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،  ۲۰۲۱األول للعام المالي  النصفعن عمال األتعلن عن نتائج  كونتكت المالیة  
    ملیون جنیھ ۲۱۸ة مجمع صافي أرباح  بتحقیق

۲۰۲۰مقارنة بنفس الفترة في  ٪۷۲بنسبة نمو   
 

 :أبرز المؤشرات

 المؤشرات المجمعة: 

نصف مقارنة بال ٪۷۲بنسبة نمو ملیون جم  ۲۱۸ األقلیة بقیمةبعد خصم حقوق مجمعة   صافي أرباحتحقیق  •
 ۲۰۲۰األول من 

 ۲۰۲۰مقارنة بالنصف األول من   ٪۳۷ملییون جم بنسبة نمو   ٦۷۸إیرادات تشغیلیة بقیمة  إجماليتحقیق  •
 ۲۰۲۱األول من  النصفي % ف ۲۱العائد على متوسط حقوق المساھمین معدل  •

 نشاط التمویل: 

مقارنة بالنصف  ٪۸٦بنسبة  ۲۰۲۱األول من  بالنصفملیار جنیھ  ۳،٤نمو إجمالي التمویالت الجدیدة إلى  •
 ۲۰۲۰األول من 

مقارنة بالنصف   ٪۳۱بنسبة  ۲۰۲۱األول من  بالنصفملیار جم  ۹نمو إجمالي المحفظة التمویلیة إلى  •
 ۲۰۲۰األول من 

مقارنة بالنصف  ٪٦٤بنسبة  ۲۰۲۱األول من  لنصفاملیون جم   ۲۱٥إلى  صافي أرباح نشاط التمویلنمو  •
 ۲۰۲۰األول من 

 نشاط التأمین: 

مقارنة بالنصف   ٪۹٤بنسبة  ۲۰۲۱األول من  بالنصفملیون جم  ۲٥٤نمو إجمالي األقساط التأمینیة إلى  •
 ۲۰۲۰األول من 

مقارنة بالنصف األول  ٪۸٦بنسبة  ۲۰۲۱بالربع األول من  ملیون جم  ۳۰٦نمو إیرادات أنشطة التأمین إلى  •
 ۲۰۲۰من 

ملیون جم  ۳،٤عامین من التشغیل بتحقیق صافي أرباح بقیمة أول نشاط التأمین یتحول إلى الربحیة بعد  •
   ۲۰۲۱األول من  بالنصف

 ۲۰۲۱ أغسطس ۱۰القاھرة في 

  م یدتق  فى دةئرا، الشــركة ال(CNFN.CA) ســابقاً)ثروة كابیتال  كونتكت المالیة القابضــة ش.م.م. (أعلنت الیوم شــركة  
ــرفیة   المالیة تمادلخا ــر،  الغیر مصــ ــفعن نتائج األعمال المجمعة عن في مصــ  یونیو ۳۰المنتھي في  األول النصــ

لنصــف  ل على صــعید جمیع األنشــطة  إیجابیةقویة ومؤشــرات أعمال    نتائجنجحت المجموعة في تحقیق  . وقد ۲۰۲۱
بة نمو    ۲۱۸بعد خصـم حقوق األقلیة بقیمة  مجمعة  صـافي أرباح  فقد حققت الـشركة   .ھذا العاماألول من  ملیون جم بنـس

 .۲۰۲۰األول من  بالنصفمقارنة  ۷۲٪

األول  بالنصــفملیار جم  ۹  لتصــل إلىحققت الشــركة نمو في إجمالي المحفظة التمویلیة  ، فعلى صــعید نشــاط التمویل
  ۲۱٥إلى   التمویل  نشـاطرباح  صـافي أمما أدى إلى نمو     ،۲۰۲۰نفس الفترة بــــــ مقارنة ب  ٪۳۱  ة نموبنسـب  ۲۰۲۱من 

 . ۲۰۲۰بنفس الفترة من مقارنة  ٪٦٤بنسبة نمو  ۲۰۲۱األول من  بالنصفملیون جم 
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  ٪۸٦ملیار جنیھ بنسـبة   ۳،٤والذي وصـل إلى    ۲۰۲۱األول من   النصـف فيقویاً وشـھد حجم التمویالت الجدیدة نمواً  
ــادي من   ۲۰۲۰الفترة في  مقارنة بنفس   حجم النمو في  وھو مابرز من خالل   ،أزمة كوروناعلى خلفیة التعافي االقتصـ

التمویالت الجدیدة من العدید من المنتجات التمویلیة وباألخص تمویالت ســــیارات األفراد والتي ســــجلت نمو بنســــبة  
تضــاعف ویل العقاري والذي  ، وكذا التم٪۱٦۲، والتمویل اإلســتھالكي والتســوق والذي ســجل نمواً قویاً بنســبة  ٦۰٪

ة  خمس مرات ـــب ــغیرة   ٪٥۳٤  بنســ ة الصــ ادات والمراكز الطبـی ل العـی ة والموجـھ لتموـی ل األجھزة اطبـی ومنتج تموـی
 عن نفس الفترة بالعام الماضي.  ٪۱٥٤نمواً بسنبة  والمتوسطة والذي سجل 

