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 2021كونتكت المالية القابضة تعلن نتائج أعمالها لفترة أول تسعة أشهر من عام  
 

ت2021الشركة تواالراتالاء عتى اتاجاز تااتال حتقتت   تذءبتايا  تالم وتسولرزاتا  تشتوشرة    تسذ ل  ت ا  تأولتتسلتولرم تتنر كتذ تى وت

المم ث  تاللرر ات وتس ي و  تى اتاتفرر ف ن تذ تافرر كاو ز  اتاتفرر ام  تالء  ي تال حتتذت  اً تا لف كاافحتضرراعتويت أتتى اتلرر فحتت ا  ت

 و اء ه تت

 2021نوفمبر  9القاهرة في 

الشرركة تالكاتي تفحتوتي اتالميذ اتت(وتسهحتتCNFN.CAتى ءتتال اوتنرركة تةاا  تتالم ل  تالت ا رر تم.و.و.ت ةانتالاا لرر تالم ررك  تت

وتق ثتقتتتتالشركة تت2021فرا ماكتتتت30الم ل  تغ كتالم ركف  تفحتذ ركوتى تا  تشتامىم لتالمزمم تلف ك تتسلتولرم تتنر كتالمء    تفحتت

.تس م ستهباتامناعتالءماتالتانتاأىم لتاشرر  حتت%71ذ  انت ء هوتاءماتفررءانتالررا هتتتت330لرر فحتت ا  تاميتأ رراتقتاقتام    تات م ت

 ض ف تإلاتذكنسنتوطا كتالمء  اتالك م  تال حتف همتتفحتنىاتاماتالء  تشتالمزمم تل شكة .ال ما اتسال أذ  وتا ج

 

 2021أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية لفترة أول تسعة أشهر من عام 

 التغيير 2021تسعة أشهر   2020تسعة أشهر   

    نشاط التمويل 

 %ت32 9.64 7.31 إ م لحتالميفظ تال ما    ت ذ    ت ء ه(ت

 %ت38 857 623 اليأاتال شة  حت ذ  انت ء ه(ت

 %ت60 343 214 ل فحتام ا  تالمميل ت ذ  انت ء ه(ت

    نشاط التأمين

 %ت85 376 203 إ م لحتام ل  تال أذ ء  ت ذ  انت ء ه(ت

 %ت81 202 111 اليأاتال شة  حت ذ  انت ء ه(ت

  (1.3  (12.9  ل فحتام ا  ت ذ  انت ء ه(ت

    النتائج المجمعة 

 %ت44 1,059 734 إ م لحتاليأاتال شة  حت ذ  انت ء ه(

 %ت71 330 194 ل فحتام ا  ت ذ  انت ء ه(ت

 اتط تت6.6 %20.9 %13.3 ذميلتالم تيتى اتذ افطتقتاقتالمل هم  

 

ذ    ت ء هتأولتتسلتولم تتت5.13ل لزاتت%59فم اتلم يتاش  تال ما اوتن ياتالشكة تاماتإ م لحتقزاتال ما واتالزي ي تاءلا تفءا  ت

ا للاقتالم كنتذعتإ وقتذزماى تذ تت2021تن كتذ تى وتت ا م فحتاماشط تات    ن  تساز  تالشكة تفحتت  ن تواا يه ت وتذيىاذ ًت

 تالم وتالز  ن.تتذ تتأولتتسلتولم تتن كتذتت%60اءلا تفءا  تتتتلءش  تال ما اتتالمء ز اتالزي ي .تسا شتى تذلكتاماتل فحتام ا  تالمميل ت

ذ  انت ء هتتتت376ل لزاتتتت%85اش  تال أذ  وتفتيتا وفعتإ م لحتام ل  تال أذ ء  تاشكة حتثكس تل  أذ  تسثكس تل أذ ء اتالي   تاءلا تفءا  تت

ف ك وتاز  ن تتذ  انت ء هتأولتافستالتت202وتا ءم تا وفعتاليأاتال شة  حتذ تتاشط تال أذ  تل لزاتت2021أولتتسلتولم تتن كتذ تى وتت

 .%81فءا  ت

سفحتهباتالل  قتتسضيتتاجنا  وتتنتالء  تشتالتا  تال حتقتت   تالشكة تأولتف ك تال تك كتوم ستااضا تفوذ تاف كاو ز  تالءماتال حتت

