
 

  

PRESS RELEASE 1 

 

 بيان صحفي 

 2021  المالي  عامللكونتكت المالية القابضة تعلن نتائج أعمالها  

 ، مستفيدةً من توسعها بتغطية أنشطتها وباقة منتجاتها في السوق 2021الشركة تحقق نتائج مالية وتشغيلية قوية خالل عام 

 

 2022فبراير  24القاهرة في 

الشررركة الرائدة في تقديا المدما   (، وهي  CNFN.CAأعلنت اليوم شررركة كونت ت اللالية القاب ررة م.م.م.  كوب الةوالررة الل رررية  

، حيث حققت الشررركة لررافي  2021لةر بيسرر 31 للعام اللالي اللنتهي فياللالية غير الل رررفية في م ررر، عن نتائج العلال اللجلعة  

 . %32 بنسةةنلو سنوي وهو أعلى لافي أاباح في تاايخ الشركة ويلثل مليون جنيه،  465أاباح بعد خ ا حقوق القلية بقيلة 

 20211عام  لأبرز المؤشرات المالية والتشغيلية  

 التغيير 2021 عام 2020 عام 

    نشاط التمويل 

 % 33 10.30 7.73 إجلالي اللحفظة التلويلية  ملياا جنيه( 

 % 25 1,088 871 الدخل التشغيلي  مليون جنيه( 

 % 30 442 340 لافي الاباح اللعدلة  مليون جنيه( 

    نشاط التأمين

 % 82 517 284 إجلالي القساط التأمينية  مليون جنيه( 

 % 81 136 75 الدخل التشغيلي  مليون جنيه( 

 % 185 35.6 12.5 لافي الاباح  مليون جنيه( 

    النتائج المجمعة 

 % 29 1,280 991 إجلالي الدخل التشغيلي  مليون جنيه(

 % 32 465 353 لافي الاباح  مليون جنيه( 

 نقطة  3.7 %21.6 %17.9 العائد على متوسط حقوق اللساهلينمعدل 

 

ملياا جنيه خالل عام   7.06لتسررجل   %53فعلى لررعيد نشرراط التلويل، شررهد  الشررركة نلو إجلالي حجا التلويال  الجديدة بنسررةة سررنوية  

، مدعومةً بإطالق منتجا  جديدة وزيابة تواجد الشرررركة من خالل الفروا واللن رررا  الرقلية. ونتج عن ولص نلو لرررافي الاباح 2021

. أما نشراط التأمين، فقد ااتف  إجلالي القسراط التأمينية  2021عام   خاللمليون جنيه  442ليسرجل    %30سرةة سرنوية  بن  لنشراط التلويلاللعدلة  

بف ررل إطالق منتجا  جديدة   2021مليون جنيه خالل عام  517ليسررجل    %82بشررركتي وروة للتأمين ووروة لتأمينا  الحياة بنسررةة سررنوية  

مليون جنيه  136غيلي من أنشرطة التأمين ليسرجل  ، بينلا ااتف  الدخل التشروزيابة اللةيعا  بين قاعدة علالء ممتلف النشرطة التابعة للشرركة

 .%81خالل نفس الفترة، بزيابة سنوية 

  وفي هذا السرياق أوحرحت اابااة، أن الباء القوي الذي حققته الشرركة خالل العام يع س كفاءة اسرتراتيجية امسرتثلاا التي تةنتها الشرركة

تنلية تواجد الشرررركة من خالل الفروا واللن رررا   عةر علالء ال اللةاشرررر م تفاعلها  على مداا العام اللاحررري، والتي أولر  عن تعزيز  

، مشرريًرا إلى أن الشررركة ألررةحت تنفرب بتقديا أكةر باقة وأكثرها تنوًعا من منتجا  الرقلية م  تطوير باقة اللنتجا  التي تقدمها الشررركة

  التلويلية للعلالء. ولفتت اابااة إلى نشرراط التأمين الذي شررهد التلويل امسررتهالكي في السرروق الل ررري، سررعيًا لتلةية ممتلف امحتياجا

