
 

  

PRESS RELEASE 1 

 

 بيان صحفي 

 2022  المالي عام للكونتكت المالية تعلن نتائج أعمالها  

، والشركة تشهد نمو البيئة التشغيلية الصعبة التي اتسم بها العام  تنمية نتائجها المالية والتشغيلية وسطب   2022اختتام عام    تنجح فيالشركة  

 2022% خالل الربع األخير من عام 38  ةسنوي  بنسبة 1صافي الربح المعدل

 2023 فبراير  15القاهرة في 

لخدمات المالية غير المصرفية في  أكبر مقدم ل(،  CNFN.CAأعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. )كود البورصة المصرية  

ارتفع الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين بنسب ، حيث 2022مبر ديس 31  المنتهي في للعام المالي  مصر، عن نتائج األعمال المجمعة

، بينما ارتفع 2022مليون جنيه خالل عام  511% ليسننجل  10كما ارتفع صننافي األرباب بنسننبة سنننوية   .% على التوالي44و 33سنننوية  

 مليون جنيه خالل نفس الفترة. 609% إلى 21صافي الربح المعدل بمعدل سنوي 

 

20222  للعام الماليأبرز المؤشرات المالية والتشغيلية  

 

 التغيير 2022 العام المالي 2021 العام المالي 

    نشاط التمويل 

 % 44 14.84 10.31 إجمالي المحفظة التمويلية )مليار جنيه( 

 % 33 1,445 1,088 الدخل التشغيلي )مليون جنيه( 

 %9 804 442 صافي األرباب )مليون جنيه( 

    نشاط التأمين

 % 83 948 517 إجمالي األقساط التأمينية )مليون جنيه( 

 % 44 195 136 الدخل التشغيلي )مليون جنيه( 

 % 50 45 36 صافي األرباب )مليون جنيه( 

    النتائج المجمعة 

 % 34 1,643 1,228 إجمالي الدخل التشغيلي )مليون جنيه(

 % 10 115 465 صافي األرباب )مليون جنيه( 

 نفطة  0.1- % .521 % 21.6 معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين

 % 21 609 501 صافي الربح المعدل 
 

الربع األخير   خاللمليار جنيه    3.1إلى %  61إجمالي حجم التمويالت الجديدة بنسنبة سننوية  فعلى صنعيد نشناط التمويل، شنهدت الشنركة نمو 

مليون جنيه خالل نفس الفترة بفضنل األدا  القوي لقطاعي   505% إلى 48. كما ارتفع إجمالي الدخل التشنغيلي بنسنبة سننوية  2022من عام 

 %.  38، بزيادة سنوية 2022مليون جنيه خالل الربع األخير من عام  205مين. وأثمر ذلك عن تحقيق صافي ربح معدل بقيمة التمويل والتأ

، 2022خالل عام مليار جنيه   11.4إلى %  61نشنناط التمويل نمو إجمالي حجم التمويالت الجديدة بنسننبة سنننوية    ، شننهد2022وخالل عام 

. ونتج عن ذلك والتمويل العقاري  تمويل شنننناحنات النقلو  التمويل االسننننتهالكي وتمويل رأم المال العاملمنتجات ل  باألدا  القويمدعومةً  

صنافي األرباب بنسنبة سننوية   ، في حين ارتفع2022عام جنيه خالل   ارملي   1.4% ليسنجل  33الدخل التشنغيلي للقطاع بمعدل سننوي   ارتفاع

مخصننصننات التي سننجلتها الشننركة للتحوط من ارتفاع ال، مما سنناهم في الحد من أثر ايادة بفضننل نمو إيرادات جميع منتجات القطاع%  9

% ليبلغ 83وعلى صنعيد قطاع التأمين، ارتفع إجمالي األقسناط التأمينية بنسنبة سننوية  .  ةالحالي األوضناع االقتصنادية   المحتملة نتيجةالمخاطر  

  مما أثمر عن نمو صنافي مليون جنيه،  195إلى   %44، بينما ارتفع الدخل التشنغيلي للقطاع بنسنبة سننوية  2022عام مليون جنيه خالل    948

وقند أثمر األدا  القوي لقطناعي التموينل والتنأمين عن ارتفناع إجمنالي    .نفس الفترةمليون جنينه خالل  54% إلى  50 معندل سنننننوياألربناب ب 

  609% إلى 21بنسبة سنوية    2، بينما ارتفع صافي الربح المعدل2022مليار جنيه خالل عام  1.6% ليبلغ 34الدخل التشغيلي بمعدل سنوي  

 مليون جنيه خالل نفس الفترة.

