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 2021ديسمبر  31المنتهية في المالية  الفترةتعلن نتائج  فوري
 

قطاع والنمو الملحوظ بيرادات جني ثمار استراتيجية تنويع مصادر اإلتنجح في تحقيق نتائج قوية حيث تمكنت من الشركة 
 واإلنجازات التي حققها قطاع التمويل متناهي الصغرالخدمات المصرفية 

 

  2021لعام المؤشرات الرئيسية 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022أبريل  20ي القاهرة ف

 

عن نتائجها  –في مصر الرقمية والخدمات التمويلية في حلول الدفع اإللكتروني شركة رائدة وهي  –( FWRY.CA اليوم شركة فوري )كود البورصة أعلنت

وهو نمو سنوي بمعدل ، 2021مليار جنيه خالل عام  1.658حيث بلغت اإليرادات ، 2021ديسمبر  31في المنتهية الفترة المالية عن  المجمعةالمالية 

وارتفع صافي الربح وهو ما انعكس في ارتفاع كالً من هامش مجمل الربح واألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك. %، 34.3

 177.2ا ارتفع صافي الربح إلى ، بينم%11.2، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 2021عام مليون جنيه خالل  186% ليبلغ 13.2بنسبة المعدل 

 . مليون جنيه
 

 بيان األرباح والخسائرملخص 

 )مليون جنيه(
 األخي  الرب  ع 
2020 

األخي  الرب  ع 
2021 

 التغيي  % 2021عام  2020عام  التغيي  %

 % 34 1,658,157 1,234,563 %37 467,323 341,842 إجمالي اإليرادات
 %9 985,300 901,700 %6 261,621 246,400 المدفوعات الرقمية البديلة

 %135 411,015 174,600 %172 134,222 49,300 الخدمات المرصفية

 %254 167,194 47,272 %278 51,793 13,709 قبول المدفوعات            

 %92 243,821 127,329 %132 82,430 35,591 الوكالة المرصفية           

 %89 136,935 72,300 %67 39,912 23,900 التمويل متناهي الصغر 

 %42 98,354 69,100 %32 26,044 19,800 حلول سلسلة اإلمداد والتوريد

 أنشطة أخرى
 

2,442 5,525 126% 16,863 26,553 58% 

 %40 932,263 667,897 %44 259,252 180,076 مجمل الرب  ح

  %56.2 %54.1  %55.5 %52.7 هامش مجمل الرب  ح

ائ األرباح التشغيلية والفوائد  بقبل خصم الضر
 1واإلهالك واالستهالك

127,521 129,982 2% 381,706 494,103 29% 

ائهامش   باألرباح التشغيلية قبل خصم الرصر
 والفوائد واإلهالك واالستهالك

37.3% 27.8%  30.9% 29.8%  

ي الرب  ح قبل خصم حقوق األقلي
ر
 %8 242,122 223,564 %38- 48,383 78,346  ةصاف

 مجمل الربح

 مليون جنيه 932
 % 56.2هامش  /% 39.6نمو سنوي ▲

 اإليرادات

 جنيه مليار 1.66
  %34.3نمو سنوي  ▲

 

 المعدل الربحصافي 

 مليون جنيه 186
 %11.2هامش  /% 13.2 نمو سنوي▲ 

قبل الفوائد والضغغغغغرائ   التشغغغغغ يليةاألرباح 

 ستهالكواإلهالك واال

 مليون جنيه 494
 %29.8% / هامش 29.5 نمو سنوي ▲

 إجمالي المدفوعات

 مليار جنيه 131
 % 61.5نمو سنوي  ▲

 عدد المعامالت

 معاملة  ارملي 1.16
  % 4.6 نمو سنوي ▲
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وفقًا  يةتشغغغيلالرباح األاألرباح التشغغغيلية قبل خصغغم الضغغرائب والفوائد واإلهالك واالسغغتهالك على أنها بتعريف الشغغركة تقوم  –األرباح التشغغغيلية قبل خصغغم الضغغرائب والفوائد واإلهالك واالسغغتهالك  .1

