
 

  
PRESS RELEASE 1 

 

 بیان صحفي 

 ۲۰۲۲ المالي عاملربع األول من ال فترة الكونتكت المالیة تعلن نتائج أعمالھا  
 أدائھا القیاسي خالل العام الماضي  ، مستفیدةً من التمویل والتأمینقطاعي عبر  نتائج مالیة وتشغیلیة قویة تستھل العام الجدید بتحقیقالشركة 

 

 ۲۰۲۲مایو  ۲٤القاھرة في 

لخدمات المالیة غیر المصرفیة في  أكبر مقدم ل)،  CNFN.CAأعلنت الیوم شركة كونتكت المالیة القابضة ش.م.م. (كود البورصة المصریة  
، حیث حققت الشــركة صــافي أرباح بعد خصــم حقوق  ۲۰۲۲مارس  ۳۱  في  ةالمنتھی لربع األول  فترة ال  مصــر، عن نتائج األعمال المجمعة

 . ٪٤۰ بنسبةنمو سنوي  وھوملیون جنیھ،  ۱٥٤األقلیة بقیمة 

 ۲۰۲۲۱عام للربع األول من أبرز المؤشرات المالیة والتشغیلیة  
 التغییر ۲۰۲۲الربع األول  ۲۰۲۱الربع األول  

    نشاط التمویل 
 ٪ ۳۱ ۱۱٫٤۷ ۸٫۷۳ إجمالي المحفظة التمویلیة (ملیار جنیھ) 

 ٪ ٥٥ ۳٦۱ ۲۳۲ الدخل التشغیلي (ملیون جنیھ) 
 ٪ ٤٦ ۱٤۱ ۹٦ صافي األرباح (ملیون جنیھ) 

    نشاط التأمین
 ٪ ۱۰۲ ۲٥۲ ۱۲٥ إجمالي األقساط التأمینیة (ملیون جنیھ) 

 ٪ ۲۲ ٥۷ ٤٦ الدخل التشغیلي (ملیون جنیھ) 
 ٪ ۳۹ ۱۸ ۱۳ صافي األرباح (ملیون جنیھ) 

    النتائج المجمعة 
 ٪ ٤۸ ٤۱۹ ۲۸۲ إجمالي الدخل التشغیلي (ملیون جنیھ)

 ٪ ٤۰ ۱٥٤ ۱۰۹ صافي األرباح (ملیون جنیھ) 
 نقطة  ۳٫۷ ٪۲٥٫٦ ٪۲۱٫۹ معدل العائد على متوسط حقوق المساھمین

 
الربع جنیھ خالل    ملیار  ۲٫٥۰سجل  ی ل  ٪٤۷فعلى صعید نشاط التمویل، شھدت الشركة نمو إجمالي حجم التمویالت الجدیدة بنسبة سنویة  

وذلك على خلفیة الطلب المتنامي على منتجات الشركة  ،  ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق  ۱٫۷۰مقابل    ۲۰۲۲عام  األول من  
 ٪٤٦  بنسبة سنویة صافي األرباح    ارتفاع  ونتج عن ذلكالتجاریة.  المركبات  ل االستھالكي والتمویل العقاري وتمویل  عبر قطاعات التموی 

. وعلى صعید قطاع التأمین، ارتفع إجمالي األقساط التأمینیة بأكثر من الضعف  ۲۰۲۲ملیون جنیھ خالل الربع األول من عام    ۱٤۱سجل  ی ل
جاءت ھذه    ، حیثملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق  ۱۲٥مقابل    الجاري  عامال  ملیون جنیھ خالل الربع األول من  ۲٥۲  لیبلغ

مع زیادة المبیعات بین ئج القویة التي حققتھا شركتي التأمین التابعتین لكونتكت، مستفیدة من باقة منتجاتھا المتنوعة  الزیادة على خلفیة النتا
ملیون جنیھ في الربع   ۱۸ إلى ٪۳۹بنسبة سنویة  من أنشطة التأمین  الدخل التشغیلي ارتفع. كما قاعدة عمالء مختلف األنشطة التابعة للشركة

 .۲۰۲۲األول من عام 

سجلت المجموعة    ،  االستثمار في  المنصات الرقمیة  عنجة  ات المعالجة المحاسبیة الجدیدة لالیجار والخسارة الن كل من  بعد األخذ في االعتبار  و
  بالمقارنة بالعام الماضي. ٪٥۷بنسبة زیادة لك ب وذ  ملیون جنیھ ۱۷۲صافي ربح معدل 

