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معدل النمو20192018أهم املؤشرات التشغيلية

%252025.0عدد املستخدمني النشطني علي الشبكة (باملليون)
%14110535.0نقاط البيع (باأللف)

%815352.1نقاط البيع املؤهلة لقبول الكروت البنكية (باأللف)

%332722.2البنوك املتعاقدة مع الشركة

%4913266.1عدد التجار املؤهلني لقبول املدفوعات  (باأللف)

%868600.144.6عدد املعامالت (باملليون)
%53,40034,16256.3إجمالي املدفوعات (مليار جنيه)

معدل النمو20192018أهم املؤشرات املالية - باملليون جنيه

%884.1609.745.01إجمالي اإليرادات

%458.9279.963.93مجمل الربح

%145.449.9191.38األرباح التشغيلية 

%244.3153.559.15األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

%130.469.288.35صافي الربح قبل حقوق األقلية

%102.956.681.72صافي الربح بعد حقوق األقلية


%113.266.869.46صافي الربح املعدل بعد حقوق األقلية

 القيمة اإلسمية للسهم
بالجنيه املصري

عدد األسهم املصدرة  رأس املال املصدر  و
املدفوع بالجنيه املصري

 رأس املال املرخص به
بالجنيه املصري

0.50 707,304,120 353,652,060 500،000،000

هيكل املساهمني األحداث الهامة
بروتوكول التعاون مع محافظة القاهرة

تـــم تـــوقـــيع بـــروتـــوكـــول تـــعاون واتـــفاق خـــدمـــة تـــحصيل املـــدفـــوعـــات والخـــدمـــات املـــختلفة بـــني مـــحافـــظة الـــقاهـــرة وشـــركـــة فـــوري 
لــتكنولــوجــيا الــبنوك و املــدفــوعــات اإللــكترونــية وذلــك فــى إطــار اتــجاه مــحافــظة الــقاهــرة لــتطبيق ســياســة الــشمول املــالــي مــن 
خــالل االعــتماد عــلى أنــظمة الــدفــع اإللــكترونــية، بهــدف الــتيسير عــلى املــواطــنني واالرتــقاء بــكافــة الخــدمــات املــقدمــة لــهم مــن 

خالل أكثر من 140 ألف منفذ معتمد بمختلف محافظات مصر.

إتفاقية التعاون مع بنك مصر

و فــي إطــار الــتعاون املســتمر بــني شــركــة فــوري و الــقطاع املــصرفــي، قــامــت شــركــة فــوري بــتوقــيع إتــفاقــية مــع بــنك مــصر 
إلتاحة خدمة رقمية جديدة لعمالئه من فئة الشباب، توفر لهم الحصول على مميزات برنامج الوالء.

ويــتيح بــرنــامــج الــوالء لــعمالء بــنك مــصر قــسائــم مــن قــائــمة عــالمــات تــجاريــة مــتميزة مــن املــحالت واملــطاعــم وغــيرهــا، وكــذلــك 
الـــحصول عـــلى خـــصومـــات عـــندمـــا يســـتخدم عـــمالء الـــبنك بـــطاقـــات االئـــتمان للشـــراء، كـــما يـــوفـــر لـــهم رصـــيد محـــمول مـــن 

مشغلي االتصال األربعة.

تعديل هيكل امللكية 

قــامــت شــركــة فــوري بــإتــمام أعــمال إعــادة هــيكلة املــلكية لــلمساهــمني الــرئــيسيني بــحيث أصــبحت مــساهــمتم مــباشــرة فــي 
هــيكل رأســمال الشــركــة و يــوضــح الــرســم الــبيانــي املــقابــل املــساهــمني الــرئــيسيني و نســبة مــساهــمة كــل مــنهم فــي رأســمال 

الشركة بعد إعادة الهيكلة.
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كلمة الرئيس التنفيذي 