وفقًا لمعايير المحاسغغبة ربح الفي صغغافي  المدرجالمتعلقة ببرنامج تحفيز وإثابة الموظفين مصغغروفات رير النقدية ال)ب(  ،، والمخصغغصغغاتاإلهالك، باسغغتانا ) )أ( االسغغتهالك، ولمعايير المحاسغغبة المصغغرية

 .وبعض التكاليف األخرى رير التشغيلية ،)هـ( رسوم التأجير ،)د( الضرائب ،رير المتعلق بدورة التشغيل ةالفائدمصروفات )ج(  المصرية،

 
 المدرجالمتعلقة ببرنامج تحفيز وإثابة الموظفين مصروفات رير النقدية ال)ب(  ،رير المتكررةالبنود باستانا ) )أ( وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ربح المعدل الصافي تم إدراج  –صافي الربح المعدل . 2

 .وفقًا لمعايير المحاسبة المصريةربح الفي صافي 

 

 والتشغيلية المؤشرات المالية

)بخالف ، حيث حققت جميع القطاعات وهو ما ساهم في زيادة معدالت الربحيةتنويع مصادر اإليرادات لالناجحة  تهااستراتيجيتنفيذ واصلت الشركة  •

 قطاع الخدمات المصرفية.وذلك بقيادة ، "( نمًوا ملحوًظا باإليرادات على أساس سنويADPقطاع المدفوعات الرقمية البديلة "

بأكار من الضعف لتتجاوز قيمة القروض التي  صغرمتناهي العائدات التمويل ارتفعت النمو، حيث تحقيق الخدمات المالية واصل قطاع  •

حيث تتطلع إلى إطالق في الخدمات المالية  ةاالستراتيجي اتهاتواصل الشركة توسعكما . حاجز المليار جنيه منذ تأسيسهبصرفها قام القطاع 

 .لنصف الااني من العام الجاريخالل ا ستهالكيالتمويل اإلأنشطة 

ررم األرباح قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك على صعيد كل من مجمل الربح ووتيرة النمو القوية نجحت الشركة في الحفاظ على  •

حيث ساهم النمو القوي في اإليرادات  ،قيام الشركة بتكايف المصروفات على أنشطة التسويق وقطاع الموارد البشرية في إطار خطتها لتعزيز النمو

 .في تعزيز مستويات الربحية

 

 كلمة الرئيس التنفيذي
ا االستراتيجية، مدفوعة هأهدافتنفيذ على صعيد تقدم ملموس إحراز شركة فوري، حيث نجحت الشركة في في أداء نقطة تحول بمثابة  2021كان عام لقد 

ثالثة عشغغغغغر عاًما. كما نجحت وذلك تتويًجا لمسغغغغغيرتها الممتدة على مدار جديدة اللخدمات المزيد من ابنتائجها المالية والتشغغغغغ يلية القوية، إلى جان  طر  
واصغغلت  2021في عام ف ،حول الر مي في مصغغرالتالرائدة في السغغوا المصغغري بفدغغل  درتها على  يادة دفة خ مكانتها يالشغغركة عاًما تلو ارخر في ترسغغ

لمسغغغتهلكين مسغغغتدامة ل يمة خلق في التي تنفرد بها الشغغغركة السغغغو ية تعظيم االسغغغتفادة من المقومات فرص والعديد من الاسغغغتكشغغغا  جهودها في الشغغغركة 
 .على حد سواء والشركات

 
ألقت بظاللها على التحديات االسغغغغغتثنائية التي نجحت في مواجهة اإلنجازات التي حققتها خالل العام المادغغغغغي، حيث من البناء على الشغغغغغركة و د تمكنت 

% خالل 34.3اإليرادات بمعدل سنوي نمو في ذلك انعكس  د  وية. وتش يلية وق نتائج مالية يتحقو( 19 –)كوفيد المصري بسب  انتشار جائحة السوا 

وارتفع %، 29.5بمعدل سنوي األربا  التش يلية  بل خصم الدرائ  والفوائد واإلهالك واالستهالك مصحوبًا بنمو يار جنيه، مل 1.66لتسجل  2021عام 

ببرنامج تحفيز وإثابة المتعلقة ، وهو صغغغغافي الربح مخصغغغغوًما منه البنود كير المتكررة والمصغغغغروفات كير النقدية %13.2بنسغغغغبة  الربح المعدلصغغغغافي 

 الموظفين.
 

