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،  ۲۰۲۱لربع األول للعام المالي عن اعمال األتعلن عن نتائج  كونتكت المالیة  
    ملیون جنیھ ۱۰۹ة مجمع صافي أرباح  بتحقیق

۲۰۲۰مقارنة بنفس الفترة في  ٪۲۱بنسبة نمو   
 

 :أبرز المؤشرات

 المؤشرات المجمعة: 

مقارنة بالربع  ٪۲۱بنسبة نمو ملیون جم  ۱۰۹ األقلیة بقیمةبعد خصم حقوق مجمعة   صافي أرباحتحقیق  •
 ۲۰۲۰األول من 

 ۲۰۲۰بالربع األول من مقارنة  ٪۱۳ملییون جم بنسبة نمو  ۳۲۹تحقیق صافي اإلیرادات التشغیلیة بقیمة  •
 ۲۰۲۱ي الربع األول من ف ٪۲۱٬۹ العائد على متوسط حقوق المساھمینمعدل  •

 نشاط التمویل: 

بالربع مقارنة  ٪۸٦بنسبة  ۲۰۲۱بالربع األول من ملیار جنیھ  ۱٬۷نمو إجمالي التمویالت الجدیدة إلى  •
 ۲۰۲۰األول من 

بالربع األول مقارنة  ٪۳٤بنسبة  ۲۰۲۱بالربع األول من ملیار جم  ۸٬۷نمو إجمالي المحفظة التمویلیة إلى  •
 ۲۰۲۰من 

بالربع األول مقارنة  ٪٥بنسبة  ۲۰۲۱بالربع األول من ملیون جم  ۱۰٤إلى  صافي أرباح نشاط التمویلنمو  •
 ۲۰۲۰من 

 نشاط التأمین: 

بالربع األول مقارنة  ٪٦۷بنسبة  ۲۰۲۱بالربع األول من  ملیون جم  ۱۲٥نمو إجمالي األقساط التأمینیة إلى  •
 ۲۰۲۰من 

بالربع األول مقارنة  ٪٦۷بنسبة  ۲۰۲۱بالربع األول من  ملیون جم  ۱٥۱نمو إیرادات أنشطة التأمین إلى  •
 ۲۰۲۰من 

بالربع ملیون جم  ٥نشاط التأمین یتحول إلى الربحیة بعد عامین من التشغیل بتحقیق صافي أرباح بقیمة  •
   ۲۰۲۱األول من 

 ۲۰۲۱ مایو ۱٦القاھرة في 

  م یدتق  فى دةئرا، الشــركة ال(CNFN.CA) ســابقاً)ثروة كابیتال  كونتكت المالیة القابضــة ش.م.م. (أعلنت الیوم شــركة  
ــر،    المالیة تمادلخوا  وللحلا . وقد ۲۰۲۱ مارس ۳۱المنتھي في   ربع األولالعن نتائج األعمال المجمعة عن  في مصـ

ــرات  ــركة  إیجابیة نجحت المجموعة في تحقیق بدایة قویة ومؤشـ ــافي أرباح  لھذا العام، فقد حققت الشـ بعد  مجمعة صـ
 .۲۰۲۰مقارنة بالربع األول من  ٪۲۱ملیون جم بنسبة نمو  ۱۰۹خصم حقوق األقلیة بقیمة  

بالربع األول ملیار جم   ۸٬۷ لتصــل إلىحققت الشــركة نمو في إجمالي المحفظة التمویلیة ، فعلى صــعید نشــاط التمویل
ــ مقارنة ب  ٪۳٤  ة نموبنســب  ۲۰۲۱من    ۱۰٤إلى   التمویل  نشــاطرباح صــافي أمما أدى إلى نمو     ۲۰۲۰نفس الفترة بــــ

 . ۲۰۲۰بنفس الفترة من مقارنة  ٪٥بنسبة نمو  ۲۰۲۱الربع األول من ملیون جم 
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مقارنة   ٪۸٦ملیار جنیھ بنســبة   ۱٬۷والذي وصــل إلى    ۲۰۲۱الربع األول من   وشــھد حجم التمویالت الجدیدة نمواً في
دعلى الرغم من    ۲۰۲۰بنفس الفترة في   افي الجزئي بـع ا  التـع ة كوروـن دة من   أزـم دـی النمو في التمویالت الـج اً ـب دعوـم ـم