ازيتتالشكة تفحتومز زتو اء ه تالشكة تسالمكنسنتاج ز احتلوف ام  ااتال حتواتضم  تفحتوءم  تسوطا كتتىم لتالشكة تذءبتايا  تالم و.تفتيتت

 تتوف ى   تالما نكتذعتالمموعتىاكتال افعتاتءاااتاتو  لتالك محتسنا  تفكسعتةاا  تتا لمي فظ اتالمم  ف وتسذلكتا ل ااتنتذعتوءم  تا  

بنت ش يتاماتتىم لهتااو ك تتالمء ز اتال ما    تال حتوتيذ  تالشكة تذ تت اتو ا  تذم  فتاق     اتالمموع.تسلف تتاجنا  تإلاتاش  تال أذ  تال

تفك م تا ل زاذ تذعتوافم اتالشكة تالاقتال أذ  تالم كنوتذ تأولتا   تذم ز تذ تذء ز اتال أذ  تى اتالي   تسذء ز اتال أذ  تامأكى.ت

تن كتذ تى وتأولتتسلتولم تتتت%34سى اتلم يتذء ز اتالشكة وتن يتذء شتوما اتالل   ااتاماتقزاتال ما واتالزي ي تاءلا تفءا  تت

اف اتت  ن تواا يتالشكة تفحتاللاقتاميتإ وقتقمواتال لا أتالما نكتساف    تفكسعت ي ي تذعتت  ن تالما م اتا  ت  ىي تىموعتتت2021

وت%345ذم  فتاماشط تال  ام تل شكة .تسذ ت  ابتآأكوتسال تتذء ز اتال ما اتالمت  نتولز اتتى اتذميتاتاماتفءا  تاءلا تا ةتتت

اى ًتا يل تالط بتى اتذء شتال ما اتالمت  نتلمييسننتاليأاتساكاذشتالكه تالمت  ن.تس يت  ذتتالشكة تاإ وقتذء شتال ما اتالمت  نتذيف

"تاجل  كسا  تتSakneen ا اتام اتسالمم يتى اتىشكتفءاااوتسف  اتولا تهتىاكتفكسعتةاا  تتا لمي فظ اوتا جض ف تإلاتذء  ت"

ةم تازيتتذء ز اتوما اتن قء اتالءتاتسوما اتال لاقتسوما اتال ز  زااتالم ل تتتتحتاف امكاتالشكة تا  تذؤأًكا.ل  لا أتالمت  نتال ت

واا يتتتتست  ن وتذيىاذ ًتاإ وقتالمء ز اتالزي ي تت2021ا لمءشآاتالطا  تفحتويت أتذميتاتاماتفءا  ت ا  تأولتتسلتولم تتن كتذ تى وتت
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وتى ًم تاأنتالشكة ت يذتتذء شتوما اتت%49سالمء  اتالك م  .تفتيتا وفعتقزاتذء ز اتوما اتن قء اتالءتاتاءلا تالشكة تذ تأولتالفكسعتت

ال ما اتاتف  وةحتت المء ز ا.تتذ تى اتلم يتذء ز ات الم ء ذحتى اتهبهت الءتاتالمف فتالمل مم  تذ تت اتاتف ف ن تذ تالط بت ذكةا ات

اف اتإ وقتذء ز ات ي ي تسذ تا ء  تذء شت"ةاا  تتنطب"تل ما اتة ف تالمء ز اتتت%157تيذ تاءلا تسال لاقوتا وفعتقزاتال ما واتالم

الم ل تا شط بتالمء تلوتسةبلكتذء شتوما اتان كاة اتامى  عتا اتذ ت"ا ننتالزها "تس"ا ننتذ وك  س"وتا جض ف تإلاتذء ز اتوما اتت

ال أذ   الكاعسث تأت أولت الشكة ت ى ت   وت ف وًت ى وتتتتوت ذ ت ا لميا ستتتت2021الا لثت الي اف  ت الم كسف ات ل ما ات ذء شت ي يت اإ وقت

.تسوزي تاجن   تإلاتإض ف تذء ز ات ي ي تأولتالكاعتامأ كتذ تالم وتالز  نوتفحتضاعتتسالز ذم اوتسالبنتن يتإ ا تًت ا ً تذءبتإ و ه

تإ وقتذء شتل ما اتالم كسف اتالي اف  تسال م  ا.ت

آأ وطا أتكسذ ت  ابت ويم وات ا وفعتىينت الزينتتتت53إلاتتتت"Contact APP"تتوت المموعت ذاات ويم اوتق ثت إ م لحتىينتتتت%70تلفت ذ ت

س يتن ياتالشكة تت  ن تاج ا لتى اتامنسااتال حت افكه تال طا أتل لز اتالمموعتسال ف ىاتذم اوتسهاتذ ت مزتتذ تتتتويم واتال طا أ.