عن اعتزازھا باألداء الذي حققتھ الشركة في مطلع العام الحالي استكماًال لمسیرة نجاحھا خالل العام الماضي،    اإلدارة  أعربت   ،وفي ھذا السیاق
الشركة  أن أداء في تنفیذ استراتیجیتھا طویلة األجل. وأكدت المضي قدًما  بالتوازي معحیث حققت الشركة نمًوا قویًا عبر قطاعیھا الرئیسیین 

اءة استراتیجیة االستثمار التي تبنتھا الشركة، والتي أثمرت عن تعزیز تفاعلھا المباشر مع العمالء عبر تنمیة القوي خالل العام یعكس كف
أتاح للشركة مواصلة نموھا على الرغم من  ھو ما  و،  من خالل الفروع والمنصات الرقمیة مع تطویر باقة المنتجات التي تقدمھا  ھاتواجد

التي تواجھ المشھد االقت  الربع الحالي، خاصة في ظل  التحدیات  الكلي خالل  التورید وارتفاع  اإلمداد وسالسل  استمرار اضطراب  صادي 
على الصعیدین المحلي والدولي.    ةمعدالت التضخم والتداعیات االقتصادیة للحرب الروسیة األوكرانیة التي أثرت على األنشطة االقتصادی 

من تسجیل معدالت نمو قویة خالل الربع األول من    اتین أداءھما المتمیز، حیث تمكنت وعلى مستوى قطاع التأمین، واصلت الشركتین التابع
، وھو ما یعكس قدرة الشركة على إطالق منتجات  التم تم إطالقھا مؤخًرا  جدیدةالمنتجات  علًما بأن الشركة شھدت نمو مساھمة ال،  الجاريالعام  

 
التمویل والتأمین وترتیباتھا خارج المیزانیة العمومیة، مثل المحافظ الخاضعة    طاعي، نجحت المجموعة في تحدیث بیاناتھا المالیة المدققة لعرض كل من أداء ق۲۰۲۱خالل الربع الرابع من عام   ۱

تعكس أرقام السنة الكاملة في  و.  بعد إعادة تصنیفھاارة منفصلة  بشكل أفضل دون الحاجة إلى إصدار حسابات إد   الشركة  بطریقة تعكس أعمالوذلك  ة،  شقیقلإلدارة ومساھمة بعض الشركات ال 
 .ھذه التغییرات المقارنة لفترتي البیان



 

  
PRESS RELEASE 2 

 

 بیان صحفي 

في التوسع بأعمالھا بحصولھا على جائزتین   كما نجحت شركة كونتكت لوساطة التأمینالقیمة من بدایة إطالقھا.  تساھم في خلق وتعظیم  جدیدة  
" عن تقدیم  ۲۰۲۱تأمین ابتكاریة لعام  وساطة  االتحاد المصري للتأمین، وھما جائزة "أفضل شركة  المؤتمر األفروآسیوي و تقدیریتین من

 ، وذلك ھي الصغر، وجائزة "أفضل شركة وساطة تأمینیة" عن تقدیم خدمات التأمین متناھي الصغرخدمات التأمین التجاري والتأمین متنا
عام   نجح۲۰۲۲خالل  كما  شھادة    الشركة  ت.  على  الحصول  التزام  ISO 9001:2021في  مدى  یعكس  ما  وھو  الجودة،  إدارة    ھا لنظم 

 التأمین.التنظیمیة وأفضل الممارسات في مجال خدمات باإلجراءات 

الجدیدة بحوالي خمس  حجم التمویالت  تضاعف  قطاع التمویل االستھالكي الذي یضم كونتكت تسوق،  ، شھد  التمویلوعلى صعید منتجات  
زمرات خلفیة  على  وذلك  المختلفة    ةادی ،  االتصال  قنوات  طریق  عن  مباشرة  العمالء  الفروع  ومنھا  استھداف  وشبكة  اإلعالنیة  الحمالت 

منتج مثل  لعمالء  التمویلیة لمتطلبات  التلبیة  لمنتجات جدیدة    كما أضافت الشركة .  مما نتج عنھ زیادة عدد العمالء الجدد  ، یةوالمنصات الرقم
الذي   "Contact APP"أما على مستوى تطبیق  .تمویل تشطیب المنازل وتمویل اشتراكات النوادي وتمویل المصروفات الدراسیة والتعلیم

