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 و

مع ازدهار الطلبالنمو  التسارع في يستمر   

Y-o-Y % H1 - 2019 H1 - 2020 ات التشغيلية  المؤشر

 عدد المستخدمين النشطين علي الشبكة )بالمليون( 29 23.0 23.9%

 نقاط البيع )باأللف ( 166.5 118.7 40.3%

 نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكية )باأللف ( 94.5 63.8 48.1%

 البنوك المتعاقدة مع الشركة 34.0 31.0 9.7%

 عدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات )باأللف( 49.2 33.0 49.3%

 عدد الخدمات المقدمة 879.0 676.0 30.0%

 عدد المعامالت )بالمليون( 529.9 395.1 34.1%

 إجمالي المدفوعات )مليار جنيه ( 34,432 23,317 47.7%

        

Y-o-Y % H1 - 2019 H1 - 2020 ات المالية  المؤشر

 إجمالي اإليرادات 549.3 373.3 47.1%

 مجمل الربح 296.7 177.8 66.9%

 األرباح التشغيلية 92.6 43.7 112.1%

 واإلهالك واإلستهالكاألرباح قبل الفوائد والضرائب  155.5 92.1 68.9%

 صافي الربح قبل حقوق األقلية 86.0 36.5 135.7%

 صافي الربح بعد حقوق األقلية 70.5 26.5 165.5%

 صافي الربح المعدل بعد حقوق األقلية 70.2 33.0 112.6%

 

 األحداث الهامة

ي المطروحة من قبل البنك المركزيفوري 
ون   تنضم لمبادرة السداد اإللكتر

  QR Codeو ألف نقطة بيع لقبول مدفوعات البطاقات  60وقعت فوري اتفاقيات مع البنك األهلي المرصي وبنك مرص لطرح 

ي بالبنك المركزي. 
ون  ي إطار مبادرة السداد اإللكتر

 ف 

 مبادرات النمو¬ وسائل تمويل فوري 

ا من مبادرات تمجلإدارة فوري إىل قدمت 
ً
ي  حجم األعمال نميةس اإلدارة عدد

لالستفادة من ظروف السوق المواتية الحالية التر

ي ترسي    ع
ة تساعد ف  كة لتنمية خدمات الهاتف المحمول وقبول القنوات المتعددة  وتتر اتيجية الرسر والحلول الرقمية تحقيق استر

 التوريد.  سلالمتكاملة لسال 

حت اإلدارة أن يتم تمويل مثل هذه المبادرات عن طريق زيادة رأس المال  عل أن يتم  مرصي،مليون جنيه  400  بحد أقصي واقتر

ي شكل
ي رأس المال للحصول عل أسهم إصدار  إجراؤها ف 

المساهمير   موافقة جميع بالقيمة االسمية. ستخضع الزيادة المتوقعة ف 

ي وقت الحصول عل هذه الموافقات.  والجهات التنظيميةالمعنيير  
 وستعتمد عل ظروف السوق السائدة ف 

ت اإلد ذلك،عالوة عل  كة عتر قبل االكتتاب العام وكذلك ممثلي  من المؤسسات الماليةممثلو المساهمير  و ارة العليا للرسر

ي االكتتاب 
ي حالة عن نيتهم  -المستثمرين األساسيير  ف 

ي رأس المال ف 
حة ف  ي حصتهم التناسبية من الزيادة المقتر

االكتتاب ف 

 االخري.  يميةالتنظالجهات  موافقات و المساهمير  عل موافقة حصول ال
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 و

حة وسبل تمويلها وعرضها   وبناًء عليه أوىص مجلس اإلدارة بأن تقوم اإلدارة بإعداد تقرير شامل عن مبادرات النمو المقتر

 للقواعد 
ً
 لعرضها عل الجمعية العمومية وفقا

ً
 المعمول بها.  والنظم عل مجلس اإلدارة تمهيدا

 كلمة الرئيس التنفيذي

اتيجتنا وتحقيق نعلن لمساهمينا أننا إنه لمن دواعي رسوري دائًما أن  ي تنفيذ استر
 أهدافنا المالية.  مستمرين ف 

ا 
ً
عل أساس  ارتفعت اإليراداتحيث . بحيةالر  هوامشوتحسير   اإليرادات،وتنوي    ع  القوي،وهي النمو  رئيسية،حققت فوري أهداف

بمقدار ثالثة  نمت إيرادات الخدمات المرصفيةكما جنيه.  مليون  549.3مليون جنيه إىل  373.3٪ من 47.1سنوي بنسبة 