المموعتالزينتذعتويل  توزكا تالمموعتالي ل   تذ تذل ميذحتال طا أتسول  اتسلال اتإلاتذء ز اتت ي  تالشكة تى اتول  اتسولك عت ببتت

 الشكة وتسا ل  لحتوءم  تاج كاناا.ت

ى اتةم تتىكاتتاجنا  تى تاى زاته تا لء  تشتال حتقتت   تذء ز اتوما اتنكاعتالل   ااوتسال حتن ياتامًاات ا ً تايزاتال ما واتالزي ي ت

غاتذ تال يي  اتالم     تالء وز تى تاضطكابتفوفاتاجذيانتسال ا  يتى لم ً .تستن  اتاجنا  تإلاتوا م و  تا أثكتتاشط توما اتنكاعتتالك

الل   ااتالزي ي تا ضطكابتىم   اتال ا  يتأولتالف ك تالمتا  وتغ كتتنتالط بتى اتذء ز اتوما اتنكاعتالل   ااتالمل مم  تل ت  أثكت

مااذا.تةم تتىكاتتاجنا  تى تثت   تفحت ي  تالشكة تى اتذاال  تالءماتأولتالف ك تالم ات  تذ تالم وتسسلاتًتإلاتالم وتالمتااوتا  كتال

ء ز اتذل ف ي ًتذ تال ءاعتالفك يتلميفظ تالمء ز اتال ما    تسا وف عتقزاتال ما واوتى ًم تاأنتالف ك تالمتا  تف ش يتإ وقتذزماى تذ تالم

 ي ي تال حتتىيو  تالشكة تضم تهباتالءش  .تتتتتتالز

سو امتتاجنا  تتنتالط بتالتانتى اتذء ز اتوما اتنكاعتالل   ااتساف كاو ز  اتوكس شتالمء ز اتا  ت  ىي تىموعتذم  فتتاشط تالشكة تت

وتذيفاًى تاز  ن تتاشط تال أذ  تى اتالل   اا.تت%78ف هم تفحتنىاتتناعتنكة تثكس تل  أذ  وتق ثتا وفعتإ م لحتام ل  تال أذ ء  تاءلا تفءا  تت

 ف تتةم تن ياتنكة تثكس تل أذ ء اتالي   تاماتإ م لحتام ل  تال أذ ء  تاأةاكتذ تال مفتاف اتامناعتالتانتلمء ز اتال أذ  تال يحوتا جض

 ط .تإلاتا وف عتذل هم تذء ز اتال أذ  تى اتالي   تسال أذ  تال يحتل شكة اتال ة ك تسالم اف

ىاكتاتف ام  تفحتوطا كتذء  ات ي ي تا يفتتتت2021س يتقكلتتالشكة تى اتال افعتامء  و  تالك م  تأولتتسلتولم تتن كتذ تى وتت

 ببتىموعت ينتساليف ظتى اتالمموعتالي ل   وتسذلكتا ل ااتنتذعتاف يياثتذ  ن ت ي ي تلإل كاناا.تسو  م تتاكتتذل زيااتالف ك تت

ز  تسالاةوعتى اتالءلم تالمييث تذ تذا عت"ةاا  تتة  تتنساتةاو"وتسال حتوتيوتا   اتان كاكتذ ءاى تسذ مم تإ وقتأيذ تال تالل ات تت

تلفتاف مياوتن ك ً تلميذ تتت40أ  ً  تل  ا  تة ف تاق     اتال ز  تسالاةوعتاء ًعتى اتقزاتتىم ل اتسذ ط ا و ا.تةم تفزاتالما عتتةاكتذ تت

تسذلكتا ل زاذ تذ تاف مكا تويل  تآل  اتالبة عتاتلطء ىحتالم ل تا لميذ .تتتولم كتالل   ااتالمل مم  وت

"ةاا  تتة  تتنساتةاو"وتسالبنت  ذتتالشكة تاإ وقتالءلم تالمييث تذءهتأولتالكاعتتتةم تتىكاتتاجنا  تى تاى زاته تا طا كتذا ع