 ۱۰٥لیسجل  ٪۳٥تم إطالقھ منذ أكثر من عام، فقد شھد إقباًال متزایدًا من العمالء في ضوء ارتفاع عدد تحمیالت التطبیق بنسبة ربع سنویة 
. وعالوة على األثر اإلیجابي للتطبیق في دفع استراتیجیة التحول الرقمي بالشركة، ساھم التطبیق في  ۲۰۲۲مارس    ۳۱ألف تحمیل بحلول  

  زیز حجم التمویالت بفضل تطویر تكنولوجیا الذكاء االصطناعي إلتاحة الموافقات االئتمانیة الفوریة للعمالء الجدد من خالل التطبیق وھو تع
  باستحداث كما قامت الشركة  ما أضاف تجربة استخدام محسنة وسھلة تتیح الوصول إلى باقة واسعة من منتجات الشركة من خالل التطبیق.  

علًما بأن ھذه الخدمات سیتم إتاحتھا قریبًا ،  من خالل تطبیق كونتكت  بالشركة خدمات الدفع الخاصة  ل  إلضافتھال سداد الفواتیر  خدمات تموی 
    من خالل شبكة الفروع وكذلك تطبیق كونتكت.

على الرغم من القیود    ۲۰۲۲خالل الربع األول من عام    ٪۱۱۹بنسبة سنویة  حجم التمویالت الجدیدة  كما شھد منتج تمویل شاحنات النقل نمو  
النقل الجدیدة والمستعملة   تم إطالقھا إلى جانب  بفضل  المفروضة على استیراد شاحنات  التي  ب تعافي  الالمنتجات الجدیدة  السوق  التدریجي 

وارتفع أیًضا حجم التمویالت الجدیدة بقطاع    دولیة.القیود المفروضة على حركة التجارة ال  إزالة أغلبإلى مستویاتھ الطبیعیة ووعودتھ  المحلي  
  ، بارتفاع الطلب على منتج التمویل العقاري لمحدودي الدخل  امدفوعً ،  ۲۰۲۲خالل الربع األول من عام    ٪۱۲۲التمویل العقاري بنسبة سنویة  

في زیادة حجم المعامالت.   ساھمتتقدیم الطلبات  على عملیةالتي أدخلتھا الشركة التحسینات ، علًما بأن برامج الرھن العقاري إلى باإلضافة 
على الرغم من اضطراب    ۲۰۲۲خالل الربع األول من عام    ٪۷وشھد منتج تمویل السیارات نمو حجم التمویالت الجدیدة بمعدل سنوي  

ضي التي أدت لتباطؤ سوق  سالسل اإلمداد والتورید والضغوط المحلیة على نشاط االستیراد وتداعیات تخفیض قیمة الجنیھ في مارس الما
منتج تمویل التجھیزات الخاصة بالمنشآت الطبیة ارتفاع التمویالت الجدیدة بمعدل سنوي    شھد  كما  .سیارات الركوب المصري خالل الفترة

زیادة تواجد الشركة في  ، مدعوًما بارتفاع الطلب بالتزامن مع  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق  ۲۰۲۲الربع األول من عام  خالل    ۸٪
تضاعف حجم التمویالت الجدیدة    ،بما في ذلك منتجات التخصیم قصیرة األجل  ،وأخیًرا، شھدت منتجات تمویل رأس المال العامل  السوق.
   مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. ۲۰۲۲مرات خالل الربع األول من عام  ثمانيبمعدل 

خالل الربع األول باالضطرابات الحالیة التي طرأت على سالسل اإلمداد والتورید.    الركوب   سوق سیاراتوتابعت اإلدارة أنھا توقعت تأثر  
إال أن الشركة، بفضل استراتیجیتھا لتنویع منتجاتھا التي أدت لزیادة حجم التمویالت الجدیدة في قطاعات أخرى، تمكنت من مواصلة تحقیق  

اشى مع استراتیجیتھا الحالیة. وتجدر اإلشارة إلى أن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة  النمو في حجم التمویالت الجدیدة بما یتم
تدفق التمویالت الجدیدة، حیث سجلت جمیع قطاعات الشركة طلبًا قویًا على منتجاتھا.    ىیؤثر عللم    ۲۰۲۲نقطة أساس في مارس    ۱۰۰بمعدل  