حـققت شـركـة فـوري فـي 2019 أھـداًفـا رئیسـیة، وھـي الـنمو الـقوي وتـنویـع اإلیـرادات وتحسـین ھـوامـش الـربـحیة. نـمت اإلیـرادات عـلى أسـاس سـنوي بنسـبة ٪45 مـن 609.6 مـلیون جـنیھ إلـى 884.1 مـلیون جـنیھ ، ونـمت 
إیـرادات الخـدمـات الـمصرفـیة بـمقدار 2.8 أضـعاف مـن 24 مـلیون جـنیھ إلـى 67 مـلیون جـنیھ لـتصل إلـى 7.5٪ مـن إجـمالـي اإلیـرادات. بـینما بـلغت إیـرادات نـشاط الـتمویـل مـتناھـي الـصغر تـقریـبا 19 مـلیون جـنیھ فـي عـامـھا 

األول من التشغیل، مما عزز استراتیجیتنا في تنویع مصادر االیرادات. وأخیراً، ارتفعت االرباح التشغیلیة من 49.9 ملیون جنیھ إلى 145.4 ملیون جنیھ مما یعكس الكفاءات التشغیلیة. 

یتضمن بیان نتائج االعمال المزید من التفاصیل و االیضاحات حول ما تم تحقیقھ علي جانب المؤشرات المالیة و كذلك حول استراتیجیة الشركة في تنویع مصادر االیرادات و النمو و معدالت كفاءة التشغیل. 

كما أود أن أشارك مع مستثمرینا الكرام تأثیر فیروس كورونا COVID 19 على شركة فوري بقدر ما نتوقعھ في ظل الظروف الحالیة و في حدود المعلومات المتاحة. 

إن اسـتمراریـة الـعمل عـلى رأس أولـویـاتـنا و بـالـنظر إلـى الـضغوط الـمتوقـعة عـلى االقـتصاد وظـروف الـعمل ؛ فـقد اتخـذنـا جـمیع الـتدابـیر الـالزمـة لـضمان قـدرتـنا عـلى مـواصـلة تـقدیـم الخـدمـات خـالل الـتسعة األشھـر الـقادمـة حـتي 
نھایة عام 2020. 

و فیما یلي الخطوط العریضة للمحددات الرئیسیة التي ستمكننا من االستمرار في تقدیم خدماتنا لألشھر التسعة القادمة:  

ستمكننا احتیاطیاتنا النقدیة في المیزانیة العمومیة باالضافة الي التسھیالت المالیة المعتمدة من دعم عملیاتنا حتى في سیناریوھات متشائمة جًدا. 1.

سیساعدنا مخزون نقاط البیع لدینا و تلك التي تم التعاقد علیھا من مواصلة التوسع في شبكة التجار و الوكالء. 2.

بناًء على خططنا لعام 2020 ، ال نحتاج إلى أي توسیع في القدرة التشغیلیة للبنیة التحتیة الحالیة. 3.

لقد قمنا بالفعل بتطبیق سیاسة العمل من المنزل مدعومین بالبنیة التحتیة الحالیة للشركة و سھولة التواصل المضمونة و التي سوف تمكننا من دعم أعمال و أنشطة الشركة أثناء العمل من المنزل. 4.

یتماشى أدائنا المالي حتى اآلن مع خطة عملنا ولكن تأثیر األزمة على أدائنا المالي محكوم بما یلي: 

حجم األعمال المنفذ علي الشبكة: 
نتوقع التأثیر على حجم األعمال المنفذ علي الشبكة بسبب الضغوط االقتصادیة على الشركات والمستھلكین، مما سیؤثر على الشركات التي نخدمھا وأنماط اإلنفاق للمستھلكین. 

الحاجة الماسة لخدمات فوري وقدرتنا على تقدیم تلك الخدمات: 
تعد الخدمات األساسیة التي سیحتاجھا غالبیة المصریین حتى في أوقات األزمات من ضمن باقة الخدمات التي تقدمھا الشركة بما في ذلك أوقات البث لالتصاالت وخدمات اإلنترنت وبطاقات الكھرباء المدفوعة 1.

مسبًقا والخدمات األخرى. 

ستستمر الخدمات المقدمة من خالل غالبیة قنوات البیع بالتجزئة لدینا - متاجر البقالة والصیدلیات - في عملھا خالل الفترة القادمة حتى في حال قیام الحكومة بتنفیذ الحظر الكامل. 2.

