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 2021يونيو  30المنتهية في المالية  الفترةتعلن نتائج  فوري
 

وتعزيز مستويات الربحية فضاًل عن  تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر اإليراداتنجح في مواصلة  قطاع الخدمات المصرفية
 تنمية اإليرادات

 

  2021 األول نصفال –المؤشرات الرئيسية 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 2021أغسطس  16ي القاهرة ف

 

عن نتائجها  – في مصرالرقمية  تمويليةالوالخدمات في حلول الدفع اإللكتروني شركة رائدة وهي  –( FWRY.CAاليوم شركة فوري )كود البورصة أعلنت
، وهو نمو 2021عام األول من  نصفال مليون جنيه خالل 742.6، حيث بلغت اإليرادات 2021 نيويو 30في المنتهية المالية فترة العن  المجمعةالمالية 

وصول ب مصحوبًا، 2021عام األول من  نصفالجنيه خالل مليون  113.3 % ليبلغ60.8نمو سنوي  بمعدلصافي الربح ارتفع و. %35.2 سنوي بمعدل

، وهو 2021مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  393.6بلغت اإليرادات ، سنوي وعلى أساس ربع خالل نفس الفترة. %15.3ربح إلى الهامش صافي 
 %. 9.4% مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 6.0سنوي بمعدل تراجع وهو ، مليون جنيه 37.2بلغ صافي الربح  %، بينما35.1نمو سنوي بمعدل 

 

 والتشغيلية المؤشرات المالية

 المصرفيةالخدمات قطاعي بصفة خاصة األداء القوي ل، و2021خالل النصف األول من عام قويًا  نمًوا فوريحققت جميع القطاعات التشغيلية بشركة  •

 يرادات. اإلفي تنويع مصادر الشركة مما يعكس نجاح  ،التمويل متناهي الصغرو

وقد تم  .2021خالل الربع الثاني من  مليون جنيه 400مليون سهم بقيمة  800البالغ عددها  الشركة االكتتاب في أسهم زيادة رأس مال عمليةانتهاء  •

المقومات الهائلة التي تحظى بها الشركة وذلك في ثقة المستثمرين في يعكس ما وهو % من مساهمي الشركة الحاليين، 100تغطية االكتتاب بنسبة 

 .أنشطتها المختلفةوتنويع ظل جهودها المتواصلة لتطوير 

وهي ، المنيوز، حيث استحوذت فوري على حصة أقلية في التي تتبناها فوريلتمويل استراتيجية االستثمار العائدات سيتم تخصيص جزء من هذه  •

وتأتي هذه االستثمارات في إطار جهود الشركة المبذولة إلقامة خالل الربع الثاني من العام. وذلك  ،منصة رائدة في سوق توصيل الطعام في مصر

يًا لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق أرباح ومستهدف الشركة نحو شراكات استراتيجية مع شركات تكنولوجية تحظى بفرص نمو واعدة، سع

 تطوير ودعم النظام البيئي الرقمي المتنامي في مصر.

 ملخص قائمة الدخل

 جنيه()مليون 
ي 
الرب  ع الثان 

2020 
ي 
الرب  ع الثان 

2021 
 التغيير %

النصف األول 
2020 

النصف األول 
2021 

 التغيير %

 %35.2 742,560 549,266 %35.1 393.569  291.269 إجمالي اإليرادات
 %12.8 465.422 412.600 %13.6 242.775 213.700 المدفوعات الرقمية البديلة

 %121.0 158,469 71,700 %98.6 87.166 43,900 الخدمات المرصفية

 %266.1 62.730 17.133 %247.5 34.758 10.003 قبول المدفوعات            

 %75.5 95.739 54.567 %54.6 52.407 33.897 الوكالة المرصفية           

 مجمل الربح

 مليون جنيه 415.2
  %55.9 هامش/%39.9نمو سنوي  ▲

 اإليرادات

 مليون جنيه 742.6
  % 35.2نمو سنوي  ▲

 

 صافي الربح

 مليون جنيه 113.3
 %15.3هامش  / %60.8 نمو سنوي▲ 

قبل الفوائد والضرائب  التشغيليةاألرباح 
 ستهالكواإلهالك واال

 مليون جنيه 229.7
 %30.9هامش  / %50.2نمو سنوي  ▲

 إجمالي المدفوعات

 جنيهمليار  54.5
 %58.2نمو سنوي  ▲

 عدد المعامالت

  مليون معاملة  563.8
   %6.4 نمو سنوي ▲
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 كلمة الرئيس التنفيذي

الوسائل لتعظيم القيمة للعمالء العديد من ف يتوظوذلك عبر ، 2021خالل النصف األول من عام  األعمالتطوير جني ثمار استراتيجية من فوري تمكنت 