  إطالق العديد من اللنتجا  الجديدة م  تنلية اللةيعا  بين قاعدة علالء ممتلف النشرطة التابعة للشرركة، مسرتفيدًا من تحسرن أوحراا السروق

يرة سررررريعرة على منتجرا  الترأمين على الحيراة ومنتجرا  الترأمين حيرث ااتف  الطلرب بوت   وزيرابة ااقةرال على اللنتجرا  الترأمينيرة طوال العرام،

وأحرافت اابااة أن الشرركة ح رد  جائزة   الخرى، وهو ما يعد شرهابة على مقوما  النلو الفريدة التي يحظى بها قطاا التأمين الل رري.

ع س تلص ااشررابة الدولية مربوب  ، حيث ت 2021في يونيو   The Global Economicsمجلة  من  في م ررر  أسرررا مسسررسررة مالية نلًوا 

، بااحرافة إلى مرونة نلوو  العلال امبت ااي للشرركة. كلا تأتي تلص الجائزة تقديا أف رل خدمة للعلالءلالشرركة    التي تتةناها سرتراتيجيةام

تلعةه في تعزيز التحول الرقلي على تأكيدًا على التزام الشرررركة بتعظيا القيلة لقطاا التلويل امسرررتهالكي في م رررر والدوا الحيوي الذي  

 مستوى القطاا.

 
التلويرل والترأمين وترتيةراتهرا خراا  الليزانيرة العلوميرة، مثرل اللحراف    طراعياللردققرة لعرك كرل من أباء ق، نجحرت اللجلوعرة في تحرديرث بيرانراتهرا اللراليرة  2021خالل الرب  الراب  من عرام   1

ة تع س أاقام السرنو.  بعد إعابة ت رنيفهابشر ل أف رل بون الحاجة إلى إلرداا حسرابا  إبااة منف رلة   الشرركة بطريقة تع س أعلالوولص  ة،  شرقيقالماحرعة لدبااة ومسراهلة بعا الشرركا  ال

 .هذه التغييرا  اللقاانة لفترتي الةيانال املة في 



 

  

PRESS RELEASE 2 

 

 بيان صحفي 

بف ررل نلو  2021خالل عام  %25وعلى لررعيد منتجا  الشررركة، شررهد منتج تلويل السرريااا  نلو حجا التلويال  الجديدة بنسررةة سررنوية 

روا جديدة م  زيابة سرروق سرريااا  الركوم الل ررري وزيابة تواجد الشررركة في السرروق بعد إطالق حلال  التسررويق اللةاشررر وافتتاح ف

منتج تلويل شراحنا  النقل نلو حجا التلويال  الجديدة بنسرةة سرنوية  كلا شرهد   اللةيعا  بين قاعدة علالء ممتلف النشرطة التابعة للشرركة.

لفروحرة  بف رل ااتفاا معدم  الطلب بالتزامن م  تعافي السروق اللحلي إلى مسرتوياته الطةيعية وتسرهيل القيوب ال 2021خالل عام   58%

، علًلا بان أباء القطاا يرج  أي ًرا إلى التوسر  بلنتجا  تلويل الشراحنا  خالل العام ليشرلل تلويل مركةا  النقل على حركة التجااة الدولية

على خلفية توسر    %177المفيف اللسرتعللة. أما على لرعيد منتجا  التلويل امسرتهالكي والتسروق، ااتف  حجا التلويال  الجديدة بنسرةة 

تلويل الل رروفا  الدااسرية والتعليا وتلويل اشرتراكا  النوابي وتلويل   منتج ومنهاإطالق منتجا  جديدة و ةالشرركة بشرة ة التجاا التابع

خالل أول   %51من إجلالي التلويال  الجديدة اللقدمة إلى للشررركة  السرروقية    ةح ررال ااتفعت. وقد  تلويل تشررطيب اللنازلووائق التأمين و