، والتمویل اإلستھالكي  ٪۷٦العدید من المنتجات التمویلیة وباألخص تمویالت سیارات األفراد والتي سجلت نمو بنسبة 
ــبة   ــجل نمواً قویاً بنسـ ــوق والذي سـ ــجل نمواً بقیمة  ٪٤۳والتسـ ومنتج تمویل    ٪٤٥۹، وكذا التمویل العقاري والذي سـ

عن نفس    ٪۷۸نمواً بسنبة األجھزة اطبیة والموجھ لتمویل العیادات والمراكز الطبیة الصغیرة والمتوسطة والذي سجل 
 الفترة بالعام الماضي. 

أن حصـلت مجموعة كونتكت على أول رخصـة تمویل إسـتھالكي بالعام الماضـي والذي   وقد جاء ھذا النمو القوي بعد
سـاعدھا على التوسـع في تقدیم منتجات تمویلیة جدیدة موجھة لألفراد والشـركات الصـغیرة والمتوسـطة باإلضـافة إلى  

صـال الرقمي وشـبكة اسـتحداث اسـتراتیجیة متكاملة للتسـویق السـتھداف العمالء مباشـرة عن طریق كل من قنوات االت
ــمن خـطة والذي تم افتـتاح فرعین جدیدین منھم في كل من  فروع كونتـكت بالمـحافـظات المختلـفة القلیوبـیة والمنوفـیة ضــ

وذلك   ۳٬۰۷۹التوســع بالمحافظات المســتھدفة لھذا العام. كما وصــل عدد منافذ البیع ضــمن شــبكة كونتكت ألكثر من 
العام الماـضي والتي یمكن لعمالء كونتكت من خاللھا ـشراء الـسلع المختلفة  بنـسبة نمو بأكثر من خمـسة مرات في خالل

 بالتقسیط.

وذلك لخدمة  خالل الربع األول من ھذا العام   ”Contact App“الھاتف الخاص بعمالء كونتكت  تم إطالق تطبیق  كما  
من خالل التطبیق. كما تم إطالق  العملیاتوإتمام   مدفوعاتھمالعمالء الجدد والحالیین لسـھولة الوصـول إلى حسـاباتھم و

ــتـخدام   ــرـیة عن اســ برـنامج المـكاـفآت والوالء الـخاص بعمالء كونتـكت على التطبیق للتمتع ـبالعروض والمزاـیا الحصــ
   التطبیق.

ـــطب"   ۲۰۲۱نتـجات التمویلـیة الـجدیدة خالل الربع األول من عام  كـما تم إطالق الـعدید من الم ومنـھا منتج "كونتـكت شــ
والدیكورات الداخلیة، باإلضــافة إلى منتج تمویل    لتمویل كافة منتجات التشــطیب من دھانات وأرضــیات ومواد البناء

 تلف منتجات التأمین. إشتركات األندیة الریاضیة واإلجتماعیة، ومنتج تقسیط وثائق تأمین األفراد على مخ

، قامت الشـركة بإطالق منتج التمویل العقاري طویل األجل والممتد على عشـر سـنوات  العقاريوعلى صـعید التمویل  
للتسویق العقاري اإللكترونیة والتي   ”Sakneen“وـسیتم تـسویقھ عبر فروع كونتكت بالمحافظات باإلـضافة إلى منصة 

تثمار بھا خالل اإللكترونیة بتوفیر العدید من الوحدات   ”Sakneen“ منصـة  وتقومالربع األول.  قامت المجموعة باإلـس
ــكنیة  ــة تتیح برامج التمویل العقاري إلكترونیاً لألفراد في عن طریق أدوات بحث متقدمة وھلألفراد  الســ ي أول منصــ

 السوق المصري. 