 
ومخصص    ضريبة الدخل  ات علىمخصصالوتأثير خصم    واالستثمارات في التكنولوجياصافي الربح المعدل هو صافي الربح بعد استثنا  تأثير المعيار المحاسبي الجديد الخاص باإليجار    1

 الخسائر االئتمانية المحتملة وتأثير أحد المخصصات المتعلقة بأنشطة التأمين على الحياة
التمويل والتأمين وترتيباتها خارج الميزانية العمومية، مثل المحافظ الخاضعة    طاعي، نجحت المجموعة في تحديث بياناتها المالية المدققة لعرض كل من أدا  ق2021من عام    األخيرخالل الربع    2

تعكس أرقام السنة الكاملة في  و.  بعد إعادة تصنيفهالحاجة إلى إصدار حسابات إدارة منفصلة  بشكل أفضل دون ا  الشركة  بطريقة تعكس أعمالوذلك  ة،  شقيقلإلدارة ومساهمة بعض الشركات ال 

 .هذه التغييرات المقارنة لفترتي البيان



 

  

PRESS RELEASE 2 

 

 بيان صحفي 

 

، في ضنو  ارتفاع مششنرات النمو ومسنتويات الربحية لكل 2022بالنتائج المحققة خالل عام عن اعتزااها اإلدارة   أعربت  ،وفي هذا السنياق

التي تتبناها على المدى البعيد. وأكدت اإلدارة أن من قطاعي التمويل والتأمين، باإلضنافة إلى مضني اإلدارة قدًما في تنفيذ اسنتراتيجية النمو 

، ترجع إلى االسنتراتيجيات التي تم شنهدها العام الماضني محليًا وعالميًاالتي وسنط التحديات االقتصنادية   قدرة الشنركة على تحقيق نتائج قوية

تنفيذها لتعزيز مرونة الشننركة وتزويدها بالقدرات الالامة لضننمان نمو أعمالها. فقد أثمرت تلك الجهود عن اسننتمرار النمو القوي لمنتجات 

منتج تمويل السننيارات نتيجة عدم اسننتقرار الوضننع االقتصننادي في السننوق    تحديات التي يشننهدهاالتمويل االسننتهالكي على الرغم من ال

واصنلت الشنركة جني ثمار جهودها لتعزيز تفاعلها المباشنر مع قاعدة العمال  المتزايدة وإطالق منتجات جديدة تلبي مختل   المصنري. كما 

دة التفاعل مع العمال  وتمكين الشركة من الحفاظ على عمالئها، فضالً عن تزويد احتياجاتهم، مما مكنها من الدخول في قطاعات جديدة وايا

الشنننركة    فقد واصنننلتوعلى مسنننتوى قطاع التأمين،  العمال  الحاليين والجدد بتجربة اسنننتثنائية تلبي احتياجاتهم المختلفة وترقى لتوقعاتهم. 

إطالق  نمو المبيعنات بين عمال  مختل  قطناعنات الشننننركنة وفي السننننوق و، مندعومنةً بزينادة تواجندهنا  خالل العنام تحقيق معندالت نمو قوينة

 منتجات جديدة.

، في  2022قطاعي التمويل االسنننتهالكي وتمويل رأم المال العامل القطاعات األقوى أداً  خالل عام  مثل، التمويلوعلى صنننعيد منتجات 

% بفضنل اسنتراتيجية 346ضنو  نمو حجم التمويالت الجديدة. فقد شنهد منتج التمويل االسنتهالكي نمو حجم التمويالت الجديدة بنسنبة سننوية 

  من خالل إطالق مجموعة من نقاط البيع الجديدة في المراكز التجارية والمتاجر، باإلضنافة  الشنركة لزيادة تفاعلها المباشنر مع قاعدة العمال

الدخول في شنراكات جديدة، فضنالً عن نجاب الشنركة في تطوير قدراتها الرقمية وتوظيفها في ايادة عدد وإلى التوسنع بشنبكة المتاجر التابعة  

لك، واصننلت الشننركة إطالق منتجات جديدة ومنها منتج تمويل المصننروفات الدراسننية  العمال  الجدد ومعامالت التمويل. وبالتوااي مع ذ

منتجات تمويل . أما الجديد  التمويل األخضنروالتعليم ومنتج تمويل اشنتراكات النوادي ومنتجات تمويل تشنطيب المناال، باإلضنافة إلى منتج  

شنهدت الشنركة اسنتمرار نمو حجم التمويالت الجديدة، مدعوًما بجهود األجل، فقد منتجات التخصنيم قصنيرة  التي تشنمل  رأم المال العامل 

قطاعي التصنننيع واإلمداد والتوريد. وعلى صننعيد منتجات القطاعات التي تغطيها أنشننطة التمويل لتشننمل اإلدارة لتنويع محفظة المنتجات و

