بيان صحفي

كونتكت المالية تعلن نتائج أعمالها لفترة النصف األول من العام المالي 2022
نموا قويًا عبر قطاعي التمويل والتأمين وسط بيئة تشغيلية صعبة
الشركة تواصل أداءها القوي منذ بداية العام وتحقق ً
القاهرة في  16أغسطس 2022

أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م( .كود البورصة المصرية  ،)CNFN.CAأكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في
مصر ،عن نتائج األعمال المجمعة لفترة النصف األول المنتهية في  30يونيو  ،2022حيث حققت الشركة صافي أرباح بعد خصم حقوق
األقلية بقيمة  258مليون جنيه ،وهو نمو سنوي بنسبة .%18
أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للنصف األول من عام 2022
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النصف األول
2021
نشاط التمويل
إجمالي المحفظة التمويلية (مليار جنيه)
الدخل التشغيلي (مليون جنيه)
صافي األرباح (مليون جنيه)
نشاط التأمين
إجمالي األقساط التأمينية (مليون جنيه)
الدخل التشغيلي (مليون جنيه)
صافي األرباح (مليون جنيه)
النتائج المجمعة
إجمالي الدخل التشغيلي (مليون جنيه)
صافي األرباح (مليون جنيه)
معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين
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فعلى صعيد نشاط التمويل ،شهدت الشركة نمو إجمالي حجم التمويالت الجديدة بنسبة سنوية  %52ليسجل  5.1مليار جنيه خالل النصف
األول من عام  ،2022مدفوعًا باألداء القوي لمنتجات التمويل االستهالكي وتمويل رأس المال العامل وتمويل المركبات التجارية والتمويل
العقاري .ونتج عن ذلك ارتفاع صافي األرباح بنسبة سنوية  %22ليسجل  238مليون جنيه خالل النصف األول من عام  .2022وعلى صعيد
قطاع التأمين ،ارتفع إجمالي األقساط التأمينية بنسبة سنوية  %98ليبلغ  504مليون جنيه خالل النصف األول من العام الجاري مقابل 254
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق ،حيث يعكس ذلك النتائج القوية التي حققتها شركتي التأمين التابعتين لكونتكت ،مستفيدة من
زيادة تواجدهم بالسوق وإطالق مجموعة من المنتجات الجديدة .كما ارتفع صافي األرباح بنسبة سنوية  %25إلى  29مليون جنيه في النصف
األول من عام .2022
وبعد األخذ في االعتبار كل من المعالجة المحاسبية الجديدة لاليجار والخسارة الناتجة عن االستثمار في المنصات الرقمية ،سجلت المجموعة
صافي ربح معدل  304مليون جنيه وذلك بزيادة بنسبة  %34بالمقارنة بالعام الماضي.
وفي هذا السياق ،أعربت اإلدارة عن اعتزازها بالنتائج القوية التي حققتها الشركة ،في ضوء استمرار األداء القوي لقطاعيها الرئيسيين منذ
بداية العام الجاري وقدرتهما على تسجيل معدالت نمو وربحية قوية وسط الصعوبات التشغيلية التي تتعرض لها بيئة األعمال .وأوضحت
اإلدارة أن أداء الشركة خالل النصف األول من العام الجاري يعكس كفاءة استراتيجية االستثمار والتحول االستراتيجي التي تبنتها الشركة،
والتي تمكن الشركة من تحقيق أهدافها قصيرة األجل ،وكذلك رؤيتها على المدى الطويل .فقد ركزت اإلدارة خالل تلك الفترة على تعزيز
قدرة الشركة على جذب عمالء جدد من خالل تبني استراتيجية متعددة المحاور تستهدف إطالق منتجات جديدة وتعزيز تفاعلها المباشر مع
العمالء ،باإلضافة إلى إطالق مختلف الحمالت التسويقية والعروض .وبالتوازي مع ذلك ،تواصل الشركة تطوير منصاتها الرقمية لتسهيل
ً
تركيزا على عمليات تقييم الجدارة االئتمانية .وقد أثمرت تلك الجهود عن نمو حجم
وصول العمالء إلى المنتجات وتحسين تجربة المستخدم،
 1خالل الربع األخير من عام  ،2021نجحت المجموعة في تحديث بياناتها المالية المدققة لعرض كل من أداء قطاعي التمويل والتأمين وترتيباتها خارج الميزانية العمومية ،مثل المحافظ
الخاضعة لإلدارة ومساهمة بعض الشركات الشقيقة ،وذلك بطريقة تعكس أعمال الشركة بشكل أفضل دون الحاجة إلى إصدار حسابات إدارة منفصلة بعد إعادة تصنيفها .وتعكس أرقام السنة
الكاملة في البيان لفترتي المقارنة هذه التغييرات.