، حيث بدأت مرحلة التش يل التجريبي لمئات من 2021تنويع مصادر اإليرادات خالل عام الشركة من مواصلة تنفيذ استراتيجية  تتمكنومن جان  آخر، 

% خالل العام السابق. 14.1مقابل ، %24.8  طاع الخدمات المصرفية من إجمالي إيرادات الشركةت مساهمة ، بل 2021 الخدمات الجديدة. وبنهاية عام

حجم شغغغغغهد حجم المدفوعات المقبولة بشغغغغغبكة فوري، حيث بارتفاع اإليرادات مدفوًعا دعم نمو األداء القوي لقطاع الخدمات المصغغغغغرفية في ذلك أثمر و د 
حجم التحسغغغغغغن الملحوظ في يرادات على خلفية مليار جنيه خالل العام. ويأتي النمو في اإل 13.1أربعة أدغغغغغغعا  ليبل  نمًوا بأكثر من المدفوعات المقبولة 

، حيث ستتيح بشبكة فوري التجار المؤهلين لقبول المدفوعاتعدد المعامالت عبر بوابة الدفع اإللكتروني الخاصة بالشركة إلى جان  التوسع المستمر في 
 المعامالت.تنفيذ  ليسهساهم في تالطلبات المسبقة بما يتقديم منصة فوري لحلول شركات السلع االستهالكية 

 
من خالل  استخدامها  در اإلمكان، سواءً تبسيط وعبر تسهيل الوصول إليها تشجيع استخدام  نوات الدفع اإللكتروني إلى الشركة من ناحية أخرى، تتطلع و
حيث بل  ، MyFawry، أو جذ  المزيد من المسغتخدمين لتطبيق «فوري بلس»شغبكة نقاط الدفع على مسغتوى البالد، أو التوسغع في فروع بنطاا توسغع ال

، بدأ العد التنازلي باإلدغغغغغغغافة إلى ذلكخالل العام السغغغغغغغابق. مرة مليون  1.7، مقابل 2021بنهاية مرة مليون  5من ما يقر   هإجمالي عدد مرات تحميل

ي الرب  ح بعد خصم حقوق األقلي
ر
 %5- 177,178 186,234 %59- 27,788 67,004  ةصاف

ي الرب  ح هامش 
ر
  %10.7 %15.1  %5.9 %19.6 صاف
ي الرب  ح

ر
 %13 186,379 164,605 %21- 40,298 50,753  2ةبعد خصم حقوق األقلي المعدل صاف

ي الرب  ح هامش 
ر
  %11.2 %13.3  %8.6 %14.8 المعدلصاف
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إلطالا بطا ة دفع متكاملة تتيح خدمات متميزة للتعامل بين األفراد، األمثل تو يت الراهنة هي ال، حيث تعد المرحلة ينللمسغغغغغتهلك MyFawryبطا ة  لتقديم

 .إطالا البنك المركزي المصري لشبكة المدفوعات اللحظيةخاصة مع 
 
حاجز  2021عام القروض التي  ام بصغغغرفها على مدار حيث تجاوز حجم في تحقيق إنجاز جديد  طاع التمويل متناهي الصغغغ ر نجح ، آخرعلى صغغغعيد و

، شهد نقلة نوعية على صعيد نمو محفظة التمويالت الخاصة بالشركة 2021عام . جدير بالذكر أن 2018تأسيسه عام المليار جنيه وذلك للمرة األولى منذ 

سغغغلسغغغلة اإلمداد  ات، بما في ذلك ادغغغطرابالدوليةو ةالمحلي ية على السغغغاحتيناال تصغغغاداألنشغغغطة ( على 19 –وذلك ركم اسغغغتمرار تداعيات جائحة )كوفيد 

 والتوريد وارتفاع معدالت التدخم. 
 