ت ا على تعظيم القيمة من أنشبببببطت ا قدروهو ما يعكس  قطاعات التشببببب يليةالقنوات الرقمية والبمختلف نمًوا ملحوًظا حققت قد فمن خالل شببببببكة خدمات ا، 
وذلك ، أنشببطت ا المختلفةنجحت فوري في مواصببلة تطوير وتنويع كما االقتصبباد المصببري. قطاعات وقيادة دفة التحول الرقمي في جميع  ة المختلفةالرقمي

العمليات التشبب يلية التوسببع في فضبباًل عن الخدمات المصببرفية وحلول سببلسببلة اإلمداد والتوريد،  يونمو قطاعقطاع المدفوعات لعلى خلفية األداء القوي 

 اتتوسعوذلك نتيجة لل، %58.2مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل  54.5 عبر شبكة فوري إجمالي المدفوعاتبلغ ، وفي هذا السياقلخدمات المالية. قطاع ال

 .المناسبةخدمات البال تتمتع من األسواق التي بالعديد ألطراف ذات العالقة جميع اتعظيم القيمة لب دف الشركة أنشطة التي تش دا 
 

يرادات ، حيث بل ت اإل2021نتائج قوية خالل النصببف األول من عام التي تتبناها عن تحقيق  مبادرة تنويع مصببادر اإليراداتباإلضببافة ىلى ذلك، أثمرت 

مليون جنيه، بزيادة سببنوية قدرها  415.2% خالل النصببف األول من العام، بينما سببجل مجمل الرب  35.2وهو نمو سببنوي بمعدل  مليون جنيه، 742.5

 بل ت األرباح التشببب يلية قبل خصبببم الفوائد والضبببرائو واإلهالك واالسبببت الكنقطة مئوية. و 1.9، مصبببحوبًا بارتفاع هامش مجمل الرب  بمقدار 39.9%

هامش األرباح التشببب يلية قبل خصبببم  وصبببول ونتج عن ذلك%، 50.2، وهو نمو سبببنوي بمعدل 2021يه خالل النصبببف األول من عام مليون جن 229.7

أنشبببطة الكفاءات واسبببتقطاو رغم زيادة اإلنفاق على وذلك نقطة مئوية،  3.1بواقع  %، حيث ارتفع30.9ىلى  والفوائد واإلهالك واالسبببت الك والضبببرائ

مليون جنيه خالل النصف األول من العام الجاري، بزيادة سنوية مقدارها  113.3تسريع وتيرة نمو أعمال الشركة. وسجل صافي الرب  ب دف  التسويق

 العام السابق.من % خالل نفس الفترة 12.8% مقابل 15.3%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الرب  ىلى 60.8

 

بأكثر من  القطاع ىيراداتفقد ارتفعت ، 2021خالل النصببف األول من عام أداًء متميزا لمصببرفية قطاع الخدمات اعلى صببعيد مسبباهمة القطاعات، حقق و

ىيرادات نمو في بنصبببيو األسبببد ويسببباهم هذا القطاع % خالل نفس الفترة العام السبببابق. 13.1% من ىجمالي اإليرادات مقابل 21.3حيث مثلت  الضبببعف

خدمات رغم حجم المزيد من اليزال يفتقر ىلى  سوق الخدمات المالية في مصر ماوهو بمثابة مؤشر على أن ، فوري خالل النصف األول من العام الجاري
ضبببافة ىلى ذلك، تتي  فوري لعمالئ ا من المؤسبببسبببات المالية سببب ولة الوصبببول ىلى قاعدة واسبببعة من باإل. يتمتع ب ا خالل الفترة الحاليةي تالنمو الوتيرة و

 أداء أنشطة الوكالة المصرفية.ب دف تعزيز بكة البيع بالتجزئة وكذلك شبكة منافذ فوري بلس المنتشرة في جميع أنحاء الجم ورية شمستفيدة من العمالء، 
 
اتفاقية شراكة مع بنك ناصر ، قامت فوري بتوقيع الخدمات المصرفيةتعظيم القيمة على مستوى في ىطار مساعي الشركة الستكشاف المزيد من الفرص لو

صرف المعاشات مباشرة من خالل برنامج يتي  للعمالء بتطوير بموجب ا شركة ، تقوم الة التضامن االجتماعي خالل الربع الثاني من العام الجاريووزار
هلي ألشبببكة منافذ فوري المنتشببرة على مسببتوى الجم ورية، أو من أقرو فرع لمنافذ فوري بلس. كما نجحت الشببركة في تعزيز سبببل التعاون مع البنك ا

 طرح اإلصدار الثاني من محفظة ال اتف المحمول التابعة للبنك. وذلك عبر  ،مصرأكبر مؤسسة مالية في المصري، 
 

ارتفعت ىيرادات قطاع التمويل متناهي الصبببب ر بمعدل نمو ، فقد توسببببع في مجال الخدمات الماليةال تدخر الشببببركة ج ًدا في سبببببيل ال، ومن ناحية أخرى

، وذلك لصببال  ما الفترةهذه مليون جنيه بن اية  340التسبب يالت الممنوحة للعمالء ، حيث بل ت قيمة 2021يتجاوز الضببعف خالل النصببف األول من عام 