نتوقع نمًوا في خدماتنا المقدمة من خالل القنوات المصرفیة حیث أصدر البنك المركزي المصري لوائح جدیدة تسھل وتشجع المدفوعات من خالل القنوات اإللكترونیة بما في ذلك محافظ الھواتف المحمولة حیث 3.
تخدم بنیتنا التحتیة الحالیة جمیع البنوك تقریًبا في مصر. 

نتوقع تأثیًرا على اإلنتاجیة بسبب العمل من المنزل والقیود الزمنیة على بعض قنوات البیع بالتجزئة لدینا. 4.

على الجانب اإلیجابي أیًضا ، نعتقد أن األزمة سیكون لھا تأثیر إیجابي على المدفوعات الرقمیة ، والتي ستستمر بعد ذلك حیث یتماشى ھذا التغییر في سلوك المستھلك مع استراتیجیتنا للنمو والتنوع. 

و نـظًرا ألن الـظروف تـتغیر كـل یـوم فـقد اسـتندنـا فـي تـوقـعاتـنا الـموضـحة أعـاله عـلى الـمعلومـات الـمتاحـة و الـتي یـمكن أن تـتغیر بـمرور الـوقـت، و بـناء عـلیھ فـسوف نسـتمر فـي إبـقاء مسـتثمریـنا عـلى عـلم بـآثـار أي تـغییرات عـلى 
أداء األعمال. 

الرئيس التنفيذي 

م. أشرف صبري
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إجمالي املدفوعات إجمالي املدفوعات و عدد املعامالت 
سجــل إجــمالــي عــدد املــعامــالت 868 مــليون مــعامــلة فــي 2019 مــقارنــة بــعدد مــعامــالت بــلغ 600.1 مــليون عــملية خــالل عــام 2018 مــحققاً مــعدل نــمو 


.٪44.6

ارتـفع إجـمالـي قـيمة املـعامـالت مـن 34.2 مـليار جـنيه خـالل عـام 2018 الـي 53.4 مـليار جـنيه خـالل عـام 2019 مـحققة نسـبة نـمو فـي حـدود 56.3٪ و 
مـــن املـــثير لـــإلهـــتمام  أن مـــعدل الـــنمو فـــي إجـــمالـــي قـــيمة املـــعامـــالت تـــجاوز بـــاســـتمرار الـــنمو فـــي عـــدد املـــعامـــالت، مـــما يـــعني ارتـــفاع مـــتوســـط الـــقيمة / 


املعاملة.

إرتــفع مــتوســط عــدد املــعامــالت الــيومــية إلــي 2.4 - 2.5 مــليون خــالل عــام 2019 و هــذا بــدوره راجــع إلــي الــنمو فــي عــدد الــعمالء الــذيــن تخــدمــهم شــبكة 
فوري و التوسع املستمر في محفظة عروض الخدمات.

 عدد نقاط البيع و عدد التجار املؤهلني لقبول املدفوعات اإللكترونية

تســـــتثمر شـــــركـــــة فـــــوري بـــــكثافـــــة فـــــي تـــــوســـــيع شـــــبكة الـــــتجار وإنـــــفاق املـــــزيـــــد عـــــلى 

تـــكنولـــوجـــيا أجهـــزة نـــقاط الـــبيع.و قـــد تـــرتـــب عـــلي ذلـــك أن إرتـــفعت نـــقاط الـــبيع مـــن 
104.3 ألـف فـي عـام 2018 إلـى حـوالـي 141.3 ألـف خـالل عـام 2019، مـحققة 


معدل نمو بلغ 35٪ على أساس سنوي.

قـــــامـــــت الشـــــركـــــة بـــــزيـــــادة نـــــقاط الـــــبيع املـــــعتمدة و الـــــتي تـــــقبل كـــــذلـــــك املـــــدفـــــوعـــــات 
اإللــكترونــية مــن 53.3 ألــف عــام 2018 إلــى 81 ألــف عــام 2019 مسجــلة مــعدل 
نـــــمو قـــــدره 52٪ عـــــلى أســـــاس ســـــنوي. تهـــــدف هـــــذه الخـــــطوة إلـــــى تـــــمكني الـــــتجار 


والشركات الصغيرة من قبول طرق الدفع املختلفة.

