من عام :2019
" يسرنا اإلعالن عن النتائج المالية للمجموعة للنصف اﻷول من عام ،2019وذلك في ضوء إستراتيجية الشركة لتعزيز أنشطتها التشغيلية والبحث عن
فرص نمو جديدة مما يتيح تقديم خدماتها لقاعدة اكبر من العمالء و ذلك فى ظل رؤيتنا اإليجابية لإلقتصاد المحلي في ضوء اإلصالحات االقتصادية
الهيكلية التي يتم تنفيذها ،باإلضافة إلى السياسة النقدية التوسعية التي نتوقع أن تبدأ في وقت الحق من العام الحالي.
هذا وقد واصلت المجموعة تحقيق أداء قوي بأنشطة التمويل حيث شهدت محفظة التمويل 3نموا ً قدره  ٪47خالل النصف اﻷول من عام  2019لتبلغ
 9.3مليار جنيه مصري ،والتي كانت أحدي الركائز الرئيسية لنمو إيرادات المجموعة بنسبة  %35لتبلغ  1.1مليار جنيه مصري خالل ذات ذات الفتره،
اال انه في الوقت نفسه تأثرت أنشطة بنك االستثمار سلبا بإنخفاض أحجام التداول بالبورصة المصرية والمتوقع تحسنه بمجرد البدء في تنفيذ السياسة
المالية التوسعية .و قد ادى نمو اإليرادات مصحوبا بترشيد المصروفات إلى نمو صافي الربح بعد الضريبة وحقوق اﻷقلية بنسبة  %39مقارنة بالعام
السابق ليصل الى  207.7مليون جنيه مصري.
هذا ومن الجدير بالذكر انه خالل النصف اﻷول من عام  2019قامت الشركة بالتوسع في أنشطتها التمويلية غير المصرفية من خالل تأسيس شركة
للتمويل العقاري وشركة لتمويل السلع اإلستهالكية و المعمرة ،وقد حققنا تقدما ملموسا ً في تاسيس الشركتين المشار إليهما من خالل تعيين فريق االدارة
علي أعلى مستوى من الكفاءة المطلوبة لكل منهم وجاري العمل على اإلنتهاء من الخطوات لالزمة لبداية النشاط والمتوقع أن يكون قبل نهاية العام
الجاري".

انتهى-¹قامت شركة سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية بتطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد رقم  49فيما يتعلق بمعالجة عمليات التأجير التمويلي لشركة كوربليس اعتبارا من الربع الثاني
من عام  .2019ومن الجدير بالذكر أن المعيار المحاسبي الجديد يتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .IFRS 16يتطلب تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم  49تعديل ارقام المقارنة
للفترات السابقه فى القوائم المالية للشركة.
 ²الحصة السوقية للتجاري الدولي للسمسرة في األوراق المالية ودايناميك من حجم التداول في السوق الرئيسية باستثناء الصفقات.
³تتضمن جميع أنشطة التمويل في إطار وحدات العمل المختلفة.

لالستفسارات المرتبطة بعالقات المستثمرين برجاء االتصال على :
طارق طنطاوي  ,نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب
احمد كامل  ,مدير ادارة التخطيط المالى و عالقات المستثمرين
ادم حماد  ,مسئول عالقات مستثمرين