نحو تحقيق الشغغغمول  ةالوطنيتعزيز الجهود في همت وفي هذا اإلطار، يسغغغرنا أن نرى األثر اإليجابي ألنشغغغطة التمويل متناهي الصغغغ ر بالشغغغركة التي سغغغا
المشروعات معقولة بأسعار المتاحة ساعد الخدمات المالية ت، حيث اإللكترونيةالقنوات من خالل الخدمات المالية التحول الر مي عبر إتاحة تعزيز المالي و

، وهو ما ينعكس بدوره اتاالستثمارمن  دخ المزيدعلى النمو و –المسئولة عن توظي  الجزء األكبر من القوة العاملة في مصر  –الص يرة والمتوسطة 
 .ة في مصرالشامل ةاال تصاديالتنمية على زيادة فرص العمل ودعم 

 
طر  با ة متكاملة من حلول "الشغراء ارن والدفع وذلك من خالل في  طاع التمويل متناهي الصغ ر ذي حققته الشغركة النجا  الوإننا نتطلع إلى البناء على 

أسرع  طاعات الخدمات المالية نمًوا في مصر واحد من عالمتها الرائدة لتسهيل الوصول إلى الشركة والتي تنفرد بها مكانة ن من المستفيدي BNPLالحقًا" 

 شرائح جديدة من المستهلكين. ها لإتاحة خدماتترسيخ عالمتها التجارية ول
 
سغغتحواذ باال 2021 امت الشغغركة خالل عام أن االسغغتثمار هو إحدى الركائز األسغغاسغغية السغغتراتيجية النمو الخاصغغة بفوري، من منطلق عقيدتنا الراسغغخة بو

وتأتي هذه . المنيوز، أحد أكبر المنصات الرائدة في سوا توصيل الطعام في مصر، ومنصة التجارة االجتماعية، بريموركل من على حصص األ لية في 
، سغغغعيًا لتعزيز سغغغبل التعاون هذه الشغغغركات الناجحة مثل المنيوز وبريمورر جهود فوري المبذولة إل امة شغغغراكات اسغغغتراتيجية مع االسغغغتثمارات في إطا

التوسع بقاعدة ستثمارات في تساهم هذه االتو ع أن الم نم. والمشترك وتحقيق مستهد  الشركة نحو تطوير ودعم النظام البيئي الر مي المتنامي في مصر
مجموعة كبيرة من المسغغتفيدين من شغغبكة فوري وكذلك العمالء والمسغغتثمرين، وذلك من على اإليجابي  همردودوهو ما سغغينعكس شغغبكة التجار، وعمالئنا 

ة التجار طاعي مثل الواعدة في القطاعات التوسغغغغع بأنشغغغغطة الشغغغغركة في مجال الخدمات الر مية واالسغغغغتحواذ على المزيد من الحصغغغغص السغغغغو ية خالل 
لربط التجارة في مصغغغغر ر مية وهي أحدث منصغغغغة  ،«رودرز»تو يع شغغغغراكة لتأسغغغغيس منصغغغغة ب فوريكما  امت  اإللكترونية واألكذية والمشغغغغروبات.

بتطوير عملياتها بمختل   باإلشتراك بشكل مباشر امن خاللهفوري تقوم االستثمارات التي سأولى من ، حيث تعد هذه المنصة اإللكترونية بمندوبي الشحن
 العمليات، ومرا بة الجودة والمبيعات.ك طتهاو أنش مراحلها

 
، «alsoug.com -سوا السودان »منصة مع الناجحة شراكتها ، أعلنت فوري عن بدء 2021خالل عام شركة على صعيد اإلنجازات التي أحرزتها الو

، أول استثمارات فوري خارج السوا المصريهذه الشراكة تمثل و. االبتكار التكنولوجي بالسودانأبرز المشروعات االستثمارية الواعدة الرائدة في مجال 
ز الكيانات يأتي في إطار خططها االسغغغغتثمارية المعلنة الهادفة إلى تعظيم االسغغغغتفادة من األسغغغغس التكنولوجية القوية التي تنفرد بها وشغغغغراكتها مع أبرحيث 