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التمويالت الجديدة ،مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع عدد العمالء الجدد ،عل ًما بأن  %50من عمالء التمويل االستهالكي الجدد تم منحهم الموافقات
االئتمانية بواسطة تكنولوجيا الذكاء االصطناعي لتقييم الجدارة االئتمانية .وعلى مستوى قطاع التأمين ،حققت شركتي ثروة حياة وثروة للتأمين
معدالت نمو قوية خالل النصف األول من العام الجاري ،مدعومةً بإطالق منتجات جديدة وزيادة تواجد الشركتين في السوق.
وعلى صعيد منتجات التمويل ،مثل قطاعي التمويل االستهالكي وتمويل رأس المال العامل القطاعات األقوى أدا ًء خالل النصف األول من
عام  ،2022في ضوء النمو السنوي القوي لحجم التمويالت الجديدة .فقد شهد منتج التمويل االستهالكي (الذي يضم كونتكت تسوق) تضاعف
حجم التمويالت الجديدة بحوالي خمس مرات خالل النصف األول من العام الجاري على خلفية إطالق منتجات جديدة ومنها منتج التمويل
السريع لتشطيب المنازل ومنتجات تمويل اشتراكات النوادي وتمويل المصروفات الدراسية والتعليم .كما أطلقت الشركة مجموعة من نقاط
البيع الجديدة في المراكز التجارية والمتاجر ،مما أثمر عن زيادة عدد معامالت التمويل .وحققت منتجات تمويل رأس المال العامل ،بما في
نموا قويًا خالل النصف األول من العام
ذلك منتجات التخصيم قصيرة األجل مثل خدمات النقل ،واإلمداد والتوريد ،والتخصيم العكسيً ،
الجاري بفضل ارتفاع قيمة العقود المبرمة .وعلى صعيد منتجات التمويل العقاري ،شهدت الشركة نمو حجم التمويالت الجديدة بمعدل سنوي
 %197خالل النصف األول من عام  ،2022مدفوعًا بزيادة اإلقبال على منتج التمويل العقاري لمحدودي الدخل وبرامج الرهن العقاري،
باإلضافة إلى نجاح منتج التمويل العقاري طويل األجل والممتد على عشر سنوات .كما شهد منتج تمويل شاحنات النقل نمو حجم التمويالت
الجديدة بنسبة سنوية  %75خالل النصف األول من عام  2022بفضل التوسع في الفروع الجديدة بالقرى والمراكز وونطاق عمليات التوزيع.
وشهد منتج تمويل السيارات نمو حجم التمويالت الجديدة بمعدل سنوي  %1خالل النصف األول من عام  2022بسبب استمرار تأثر سوق
السيارات بالضغوط المحلية على نشاط االستيراد والتحديات نتيجة لمشكالت سالسل اإلمداد.
أما على مستوى تطبيق " ،"Contact APPفقد شهد استمرار اإلقبال المتزايد من العمالء في ضوء ارتفاع عدد تحميالت التطبيق من 105
ألف تحميل في  31مارس  2022إلى  160ألف تحميل في نهاية يونيو  ،2022باإلضافة إلى ارتقاع عدد تسجيالت العمالء الجدد من 86
ألف عميل في نهاية مارس  2022إلى  146ألف عميل في  30يونيو من نفس العام .وكما توقعت اإلدارة ،فقد ساهمت آلية تكنولوجيا الذكاء
االصطناعي إلتاحة الموافقات االئتمانية الفورية للعمالء الجدد من خالل التطبيق في تعزيز أداء نشاط التمويل االستهالكي ،حيث ارتفع عدد
العمالء الجدد إلى  29ألف عميل جديد خالل النصف األول من العام الجاري مقابل  15ألف عميل جديد خالل عام  ،2021ليبلغ بذلك عدد
العمالء الجدد الذين تم إضافتهم من خالل تلك اآللية  63ألف عميل .كما ساهمت آلية تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في إضافة ما يمثل %50
من العمالء الجدد خالل النصف األول من العام الجاري ،بينما مثلت الموافقات الممنوحة بواسطة تلك التكنولوجيا  %30من حجم التمويالت
الجديدة خالل نفس الفترة.