ونـتيجة لـذلـك، إرتـفع عـدد الـتجار الـذيـن تـم تـأهـيلهم لـقبول طـرق الـدفـع املـختلفة مـن 
13.3 ألــف خــالل عــام 2018 إلــى 48.7 ألــف خــالل عــام 2019 بــمعدل نــمو بــلغ 

266٪.على أساس سنوي.
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إجمالي مدفوعات املحافظ اإللكترونية
 املحافظ اإللكترونية

شهـــــدت فـــــوري نـــــمًوا مـــــلحوظًـــــا فـــــي مـــــعامـــــالت مـــــحافـــــظ الـــــهواتـــــف 
املحـمولـة عـلى مـدار عـام 2019 حـيث وصـل عـدد املـعامـالت املـالـية 
الـي 17.9 مـليون عـملية خـالل عـام 2019 مـقارنـة ب 12.3 مـليون 

عـملية خـالل عـام 2018 مـحققة بـذلـك نسـبة نـمو وصـلت الـي ٪46 

علي اساس سنوي.

بـلغ إجـمالـي قـيمة الـعمليات املـنفذة عـلي مـحافـظ الـهواتـف املحـمولـة 
مـا يـقرب مـن 2.5 مـليار جـنيه خـالل عـام 2019 مـقارنـة بـقيمة 1.6 

مـلير جـنيه خـالل عـام 2018 مـحققة نسـبة نـمو 56٪ عـلي اسـاس 
سنوي.
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عدد املستخدمني النشطني علي الشبكة
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عدد البنوك املتعاقدة مع الشركة

 عدد املستخدمني النشطني علي الشبكة

تـعمل فـوري عـلى إضـافـة الـمزیـد مـن الخـدمـات 
إلـى عـروض خـدمـاتـھا (900+) وكـذلـك الـعدیـد 
مـن مـقدمـي الخـدمـات مـتصلین بـالشـبكة، مـما 
سـاھـم فـي زیـادة عـدد المسـتخدمـین النشـطین 
شھـرًیـا الـذیـن یـتعامـلون مـع شـبكة فـوري مـن 
20 مــلیون فــي 2018 إلــى 25 مــلیون فــي 
2019 ، مـحققا بـذلـك مـعدل نـمو مـا یـقرب مـن 

.٪ 25

 عدد البنوك املتعاقدة مع الشركة

تـعد الـبنوك مـن أھـم الـعمالء الـرئیسـیین لخـدمـات 
شـركـة فـوري بـما فـي ذلـك خـدمـات الـوكـیل 
الـمصرفـي وتـأھـیل الـتجار لـقبول الـمدفـوعـات 
اإللـكترونـیة. یـتم تـفعیل خـدمـات دفـع الـفواتـیر 
فـي جـمیع الـبنوك بـواسـطة تـقنیة فـوري، وقـد 
أدى ذلـك إلـى إرتـفاع عـدد الـبنوك الـمتعاقـدة مـع 
الشـركـة مـن 27 بـنك خـالل عـام 2018 إلـى 

33 بنًكا خالل عام 2019.

أهم املؤشرات التشغيلية
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املدفوعات الرقمية البديلة الخدمات املصرفية
سالسل التوريدات التمويل متناهي الصغر
أخري

 إجمالي اإليرادات

إرتفع إجمالي اإلیرادات من 609.7 ملیون جنیھ خالل عام 2018 إلي 884.1 ملیون جنیھ خالل عام 2019 محققة بذلك معدل نمو قدره ٪45. 
إرتـفعت إیـرادات الـمدفـوعـات الـرقـمیة الـبدیـلة مـن 539 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2018 إلـي 723 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2019 مـحققة بـذلـك مـعدل نـمو قـدره 
34.14٪ عـلي أسـاس سـنوي. و عـلي الـرغـم مـن كـون الـمدفـوعـات الـرقـمیة الـبدیـلة تـمثل نـصیب األسـد مـن إجـمالـي اإلیـرادات إال أنـھ قـد انـخفض نـصیبھا مـن ٪88.5 
خـالل عـام 2018 إلـي 81.9٪ خـالل عـام 2019. و مـازالـت شـركـة فـوري مسـتمرة فـي إسـتراتـیجیتھا لـتنویـع مـصادر اإلیـرادات كـما ھـم مـتضح بـإنـخفاض نسـبة 

