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 بیان صحفي 

 2021كونتكت المالیة القابضة تعلن نتائج أعمالھا لفترة أول تسعة أشھر من عام  
 

  2021الشـركة تواصـل البناء على اإلنجازات التي حققتھا منذ بدایة العام وتسـجل نتائج تشـغیلیة ومالیة قویة خالل أول تسـعة أشـھر من عام 
المماثلة الســابقة، وقدرتھا على االســتفادة من اســتراتیجیات االســتثمار الناجحة التي  مقارنةً بالفتراتفي ضــوء تحقیق أعلى صــافي أرباح 

 تتبناھا  

 2021نوفمبر  9القاھرة في 

الشــركة الرائدة في تقدیم الخدمات  )، وھي  CNFN.CAأعلنت الیوم شــركة كونتكت المالیة القابضــة ش.م.م. (كود البورصــة المصــریة  
، حیث حققت الشـركة  2021سـبتمبر    30المالیة غیر المصـرفیة في مصـر، عن نتائج األعمال المجمعة لفترة أول تسـعة أشـھر المنتھیة في 

ــبتھ   330صــافي أرباح بعد خصــم حقوق األقلیة بقیمة   %. ویعكس ھذا األداء النمو القوي بأعمال نشــاطي 71ملیون جنیھ، بنمو ســنوي نس
 ضافة إلى مردود تطویر المنصات الرقمیة التي ساھمت في دعم نمو النتائج المجمعة للشركة.التمویل والتأمین، باإل

 
 2021أبرز المؤشرات المالیة والتشغیلیة لفترة أول تسعة أشھر من عام 

 التغییر 2021تسعة أشھر   2020تسعة أشھر   
    نشاط التمویل 

 %32 9.64 7.31 إجمالي المحفظة التمویلیة (ملیار جنیھ) 
 %38 857 623 الدخل التشغیلي (ملیون جنیھ) 

 %60 343 214 صافي األرباح المعدلة (ملیون جنیھ) 
    نشاط التأمین

 %85 376 203 إجمالي األقساط التأمینیة (ملیون جنیھ) 
 %81 202 111 الدخل التشغیلي (ملیون جنیھ) 
  ) 1.3( ) 12.9( صافي األرباح (ملیون جنیھ) 

    النتائج المجمعة 
 %44 1,059 734 إجمالي الدخل التشغیلي (ملیون جنیھ)

 %71 330 194 صافي األرباح (ملیون جنیھ) 
 نقطة 6.6 % 20.9 % 13.3 معدل العائد على متوسط حقوق المساھمین

 
ملیار جنیھ خالل أول تسعة    5.13لتسجل  %  59فعلى صعید نشاط التمویل، شھدت الشركة نمو إجمالي حجم التمویالت الجدیدة بنسبة سنویة  

بالسوق المصري مع إطالق مجموعة من  2021أشھر من عام   بتعافي األنشطة االقتصادیة ونجاح الشركة في زیادة تواجدھا  ، مدعومةً 
ن العام الجاري. أما  % خالل أول تسعة أشھر م60بنسبة سنویة   لنشاط التمویل  المنتجات الجدیدة. ونتج عن ذلك نمو صافي األرباح المعدلة 

ملیون جنیھ    376% لیسجل  85نشاط التأمین، فقد ارتفع إجمالي األقساط التأمینیة بشركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاة بنسبة سنویة  
فترة، بزیادة ملیون جنیھ خالل نفس ال  202، بینما ارتفع الدخل التشغیلي من أنشطة التأمین لیسجل  2021خالل أول تسعة أشھر من عام  

 %. 81سنویة 

وفي ھذا السیاق أوضحت اإلدارة، أن النتائج القویة التي حققتھا الشركة خالل فترة التقریر تعكس بوضوح سالمة استراتیجیة النمو التي  
نجحت الشركة في تعزیز تتبناھا الشركة والمردود اإلیجابي لالستثمارات التي تم ضخھا في تنمیة وتطویر أعمال الشركة منذ بدایة العام. فقد  

ة  تفاعلھا المباشر مع العمالء عبر التوسع بقنوات االتصال الرقمي وشبكة فروع كونتكت بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتوازي مع تنمیة باق
ذي یشھد نمو أعمالھ بوتیرة  المنتجات التمویلیة التي تقدمھا الشركة من أجل تلبیة مختلف احتیاجات العمالء. ولفتت اإلدارة إلى نشاط التأمین ال

 سریعة بالتزامن مع توسعات الشركة بسوق التأمین المصري، من خالل باقة ممیزة من منتجات التأمین على الحیاة ومنتجات التأمین األخرى. 