ولفتت اإلدارة إلى صحة توقعاتها بتأثر نمو منتج تمويل السيارات بالتحديات التي تواجه سوق سيارات الركوب في مصر ،غير أن الشركة
نجحت في مواصلة تنمية حجم التمويالت الجديدة بما يتوافق مع التوقعات المذكورة بفضل استراتيجية تنويع المنتجات التي تتبناها الشركة،
والتي ركزت على تقديم منتجات تمويل غير متعلقة السيارات .وفي هذا اإلطار ،أشادت اإلدارة بنمو نتائج منتجات تمويل رأس المال العامل
وزيادة مساهمتها في إجمالي حجم التمويالت الجديدة .كما نجحت اإلدارة في الحد من أثر الزيادات المتتالية ألسعار الفائدة التي أقرها البنك
المركزي على نمو حجم التمويالت الجديدة ،مدعومةً بقوة معدالت الطلب على جميع منتجات التمويل التي تقدمها كونتكت .وبوجه عام ،تعتز
اإلدارة بالنتائج المالية المحققة خالل الربع األول من عام  ،2022والتي تعزز ثقتها في سالمة استراتيجية النمو التي تتبناها على المدى
الطويل ومقومات النمو الواعدة التي يتميز بها السوق المصري.
أما نشاط التأمين ،فقد ارتفع إجمالي األقساط التأمينية بشركة ثروة حياة بنسبة سنوية  %195ليسجل  245مليون جنيه خالل النصف األول
من عام  ،2022مدفوعًا بارتفاع إجمالي األقساط التأمينية لمنتجات التأمين الصحي ،إلى جانب نمو مساهمة منتجات التأمين الصحي والتأمين
مؤخرا .ومن جانب آخر ،شهدت شركة ثروة للتأمين ارتفاع إجمالي األقساط
على الحياة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطالقها
ً
التأمينية بمعدل سنوي  %51ليسجل  259مليون جنيه خالل النصف األول من العام الجاري ،في ضوء نجاح الشركة في زيادة تواجدها
بالسوق وإطالق منتجات جديدة للتأمين الصحي وإتاحة خدماتها عبر شرائح تجارية مختلفة .وتجدر اإلشارة إلى نجاح شركة ثروة للتأمين في
توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع البنك األهلي المتحد ،والتي ستمكن الشركة من بيع منتجات التأمين البنكي لعمالء البنك ،عل ًما بأن هذه
الخطوة تمثل إحدى القنوات الجديدة التي ستدعم نمو أعمال الشركة خالل الفترة المقبلة.
مؤخرا استمرار زيادة اإلقبال من جانب
وأخيرا ،شهدت النسخة المحدثة من موقع "كونتكت كارز دوت كوم" التي أطلقتها الشركة
ً
ً
المستخدمين ،حيث نجح الموقع في الوصول إلى  1.5مليون مستخدم شهريًا خالل النصف األول من عام  ،2022بينما بلغ معدل استمرار
المستخدمين في االعتماد على الموقع  ،%61وهو ما يعكس ارتفاع مستوى رضاء العمالء .وباإلضافة إلى ذلك تم إعادة تصميم وإطالق
الصفحة الرئيسية للموقع وأدوات البحث من أجل تحسين تجربة المستخدم .وبالتوازي مع ذلك ،تم تزويد الموقع بتكنولوجيا التعرف البصري
ً
تركيزا على تحسين آليات جمع البيانات لجذب العمالء وزيادة تفاعلهم .وتطلع الشركة إلى مواصلة
على الرموز بهدف تسهيل عمليات التقديم،
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تحديث باقة الخدمات التي يقدمها الموقع اإللكتروني من أجل جذب مستخدمين جدد والحفاظ على قاعدة المستخدمين الحاليين ،وبالتالي تعظيم
االستفادة من القدرات التجارية التي ينفرد بها الموقع اإللكتروني.