المدفوعات الرقمیة البدیلة إلي إجمالي اإلیرادات. 
شـكلت سـالسـل الـتوریـدات 6.8٪ مـن إجـمالـي اإلیـرادات خـالل عـام 2019 مـقارنـة بنسـبة 6.6٪ خـالل عـام 2018 حـیث إرتـفعت إیـرادات سـالسـل الـتوریـدات مـن 
40 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2018 إلـي 60 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2019 مـحققة بـذلـك مـعدل نـمو قـدره 48٪ عـلي أسـاس سـنوي. كـما شـكلت الخـدمـات الـمصرفـیة 
7.5 ٪ مـن إجـمالـي اإلیـرادات خـالل عـام 2019 مـقارنـة بنسـبة 4٪ خـالل عـام 2018 حـیث إرتـفعت مـن 24 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2018 إلـي 76 مـلیون حـنیھ 

خالل عام 2019 محققة بذلك معدل نمو قدره 179٪ علي أساس سنوي. 
حـققت أنشـطة الـتمویـل مـتناھـي الـصغر إیـرادات قـدرھـا 19 مـلیون جـنیھ خـالل عـامـھا األول 2019  بـما یـمثل 2.2٪ مـن إجـمالـي اإلیـرادات و نـتوقـع إسـتمرار ھـذا 

النمو خالل السنوات القلیلة القادمة.

تكلفة املبيعات
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عموالت التجار و منافذ التحصيل عموالت البنوك تكلفة تحصيل النقدية
إهالكات و رستهالكات أخري

إرتـفعت تـكلفة الـمبیعات مـن 329.7 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2018 إلـي 
425.3 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2019 مـحققة بـذلـك نـموا قـدره ٪29 

علي أساس سنوي.  
إحـتفظت عـموالت الـتجار و مـنافـذ الـتحصیل بـنصیب األسـد فـي إجـمالـي 
الـتكلفة عـند 82.5٪ مـقارنـة بنسـبة 81.3٪ خـالل عـام 2018. یـتبعھا فـي 
ذلـك تـكلفة تـحصیل الـنقدیـة و شـكلت نسـبة 7.6٪ مـن إجـمالـي تـكالـیف 

التشغیل مقارنة بنسبة 7.1٪ خالل عام 2018.

 تحليالت الربحية

إزداد مجـمل الـربـح مـن 279.9 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2018 الـي 458.9 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2019 
مـحققا نسـبة نـمو تـقدر ب 63.9٪ عـلي اسـاس سـنوي مـتفوقـا عـلي نسـبة الـنمو الـمحققة فـي اجـمالـي االیـرادات مـما 
یـعكس االثـر االیـجابـي السـتراتـیجیة تـنویـع مـصادر االیـرادات الـتي اعـتمدتـھا الشـركـة و مـالـھ مـن تـاثـیر واضـح 

علي تكالیف التشغیل. 
بـلغت نسـبة الـنمو فـي األربـاح الـتشغیلیة 191.1٪ حـیث إرتـفعت مـن 49.9 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2018 إلـي 
145.4 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2019 و ذلـك نـتیجة زیـادة كـفاءة الـتشغیل فـي إسـتخدام الـمنصة اإللـكترونـیة و 

التي إنعكست بدورھا علي تكالیف التشغیل. 
أظھـرت األربـاح قـبل الـفوائـد والـضرائـب واإلھـالك واالسـتھالك تـحسنا مـلحوظـا حـیث إرتـفعت مـن 153.5 
مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2018 إلـي 244.3 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2019 مـحققة بـذلـك مـعدل نـمو قـدره 