أشھر من عام  % خالل أول تسعة  34وعلى صعید منتجات الشركة، شھد منتج تمویل السیارات نمو حجم التمویالت الجدیدة بنسبة سنویة  
بفضل زیادة تواجد الشركة في السوق بعد إطالق حمالت التسویق المباشر وافتتاح فروع جدیدة مع زیادة المبیعات بین قاعدة عمالء   2021

%،  345مختلف األنشطة التابعة للشركة. ومن جانب آخر، واصلت منتجات التمویل العقاري تسجیل أعلى معدالت نمو سنویة بنسبة بلغت  
وعةً بتحسن الطلب على منتج التمویل العقاري لمحدودي الدخل وبرامج الرھن العقاري. وقد قامت الشركة بإطالق منتج التمویل العقاري مدف

" اإللكترونیة  Sakneenطویل األجل والممتد على عشر سنوات، وسیتم تسویقھ عبر فروع كونتكت بالمحافظات، باإلضافة إلى منصة "
كما نجحت منتجات تمویل شاحنات النقل وتمویل التسوق وتمویل التجھیزات الخاصة    ي استثمرت الشركة بھا مؤخًرا.للتسویق العقاري الت 

تواجد   وزیادة، مدعومةً بإطالق المنتجات الجدیدة  2021بالمنشآت الطبیة في تحقیق معدالت نمو سنویة قویة خالل أول تسعة أشھر من عام 
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%، علًما بأن الشركة قدمت منتج تمویل 49والمنصات الرقمیة. فقد ارتفع حجم منتجات تمویل شاحنات النقل بنسبة  الشركة من خالل الفروع  
التمویل االستھالكي   المنتجات. أما على صعید منتجات  المتنامي على ھذه  النقل الخفیف المستعملة من أجل االستفادة من الطلب  مركبات 

% بفضل إطالق منتجات جدیدة ومن بینھا منتج "كونتكت شطب" لتمویل كافة المنتجات  157قدمة بنسبة  والتسوق، ارتفع حجم التمویالت الم
الخاصة بتشطیب المنازل، وكذلك منتج تمویل اشتراكات األعضاء بكل من "نادي الزھور" و"نادي ماتریكس"، باإلضافة إلى منتجات تمویل  

التأمین الربعوثائق  خالل  الشركة  قیام  عن  فضالً  عام    ،  من  بالمدارس    2021الثالث  الدراسیة  المصروفات  لتمویل  جدید  منتج  بإطالق 
. وتجدر اإلشارة إلى إضافة منتجات جدیدة خالل الربع األخیر من العام الجاري، في ضوء  والجامعات، والذي شھد إقباالً قویًا منذ إطالقھ

 إطالق منتج لتمویل المصروفات الدراسیة والتعلیم. 

تطبیق رومن جانب آخ تحمیالت  ارتفع عدد   ،  "Contact APP"    الجدد    53إلى العمالء  تحمیل، حیث مثل  إجمالي عدد    % 70ألف  من 
وقد شھدت الشركة زیادة اإلقبال على األدوات التي یوفرھا التطبیق لتسجیل العمالء والتفاعل معھم، وھو ما یعزز من    تحمیالت التطبیق.

العمالء الجدد مع تحسین تجربة العمالء الحالیین من مستخدمي التطبیق وتسھیل وصولھم إلى منتجات  قدرة الشركة على تسھیل وتسریع جذب  
 الشركة، وبالتالي تنمیة اإلیرادات. 

على كما أعربت اإلدارة عن اعتزازھا بالنتائج التي حققتھا منتجات تمویل شراء السیارات، والتي شھدت نمًوا قویًا بحجم التمویالت الجدیدة 
غم من التحدیات الخارجیة الناتجة عن اضطراب سالسل اإلمداد والتورید عالمیًا. وأشارت اإلدارة إلى توقعاتھا بتأثر أنشطة تمویل شراء  الر

السیارات الجدیدة باضطراب عملیات التورید خالل الفترة المقبلة، غیر أن الطلب على منتجات تمویل شراء السیارات المستعملة لن یتأثر 
عوامل. كما أعربت اإلدارة عن ثقتھا في قدرة الشركة على مواصلة النمو خالل الفترة المتبقیة من العام ووصوالً إلى العام المقبل، بتلك ال

نتجات مستفیدةً من التنوع الفرید لمحفظة المنتجات التمویلیة وارتفاع حجم التمویالت، علًما بأن الفترة المقبلة ستشھد إطالق مجموعة من الم
 دیدة التي أعدتھا الشركة ضمن ھذا النشاط.      الج

وتابعت اإلدارة أن الطلب القوي على منتجات تمویل شراء السیارات واستراتیجیات ترویج المنتجات بین قاعدة عمالء مختلف أنشطة الشركة  
سنویة   بنسبة  التأمینیة  األقساط  إجمالي  ارتفع  حیث  للتأمین،  ثروة  شركة  أداء  دعم  في  على  %78ساھما  التأمین  أنشطة  بزیادة  مدفوًعا   ،

التأمین   لمنتجات  القوي  األداء  بفضل  الضعف  بأكثر من  التأمینیة  األقساط  إجمالي  نمو  الحیاة  لتأمینات  ثروة  السیارات. كما شھدت شركة 
 طة. الصحي، باإلضافة إلى ارتفاع مساھمة منتجات التأمین على الحیاة والتأمین الصحي للشركات الصغیرة والمتوس