investor.relations@cicapital.com
نبذة عن سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية:
سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية هي واحدة من أكبر المؤسسات المصرية الرائدة في تقديم الخدمات المالية الغير مصرفية متضمنه خدمات
التأجير التمويلي  ،التمويل متناهي الصغر ،خدمات ترويج وتغطية االكتتابات في اﻷوراق المالية وعمليات الدمج واالستحواذ  ،السمسرة في اﻷوراق
المالية  ،إدارة صناديق ومحافظ اﻷصول المالية و البحوث.
بسبب تواجدها في اﻷسواق العالمية مثل القاهرة  ،نيويورك ودبي تمكنت سي آي كابيتال من تقديم عدد كبيرا ً من الخدمات في مجال االستشارات المالية
لقاعدة عمالئها المتنوعة من كبارالمستثمرين العالميين والمحليين.
تستغل سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية منصتها المتكاملة من الخدمات المصرفية الغير بنكية لتوفير خدمات فى مجاالت استشارات االندماجات
واالستحواذات ،ادراة االصول ،سمسرة االوراق المالية ،أمناء الحفظ والبحوث ، .توفر الشركه ايضا خدمات التاجير تمويلى والتشغيلى خالل شركتها
التابعة كوربليس  ،لتخدم قاعدة كبيرة من عمالء كبار الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة .باالضافة الى ذلك ،تقدم سي آي كابيتال خدمات التمويل
المتناهى الصغر من خالل ريفى و هي اول شركة مرخصة للتمويل المتناهى الصغر.
تضم سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية حاليا ً نخبة من أفضل المتخصصين  -حوالي  1,700موظف – بقيادة مجموعة من أفضل الكوادر
بالقطاع.
ملحوظة هامة:
يحتوي هذا اإلعالن على توقعات والتي ال تتعلق بأي حقائق أو أحداث تاريخية ،وإنما يمكن التعرف عليها من خالل استخدام كلمات وعبارات مثل "طبقا
للتوقعات"" ،يتوقع"" ،يقدر"" ،يعتقد"" ،يتنبأ"" ،يخطط"" ،ينوي"" ،طبقا لرأي"" ،محتمل"" ،قد"" ،سوف" أو صيغة النفي الخاصة بهم أو عبارات
مشابهة قد تضفي صبغة التوقعات على التقرير .ويسري ذلك ،بشكل خاص ،على التقارير التي تحتوي معلومات عن بيانات مالية متوقعة أو خطط أو
توقعات تخص محفظة أعمال الشركة أو إدارتها أو معدل النمو المحتمل للمجموعة أو ربحيتها المتوقعة باإلضافة للظروف االقتصادية التي من شأنها
التأثير على المجموعة.
تعكس تقارير التوقعات أراء اإلدارة الحالية حول اﻷحداث المستقبلية وقد تعتمد على تقديرات إدارة المجموعة أو قد تحتوي على مخاطر متوقعة أو غير
متوقعة أو عوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائج أو اﻷداء أواالنجازات الفعلية للمجموعة عن البيانات أو اﻷداء أو اﻷحداث المذكورة أو المتوقعة
من خالل هذه التقارير .كما أن تحقيق أو عدم تحقيق أي توقعات قد يتسبب في اختالف جوهري في الظروف المالية الفعلية أو البيانات المالية أو العمليات
عن التوقعات المذكورة في هذه التقارير .وتخضع عمليات الشركة لعدد من عوامل المخاطرة التي قد تجعل أيضا أي تقرير خاص بالتوقعات أو تقديرات
غير دقيقة .تتضمن هذه الع وامل تذبذب أسعار الطاقة والمواد الخام وتكلفة العمالة المستخدمة في عمليات المجموعة باإلضافة لقدرتها على االحتفاظ
بخدمات موظفين بعينهم والقدرة على المنافسة والتغيرات السياسية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية في مصر والتغيرات االقتصادية حول العالم
باإلضافة للتغيرات في قطاع اﻷلبان وأثر الحروب وأنشطة اإلرهاب ومعدالت التضخم وأسعار الفائدة وتذبذب أسعار الصرف وقدرة إدارة المجموعة
على تحديد المخاطر المستقبلية بشكل دقيق بل والتعامل معها.
وبالتالي ،ينبغي على المستثمرين عدم االعتماد على تقارير التوقعات في هذا اإلعال ن .ولن يقوم أي من أعضاء إدارة المجموعة أو سي آي كابيتال
بالتأكيد على دقة أي من اﻷراء السالف ذكرها في هذا اإلعالن  .وبعد إصدار هذا اإلعالن ،لن يكون لزاما على أعضاء المجموعة أو إدارتها إال بموجب
القانون وقواعد القيد واإلدراج الخاصة بالبورصة المصرية ،تحديث أي من تقارير التوقعات أو التأكيد على تطابق هذه التوقعات مع البيانات الفعلية
للمجموعة.