متناهي ووصلت إيرادات التمويل  اإليرادات،٪ من إجماىلي 13مليون جنيه لتصل إىل  71.7مليون جنيه إىل  23.5من أضعاف 

اتيجية 5.3حواىلي تمثل لمليون جنيه ؛  1.7مقارنة ب مليون جنيه  29.3إىل الصغر  ٪ من إجماىلي اإليرادات ، مما يعزز استر

،التنوي    ع لدينا. 
ً
ا ي  جنيه،مليون  92.6مليون جنيه إىل  43.7نمت أرباحنا التشغيلية من  وأختر

 عكس الكفاءات التشغيلية. ت والتر

ونية من أولويات  ا مواتية للسوق حيث أصبح التحول الرقمي والمدفوعات اإللكتر
ً
ا أننا ما زلنا نشهد ظروف

ً
ومن الجدير بالذكر أيض

كات. وكذلك   المستهلكير  للخدمات الرقمية.  امانضمالحكومة والبنك المركزي والرسر

ي إطار مبادرة البنك المركزي 60اتفاقية فوري مع البنك األهلي المرصي وبنك مرص إلطالق 
ي ل ألف نقطة بيع ف 

ون  لسداد اإللكتر

ي حجم محافظ المحمول 800، وزيادة عدد الخدمات المقدمة عل المنصة لتصل إىل أكتر من 
حجم صل لي خدمة ، والنمو ف 

ي ، ويظهر 4.4مقارنة ب  العمليات ٪ من إجماىلي 6.4أي ما يقارب مليار  2.2إىل يات العمل
ة من العام الماىص  ي نفس الفتر

٪ ف 

ي لظروف خالل ثالث مرات بمقدار  myfawryحجم عمليات تضاعف  اير إىل يوليو من هذا العام التأثتر اإليجانر ة من فتر
الفتر

 السوق المذكورة أعاله عل أعمال فوري. 

حات بفرص استثمارية  شجع ما ورد أعاله اإلدارة عل أن تقدم لمجلس اإلدارة  ة لترسي    ع مقتر اتيجيتنا لتنمية  وتتر تحقيق استر

ي من  اتالتوريد سلت الشاملة والحلول الرقمية لسال خدمات الهاتف المحمول وقبول القنوا
المتكاملة عن طريق التمويل اإلضاف 

حة وسبل تمويلها خالل زيادة رأس المال وأوىص مجلس اإلدارة بأن تقوم اإلدار  ة بإعداد تقرير شامل عن مبادرات النمو المقتر

 للقواعد واألنظمة المعمول بها. 
ً
 لعرضها عل الجمعية العمومية وفقا

ً
 وعرضها عل مجلس اإلدارة تمهيدا

ا، ً  من المهم طمأنة المساهمير  بأن  أختر
ً
ي ظل أزمةأل   تصورنا

كة فوري ف  ات األولية  لم يتغتر   COVID19 عمال رسر وأن المؤرسر

 ل إيجابية. للرب  ع الثالث ال تزا

ي المزيد من سياسة التغيتر بقوة مقارنة بما قبل أزمة 
. COVID 19ومن الناحية األخرى نرى أن سلوك المستهلك قد شهد تبت 

ي يمكن أن تتغتر بمرور 
ي توقعاتنا الموضحة أعاله عل المعلومات المتاحة التر

نظًرا ألن الظروف تتغتر كل يوم وقد استندنا ف 

اتالوقت، ونعد أننا سو  ي إبقاء مستثمرينا عل علم بآثار أي تغيتر
 عل أداء األعمال.  محتملة ف نستمر ف 

  م. أشرف صبري
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 و

  
 آخر حيث زادت  تحقق

ً
 قياسيا

ً
 34.4إىل  إجماىلي قيمة المعامالتفوري رقما

ي النصف األول من عام 
مليار جنيه عن نفس  23.3مقابل  2020مليار جنيه ف 

ي ، 
ة من العام الماىص   ٪ عل أساس سنوي. 47.7بنسبة حيث نمت الفتر

 
  خدمة خالل النصف  676نتيجة لزيادة عدد الخدمات المقدمة من

خدمة خالل النصف األول من عام  879إىل  2019األول من عام 
٪ عل أساس سنوي ، فقد سجل إجماىلي 30قدره نمو  بمعدل 2020