وايادة  ، مدفوًعا بتحسنن عمليات التقديم2022ل عام % خال88التمويل العقاري، شنهدت الشنركة نمو حجم التمويالت الجديدة بمعدل سننوي  

حجم التمويالت الجديدة كما شنهد منتج تمويل شناحنات النقل نمو .  منتج التمويل العقاري طويل األجل والممتد على عشنر سننواتاإلقبال على 

. وأخيًرا شنهد منتج تمويل السنيارات نمو منتجاتالبفضنل التوسنع بشنبكة المعارض التابعة وتنوع باقة   2022عام % خالل  66بنسنبة سننوية  

على الرغم من اسنتمرار تأثر السنوق بالتحديات المتعلقة بنقص العرض وايادة   2022% خالل عام  8حجم التمويالت الجديدة بمعدل سننوي  

 الطلب، حيث يعكس ذلك ارتفاع أسعار السيارات.

" باعتباره العالمة التجارية الجديدة والنسنخة المحدثة من ContactNow" تطبيقأطلقت الشنركة  فقد   جهود التطوير الرقمي،  وعلى صنعيد

، حيث يعد التطبيق الجديد أول منصنننة متكاملة من نوعها في مصنننر تقوم بتقديم باقة شننناملة من الحلول المالية. "Contact App"تطبيق 

لخدمات التي تقدمها الشنركة، مما يسناهم بدوره في جذا العمال  الجدد  اواسنعة من   باقةويتيح التطبيق الجديد لعمالئه إمكانية االسنتفادة من 

بمختل  القطناعنات والمنناطق التي تغطيهنا أعمنال الشننننركنة. وقند بلغ إجمنالي عندد تسننننجيالت العمال  على والحفناظ على العمال  الحناليين  

ويقدم التطبيق الجديد حاليًا خدمات  منفردًا.  2022عام أل  عملينة تسننننجينل تم تنفيذها خالل   256أل  عمينل، منهنا ما يتجناوا    304التطبيق 

وحلول االسننتثمار خالل النصنن  الثاني من   الدفع، علًما بأنه من المتوقع إطالق خدمات    المكافآتووبرامج الوال    االئتمان وسننداد الفواتير

  2022" التي تأسننسننت عام Contact Creditech"شننركة  " يتم إدارته واسننطة  ContactNow"  تطبيق العام الجاري. جدير بالذكر أن

من الهيئة  على رخصننة مزاولة نشنناط التمويل االسننتهالكي  ةصننلاح ، وهيإدارة منتجات التمويل االسننتهالكي عبر القنوات الرقميةتولي ل

 العامة للرقابة المالية.

القرارات األخيرة التي اتخنذهنا البننك بنال تزال تتفنا ل    ، مشكندةً أنهنا2023عن تفناللهنا الحنذر بنأدا  قطناع التموينل خالل عنام  اإلدارة   وأعربنت

المنتجات التي تقدمها تنويع ل جهودهاوأكدت اإلدارة أن . السننيارات  االقتصنناد المصننري وسننوقومردودها على تعافي  المصننري  المركزي

، سننيمكن الشننركة من مواصننلة النمو وتعظيم القيمة في السننوق هابالتوااي مع التوسننع بتواجد في قطاعات متنوعةالشننركة وتقديم منتجات 

  2023" خالل عام ContactNow"  المقدمة لقاعدة عمالئها المتزايدة خالل العام المقبل. كما تتطلع اإلدارة إلى تعظيم اسننتفادتها من تطبيق

 بالتزامن مع االنتها  من إطالق جميع المنتجات والخدمات.

 ،2022عام   خاللمليون جنيه   431  ليسنجل  %162بنسنبة سننوية  حياةإجمالي األقسناط التأمينية بشنركة ثروة    ارتفعأما نشناط التأمين، فقد  

مدفوًعا بارتفاع إجمالي األقسنناط التأمينية لمنتجات التأمين الصننحي، إلى جانب نمو مسنناهمة منتجات التأمين الصننحي والتأمين على الحياة 

ليسجل    %47ارتفاع إجمالي األقساط التأمينية بمعدل سنوي  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانب آخر، شهدت شركة ثروة للتأمين  



 

  

PRESS RELEASE 3 

 

 بيان صحفي 

، في ضنننو  نجاب الشنننركة في ايادة تواجدها بالسنننوق وإطالق منتجات جديدة للتأمين الصنننحي وإتاحة  2022عام نيه خاللمليون ج  517

 .خدماتها عبر شرائح تجارية مختلفة

 1.4  بلغ متوسنط عدد مسنتخدمي الموقعاسنتمرار ايادة اإلقبال من جانب المسنتخدمين، حيث    موقع "كونتكت كارا دوت كوم" وأخيًرا، شنهد

وقد نجحت الشنركة في إجرا   . % خالل نفي الفترة61، بينما ارتفع عدد المسنتخدمين الجدد بمعدل سننوي  2022مليون مسنتخدم خالل عام 

وآلينات جمع البيناننات وقندرة التطبيق على معنالجنة وإجرا  العملينات التموينل  ومنهنا عملينة التقنديم على  العنديند من التحسننننيننات على الموقع  

تحسننين الموقع اإللكتروني ليشننهد إطالق خدمة مالس السننيارات مشخًرا، والتي تتيح لمالس السننيارات إمكانية اصننلت الشننركة  كما وبكفا ة. 