، %294. ومن جانب آخر، والرلت منتجا  التلويل العقااي تسرجيل أعلى معدم  نلو سرنوية بنسرةة بلغت 20212ن عام عشررة أشرهر م

منتج التلويل  ، علًلا بأن الشررركة توالررل تنليةمدفوعةً بااتفاا الطلب على منتج التلويل العقااي للحدوبي الدخل وبرامج الرهن العقااي

. وأخيًرا، شرهد منتج 2022وتتوق  أن ينع س تأويره على نتائجها خالل عام والللتد على عشرر سرنوا ، ه  الذي أطلقت العقااي طويل الجل  

، مدعوًما بااتفراا الطلب  2021خالل عام  %65تلويل التجهيزا  المرالررررة باللنشرررر   الطةيرة ااتفراا التلويال  الجرديدة بلعردل سررررنوي 

 بالتزامن م  زيابة تواجد الشركة في السوق.

العلالء، حيث شررهد التطةيق إقةامً   وم اف    برنامج ومءباعتةااه    2021  في فةراير Contact APPقامت الشررركة بإطالق تطةيق  وقد  

من  %67، علًلا بأن العلالء الجدب مثلوا 2021ألف تحليل بنهاية عام  78متزايدًا منذ إطالقه في حررروء ااتفاا عدب تحليال  التطةيق إلى 

ال  التطةيق. وقد سراها التطةيق الجديد في تحسرين آليا  تسرجيل العلالء والتفاعل معها وزيابة اللةيعا  بين قاعدة علالء إجلالي عدب تحلي 

وهو ما عزز من قداة الشرركة على تحسرين تجربة العلالء من مسرتمدمي التطةيق وتسرهيل ولرولها إلى منتجا  ممتلف قطاعا  الشرركة،  

 لعامال  التي يتا تنفيذها عن طريق التطةيق.الشركة، وبالتالي تنلية حجا ال

وتابعت اابااة أن الشررركة توالررل جني ولاا اسررتثلاااتها على لررعيد نشرراط التلويل، حيث شررهد  نلو عدب طلةا  التقديا على منتجا  

لزيابة تواجد الشرررة وتأويره تلويل السرريااا  واللركةا  التجااية بفروا الشررركة خاا  القاهرة ال ةرى، وهو ما يع س اللربوب اايجابي  

لى على الحد من الور السرلةي محرطرابا  سرالسرل اامداب والتوايد عالليًا، علًلا بأن اابااة تتوق  اسرتلراا تأوير أور تلص امحرطرابا  ع

العام.  على مدااتدايجي زمة بشر ل  ال هذه  ، غير أنها تتوق  بدء انحسراا2022مةيعا  السريااا  الجديدة على اللسرتوى العاللي خالل عام 

 .م ابا اايرابا ، مدعومةً بجهوبها لتنوي  2022تعزيز مسيرة نلو الشركة خالل عام وأكد  اابااة على التزامها بلواللة 

وأعربت اابااة عن سرررواها بتحسررن مسشرررا  اللماطر اللتعلقة بألررول الشررركة طوال العام، والتي من اللتوق  عوبتها إلى مسررتوياتها  

(، علًلا بأن تحسررررن تلص اللسشرررررا  يع س مدى جوبة محفظة التلويل وإجراءا  تقييا الجدااة امئتلانية 19 –لعهوبة قةل أزمة  كوفيد  ال

 حتى وسط أزمة انتشاا الفيروس.

،  2021مليون جنيه بنهاية عام  353% ليسرجل  63أما نشراط التأمين، فقد ااتف  إجلالي القسراط التأمينية بشرركة وروة للتأمين بنسرةة سرنوية 

كلا .  بزيابة تواجد الشرركة في السروقحيث يع س النلو السرنوي ااتفاا إجلالي القسراط التأمينية للنتجا  التأمين على السريااا ، مدعوًما 

لطلب القوي على ممتلف منتجا  ، مدفوًعا با%142شرررهد  شرررركة وروة لتأمينا  الحياة ااتفاا إجلالي القسررراط التأمينية بلعدل سرررنوي  

التأمين ال رررحي وااتفاا مسررراهلة منتجا  التأمين ال رررحي والتأمين على الحياة التي أطلقتها الشرررركة مسخًرا لللشرررروعا  ال رررغيرة 

 واللتوسطة.