والسلع التكنولوجیة بقرار التعویم األخیر للجنیھ  الركوب  أما على صعید التوقعات المستقبلیة، تتوقع اإلدارة أن یتأثر المعروض من سیارات  
انحسار تداعیات اضطراب سالسل اإلمداد والتورید    السائدة ببدءاآلمال  اد، رغم  االستیرنشاط  على  المفروضة  المصري والقیود األخیرة  

قدرة الشركة على مواجھة أي تحدیات محتملة في المستقبل،  في  اإلدارةومع ذلك، تثق  بصورة تدریجیة على مدار النصف الثاني من العام.  
الواسع ألع  المتنوعةالتمویلیة  ھا  باقة منتجات ب   مدعومةً  تقییم   مالھاوالنطاق  فاعلیة إجراءات  تمیز خدماتھا، فضًال عن  التي  العالیة  والجودة 

  التي تعتمدھا الشركة. والجدارة االئتمانیة مخاطر االئتمان

خالل  ملیون جنیھ    ۱۲۹  إلى  لص% لی ۱۹٦بنسبة سنویة  كبیراً  ارتفاًعا    حیاةإجمالي األقساط التأمینیة بشركة ثروة    سجلأما نشاط التأمین، فقد  
بدء ظھور    ،۲۰۲۲من عام    الربع األول إلى جانب  الصحي،  التأمین  لمنتجات  التأمینیة  األقساط  إجمالي  بارتفاع  النمو مدفوًعا  وجاء ھذا 

تأمین اإلیجابي إلطالق منتجات التأمین على الحیاة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة مؤخًرا. من ناحیة أخرى شھدت شركة ثروة للالمردود  
مردود نجاح  . ویعكس  خالل الربع األول من العام الجاري  ملیون جنیھ  ۱۲۳لیسجل    ٪٥۲ارتفاع إجمالي األقساط التأمینیة بمعدل سنوي  

، إلى جانب إطالق منتجات  المنصات الرقمیةتنمیة تواجد الشركة عبر  الفروع و  افتتاح المزید منب   مدعومةً السوق،  ب   ھاتواجد  الشركة في زیادة
 دة للتأمین الصحي وإتاحة خدماتھا عبر شرائح تجاریة مختلفة. جدی 
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، حیث  ممیزة على صعید عدد المستخدمیننتائج  لیسجل  ثوبھ الجدید  في   "contactcars.com" تمكنت الشركة من إطالق موقعوأخیًرا،  
استمرار المستخدمین في االعتماد ، علًما بأن معدل  ۲۰۲۲ملیون مستخدم شھریًا خالل الربع األول من عام    ۱٫۲نجح الموقع في الوصول إلى  

الموقع یقل عن    على  خدمة تسعیر السیارات    عبر إطالقمنتجاتھا  بباقة  التوسع  مواصلة  في    الفترة. ونجحت كونتكت خالل نفس  ٪٦۰ال 
بعد إدخال تحسینات على أدوات  وباإلضافة إلى ذلك تم إعادة إطالق قسم اإلعالنات المبوبة    .عيالذكاء االصطناالمستعملة باستخدام آلیات  

واإلضافات عن    التحدیثاتبسھولة. وسوف تثمر ھذه    اإلعالنات  من التعامل معالمستخدم النھائي  بطریقة تمكن  البحث والتحمیل وتطویرھا  
  ل.بدوره نمو الشركة على المدى القصیر والطوی سیعزز  تحسین تجربة المستخدمین على كافة األصعدة، وھو ما

ثقة  ت   ، والتي۲۰۲۲خالل الربع األول من عام    المحققةبالنتائج المالیة    اعتزازھاأعربت اإلدارة عن    في الختام،و سالمة    فياإلدارة  عزز 
بأھدافھا ال تزال الشركة ملتزمة  بھا السوق المصري. و   یزیتم على المدى الطویل ومقومات النمو الواعدة التي    النمو التي تتبناھااستراتیجیة  

عمال واألنشطة التجاریة  الصعوبات التشغیلیة التي تتعرض لھا األمن توقعات اإلدارة باستمرار  رغم  على ال  ۲۰۲۲خالل عام    وأولویاتھا
التي  تسعى الشركة إلى تحقیق ذلك من خالل تطویر األدوات والقنوات    ، حیث على رأس ھذه األولویاتویأتي التطویر الرقمي    . عامالخالل  