افعتا اا يه تسأيذ تالمز يتذ تالمموعوتى ًم تاأنتتناعتالما عتت حته  اتذل تاتةأقيثتنكة اتالمزماى تذ تت اتال تتت2021امسلتذ تى وتت

ا  ت ط عتالل   اا.تسوم زوتالشكة تذاال  تت ال حت ءفكنت الءماتالفك ي ت اجل  كساحتوز ستتوا م اتاجنا  وتسهاتذ ت م ستس ؤةيتذتاذ ات

ل ز  تسالاةوعتأولتالكاعتالا لثتذ تالم وتالز  نوتتاميتاز ق  تفحتإ وقتأيذ تاتت2022وطا كتذا عت"ةاا  تتة  تتنساتةاو"تأولتى وتت

تا يفتومز زتال ف ىاتذعتذل ميذحتالما عتاجل  كساحتذ تالمموعتأولتذكاقاتنكاعتالل   ااتساذ وة  تسا م  .تت

زماى تذ تالمء  اتالك م  تتسأ  ًذ وتو ط عتاجنا  تإلاتذاال  تاتف ام  تفحتوطا كتالتءاااتالك م  وتسال حتذ تالم ا عتتنتوش يتإ وقتذ

أيذ اتاليفعتتتنتالف ك تالي ل  توش يتايعتإ وقتتذش ك ًتإلاتتالزي ي تسويل  تالمء  اتالت تم تامأكىتاأاشط تال ما اتأولتالف ك تالمتا  وتت

تتهتف  اتق التالميفاى اوتى ًم تاأاتسوشة اتسإنا  تت  حتأيذ اتالميفاى اتالك م  تت ت"تالبنتفContact Pay"تتنكة اجل  كساحتذ تأولتت

.تسوأوحتهبهتالمطا تضم تتهيافتت"Contact APPوتايًعاتا طا أت"ل مز زتال   ذاتا ء اتتا لتءاااتالك م  تامأكىتتو كتالميذ اتتف  ات اط

سأيذ اتال ما اتاتف  وةحتفحتاللاقتت كف ختذ  ا تةاا  تتا ى ا  ه تالشكة تالكاتي تفحتوتي اتق التتاتف كاو ز  تال حتو اء ه تاجنا  تل

 الم كن.ت

 –ا    تالا  ن–
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 عن شركة كونتكت المالية 

وتق ثتو الاتتالم ل  تغ كتالم كف  ت(تهحتذزماى ت اتي تفحتوتي اتالي التسالميذ اتتCNFN.CAةاا  تتالم ل  تالت ا  تم.و.وت ةانتالاكسل تالم ك  تت

  ًكاتل م نتوتي اتتإنا  تذزماى تذ تالشكة اتال حتوتيوتذ تأول  تذزماى تذ   ذ  تذ تالمء ز اتسالميذ اتال ما    تسال أذ ء  .تسو اءاتةاا  تتذء ًز تذا

 ك أتنكة تةاا  تتل  ما اوتوتيوتأيذ و  تاأى ات ان تفحتذز تاتال ما اتسال أذ  وتسذلكتاأف اتإ كاعااتسلاتًتإلات ط عتىك ضتذ تاللاق.تفم ت

ال ما إلاتاكاذشت المممك وتإض ف ت الل عت الزي ي تسالمل مم  تساكاذشتوما ات الل   ااتسالمكةا ات ل ما اتنكاعت المت  نتتثكس تاكاذشتوما    تذ ءاى ت  ات

اا  تتال أ  كتال ما  حتسةاا  تتال م  ا.تةم توتيوتسال شط بتذ تأولتةاا  تتل  ما اتالمت  نوتساكاذشتال ما اتال ز  نتذ تأولتنكة و  تالشت ت تة

ال أذ  تذ تأولتنكة حتثكس تل  أذ  تسثكس تل أذ ء اتالي   .تةم توميتالشكة تت المز تاتتثكس تأيذ ات تسلتستةاكتذ ي تللءيااتال ا  أتفحتذم  فت

ت تل ك  ا تالم ل  .تسأ ضم تل   ئ تالم ذ ا للاقتالم كن.تنكة تةاا  تتالم ل  تالت ا  تم.و.و.تذكأ  

 

 

 لالستعالم والتواصل: 

 

تف   تقلءحت

تذي كتىو  اتالمل امك  

 

ت+ت202ت2575ت7775و  فان:ت

 ir@contact.egاك يتإل  كساح:ت

https://investorrelations.contact.eg/ar 
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