وفي إطاا اسرتراتيجية الشرركة لتعزيز التحول الرقلي على مسرتوى عللياتها وأنشرطتها، ع فت كونت ت على امسرتثلاا في تطوير اللن را  

الرقلية خالل العام عةر إطالق من ررا  اقلية تسرراها في بعا نلو الشررركة على اللديين اللنظوا والةعيد م  تنوي  م ررابا اايرابا . فقد 

خدمة التجاا والوكالء، والتي تقدم   ليشلل  النسمة اللحدوة من موق   كونت ت كااز بو  كوم   لستجدا  خالل العام إطالقت لنت أبرز ال

خدمة تسعير  ، إلى جانبباقا  اشتراك متنوعة وم للة خ يً ا لتلةية كافة احتياجا  التجاا والوكالء بناًء على حجا أعلالها ومتطلةاتها

بااحررافة إلى مجلعة متنوعة ألف اسررتمدام شررهريًا،   40أكثر من والذي سررجل  تمدام آليا  الذكاء املررطناعي  السرريااا  اللسررتعللة باسرر

 .ومتزايدة من المدما  المالة بلالك السيااا 

وأوحرحت اابااة أن الشرركة أطلقت النسرمة اللحدوة من موق   كونت ت كااز بو  كوم  في هي ل مسرتقل كأحدك شرركا  اللجلوعة من 

التوسررر  بتواجدها وتعظيا امسرررتفابة من مقوما  النلو الفريدة التي يحظى بها سررروق السررريااا  الل رررري، حيث تجاوز أباء اللوق     أجل

اال تروني توقعرا  اابااة، في حرررروء ااقةرال القوي على ممتلف المردما  التي يقردمهرا اللوق . وأعربت اابااة عن تطلعراتهرا للوالررررلة  

 
 .2021رة بين شهري يناير وأكتوبر تالل دا: التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة اللالية حول سوق التلويل امستهالكي الل ري للف  2
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 بيان صحفي 

، عللًرا برأنهرا تمطط للوالررررلرة تطوير براقرة المردمرا  اللقردمرة عةر موق   كونت رت كرااز بو   2022ازا  خالل عرام  الةنراء على هرذه اانجر

لتشرلل خدما  مالك السريااا ، بااحرافة إلى إطالق نسرمة مطواة من آليا  الذكاء املرطناعي المالرة بتسرعير السريااا ، والتي   كوم 

 الجديد.تتوق  إطالقها خالل الرب  الول من العام 

، وولص م  موالررلة  2021وأعربت اابااة عن وقتها في قداة الشررركة على موالررلة النلو، مدعوًمة بالباء القوي الذي حققته خالل عام 

تنفيذ اسررتراتيجية الرامية إلى تعظيا القيلة لجلي  الطراذ وا  ال ررلة. كلا أكد  اابااة أن تطوير اللن ررا  الرقلية سرريظل على اأس  

إطالق مجلوعة من اللن را  الرقلية الجديدة وتحسرين اللن را  القائلة الخرى  العام الجديد، تركيًزا بشر ل أسراسري على   أولوياتها خالل

  التي سرتتي  خدما   Contact Payتعتزم الشرركة إطالق خدما  الدف  اال تروني من خالل شرركة  الملفية، . وعلى هذه بأنشرطة التلويل

كلا تعتزم الشررركة     .Contact APPااة حلول اللدفوعا ، علًلا بأنه سرريتا ابط تلص المدما  بتطةيق  اللدفوعا  الرقلية وتشررغيل وإب

التي تدعا أنشرطة  زيابة تواجدها على السراحة الرقلية عةر الدخول في شرراكا  اسرتراتيجية م  الشرركا  التي تقدم الحلول الرقلية اللةت رة 