عبر االستثمار في تطویر منصات جدیدة بھدف    2021وقد حرصت الشركة على التوسع بمنصاتھا الرقمیة خالل أول تسعة أشھر من عام  
جذب عمالء جدد والحفاظ على العمالء الحالیین، وذلك بالتوازي مع استحداث مصادر جدیدة لإلیرادات. وتتضمن أبرز مستجدات الفترة  

جار والوكالء على النسخة المحدثة من موقع "كونتكت كارز دوت كوم"، والتي تقدم باقات اشتراك متنوعة ومصممة إطالق خدمة الت السابقة  
ألف استخدام شھریًا لخدمة    40خصیًصا لتلبیة كافة احتیاجات التجار والوكالء بناًء على حجم أعمالھم ومتطلباتھم. كما سجل الموقع أكثر من  

 وذلك بالتزامن من استمرار تحسین آلیات الذكاء االصطناعي الخاصة بالخدمة.   تسعیر السیارات المستعملة، 

"كونتكت كارز دوت كوم"، والذي قامت الشركة بإطالق النسخة المحدثة منھ خالل الربع   كما أعربت اإلدارة عن اعتزازھا بتطویر موقع
وسع بتواجدھا وخدمة المزید من العمالء، علًما بأن أداء الموقع قي ھیكل مستقل كأحدث شركات المجموعة من أجل الت   2021األول من عام  

بھا قطاع السیارات. وتعتزم الشركة مواصلة   ینفرد  التي  الفریدة  النمو  اإللكتروني تجاوز توقعات اإلدارة، وھو ما یعكس ویؤكد مقومات 
لتجار والوكالء خالل الربع الثالث من العام الجاري، بعد نجاحھا في إطالق خدمة ا  2022تطویر موقع "كونتكت كارز دوت كوم" خالل عام  

 بھدف تعزیز التفاعل مع مستخدمي الموقع اإللكتروني من العمالء خالل مراحل شراء السیارات وامتالكھا وبیعھا.  

جموعة من المنصات الرقمیة  وختاًما، تتطلع اإلدارة إلى مواصلة االستثمار في تطویر القنوات الرقمیة، والتي من المتوقع أن تشھد إطالق م
خدمات الدفع  أن الفترة الحالیة تشھد بدء إطالق  مشیرةً إلى  الجدیدة وتحسین المنصات القائمة األخرى بأنشطة التمویل خالل الفترة المقبلة،  

سیتم  ھ  حلول المدفوعات، علًما بأن وتشغیل وإدارة  تیح خدمات المدفوعات الرقمیة  ت " الذي سContact Pay"  شركةاإللكتروني من خالل  
الخدمات  ربط األخرى   تلك  الرقمیة  بینھم  بالقنوات  التكامل  "لتعزیز  بتطبیق  بدًءا   ،Contact APP"  أھداف الخطوة ضمن  ھذه  وتأتي   .

وخدمات التمویل االستھالكي في السوق  ترسیخ مكانة كونتكت باعتبارھا الشركة الرائدة في تقدیم حلول  االستراتیجیة التي تتبناھا اإلدارة ل
 المصري. 

 –نھایة البیان–
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 عن شركة كونتكت المالیة 
، حیث تتولى  المالیة غیر المصرفیة ) ھي مجموعة رائدة في تقدیم الحلول والخدمات  CNFN.CAكونتكت المالیة القابضة ش.م.م (كود البروصة المصریة  

تكًرا لضمان تقدیم  إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خاللھا مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمویلیة والتأمینیة. وتتبنى كونتكت منھًجا مب
طریق شركة كونتكت للتمویل، تقدم خدماتھا بأعلى جودة في مجاالت التمویل والتأمین، وذلك بأسھل إجراءات وصوالً إلى قطاع عریض من السوق. فعن 

التمو إلى برامج  المعمرة، إضافة  السلع  الجدیدة والمستعملة وبرامج تمویل  السیارات والمركبات  لتمویل شراء  العقاري  ثروة برامج تمویلیة متنوعة  یل 
ونتكت التأجیر التمویلي وكونتكت التخصیم. كما تقدم والتشطیب من خالل كونتكت للتمویل العقاري، وبرامج التمویل التجاري من خالل شركاتھا الشقیقة ك

التأمین من خالل شركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاة. كما تعد الشركة   المجاالت  ثروة خدمات  أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف 
 ة للرقابة المالیة. وخاضعة للھیئة العام بالسوق المصري. شركة كونتكت المالیة القابضة ش.م.م. مرخصة

 
 

 لالستعالم والتواصل: 
 

 سارة حسني 
 مدیر عالقات المستثمرین

 
 + 202  2575 7775تلیفون: 

 ir@contact.egبرید إلكتروني: 
https://investorrelations.contact.eg/ar 
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