ستثمار هذه الخطوة بشكل كبير في وسو  تساهم  اتها إلى األسواا الخارجية التي ال تحظى بت طية تكنولوجيا الخدمات المالية.الواعدة من أجل التوسع با
لذي يتميز التوسغغع ببصغغمة فوري على مسغغتوى القارة اإلفريقية، وإتاحة الفرصغغة أمامها لنقل تجربتها الناجحة في السغغوا المصغغري، إلى جواره السغغوداني ا

 من رواد األعمال الموهوبين. العديدبيذخر بإمكانيات وفرص واعدة عبر  طاعات متنوعة، ويحظى با تصاد جذا  
 

رسغغم خارطة األنشغغطة التجارية و يادة على الشغغركة ، وهو ما عزز ثقتنا في  درة 2021في إحراز العديد من اإلنجازات خالل عام فوري نجحت وختاًما، 

 نموالموظفين بالمناصغغ  اإلدارية لدعم مسغغيرة الكوادر وتمكين مجموعة جديدة من أكفأ اسغغتقطا  شغغركة إلى . وتتطلع الدفة التحول في السغغوا المصغغري
وجهة جديدة لجذ  الشركات والمستهلكين المصريين، مما سيعزز مكانتنا كالخدمات المنتجات وطر  ال ةواصلفداًل عن م، المقبلةسنوات الخالل الشركة 

 لتحول الر مي.يسعون إلى المساهمة في الجهود الوطنية لمفدلة للعمالء والشركاء ممن 
 
 

 صبري أشرف مهندس
 الرئيس التنفيذي
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 تطورات األداء التشغيلي

 التغيير % 2021عام  2020عام  المؤشرات التشغيلية

 %39.7 40.5 29.0 الشبكة )بالمليون( عدد المستخدمين النشطين على

 %17.6 268.5 228.3 نقاط البيع )باأللف(إجمالي عدد 

 %31.9 186.3 141.3 نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكية )باأللف(

 %9.1 36 33 البنوك المتعاقدة مع الشركة

 myFawry 1,768.7 4,968.7 180.9%عدد مرات تحميل تطبيق 

 %37.8 1,634 1,186 الخدمات المقدمةعدد 

 %4.6 1,157.5 1,106.1 عدد المعامالت )بالمليون(

 %37.3 52.4 38.1 )بالمليون(محفظة الهاتف المحمول عدد معامالت 

 %94.9 39,872.1 20,455.0 (جم )مليونمحفظة الهاتف المحمول معامالت قيمة 

 %61.5 130,850.2 81,037.0 إجمالي المدفوعات )مليار جنيه(

 

إجمالي قيمة  ارتفع، حيث 2021خالل عام  على صعيد المدفوعاتعلى معدل النمو السريع فوري افظت ح

 .مليار جنيه خالل العام السابق 81.0مقابل ، مليار جنيه 130.9ليبلغ % 61.5سنوي  بمعدل المدفوعات
 

، بزيادة 2021عام  معاملة خاللمليار  1.158 التي تم تنفيذهاعدد المعامالت بلغ إجمالي  ▪

 .2020عام معاملة خالل مليار  1.106 مقابل، %4.6سنوية قدرها 

ألف نقطة بيع خالل عام  268.5ليصل إلى  %17.6 بمعدل سنوي نقاط البيعارتفع عدد  ▪

مردود ، حيث يعكس ذلك 2020نقطة بيع خالل عام ألف  228.3ن ، صعودًا م2021

 تقنيات نقاط البيع.ب ، وتزويد شركائهابشبكة التجار بها الشركة ات القوية التي تقومتوسعال

 %31.9 ةسنويي بنسبة بشبكة فور نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكيةارتفع عدد  ▪

عام  خاللألف نقطة بيع  141.3ل ، مقاب2021ألف نقطة بيع خالل عام  186.3إلى 

البنكية دوًرا حيويًا في تمكين التجار . وتلعب نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت 2020