ـــخة المـحدـثة من    كـما تم إطالق ــرـكات  "  كونتـكت ـكارز دوت كوم"وتطبیق    موقعالنســ ــتـقل ـكأـحدث شــ فى ھیـكل مســ
ــر في  ــوق الكتروني في مصـ المجموعة في الربع األول من العام الحالي. ویعد موقع كونتكت كارز دوت كوم أكبر سـ

ــیارات والذي قدم ألكثر من  ــترین والتجار والوكالء.    ۱۹عالم الس ــة وتقدمعاماً خدماتھ المتمیزة للبائعین والمش  المنص
عملیة بیع او شـــراء الســـیارات الجدیدة   تســـھیل بھدف  والوكالء، والتجار العمالء من لكلجدیدة  من الخدمات ال العدید

كونتكت كارز من خاللھ حزمة من  تقدم السـیارات،  ووكالء لتجار مخصـص  تطبیق  الشـركة  طورتوالمسـتعملة. كما  
ویقیة اإلعالنیة الخدمات مثل  المطورةالرقمیة   الخدمات یارات مزاداتو  والتـس تعملة الـس ، اإلفتراضـیة والمعارض  المـس

مما یعزز كون كونتكت كارز شـریك ھام لعدد من شـركاتنا التابعة والتي تقدم خدمات مالیة مرتبطة بسـوق السـیارات،  
 كالتقسیط والتأمین وبرامج الضمان الممتد. 

ملیون جم بالربع األول من  ۱٥۱ فقد سجلت المجموعة نمو إیرادات أنشطة التأمین إلى ، وعلى صعید نشاط التأمین
ملیون جم بالربع األول من  ٦۸، كما ارتفع الدخل التشغیلي إلى ۲۰۲۱مقارنة بالربع األول من  ٪٦۷بنسبة  ۲۰۲۱
. ۲۰۲۰مقارنة بالربع األول من  ٪۱۳٤بنسبة  ۲۰۲۱  



 ش.م.م   كونتكت المالیة القابضة
 صحفي بیان
 ۲۰۲۱ مایو ۱٦

 
 

  ۲۰۲۱بالربع األول من ملیون جم  ۱۲٥إجمالي أقساط تأمینیة بشركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاه كما سجل 
وقد نجحت شركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاة في التحول من   .۲۰۲۰مقارنة بالربع األول من  ٪٦۷بنسبة 

ملیون جنیھ   ٥ي أرباح للت شركتي التأمین إجما، فقد سجالخسارة إلى الربحیة وذلك بعد عامین فقط من التشغیل
. ۲۰۲۰ملیون جنیھ بـ ۹مقارنة بخسارة قدرھا   

 —انتھى—

 

 لمزید من المعلومات، یرجى اإلتصال ب: 

 المركز الرئیسي
 مبلیون اشارع ش ۷

 التحریر، القاھرة
 
 

 عالقات المستثمرین 
 سارة حسني

 مدیر عالقات المستثمرین
contact.egir@ 

ge.ontactcs.elationsrinvestor 
 

 كونتكت المالیةنبذة عن 

المــالیــة  نم  عةومجمإدارة    لىوتت  ثحی  یلیةولتما  تمادلخوا  وللحلا  میدتق  فى  دةئرا  عةومجم   (CNFN.CA) ش.م.م  لقابضةا  كونتكــت 
أمینـیةولتما  تمادلخوا  تلمنتجاا  نم  متكاملة  عةومجم  خاللھا  نم  دمتق  تكارلشا   ماتھا دخ  میدتق  نلضما  رامبتك  منھجا  كونتـكت  تتبنى.  یلیة والـت

وـصوال الي قطاع عریض من الـسوق. فعن طریق ـشركة كونتكت للتمویل، تقدم    راءاتجإ  لسھأبو  في مجاالت التمویل والتأمین  ودةج  بأعلى
ب ــات  راتلسیاا  راءش  لیولتم  عةومتن  یلیةوتم  مجراثروة  ،  رةلمعما  لسلعا  لیوتم  مجرابو  لمستعملةوا  دةیدلجا  والمركب برامج   لىا  ضافةإ، 

  ر التأجی  شـــــرـكاتـھا الشـــــقیـقة كونتـكت  لخال نم  التموـیل التـجاري مجرابومن خالل كونتـكت للتموـیل العـقاري،    بیطالتموـیل العـقاري والتش
   .خدمات التأمین من خالل شركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاةوكونتكت التخصیم . كما تقدم ثروة   یلىولتما

ش.م.م. مرخصة   كونتكت المالیة القابضة شركة لمجاالت.ا  فمختل  فى  رمص فى یق ورلتا داتلسن در مص ركبأول و أ نھاوك لىا  ضافةباإل
 www.contact.eg زیارة موقعنا اإللكتروني  لمزید من المعلومات، یرجى  وخاضعة للھیئة العامة للرقابة المالیة.

http://investors.sarwa.capital/ar
http://www.contact.eg/