وعلى الرغم من التوقعات السائدة باستمرار التحديات التي تواجه البيئة التشغيلية منذ بداية عام  2022خالل النصف الثاني منه ،إال أن اإلدارة
تثق في كفاءة استراتيجية الحد من المخاطر التي تطبقها ومردودها على دعم الشركة في تجاوز تلك التحديات الصعبة ،ومواصلة التركيز
على تحقيق األهداف المحددة للعام الجاري .وعلى هذه الخلفية ،تعتزم الشركة المضي قد ًما في تحسين القدرات الرقمية باعتباره أحد أهدافها
الرئيسية ،حيث تتطلع إلى مواصلة تطوير المنتجات المقدمة عبر تطبيق " "Contact APPوموقع "كونتكت كارز دوت كوم" ،إلى جانب
تزويد المنصتين بخصائص جديدة تساهم في تسهيل تجربة المستخدم وزيادة المبيعات .كما تعتزم الشركة مواصلة دراسة فرص االستثمار
المبتكرة ضمن مساعيها للبحث عن طرق جديدة لخدمة قاعدة عمالئها دائمة النمو وإحداث تحول ملحوظ في طريقة وصول عمالئها من
األفراد والشركات إلى الخدمات المالية التي تقدمها كونتكت.
وأكدت اإلدارة على خطط الشركة لزيادة تواجدها المباشر عبر شبكة الفروع وتنمية باقة الخدمات المقدمة ،حيث ركزت الشركة منذ بداية العام على
التوسع بشبكة عالقتها التجارية عبر إبرام اتفاقيات جديدة مع النوادي الرياضية والمدارس والجامعات .وباإلضافة إلى ذلك ،ستركز الشركة

على زيادة تواجدها بالقطاعات الدفاعية في مصر خالل النصف الثاني من العام الجاري ،حيث تعمل المجموعة على تقديم خدمات تمويل
الرسوم الدراسية وتقوم حاليًا بتوقيع اتفاقيات مع العديد من المدارس والجامعات لتقديم خطط متنوعة لتمويل تلك الرسوم .كما تستهدف الشركة
ً
تركيزا على تمويل العاملين بمجال العناية باألسنان .وختا ًما تعرب اإلدارة عن تفاؤلها
التوسع بحلول التمويل المقدمة لقطاع الرعاية الصحية،
بنمو أعمال ونتائج الشركة خالل الفترة المقبلة ،وكذلك ثقتها في قدرة الشركة على مواصلة قيادة قطاع التمويل االستهالكي في مصر بالتوازي
مع تعزيز مكانتها بقطاع التأمين سريع النمو.

–نهاية البيان–
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عن شركة كونتكت المالية
كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البروصة المصرية  )CNFN.CAهي أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر ،حيث تقود التحول في
مبتكرا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في
وسائل تقديم خدمات التمويل والتأمين لألفراد والشركات .ومنذ تأسيسها عام  ،2001تتبنى كونتكت منه ًجا
ً
مجاالت التمويل والتأمين ،وذلك بأسهل إجراءات وصوالً إلى قطاع عريض من السوق من خالل شركاتها التابعة وشركائها االستراتيجيين .فعن طريق
شركة كونتكت للتمويل ،تقدم باقة من البرامج التمويلية ال متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة عن
طريق كونتكت للخدمات االئتمانية ،إضافة إلى برامج التموي ل العقاري والتشطيب من خالل كونتكت للتمويل العقاري ،وبرامج التمويل التجاري من خالل
شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم .كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خالل شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة .كما
تقدم الشركة باقة واسعة من خدمات الت مويل للشركات بما في ذلك إصدار سندات التوريق وإدارة الديون المهيكلة وإدارة استثمار الديون .شركة كونتكت
المالية القابضة ش.م.م .مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

لالستعالم والتواصل:
عالقات المستثمرين
تليفون+202 2575 7775 :
بريد إلكترونيir@contact.eg :
https://investorrelations.contact.eg/ar
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