وتجدر اإلشنارة .  آلية تسنعير السنيارات باسنتخدام تكنولوجيا الذكا  االصنطناعي  حجز مواعيد الصنيانة واإلصنالحات، باإلضنافة إلى تحسنين

ع شنراكة اسنتراتيجية مع مجموعة شنركات "تويوتا إيجيبت" إلطالق أداة تسنعير للسنيارات المسنتعملة مصنممة  توقي ب  إلى قيام شنركة كونتكت

، مما سننيدعم شننركة  "كونتكت كارا دوت كوم"بتطويرها فريق علوم البيانات في  قام ، والتي  شننركات تويوتا إيجيبت  ةا لمجموعخصننيصننً 

 .تويوتا في التوسع بسوق السيارات المستعملة في مصر

 

إال أنها تثق في سنالمة االسنتراتيجيات التي تم إعدادها  خالل العام الجديد،  السنائدةاسنتمرار التحديات نه على الرغم من أإلى اإلدارة    وأشنارت

التحديات التشنننغيلية. وعلى هذه الخلفية، تجدد اإلدارة التزامها بنفس أولوياتها المحددة لعام   مواصنننلة النمو في ظلقدرتها على  و وتطبيقها 

  الرقمية  خدماتباقة ال تطوير وتنميةالمضني قدًما في    الشنركةصنعيد، تعتزم  ال هذا  علىف  قدراتها الرقمية.  تطويرمواصنلة  وعلى رأسنها    2023

" باعتباره إنجاًاا هاًما باسنننتراتيجية الشنننركة الهادفة للتحول إلى ContactNowاعتزااها بإطالق تطبيق "وأعربت اإلدارة عن   .المقدمة

لبي كافة االحتياجات المالية لمختل  العمال ، علًما بأن اإلدارة سننتواصننل دراسننة فرص االسننتثمار في  لتقديم الخدمات الرقمية التي ت مركز 

كما تعتزم اإلدارة مواصنلة التوسنع بأعمال الشنركة في األسنواق  سنائل جديدة لتعزيز نمو أعمال الشنركة.  تقديم خدمات جديدة للعمال  وإتاحة و

من خالل شنننركتها التابعة   توسنننعها مشخًرا في دولة كينياواالسنننتفادة من فرص النمو التي تطرحها أسنننواق المنطقة، في ضنننو   اإلقليمية 

Almasiتلبية احتياجات العمال  منتجات التمويل األخضنننر لالمنتجات الجديدة، تركيًزا على  . كما تتطلع الشنننركة إلى إطالق مجموعة من

النظيفة. وسننتواصننل الشننركة إطالق منتجات جديدة والتوسننع بشننبكة المعارض والتجار  الطاقة    الراغبين في الحصننول على تمويل حلول

 في القطاعات الدفاعية باالقتصاد المصري. هابالقطاعات الرئيسية مع ترسيخ تواجد

 –نهاية البيان–

  



 

  

PRESS RELEASE 4 

 

 بيان صحفي 

 عن شركة كونتكت المالية 

تقود التحول في  ، حيث  أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر( هي  CNFN.CAكونتكت المالية القابضة ش.م.م )كود البروصة المصرية  

تتبنى كونتكت منهًجا مبتكًرا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في  ،  2001وسائل تقديم خدمات التمويل والتأمين لألفراد والشركات. ومنذ تأسيسها عام  

. فعن طريق ئها االستراتيجيينمن خالل شركاتها التابعة وشركا  مجاالت التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجرا ات وصوالً إلى قطاع عريض من السوق

عن    متنوعة لتمويل شرا  السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرةالتمويلية  البرامج  باقة من الشركة كونتكت للتمويل، تقدم  

للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خالل   إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خالل كونتكت  ، طريق كونتكت للخدمات االئتمانية 

ت الحياة. كما شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خالل شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينا 

شركة كونتكت  ات التوريق وإدارة الديون المهيكلة وإدارة استثمار الديون.  باقة واسعة من خدمات التمويل للشركات بما في ذلك إصدار سند الشركة    تقدم

 وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.  المالية القابضة ش.م.م. مرخصة
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