شركة سي اي كابيتال القابضه تعلن عن نتائج أعمالها المجمعة عن الربع األول من عام 2018
بلغت اإليرادات  542مليون جنيه مصري  ،بنسبة نمو قدره  ٪34مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق
بلغ صافي الربح  82مليون جنيه مصري  ،بنسبة نمو قدره  ٪35مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق
القاهرة ،فى  8مايو  :2018شركة سي اي كابيتال القابضه (رمزالتداول )CICH.CA :المجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير
المصرفية في مصر  ،أعلنت اليوم عن نتائجها المالية المجمعه لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس .2018

أبرز النتائج المالية و التشغيلية المجمعة:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

بلغت اجمالي االيرادات  542.1مليون جنيه مصري بزيادة قدرها  %34عن الربع االول من عام .2017
بلغ صافي الربح التشغيلي مبلغ  143.9مليون جنيه مصري بزيادة قدرها  ٪48عن الربع االول من عام .2017
بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ  127.9مليون جنيه مصري بزيادة قدرها  ٪38عن الربع االول من عام .2017
بلغت صافي اﻷرباح بعد الضرائب وحقوق اﻷقلية مبلغ  81.9مليون جنيه مصري بنسبة ارتفاع قدرها  ٪35عن
الربع االول من عام .2017
1
بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية على أساس سنوى . %34.7
إرتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي بنسبة  ٪30عن الربع االول من عام  2017لتصل إلى  355.8مليون جنيه
مصري وبلغت اجمالى محفظة التأجير التمويلي  4.1مليار جنيه في نهاية الربع اﻷول من عام .2018
حقق نشاط التمويل متناهي الصغر 2ارتفاع فى االيرادات بما يعادل  2.6اضعاف وارتفاع فى صافي اﻷرباح بما
يعادل  3.7اضعاف مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق ليصال إلﯽ  64.8مليون جم و  21.0مليون جنيه مصري
علﯽ التوالي .بلغت إجمالي القروض الممنوحة للعمالء مبلغ  526مليون جنيه مصري في نهاية الربع اﻷول من عام
.2018
بلغت اﻷصول تحت اإلدارة  8.1مليار جنيه مصري بزياده سنوية قدرها .% 11
بلغت الحصة السوقية لنشاط السمسرة في االوراق المالية  ٪11.3في الربع اﻷول من عام  2018مقابل  ٪8.8في
الربع اﻷول من عام .2017
ارتفعت ايرادات خدمات االستشارات المالية وترويج و تغطية االكتتابات بنسبة  ٪46عن الربع االول من عام 2017
لتصل إلى  24.3مليون جنيه.

وعلق محمود عطا هللا رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي للمجموعة على نتائج الربع اﻷول من عام :2018
"يسعدنا أن نعلن عن نتائج اعمال المجموعة فى الربع اﻷول من عام  2018بعد أسبوع من بداية تداول أسهم شركة سي اي كايبتال القابضة
في البورصة المصرية ،حيث تمثل نتائجنا المالية خير دليل على تطور المجموعة لتصبح مجموعة رائدة في تقديم الخدمات المالية غير
المصرفية تعتمد على مصادر دخل وخدمات متنوعة تقدم للعمالء.
تعتبر نتائج الربع اﻷول من عام  2018بداية جيدة للسنة حيث حققت المجموعة ايرادات بلغت  542مليون جنيه مصري بنسبة نمو ٪34
مقارنة بالربع االول من العام الماضي .كما حققت صافي أرباح بعد الضرائب و حقوق االقلية بمبلغ  82مليون جنيه مصري  ،بنسبة نمو
 ٪35عن العام السابق .وتجدر االشارة أن هذا النمو القوي تحقق في الوقت الذي نجحنا فيه على الحفاظ على تحقيق عائدات مرتفعة على
حقوق المساهمين.
إن تنوع مصادر إيرادات المجموعة من مختلف قطاعات التشغيل والتي تتضمن التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر وبنوك االستثمار
باالضافة الى االنتعاش المتوقع لالقتصاد المصري والذى رأينا مؤشراته بوضوح خالل الفترة الماضية  ،يجعلنا متفائلين في تقديم نتائج
مالية وتشغيلية قوية في عام . "2018

انتهى-1

احتسب العائد السنوي بناء على متوسط عائد الربع االول من عام  2018والبالغ .%8.7

 2ايرادات شركة ريفي غير مجمعه قبل الربع االول من عام  2018حيث تمت عملية االستحواذ اخر الربع الرابع من عام  2017وتم احتساب معدل النمو في االيرادات بناء على القوائم المالية المستقلة للشركة.

لالستفسارات المرتبطة بعالقات المستثمرين برجاء االتصال:
طارق طنطاوي  -العضو المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
احمد كامل  -مدير ادارة التخطيط المالي و عالقات المستثمرين
فريدة جالل  -مسئول عالقات مستثمرين
investor.relations@cicapital.com.eg
لالستفسارات المرتبطة باالعالم والعالقات العامة برجاء االتصال:
نيفين نصحي  -مدير ادارة التسويق و العالقات العامة
nivine.nosshy@cicapital.com.eg

اعالن هام
يحتوي هذا البيان على توقعات والتي قد ال تتعلق بأي أحداث تاريخية ،و 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 العوامل تذبذب أسعار تكلفة 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 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 البيان .ولن يقوم أي من أعضاء إدارة المجموعة أو سي آي كابيتال بالتأكيد
على دقة أي من اﻷراء السالف ذكرها في هذا البيان .وبعد إصدار هذا البيان  ،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.