ألف طلو  1.5للحصبببول على تمويل حوالي لشبببركة لتي تتلقاها ااونية ويبلغ ىجمالي عدد الطلبات اإللكتر .2021يونيو بن اية ألف عميل  17.5يقرو من 

الطموحة توسعات فضاًل عن خطط الألف جنيه،  200وتيرة نمو قطاع التمويل متناهي الص ر بعد زيادة حدود االئتمان ىلى ارتفاع يومياً. ومن المتوقع أن 

الخدمات المالية قطاع بطرح المزيد من الحلول االبتكارية فوري ىلى وتتطلع واعدة. و التي تحظى بمقومات نمالشركة في منطقة صعيد مصر التي تتبناها 
من الطلو المتنامي على معامالت التحويل تعظيم االسببتفادة ، باإلضببافة ىلى ومنتجات اسببتثمارية أخرى، والتي تتضببمن حلول التمويل خالل الفترة القادمة

 األفراد.بين 

 
، وذلك بفضل النمو الذي حققته قنوات الدفع الرقمية، 2021خالل النصف األول من عام  واصلت فوري تحقيق نتائج قوية، تالمدفوعاقطاع وفيما يتعلق ب

المدفوعات  حجم ارتفاًعا ملحوًظا في my Fawryفوري  ماي تطبيق حيث ش دت خدمات قبول المدفوعات الرقمية والتجارة اإللكترونية وكذلك مدفوعات

فذة خالل نفس الفترة. قد ارتفعت ىيرادات  الُمن لة وذلك على خلفية الخطط من المتوقع هو نمو القطاع خالل نفس الفترة وف اسبببببببتمراره خالل الفترة المقب
ي مصببر. وقامت فوري بزيادة في شبببكة شببركائ ا االسببتراتيجيين من المؤسببسببات ب دف دفع عجلة التحول الرقمي للتجارة فالتي تتبناها الشببركة  يةالتوسببع

 %107.5 61,419 29,600 %143.2 33.564 13.800  التمويل متناهي الصغر 

 %51.4 44.058 29,100 %44.9 23.770 16.400 حلول سلسلة اإلمداد والتوريد

 أنشطة أخرى
 

3.469 6.293 81.4% 6.266 13.194 110.5% 

 %39.9 415.180 296.715 %37.8 221.039 160.400 مجمل الرب  ح
ائح والفوائد  األرباح التشغيلية قبل خصم الرصر

 واإلهالك واالستهالك
83.802 110.267 31.6% 152.923 229.743 50.2% 

ي الرب  ح قبل خصم حقوق األقلي
 %59.5 137.150 85.974 %7.1 51.353 47.927  ةصافر

ي الرب  ح بعد خصم حقوق األقلي
 
 %60.8 113.301 70.463  %6.0-  37.155  39.536  ةصاف
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شببركة مياه ، ومن بين ا التي تسببتخدم أج زة فوري المحمولة لقبول المدفوعات اإللكترونيةسببريعة الدوران عمالئ ا من شببركات السببلع االسببت الكية قاعدة 
 نستله، وبل، وأرما.

 
وهو ما سبيسباهم في سبرعة لفوري خالل الربع األخير من العام الجاري، شببكة جديدة للدفع ابإطالق الشبركة تقوم واسبتكمااًل ل ذه الج ود، من المتوقع أن 

. وسببوف يتي  في الحالاألموال حصببول المسببتفيد على فضببالً عن ىمكانية العام، طوال أيام ومدفوعات البيع بالتجزئة اإللكترونية على مدار السبباعة ىتمام 
وفيما يتعلق . my Fawryفوري  ماي تطبيقزيادة اسبببببببتخدام وبالتالي  ل سببببببب ولة وأمانبكمن خالل نموذج العمل الخاص ب ا النظام تنفيذ المعامالت 

في أي مكان ومن النظام باسووتيفاء متطلبات أنظمة تحويل األموال بصووورة سووريعة وأكثر اعتمادية، لتلبية احتياجات المسووتهلكين هذا التجار، سوووف يسوومح ب

البنك موافقة أنشطة الوكالة المصرفية من تستفيد سوف ومن ناحية أخرى، خدمات الوكالة المصرفية.  وبالتالي تنمية ، عملية الشراءتنفيذ خالل أي طريقة ل
ت، حيث تساهم اللوائح الجديدة ي لخدمات اإليداع والسحب النقدي من خالل مقدمي الخدمانالخاصة بالتشغيل البيالتنظيمية القواعد على  المصري المركزي

  ز الشمول المالي.يعزت يوهو ما سيساهم فات الدفع والتحصيل اإللكتروني بسهولة ويسر للمواطنين إتاحة خدمفي 

 
لشركات الصغيرة أمام افرص إتاحة العديد من السوف يساهم في تحّول األنشطة التجارية بالسوق المصري إلى المنظومة الرقمية بأن  فوريشركة تؤمن و