ي النصف األول من عام  529.9عدد المعامالت 
مقارنة  2020مليون ف 

ي النصف األول 395.1 ب 
ا نمًوا بنسبة  2019لعام  مليون ف 

ً
، محقق

 ٪ عل أساس سنوي. 34.1

  ي توسيع شبكة التجار وإنفاق المزيد عل
تستثمر فوري بشكل كبتر ف 

ي المراحل األوىلي   تقنية نقاط البيع
مستفيدة من السوق الذي الزال ف 

ي النصف األول من  118.7نقاط البيع من عدد  زاد حيث للنمو 
ألف ف 

ي النصف األول من عام  166.5قرب من إىل ما ي 2019
ا ف 
ً
، 2020ألف

 ٪ عل أساس سنوي. 40.3محققة نمًوا بنسبة 

  ة من قبول طرق مختلفة للدفع ، قامت كات الصغتر لتمكير  التجار والرسر
ي النصف  63.8فوري بزيادة عدد أجهزة نقاط البيع المعتمدة من 

ا ف 
ً
ألف

ي النصف  94.5إىل  2019األول من عام 
ا ف 
ً
،  2020األول من عام ألف

 ٪ عل أساس سنوي. 48.1مسجلة نمًوا بنسبة 

  بطاقات  الغتر مسجلير  لدي البنوك قبولللتجار فوري تتيح منصة
ا  33ارتفع عدد التجار الذين تم قبولهم من  لذلك،االئتمان. ونتيجة 

ً
ألف

ا، 49.2إىل 
ً
 ٪ عل أساس سنوي. 49.3بزيادة قدرها  ألف

  ي معامالت محفظة الهاتف المحمول
ا ف 

ً
أظهرت فوري نمًوا ملحوظ
إىل قيمة المعامالت . وارتفع إجماىلي 2020خالل النصف األول من عام 

ي النصف  1.01مليار جنيه من  2.22
 ،2019األول من عام مليار جنيه ف 

 معدل نمو 
ً
٪ عل أساس سنوي ، وارتفع عدد 118.0مسجال

ي النصف األول  8.0المعامالت من 
 12.2إىل  2019مليون جنيه ف 
ي النصف األول من عام 

٪ 51.2، محققة نمًوا بنسبة  2020مليون ف 
الهاتف المحمول وقد مثل حجم معامالت محفظة عل أساس سنوي. 

 .عل أساس سنوي٪ 4.4حجم العمليات مقارنة ب من إجماىلي ٪ 6.4
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 و

  
مليون جنيه  549.2% ليسجل 47.1ىلي اإليرادات يحقق معدل نمو قدره إجما

 مليون جنيه.  373.3مقارنة ب 

ي تستر فوري عل المسار الصحيح 
اتيجية تنوي    ع  ف  والذي  مصادر اإليراداتاستر

ي األرباح
 . أدي إىل ارتفاع صاف 

 
  مليون جنيه خالل  320من ارتفعت إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة

 2020األول  النصفخالل  مليون جنيه 412.6إىلي  2019األول  النصف
% عل أساس سنوي. وعل الرغم من 31محققة بذلك معدل نمو قدره 

ي 
أن المدفوعات الرقمية البديلة مازالت تحتفظ بنصيب األسد ف 

ي إجماىلي اإليرادات قد انخفضت م
% 85.7ن اإليرادات إال أن مساهمتها ف 

 % عل أساس سنوي. 75.1إىل 

  مليون   71.7% لتسجل205 ة إيرادات الخدمات المرصفية بنسبازدادت
مليون جنيه خالل  23.5ارنة ب مق 2020األول لعام  النصفجنيه خالل 

% 13.0. وإذ تشكل اإليرادات من هذا النشاط 2019األول لعام  النصف
ي نقاط البيع المؤهلة لقبول 

من إجماىلي اإليرادات بفضل الزيادة المطردة ف 
 .الكروت البنكية

 الصور، فقد فاق توقعاتنا مسجال ناهي وفيما يخص مجال التمويل مت   
مليون  1.7ب مقارنة  2020األول لعام  النصفمليون جنيه خالل  29.6
 . 2019األول لعام  النصفخالل  جنيه

 من إجماىلي  % 5.3 بر ل التوريدات فقد ساهمت بما يقاأما إيرادات سالس
 29.1بلغت إيراداتها  حيث ؛ 2020اإليرادات خالل النصف األول من عام 

ي النصف األول من عام 
 . 2020مليون ف 

 

انخفضت تكاليف التحصيل النقدي كنسبة مئوية من إجماىلي التكلفة إىل 
. 13.1٪ من 11.3 ي

ة من العام الماىص   ٪ مقارنة بنفس الفتر

 