والشركات الصغيرة من قبول مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك الدفع عن 

 .يةاالئتمانالبطاقات طريق بطاقات الخصم المباشر و

، 2021مليون معاملة خالل عام  52.4 محفظة الهاتف المحمول معامالتبلغ إجمالي  ▪

. كما ارتفع 2020مليون معاملة خالل عام  38.1%، مقابل 37.3بزيادة سنوية قدرها 

مليار  39.9إلى  1%94.9بمعدل سنوي  محفظة الهاتف المحمول معامالتإجمالي قيمة 

 . 2021عام  جنيه خالل

% خالل 180.9بنسبة  my Fawryماي فوري ارتفع إجمالي عدد مرات تحميل تطبيق  ▪

مرة بنهاية العام السابق. ويتميز مليون  1.77مليون مرة، مقابل  4.97ليبلغ  2021عام 

التطبيق بتوفير واجهة موحدة للمستخدمين، يمكنهم من خاللها سداد جميع فواتير المرافق 

 وريرها من الخدمات. 
 2.2 على أساس سنوي my Fawryماي فوري معامالت تطبيق إجمالي قيمة بلغ  ▪

 1.2، مقابل 2021ديسمبر استنادًا إلى قيمة المدفوعات المسجلة في شهر  جنيهار ملي

ديسمبر وفقًا لقيمة مدفوعات التطبيق المسجلة بنهاية شهر جنيه على أساس سنوي ون ملي

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

وسائل الدفع الرقمية على خلفية زيادة معدالت المرتفعة، جّرا  تحول العمال  إلى استخدام 

 استخدام شبكة االنترنت وأجهزة الهواتف الذكية.

                                                 
 .والمش لينالبنكية محافظ المن  إجمالي المعامالت التي تمت معالجتها على شبكة فوريو يمة النتائج تعكس هذه  1

81

131

FY2020 FY2021

(مليار جنيه)إجمالي المدفوعات 

إجمالي المدفوعات 

1,106 1,158

FY2020 FY2021

(مليون)عدد المعامالت 

141.3

228.3

186.3

268.5

نقاط البيع المؤهلة لقبول
الكروت البنكية

نقاط البيع 

(باأللف)نقاط البيع 

FY2020 FY2021
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 تطورات األداء المالي

 

، بزيادة سغغغنوية 2021جنيه خالل عام مليار  1.658بلغ إجمالي إيرادات شغغغركة فوري  ▪

ي 1.235% مقابل 34.3قدرها  قد نفس جنيه خالل ار مل عام الماضغغغغغغي. ف الفترة من ال

نمو إجمالي اإليرادات بأكار من الضعف في قطاع الخدمات المصرفية  ةساهمارتفعت م

( ADPشهدت إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة )، و2021أشهر من عام  9خالل أول 

ما ، بين2021عام خالل أداً  قويًا حلول سغغلسغغلة اإلمداد والتوريد سغغجلت ونمًوا ملحوًظا 

 خالل نفس الفترة.  تقريبا ارتفعت إيرادات قطاع التمويل متناهي الصغر بمقدار الضعف

إجمالي إيرادات الشغغغغركة خالل من % 24.8إيرادات قطاع الخدمات المصغغغغرفية مالت  ▪

% خالل العام السغغغابق. وبلغت مسغغغاهمة قطاع التمويل متناهي 14.1، مقابل 2021عام 

. 2020عام % خالل 5.6مقابل  2021إجمالي اإليرادات خالل عام من % 8.3الصغر 

حيث سغغغغغغجلت ، 2021خالل عام  تنويع مصااااااادر اإليراداتوقد نجحت الشغغغغغغركة في 

ا إيرادات  ا ملحوظغغً ومن ثم  عغغام،الخالل الخغغدمغغات األخرى التي تقغغدمهغغا فوري ارتفغغاعغغً