قامت الشووركة بدعداد ، وبناًء على ذلكتعزيز النمو االقتصووادي وتحقيق مسووتقبل أفضوول للجميع. وكذلك وكذلك الفئات السووكانية التي يصووعب الوصووول إليها، 
واعدة، مع الجديدة القطاعات من الواختراق المزيد  ةالرقميمنظومتها تطوير التي تتبلور أبرز محاورها في تعكس أهداف الشووووركة  يةاسووووتراتيجية اسووووتثمار

السووتثمار التي التأكيد على قدرة الحلول التكنولوجية على تعظيم المردود اإليجابي لكل من المسووتهلكين والشووركات الصووغيرة. كما تبحث فوري حاليًا فرص ا

التي تقدمها  باقة الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافةوًرا بمررقمية الدفع المنصات ويشمل ذلك ، مختلف القطاعات التشغيليةتكامل بين تعزيز التساهم في 
 وكذلك خدمات التأمين الرقمية. ةاللوجستيالخدمات التجارة االجتماعية ووتركيًزا على قطاعات  فوري،

 
خالل األش ر  مجموعة من أصحاو الكفاءاتبتعيين فوري قامت ، خالل الفترة القادمة لتحقيق أهداف ا االستراتيجيةالتي تبذل ا الشركة ج ود الفي ىطار و

مما يؤكد التزام فوري بتبني وتطبيق أعلى مسببببتويات الشببببفافية ، لقطاع االسببببتثمار وعالقات المسببببتثمرين تنفيذيالرئيس ويشببببمل ذلك الالقليلة الماضببببية، 
من المتوقع والذي ، واإلدارة التنفيذية، والمبيعات، دارة العلياالشركة العمل على تعزيز فريق اإلواصل وسوف تجميع األطراف ذات العالقة. والتفاعل بين 

في أقرب وقت عبر تحقيق النمو بصووووورة توقع جني ثمار هذه االسووووتثمارات غير أنه من المعلى المدى القصووووير،  يةتكاليف التشووووغيلالعلى يلقي بظالله أن 

ن المديرين الخبراء الذين يحظون بسببجل أعمال حافلة في مختلف القطاعات الرائدة نخبة مقامت الشببركة بتعيين العمليات التشبب يلية، صببعيد  علىو .أسوورع
وكذلك الخدمات المالية، ىلى أقسببام الشببركة من بين ا برامج الوالء، والعمليات سببريعة الدوران في مصببر من بين ا قطاع االتصبباالت، والسببلع االسببت الكية 

بمجموعة فريدة من الموظفين . وتتمتع فوري حاليًا سبببريعة الدوران مدفوعات السبببلع االسبببت الكيةوحلول  التشببب يلية، وما قبل البيع، التمويل االسبببت الكي
في مجال الخدمات المالية، وحلول مدفوعات السببببببلع ت ا الشببببببركة خالل رحلة التوسببببببع وتطوير منصببببببت ا الرقمية، وتعزيز مكانالقادرين على قيادة دفة 

المسببببتفيدين من شبببببكة فوري وكذلك العمالء وكذلك برامج الوالء، مما يثمر عن تعظيم القيمة المقدمة لمجموعة كبيرة من سببببريعة الدوران االسببببت الكية 
 والمستثمرين.

 

 صبري أشرف مهندس
 المنتدب العضو
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 تطورات األداء التشغيلي

 المؤشرات التشغيلية
النصف األول 

2020 

النصف األول 

2021 
 التغيير %

 %19.3 34 28.5 عدد المستخدمين النشطين على الشبكة )بالمليون(

 %39.7 232.6 166.5 نقاط البيع )باأللف(إجمالي عدد 

 %78.4 168.5 94.5 نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكية )باأللف(

 %5.9 36 34 البنوك المتعاقدة مع الشركة

 %50.5 1,323 879 عدد الخدمات المقدمة

 %6.4 563.8 529.9 عدد المعامالت )بالمليون(

 %58.1 19.2 12.2 )بالمليون(محفظة الهاتف المحمول عدد معامالت 

 %151.2 5,579 2,220 (جم )مليونمحفظة الهاتف المحمول معامالت قيمة 

 %58.2 54,486 34,452 إجمالي المدفوعات )مليار جنيه(

 

، حيث 2021عام النصف األول من خالل  على صعيد المدفوعاتعلى معدل النمو السريع فوري افظت ح

مليار جنيه  34.4مقابل ، مليار جنيه 54.4ليبلغ  %58.2سنوي  بمعدل إجمالي قيمة المدفوعات ارتفع

 .خالل العام السابق

 

النصف األول من  معاملة خاللمليون  563.5 التي تم تنفيذهاعدد المعامالت بلغ إجمالي  ▪