یسعدنا أن نعلن عن إتاحة    ،الرقمیة. وفي ھذا السیاقباقة الخدمات والمنتجات  مع زیادة  تساعد على تعزیز التواصل مع العمالء بالتزامن  
م  تجربة المستخد  الخدمات المتاحة من خاللھ وإثراء  التوسع بباقةیساھم في  سونتكت، وھو ما  من خالل تطبیق ك  بالشركةخدمات الدفع الخاصة  

بإبرام شراكات استراتیجیة مع الشركات الرائدة لزیادة تواجدھا الرقمي خالل العام الماضي تكللت جھود الشركة ، لكبالتزامن مع ذ.  النھائي
بضخ    ۲۰۲۲قامت الشركة في فبرایر  في ھذا اإلطار،  حتیاجات العمالء على أكمل وجھ. و تلبیة ا  بھدف  في مجال الحلول الرقمیة المبتكرة

للتجارة اإللكترونیة ضمن شراكة استراتیجیة بین الطرفین. ومن الجدیر   "Wasla  –وصلة  "ملیون دوالر في تطبیق    ۹  بقیمةاستثمارات  
بصورة أفضل  العمالء    معالشركة    تفاعل، والتي تستھدف تعزیز  الشركةب   استراتیجیة التطویر الرقميبالذكر أن ھذه الشراكة تتماشى مع  

إل البحث ووصوالً  بدًءا من عملیة  اإللكترونیة  التجارة  بجمیع مراحل  اإلنترنتودعمھم  الشراء عبر  إتمام عملیة  الشراكة.  ى  مع    ولیست 
  تھا االستراتیجیةشراك  على غرارالتي أبرمتھا الشركة خالل العام الماضي  ضمن سلسلة طویلة من الشراكات    إال الحلقة األخیرة"وصلة"  

  ة مواصلختتمت اإلدارة تعلیقھا بالتأكید على  شركة "ساینابس أنالیتكس". وا  في  اتھاباإلضافة إلى استثمار  ،"سعّر" و"ساكنین"منصات  مع  
قاعدة العمالء وتسھیل الخدمات    تنمیةلتزامن مع ابتكار أسالیب وطرق جدیدة  بالالسوق،    التي یطرحھافرص النمو الواعدة    دراسة وتقییم

 المالیة للمستفیدین منھا سواء أفراد أو شراكات. 

 

 –نھایة البیان –
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 بیان صحفي 

 المالیة عن شركة كونتكت 

تقود التحول في  ، حیث  أكبر مقدم للخدمات المالیة غیر المصرفیة في مصر) ھي  CNFN.CAكونتكت المالیة القابضة ش.م.م (كود البروصة المصریة  
تتبنى كونتكت منھًجا مبتكًرا لضمان تقدیم خدماتھا بأعلى جودة في ،  ۲۰۰۱وسائل تقدیم خدمات التمویل والتأمین لألفراد والشركات. ومنذ تأسیسھا عام  

. فعن طریق ئھا االستراتیجیینمن خالل شركاتھا التابعة وشركا  مجاالت التمویل والتأمین، وذلك بأسھل إجراءات وصوالً إلى قطاع عریض من السوق
عن    متنوعة لتمویل شراء السیارات والمركبات الجدیدة والمستعملة وبرامج تمویل السلع المعمرةالتمویلیة  البرامج  باقة من الشركة كونتكت للتمویل، تقدم  

للتمویل العقاري، وبرامج التمویل التجاري من خالل   إضافة إلى برامج التمویل العقاري والتشطیب من خالل كونتكت  ، طریق كونتكت للخدمات االئتمانیة 
ت الحیاة. كما شركاتھا الشقیقة كونتكت التأجیر التمویلي وكونتكت التخصیم. كما تقدم ثروة خدمات التأمین من خالل شركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینا 

شركة كونتكت  ات التوریق وإدارة الدیون المھیكلة وإدارة استثمار الدیون.  باقة واسعة من خدمات التمویل للشركات بما في ذلك إصدار سند الشركة    تقدم
 وخاضعة للھیئة العامة للرقابة المالیة.  المالیة القابضة ش.م.م. مرخصة

 
 

 لالستعالم والتواصل: 

 أیمن الصاوي 
 رئیس القطاع المالي بالمجموعة 

 + ۲۰۲ ۲٥۷٥ ۷۷۷٥تلیفون: 
 ir@contact.egبرید إلكتروني: 

https://investorrelations.contact.eg/ar 
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