ل % خال59.4( إلى ADPإيرادات المدفوعات الرقمية البديلة ) ت نسغغبة مسغغاهمةتراجع

 .2020عام % خالل 73.0مقابل  2021عام 

% 39.6، بزيادة سنوية مقدارها 2021مليون جنيه خالل عام  932 مجمل الربحسجل  ▪

% 56.2مليون جنيه خالل العام السغغغغغغابق. وارتفع هامش مجمل الربح إلى  668مقابل 

عام السغغغغغغغابق. 54.1مقابل  2021خالل عام  يرجع نمو مجمل الربح إلى و% خالل ال

إيرادات الشغغركة، وكفا ة إدارة عموالت التحصغغيل من خالل القنوات وتيرة نمو تفاع ار

 المختلفة. 

 494إلى  األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكارتفعت  ▪

مليون جنيه خالل  382% مقابل 29.5بزيادة سغغغغغغنوية  2021مليون جنيه خالل عام 

. وبلغ هامش األرباح التشغغغغيلية قبل خصغغغم الضغغغرائب والفوائد واإلهالك السغغغابقالعام 

ذلك عكس يو. السابق% خالل العام 30.9مقابل  2021% خالل عام 29.8واالستهالك 

مردود اسغغتراتيجية تنويع مصغغادر اإليرادات التي تتبناها الشغغركة وأثرها اإليجابي النمو 

وذلك ركم ، أنشغغطة الشغغركةمختلف مل بين التكاتحقيق وعلى خفض التكاليف التشغغغيلية 

زيادة اإلنفاا على استقطا  الكفاءات وأنشطة التسويق بهد  تسريع وتيرة نمو أعمال 

وفي ظل الجهود التي تبذلها فوري لتنمية فريق العمل الذي يضغغم مجموعة من . الشغغركة

على الله أن يلقى ذلك بظتتوقع الشغغغغغغركة أفضغغغغغغغل الكفا ات وتعزيز اإلدارة التنفيذية، 

سغغغوف تسغغغاهم في هذه االسغغغتامارات رير أن على المدى القصغغغير،  يةتكاليف التشغغغغيلال

مصغغغغادر  عيونتتنفيذ اسغغغغتراتيجية و ةقوي نمومعدالت تحقيق تعزيز قدرة الشغغغغركة على 

  .اإليرادات التي تتبناها

وهو  2021مليون جنيه خالل عام  177 صاااااافي الربح )بعد خصااااام حقو  األقلية(سغغغغغجل  ▪

. السغغغغغغابقمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  186% مقابل 4.8تراجع بمعدل سغغغغغغنوي 

 .السابق% خالل نفس الفترة من العام 15.1% مقابل 10.7وسجل هامش صافي الربح 

ستبعاد المصروفات رير المتكررة صافي الربح المعدل )بعد خصم حقو  األقلية( بلغ ▪ ، بعد ا

ية المتع قد كاليف رير الن كاليف رير والت بة الموظفين وريرها من الت ثا قة ببرنامج تحفيز وإ ل

 165% مقابل 13.2، وهو نمو سغغغنوي بمعدل 2021خالل عام مليون جنيه  186المتكررة، 

1,235
1,658

FY2020 FY2021

(مليون جنيه)إجمالي اإليرادات 

668

932

54.1% 56.2%

FY2020 FY2021

(مليون جنيه)مجمل الربح 

مجمل الربح هامش مجمل الربح

382
494

30.9% 29.8%

FY2020 FY2021

ائ  األرباح التش يلية قبل خصم الضر
والفوائد واإلهالك واالستهالك

وائد األربا  التش يلية  بل خصم الدرائ  والف
واإلهالك واالستهالك

هامش األربا  التش يلية  بل خصم الدرائ 
والفوائد واإلهالك واالستهالك
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 اإليرادات حسب القطاع

 

 

 
 