نفس الفترة مليون معاملة خالل  529.9 مقابل، %6.4، بزيادة سنوية قدرها 2021عام 

 .2020من عام 

النصف ألف نقطة بيع خالل  232.6 ليتجاوز %40 بمعدل سنوي نقاط البيعارتفع عدد  ▪

العام نفس الفترة من نقطة بيع خالل ألف  166.5ن ، صعودًا م2021عام األول من 

، بشبكة التجار ات القوية التي تقوم بها الشركةتوسعمردود الحيث يعكس ذلك السابق، 

 تقنيات نقاط البيع.ب وتزويد شركائها

 %78.4 ةسنويي بنسبة شبكة فورب نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكيةارتفع عدد  ▪

ألف نقطة  94.5ل مقاب، 2021عام النصف األول من ألف نقطة بيع خالل  168.5إلى 

نفس الفترة من العام السابق. وتلعب نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكية  خاللبيع 

دوًرا حيويًا في تمكين التجار والشركات الصغيرة من قبول مجموعة متنوعة من طرق 

 .يةاالئتمانالبطاقات عن طريق بطاقات الخصم المباشر والدفع، بما في ذلك الدفع 

عام األول من النصف خالل نمًوا ملحوًظا  محفظة الهاتف المحمول معامالت أظهرت ▪

معاملة مليون  12.2، مقابل معاملةمليون  19.2إلى ارتفع عدد المعامالت  ، حيث2021

إجمالي ارتفع  كما ٪.58.1 ، بزيادة سنوية قدرها2020عام النصف األول من  خالل

مليار جنيه  5.6إلى  %151.2بمعدل سنوي  محفظة الهاتف المحمول معامالتقيمة 

نفس الفترة من العام  خاللمليار جنيه  2.2مقابل  ،2021عام  األول منالنصف  خالل

 السابق. 

% خالل 338.3بنسبة  my Fawryماي فوري إجمالي عدد مرات تحميل تطبيق  ارتفع ▪

ألف مرة  800ما يقرب من مليون مرة، مقابل  3.5ليبلغ  2021النصف األول من عام 

بنهاية نفس الفترة من العام السابق. ويتميز التطبيق بتوفير واجهة موحدة للمستخدمين، 

 يمكنهم من خاللها سداد جميع فواتير المرافق وغيرها من الخدمات. 

 1.64 على أساس سنوي my Fawryماي فوري معامالت تطبيق إجمالي قيمة بلغ  ▪

 771.8، مقابل 2021استنادًا إلى قيمة المدفوعات المسجلة في شهر يونيو  جنيهار ملي

يونيو شهر بنهاية المسجلة تطبيق وفقًا لقيمة مدفوعات العلى أساس سنوي جنيه ون ملي

التطبيق لمعدالت الطلب مردود سرعة استجابة النمو القوي . ويعكس ذلك 2020

المرتفعة، جّراء تحول العمالء إلى استخدام وسائل الدفع الرقمية على خلفية زيادة معدالت 

 استخدام شبكة االنترنت وأجهزة الهواتف الذكية.

 تطورات األداء المالي

 

34.4

54.5

1H-2020 1H-2021

(مليار جنيه)إجمالي المدفوعات 

ىجمالي المدفوعات 

530 564

1H-2020 1H-2021

(مليون)عدد المعامالت 

94.5

166.5168.5

232.6

نقاط البيع المؤهلة لقبول
الكروت البنكية

نقاط البيع 

(باأللف)نقاط البيع 

1H-2020 1H-2021
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مليون جنيه خالل النصووووووف األول من عام  742.5بلغ إجمالي إيرادات شووووووركة فوري  ▪

الفترة من نفس مليون جنيه خالل  549.3% مقابل 35.2سووووونوية قدرها ، بزيادة 2021

ة ( وحلول سووولسووولADPالعام الماضوووي. فقد تضووواعف نمو المدفوعات الرقمية البديلة )

التوريد، في حين اقترب نمو إيرادات الخدمات األخرى من الضووووووعف بخالف اإلمداد و

حققت زيادة سووونوية أكثر من الخدمات المصووورفية وحلول التمويل متناهي الصوووغر التي 

 393.5الشووووووركة إجمالي إيرادات بلغ  2021الربع الثاني من عام خالل الضووووووعف. و

الفترة نفس مليون جنيه خالل  291.3% مقابل 35.1قدرها مليون جنيه، بزيادة سووونوية 

 .السابقمن العام 

عام من  خالل النصف األولملحوًظا إيرادات قطاع الخدمات المصرفية ارتفاًعا سجلت  ▪

العووام % خالل النصووووووف األول من 13.1مقووابوول  %21.3حيووث قفزت إلى ، 2021

% 5.4ع مسوواهمة خدمات التمويل متناهي الصووغر من اارتفوذلك على خلفية ، الماضووي

خالل النصوووف األول من  تنويع مصاااادر اايرادات%. وقد نجحت الشوووركة في 8.3إلى 

التي تقدمها فوري ارتفاًعا ملحوظًا الخدمات األخرى إيرادات حيث سجلت ، 2021عام 

إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة تراجع ومن ثم  ،2021خالل النصوف األول من عام 