ــاعد على ــیھذا النمو القوي   كما س ــة س ــعاس في تقدیم منتجات تمویلیة    العامات التي قامت بھا المجموعة من أول التوس
جدیدة موجھة لألفراد والـشركات الـصغیرة والمتوـسطة باإلـضافة إلى اـستحداث اـستراتیجیة متكاملة للتـسویق الـستھداف 

خمس  والذي تم افتتاح  العمالء مباـشرة عن طریق قنوات االتصـال الرقمي وـشبكة فروع كونتكت بالمحافظات المختلفة
ــویف والفیومالقلیوبیة والمنوفیة في كل من حتى نھایة النصــف األول  دةجدی فروع ــیخ وبني س ضــمن  وذلك وكفر الش

  ٤،۳٥٥خطة التوســع بالمحافظات المســتھدفة لھذا العام. كما وصــل عدد منافذ البیع ضــمن شــبكة كونتكت ألكثر من 
ــبة نمو بأكثر من  ــتةوذلك بنسـ ــي منمرات   سـ ــلع المختلفة عمالء ك  تمكنوالتي  ،العام الماضـ ــراء السـ ونتكت من شـ

 بالتقسیط.

ــفخالل   ”Contact App“الھاتف الخاص بعمالء كونتكت  تم إطالق تطبیق  كما   كا لخدمة األول من ھذا العام    النص
وقد من خالل التطبیق.    العملیاتوإتمام   مدفوعاتھمـسھولة الوـصول إلى حـساباتھم ووإتاحة العمالء الجدد والحالیین من 

 من العمالء الجدد.أغلبھم یعد وعلى التطبیق حتى اآلن عمیل  ۳٥٬۰۰۰تم تسجیل أكثر من 

ومنھا منتج "كونتكت ـشطب"   ۲۰۲۱األول من عام   النصـفكما تم إطالق العدید من المنتجات التمویلیة الجدیدة خالل  
والدیكورات الداخلیة، باإلضــافة إلى منتج تمویل    البناءلتمویل كافة منتجات التشــطیب من دھانات وأرضــیات ومواد 

خالل  وقد تمإـشتركات األندیة الریاـضیة واإلجتماعیة، ومنتج تقـسیط وثائق تأمین األفراد على مختلف منتجات التأمین. 
ـــیة  ــاء الفترة الـماضــ ــتراـكات األعضــ االتـفاق مع ـكل من "ـنادي الزھور" وـنادي "ـماتریكس" لتـقدیم ـخدـمة تموـیل اشــ

 باالضافة إلى منتجاتنا التمویلیة األخرى.

إعادة تقدیم منتج التمویل العقاري لمحدودي ب  ۲۰۲۱بالنصـف األول من  ، قامت الشـركةالعقاريوعلى صـعید التمویل 
ــاـفة إلى   ــنوات عبر فروع كونتـكت  إطالق منتج الاـلدـخل ـباإلضــ ــر ســ تموـیل العـقاري طوـیل األـجل والممـتد على عشــ

ي أول منصــة تتیح برامج وھ للتســویق العقارياإللكترونیة    ”Sakneen“بالمحافظات باإلضــافة إلى منصــة المختلفة 
 التمویل العقاري إلكترونیاً لألفراد في 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 لكلمن الخدمات الجدیدة   العدید

 والمستعملة.  

الیومي على كل من الموقع وتطبیق الھاتف بیع الســــیارات عدد إعالنات  ةضــــاعفنجحت المنصــــة الجدیدة في موقد 
یارات حـسب باإلضـافة إلى إطالق خدمة المحمول،  عیر الـس تعملة للعمالء والتي تتیح امكانیة تـس یارات المـس عیر الـس تـس

وھو ما ـضاعف عدد العمالء لھذه الخدمة وزاد من نـسبة رـضاء  ،الذكاء االـصطناعي  اتـسعر الـسوق عن طریق تطبیق
 . ھاالعمالء عن
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األول من  بالنصفملیون جم  ۳۰٦فقد سجلت المجموعة نمو إیرادات أنشطة التأمین إلى  ، وعلى صعید نشاط التأمین
األول من  بالنصفملیون جم  ۱۳۹، كما ارتفع الدخل التشغیلي إلى ۲۰۲۰ بنفس الفترة فيمقارنة  ٪۸٦بنسبة  ۲۰۲۱
. ۲۰۲۰مقارنة بالربع األول من  ٪۸٦بنسبة  ۲۰۲۱  

األول من  بالنصفملیون جم  ۲٥٤إجمالي أقساط تأمینیة بشركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاه كما سجل 
وقد نجحت شركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاة في  .۲۰۲۰األول من  بالنصفمقارنة  ٪۹٤بنسبة  ۲۰۲۱

عن    ٤،۳ي أرباح للت شركتي التأمین إجما ، فقد سجالتحول من الخسارة إلى الربحیة وذلك بعد عامین فقط من التشغیل 
. ۲۰۲۱النصف األول من   

 —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/