  ي  142.7المباعة من الخدمات ارتفع إجماىلي تكلفة
مليون جنيه ف 

ي النصف األول  195.8إىل  2019النصف األول من عام 
مليون جنيه ف 

عموالت التجار و منافذ . حتر اآلن ، استحوذت 2020من عام 
المباعة عند  لخدماتاىلي تكلفة انصيب األسد من إجمعل  لیالتحص
 ٪ تقريًبا77.6
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 أداء فوري ال يزال 

ً
 متناميةويظهر هوامش ربحية  ،متألقا

  مستقر نسبًيا من خالل حافظت فوري عل هامش مجمل رب  ح 
أكتر حيث تمثل وإدارة رسوم منافذ التحصيل )إدارة التكاليف 

ي  %54 تكلفة لها(. وقد سجل هامش مجمل الرب  ح عنرص 
النصف  ف 

ة من العام  %48 ب مقارنة  2020األول من عام  خالل نفس الفتر
اتيجية التنوي    ع وأثرها عل تكاليف  ، وذلك بفضل استر ي

الماىص 
 التشغيل. 

  16.75انخفاض معدل اإلقراض لليلة واحدة من عل الرغم من %
ي النصف األول من عام 

ي النصف األول  %12.25إىل  2019ف 
ف 

 عل دخل  ، األمر الذي 20من عام 
ً
،  من الفوائد  فوري أثر سلبا

ائب واالستهالك  ارتفعت  إال أن األرباح قبل خصم الفوائد والرص 
 مليون جنيه. مما أدى إىل هامش 92.0مليون جنيه من  155.5إىل 

ائب واإلهالك واالستهالك يقدر  ي رب  ح قبل الفوائد والرص 
  صاف 

 بفضل كفاءة اإلدارة. 24.7%

 ي أدت إىل ارتفاع استفادت فوري م
ي التنوي    ع والتر

اتيجيتها ف  ن استر
. أدى معدل المساهمة الملحوظ من  هامش الرب  ح اإلجماىلي

ي  حيث ارتفعإىل ارتفاع هذا الهامش ،  التمويل متناهي الصغر 
صاف 

الرب  ح بعد تحييد أثر العمليات غتر التشغيلية والمستمرة )بعد 
مليون  33.0مليون جنيه مقابل  70.1ا إىل  خصم حقوق األقلية(
ي العام السابق. 

ي الرب  ح بعد خصم  وارتفع جنيه ف 
 هامش صاف 

ً
أيضا

 ٪8.8٪ مقارنة ب  12.8حقوق األقلية 
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 و

  
 عن شركة فوري

 
ونية تقدم  فوري هي المنصة الرائدة ف  التحول الرقمي والمدفوعات اإللكتر

ونية   خدمات مالية كة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكتر تأسست رسر
ي عام 

ي  2008ف 
ي ف 
ون  كة أكتر منصة للدفع اإللكتر قدم خدمات ت مرص  وتعد الرسر

كات خالل قنوات متعددة و اكتر من   الف موقع.  166مالية للعمالء والرسر

ونيا، و سداد فوات وري تمكير  المرصيير  منفمات وتشمل خد هم إلكتر  شحنتر
ونية هواتفهم المحمولة كما تشمل الخدمات الرقمي ة األخرى مثل التذاكر اإللكتر

اكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات األخرى.   واشتر

ومن خالل نموذج العمل الخاص بها تستطيع فوري تمكير  المؤسسات 
ونية إما من خالل  ة والمتوسطة من قبول المدفوعات اإللكتر كات الصغتر والرسر

ي ونقاط الب
ون  ة. المتجر أو الموقع اإللكتر  يع المنترسر

ي جميع أنحاء الجمهورية إىلي 
ة ف   وكيل، 166,500من  تصل شبكة فوري المنترسر

عملية مستطيعة خدمة ما يقرب مليون  2.9تقوم فوري بتنفيذ ما يقرب من 
، ايضا يستطيع العمالء استخدام فوري من خالل  شهريا عميل مليون  29من 

ي تصل إىلي لمتعاقدة معها فوري الشبكة البنوك ا
بنك وكذلك منصات  34تر

 المحمول

 
 هيكل المساهمين 

 

 

 

 

 مدير عالقات المستثمرين
 محمد محمود عبد المحسن 

mohamed.abdelmohsen@fawry.com 
201002345078+ 

 

 مسؤول عالقات المستثمرين
 محمد سامح 

Mohamed.Sameh@fawry.com 

+201010333577 
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