(ADP إلى )نفس % خالل 75.1مقابل  2021% خالل النصوووووف األول من عام 62.7

 .الفترة من العام الماضي

، بزيادة 2021النصووووووف األول من عام خالل مليون جنيه  415.2سووووووجل مجمل الربح  ▪

الفترة من العام الماضووووي. نفس مليون جنيه خالل  296.7٪ مقابل 39.9قدرها سوووونوية 

٪ 54.0مقابل  2021٪ في النصف األول من عام 55.9وارتفع هامش مجمل الربح إلى 

وكفاءة  اإليراداتخالل نفس الفترة من العام الماضوووي. ويرجع ذلك النمو إلى تضووواعف 

يل من إد فةخالل ارة عموالت التحصوووووو مل بلغ و. القنوات المختل ربح خالل الربع المج

٪، وصوووواحب ذلك ارتفاع هامش 37.8قدرها بزيادة سوووونوية مليون جنيه  221.0الثاني 

 نفس الفترة.خالل ٪ 56.2نقطة مئوية ليسجل  1.1الربح اإلجمالي بواقع 

ئد واإلهالك واالسووووتهالك إلى ارتفعت األرباح التشووووغيلية قبل خصووووم الضوووورائب والفوا ▪

% مقابل 50.2بزيادة سووونوية  2021مليون جنيه خالل النصوووف األول من عام  229.7

تشووغيلية الرباح األهامش بلغ الفترة من العام الماضووي. وخالل نفس مليون جنيه  152.9

% خالل النصووف األول من 30.9قبل خصووم الضوورائب والفوائد واإلهالك واالسووتهالك 

بل  2021عام  قا ماضووووووي. و %27.8م عام ال لك عكس يخالل نفس الفترة من ال النمو ذ

مردود اسووتراتيجية تنويع مصووادر اإليرادات التي تتبناها الشووركة وأثرها اإليجابي على 

رغم زيادة وذلك ، أنشطة الشركةمختلف التكامل بين تحقيق وخفض التكاليف التشغيلية 

تسببببريع وتيرة نمو أعمال ب دف  التسببببويقأنشببببطة الكفاءات واسببببتقطاو اإلنفاق على 

وفي ظل الجهود التي تبذلها فوري لتنمية فريق العمل الذي يضووم مجموعة من . الشببركة

على أن يلقى ذلك بظالله تتوقع الشووووووركة أفضووووووول الكفاءات وتعزيز اإلدارة التنفيذية، 

في  سووووف تسووواهمهذه االسوووتثمارات غير أن ، على المدى القصوووير يةتكاليف التشوووغيلال

مصووووادر  عيونتتنفيذ اسووووتراتيجية و ةقوي نمومعدالت تحقيق تعزيز قدرة الشووووركة على 

بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب من ناحية أخرى، و .اإليرادات التي تتبناها

ئد واإلهالك واالسووووووتهالك  يه  110والفوا عام خالل مليون جن ثاني من   2021الربع ال

% مقابل 28.0إلى تشووووووغيلية الرباح األهامش ول مع وصوووووو%، 31.6بزيادة سوووووونوية 

 نفس الفترة من العام الماضي. خالل % 28.8

مليون جنيه خالل النصف  113.3سجل صافي الربح المعدل )بعد خصم حقوق األقلية(  ▪

نفس خالل مليون جنيه  70.5% مقابل 60.8قدرها زيادة سونوية ب 2021األول من عام 

% خالل 12.8% مقابل 15.3الفترة من العام الماضي. وارتفع هامش صافي الربح إلى 

نفس الفترة من العام الماضوووووي. وبلغ صوووووافي الربح المعدل )بعد خصوووووم حقوق األقلية( 

%، 6.0قدره سووووونوي وهو تراجع  2021من عام خالل الربع الثاني مليون جنيه  37.2

صروفات التأثير  ويرجع ذلك إلى والتي بلغت تحفيز وإثابة الموظفين متعلقة ببرنامج الم

549
743

1H-2020 1H-2021

(مليون جنيه)إجمالي اإليرادات 

296.7

415.2

54.0% 55.9%

1H-2020 1H-2021

(مليون جنيه)مجمل الربح 

مجمل الرب  هامش مجمل الرب 

152.9
229.7

27.8% 30.9%

1H-2020 1H-2021

ائب األرباح التشغيلية قبل خصم الضر
والفوائد واإلهالك واالستهالك

د األرباح التش يلية قبل خصم الضرائو والفوائ
واإلهالك واالست الك

فوائد هامش األرباح التش يلية قبل خصم الضرائو وال
واإلهالك واالست الك

70.5 113.3

12.8% 15.3%

1H-2020 1H-2021

ة صافي الربح بعد خصم حقوق األقلي
(مليون جنيه)

صافي الرب  بعد حقوق األقلية

هامش صافي الرب 
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 اإليرادات حسب القطاع

 

 

 
 

 

يه  2.8، فضوووووواًل عن مصووووووروفات غير متكررة بقيمة مليون جنيه 10.4 تم مليون جن