   Sakneenوق   كونت ت كااز بو  كوم ، فقد اسرتثلر  الشرركة كذلص في تطوير من رة  الشرركة. وإلى جانب اسرتثلااا  الشرركة في م

وبااحررافة إلى تلص   .Synapse Analyticsو سررعر ، بااحررافة إلى اسررتثلاااتها في تطوير آليا  الذكاء املررطناعي بامشررتراك م   

،  ” في فةراير الجااي Wasla –مليون بوما في تطةيق التجااة اال ترونية “ولرلة   9ب رخ اسرتثلااا  بقيلة الشرركة    قامتاانجازا ،  

، سرعيًا لتعزيز تفاعل الشرركة م  العلالء تلص المطوة حرلن مسراعي الشرركة للتوسر  باللن را  الرقلية خالل السرنوا  اللقةلة  حيث تأتي

أن  ن بدًءا من عللية الةحث وولرررومً إلى إتلام عللية الشرررراء عةر اانترنت. وأكد  اابااةوبعلها بجلي  مراحل التجااة اال ترونية م

 تقديافي   ةتطل  إلى بعا شررركة ولررلأنها ت لتلويل في م ررر، ويسررتهدذ تل ين اللشررروعا  الت نولوجية اللرتةطة بلجال اهذا امسررتثلاا 

وتع س الل انة اللرموقة التي تحظى  الجوبة ترقى لتوقعاتها   فائقةاسرتمدام  جربة م  تزويد العلالء بت التلويل، وللدفوعا   خدما  وأبوا  ا

دااسرة ب  وولص حرلن التزامها،  رخ اللزيد من امسرتثلااا  خالل الفترة اللقةلةلالشرركة    عن تطلعا اابااة    وأعربت  بها كونت ت لديها.

 اك تجول مللوس في تسهيل ولول العلالء والشركا  للمدما  اللالية.كافة سةل تحسين خدمة قاعدة علالء الشركة اللتزايدة، سعيًا احد

 –نهاية الةيان –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PRESS RELEASE 4 

 

 بيان صحفي 

 

 عن شركة كونتكت المالية 

، حيث  اللالية غير الل رررفية( هي مجلوعة اائدة في تقديا الحلول والمدما   CNFN.CAكونت ت اللالية القاب ررة م.م.م  كوب الةرولررة الل رررية  

جًرا مةت ًرا تتولى إبااة مجلوعرة من الشررررركرا  التي تقردم من خاللهرا مجلوعرة مت راملرة من اللنتجرا  والمردمرا  التلويليرة والترأمينيرة. وتتةنى كونت رت منه

التأمين، وولص بأسهل إجراءا  ولومً إلى قطاا عريا من السوق. فعن طريق شركة كونت ت  ل لان تقديا خدماتها بأعلى جوبة في مجام  التلويل و

لى برامج التلويل  للتلويل، تقدم وروة برامج تلويلية متنوعة لتلويل شراء السيااا  واللركةا  الجديدة واللستعللة وبرامج تلويل السل  اللعلرة، إحافة إ

تلويرل العقرااي، وبرامج التلويرل التجرااي من خالل شررررركراتهرا الشررررقيقرة كونت رت الترأجير التلويلي وكونت رت  العقرااي والتشررررطيرب من خالل كونت رت لل

أول وأكةر م رردا لسررندا  التوايق في التم رريا. كلا تقدم وروة خدما  التأمين من خالل شررركتي وروة للتأمين ووروة لتأمينا  الحياة. كلا تعد الشررركة  

 وخاحعة للهيئة العامة للرقابة اللالية. ي. شركة كونت ت اللالية القاب ة م.م.م. مرخ ةممتلف اللجام  بالسوق الل ر

 

 

 لالستعالم والتواصل: 

 سااة حسني 

 مدير عالقا  اللستثلرين

 + 202 2575 7775تليفون: 

 ir@contact.egبريد إل تروني: 

https://investorrelations.contact.eg/ar 
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