59.2٪ علي أساس سنوي. 
أظھـر الـنمو فـي صـافـي الـربـح قـبل حـقوق األقـلیة نسـبة نـمو عـالـیة قـدرت ب 88.4٪ عـلي أسـاس سـنوي حـیث 
إرتـفع مـن 69.24 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2018 إلـي 130.4 مـلیون جـنیھ خـالل عـام 2019. و مـن نـاحـیة 
أخـري إرتـفع مـعدل نـمو صـافـي الـربـح بـعد حـقوق األقـلیة إلـي 81.7٪ عـلي أسـاس سـنوي حـیث إرتـفع مـن 56.6 

ملیون جنیھ خالل عام 2018 إلي 102.9 ملیون جنیھ خالل عام 2019.
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أهم املؤشرات املالية

 تحليالت نسب و معدالت الربحية

إرتـفع ھـامـش مجـمل الـربـح إلـي 51.9٪ عـام 2019 مـقارنـة ب 45.9٪ خـالل عـام 2018 و یـأتـي ذلـك عـلي خـلفیة إنـخفاض تـكالـیف الـتشغیل و تـحسن نـتائـج خـطة تـنویـع 
مصادر اإلیرادات. 

و فـي نـفس السـیاق أظھـر ھـامـش ربـح الـتشغیل تـحسنا كـبیرا حـیث قـفز إلـي 16.4٪ خـالل عـام 2019 مـقارنـة ب 8.2٪ خـالل عـام 2018 مـما یـوضـح األثـر اإلیـجابـي 
لتحسن كفاءة منصة التشغیل و الذي إنعكس بدوره علي متوسط التكلفة لكل عملیة منفذة. 

وعـلي الـرغـم مـن إنـكماش الـدورة الـنقدیـة إال أن فـوري إسـتطاعـت أن تـحافـظ عـلي ھـامـش األربـاح قـبل الـفوائـد والـضرائـب واإلھـالك واالسـتھالك و الـذي إرتـفع نسـبیا  إلـي 
27.6٪ خاللعام 2019 مقارنة ب 25.2٪ خالل عام 2018. 

إرتـفع ھـامـش الـربـح بـعد حـقوق األقـلیة إلـي 11.6٪ مـقارنـة ب 9.3٪ خـالل عـام 2018 و یـأتـي اإلرتـفاع المحـدود نـتیجة الـتكالـیف غـیر الـتشغیلیة و الـمتمثلة فـي تـكالـیف 
الطرح العام ألسھم الشركة، تكالیف خسائر في العملة غیر محققة و تكالیف األعمال اإلستشاریة الخاصة بمشروع التمویل متناھي الصغر.
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 عن شركة فوري
تـأسسـت شـركـة فـوري لـتكنولـوجـیا الـبنوك و الـمدفـوعـات اإللـكترونـیة فـي عـام 2008 و تـعد الشـركـة أكـبر 

منصة للدفع اإللكتروني في مصر لخدمة المواطنین سواء المتعاملین مع البنوك أم ال. 
و تـشمل خـدمـات فـوري تـمكین الـمصریـین مـن سـداد فـواتـیرھـم إلـكترونـیاً ، وتـعبئة ھـواتـفھم المحـمولـة .كـما  
تـشمل الخـدمـات الـرقـمیة األخـرى مـثل الـتذاكـر اإللـكترونـیة و إشـتراكـات تـلفزیـون الـكابـل ومجـموعـة مـتنوعـة 

من الخدمات األخرى. 
و مـن خـالل نـموذج الـعمل الـخاص بـھا تسـتطیع فـوري تـمكین الـمؤسـسات و الشـركـات الـصغیرة و الـمتوسـطة 

من قبول المدفوعات اإللكترونیة إما من خالل المتجر أو الموقع اإللكتروني و نقاط البیع المنتشرة. 
أیـضا مـن خـالل شـبكة بـنوك تـصل إلـي 33 بـنك و كـذلـك مـنصات المحـمول و أكـثر مـن 140،000 وكـیل، 
تـقوم فـوري بـتنفیذ مـا یـقرب مـن 2.5 مـلیون عـملیة یـومـیا مسـتطیعة بـذلـك خـدمـة مـا یـقرب مـن 25 مـلیون 

عمیل شھریا.
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