خالل الربع الثاني من عام  االكتتاب في أسووووهم زيادة رأس مال الشووووركة توجيهها لعملية

ي من العام الربع الثان% خالل 13.6مقابل  ،%9.4بلغ هامش صووووووافي الربح . و2021

 .الماضي

 

 نظرة عامة على أداء القطاعات

 قطاع المدفوعات الرقمية البديلة

مليون جنيه خالل النصف األول  465.4إلى  المدفوعات الرقمية البديلةارتفعت إيرادات  ▪

مليون جنيه خالل نفس  412.6مقابل  ،%12.8وهو نمو سنوي بمعدل  2021من عام 

مليون جنيه خالل الربع الثاني  242.8بلغت إيرادات القطاع والعام السابق.  من الفترة

مليون جنيه خالل نفس  213.7، مقابل %13.6من العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها 

 . العام السابقمن الفترة 

وعلى الرغم من أن قطاع المدفوعات الرقمية البديلة يساهم بالحصة األكبر في إجمالي  ▪

% 62.7 إلىإيرادات اهمته في إجمالي اإليرادات قد انخفضت إيرادات فوري، إال أن مس

% خالل نفس الفترة من العام السابق. 75.1مقابل  ،2021خالل النصف األول من عام 

إيرادات فوري  نمو% من إجمالي 27.3إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية البديلة ومثلت 

تحويل اح فوري في مواصلة نجحيث يعكس ذلك خالل النصف األول من العام الحالي، 

ام متكامل يدمج ظإلى نة من التركيز على المدفوعات الرقمية البديلها نموذج أعمال

 مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة.

 

 الخدمات المصرفية

وقد . اتفاقيات وكالة مع البنوك ببموجتقدم فوري باقة متنوعة من الخدمات المصرفية  ▪

مليون  158.5% لتبلغ 121.0 بنسبة سنوية قطاع الخدمات المصرفيةارتفعت إيرادات 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من  71.7، مقابل 2021جنيه خالل النصف األول من عام 

مليون جنيه خالل الربع الثاني من العام  87.2قطاع البلغت إيرادات كما العام السابق. 

مليون جنيه خالل نفس الفترة العام  43.9مقابل  ،%98.6الجاري، بزيادة سنوية قدرها 

 السابق.

o  ارتفاع حجم المعامالت إلى نمو إيرادات القطاع خالل هذه الفترة ويرجع

مليون جنيه خالل النصف  62.7شبكة فوري، لتسجل إيرادات بقيمة بالمقبولة 

بفضل وصول % 266.1، وهو نمو سنوي بمعدل 2021األول من عام 

مليار جنيه خالل نفس الفترة،  4.8المقبولة إلى  إجمالي قيمة المدفوعات

مدفوعة خالل نفس الفترة من العام الحالي،  ٪263.2بزيادة سنوية قدرها 

وما  Fawry's Merchant Aggregatorباإلقبال المتزايد على منصة 

في شبكة عدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات تبعه من زيادة سريعة في 

 .ابعة لفوريالبيع بالتجزئة الت

o  لنتائج  ظالملحوالنمو كما تعكس النتائج القوية لقطاع الخدمات المصرفية

مليون جنيه  95.7 أنشطة الوكالة المصرفية، حيث سجلت إيرادات بقيمة

%، 75.5، بزيادة سنوية مقدارها 2021خالل النصف األول من عام 

 14.7٪ إلى 106.7ارتفاع إجمالي قيمة المدفوعات بمعدل سنوي مصحوبًا 

 مليار جنيه خالل نفس الفترة.

% من إجمالي إيرادات الشركة خالل 21.3مثلت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية  ▪

ساهم قطاع الخدمات وي، %13.1، وهو نمو سنوي بمعدل 2021النصف األول من عام 

المدفوعات 
الرقمية 
, البديلة
62.7%

,  الخدمات المصرفية
21.3%

,  التمويل متناهي الصغر
8.3%

%5.9, سالسل التوريدات

%0.3, الوالء

%0.2, فوري للوساطة المالية

%1.3, أخرى

412.6

465.4

1H-2020 1H-2021

إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة 
(مليون جنيه)

71.7

158.5

1H-2020 1H-2021

إيرادات الخدمات المصرفية
(مليون جنيه)

 2021النصف األول 
مليون جنيه 743  
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المصرفية بالحصة األكبر من نمو إجمالي اإليرادات خالل هذه الفترة، حيث شكلت 

 .2021إيرادات الشركة خالل النصف األول من عام  نموإجمالي % من 44.9اهمته مس

 قطاع التمويل متناهي الصغر

تقوم فوري بصوووورف قروت التمويل متناهي الصووووغر لتجار التجزئة بشووووبكة المتاجر  •

 (POS) التابعة، وذلك مع تقديم التسوووووهيالت االئتمانية مباشووووورة من خالل نقاط البيع

وتخصوووويصووووها باسووووتخدام الوسووووائل الرقمية تحت بند مدفوعات الموردين. وعلى هذه 

% 107.5بمعدل سنوي قطاع التمويل متناهي الصغر الخلفية، ارتفع إجمالي إيرادات 

مليون جنيه  29.6مقابل  2021النصووووف األول من عام خالل مليون جنيه  61.4ليبلغ 

 مليون جنيه 33.6إلى القطاع يرادات كما ارتفعت إ. 2020في النصووف األول من عام 

مليون  13.8، مقابل %143.2سنوية قدرها ، بزيادة 2021خالل الربع الثاني من عام 

  .العام السابقخالل نفس الفترة من جنيه 

خالل مليون جنيه  340محفظة فوري للتمويل متناهي الصوووووغر بالقروت إجمالي  بلغ •

ألف عميل بن اية.  17.5ا يقرو من ، وذلك لصببببال  م2021النصووووف األول من عام 

ويبلغ ىجمالي عدد الطلبات اإللكترونية التي تتلقاها الشببببببركة للحصببببببول على تمويل 

  .خالل نفس الفترةألف طلو يومياً  1.5حوالي 

يد  خر،  • مت وعلى صووووووع ناهي قا طاع التمويل مت مان في ق فوري بزيادة حدود االئت

التوسعات الطموحة التي تتبناها الشركة فضاًل عن خطط ألف جنيه،  200الصغر إلى 

إلى جانب تعزيز الكفاءة ، في منطقة صووووووعيد مصوووووور التي تحظى بمقومات نمو واعدة

لبدء عملية الحصوووول على داخلي نظام بدنشووواء فوري كما قامت تلبية متطلبات النمو. ل

زيادة سووورعة صووورف بكفاءة وبالتالي  اتاتخاذ القراريسووواهم في القروت، والذي سووو

 ت.روالق

النصوووف خالل  للشوووركةإجمالي اإليرادات المجمعة % من 8.3إيرادات القطاع ومثلت  •

قطاع يعد . من العام السوووووووابق نفس الفترةخالل % 5.4مقابل ، 2021األول من عام 

خالل النصووووف إيرادات الشووووركة التمويل متناهي الصووووغر ثالث أكبر مسوووواهم في نمو 

، والمدفوعات الرقمية البديلةلمصوووووورفية بعد قطاعي الخدمات ا 2021األول من عام 

 الفترة.خالل هذه اإليرادات المجمعة  نمو % من16.5وذلك بنسبة 

 حلول سلسلة اامداد والتوريد

تقوم فوري بتقديم حلول سوولسوولة اإلمداد والتوريد، إلى جانب تنفيذ المعامالت الخاصووة  •

بوالشووووووركوات ومودفوعوات التجوار إلى الموردين بواالعتمواد على الحلول الرقميوة عبر 

توظيف التداخل الكبير بين شوووووبكة البيع بالتجزئة والقاعدة التجارية لشوووووركات السووووولع 

النصوووووف األول من خالل مليون جنيه  44.1لقطاع إيرادات ابلغت االسوووووتهالكية. وقد 

مليون جنيه في النصووووووف  29.1، مقابل %51.4وهو نمو سوووووونوي بمعدل  2021عام 

مع متزايودًا بوالتزامن القطواع نمًوا ذلوك . ومن المتوقع أن يحقق 2020األول من عوام 

ا فيروس كوروناألنشووووطة التجارية إلى طبيعتها مرة أخرى عقب زوال تداعيات عودة 

 من إجمالي% 5.9مثلت قطاع الإيرادات على السوووووووق وانحسوووووووار أثرها، علًما بأن 

 الفترةنفس % خالل 5.3، مقابل 2021من عام النصووف األول إيرادات الشووركة خالل 

. % في معدل نمو إيرادات الشووركة7.7، فضوواًل عن مسوواهمته بنسووبة العام السووابقمن 

ثاني من عام  مليون جنيه 23.8وبلغت إيرادات القطاع  ، بزيادة 2021خالل الربع ال

 .2020الربع الثاني من عام خالل مليون جنيه  16.4مقابل  ،%44.9قدرها 

 – نهاية البيان –
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اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري  

 تقرير نتائج األعمال
2120 يوما 03المنتهية في عن الفترة المالية   

1202أغسطس  16  

، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات اإللكترونية لخدمة 2008تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية عام 
دم تقجميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الماليين من المصريين. كما 

ذج الشركة الخدمات الرقمية األخرى مثل التذاكر اإللكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات األخرى. ومن خالل نمو

ية العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات اإللكترونية من خالل المواقع اإللكترون
مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه  34.0 والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة أكثر من 

 بنًكا، وكذلك تطبيق الهاتف المحمول. 36ألف وكيل وشبكة بنوك تضم  232.6مليون معاملة يوميًا من خالل أكثر من  3
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 مساعد أول عالقات المستثمرين
 آسر مختار

aser.mokhtar@fawry.com 
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