% مقابل 11.2، مصغغغحوبًا بوصغغغول هامش صغغغافي الربح إلى 2020مليون جنيه خالل عام 

 % خالل العام السابق. 13.3

 القطاعاتنظرة عامة على أداء 
 قطاع المدفوعات الرقمية البديلة

وهو  2021مليون جنيه خالل عام  985إلى  المدفوعات الرقمية البديلةارتفعت إيرادات  ▪

 مليون جنيه خالل العام السابق.  902مقابل  ،%9.3نمو سنوي بمعدل 

الي وعلى الررم من أن قطاع المدفوعات الرقمية البديلة يساهم بالحصة األكبر في إجم ▪

% خالل 59.4 إيرادات فوري، إال أن مساهمته في إجمالي اإليرادات قد انخفضت إلى

إيرادات قطاع المدفوعات النمو في  % خالل العام السابق. ومال73.0، مقابل 2021عام 

حيث يعكس ، 2021عام % من إجمالي نمو إيرادات فوري خالل 19.7الرقمية البديلة 

من التركيز على المدفوعات الرقمية ها أعمال تحويل نموذجنجاح فوري في مواصلة ذلك 

 ام متكامل يدمج مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة.ظإلى نة البديل
 

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

مليون جنيه  411% لتبلغ 135 ويةبنسبة سن قطاع الخدمات المصرفيةارتفعت إيرادات 

، مدفوًعا بالتحسن الملحوظ مليون جنيه خالل العام السابق 175، مقابل 2021خالل عام 

 . في أنشطة قبول المدفوعات والوكالة المصرفية
o  ويرجع نمو إيرادات القطاع خالل هذه الفترة إلى ارتفاع حجم المعامالت

مليون جنيه خالل عام  167المقبولة بشبكة فوري، لتسجل إيرادات بقيمة 

بفضل وصول إجمالي قيمة % 253.7، وهو نمو سنوي بمعدل 2021

مليار جنيه خالل نفس الفترة، بزيادة سنوية  13.1المدفوعات المقبولة إلى 

 Fawry'sمدفوعة باإلقبال المتزايد على منصة ، ٪309.8رها قد
Merchant Aggregator  وما تبعه من زيادة سريعة في عدد التجار

 .المؤهلين لقبول المدفوعات في شبكة البيع بالتجزئة التابعة لفوري
o  لنتائج  ظالملحوالنمو كما تعكس النتائج القوية لقطاع الخدمات المصرفية

مليون جنيه خالل  242 المصرفية، حيث سجلت إيرادات بقيمة أنشطة الوكالة

ارتفاع إجمالي قيمة %، مصحوبًا 91.5، بزيادة سنوية مقدارها 2021عام 

 .العام السابقمليار جنيه خالل  39.3٪ إلى 110.4المدفوعات بمعدل سنوي 
ل عام % من إجمالي إيرادات الشركة خال24.8مالت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية  ▪

%، ويساهم قطاع الخدمات المصرفية بالحصة 14.1، وهو نمو سنوي بمعدل 2021

% من 55.8، حيث شكلت مساهمته 2021عام األكبر من نمو إجمالي اإليرادات خالل 

 عام.الإجمالي نمو إيرادات الشركة خالل 
 قطاع التمويل متناهي الصغر

لتجار التجزئة بشغغغغبكة المتاجر تقوم فوري بصغغغغرف قروض التمويل متناهي الصغغغغغر  •

 (POS) التابعة، وذلك مع تقديم التسغغغغغغهيالت االئتمانية مباشغغغغغغرة من خالل نقاط البيع

وتخصغغغغيصغغغغها باسغغغغتخدام الوسغغغغائل الرقمية تحت بند مدفوعات الموردين. وعلى هذه 

% 89.4بمعدل سغغغنوي قطاع التمويل متناهي الصاااغر الخلفية، ارتفع إجمالي إيرادات 

 . 2020عام خالل مليون جنيه  72مقابل  2021عام خالل مليون جنيه  137ليبلغ 

بنهاية مليون جنيه  436محفظة فوري للتمويل متناهي الصغغغغغغر بالقروض إجمالي  بلغ •

مليون جنيه  512حيث بل  إجمالي  يمة التمويالت متناهية الصغغغ ر ، 2021ديسغغغمبر 

 .2021خالل عام 

من عام ديسغغغغغغغمبر  أل  عميل بنهاية 20.7ما يقر  من وبل  عدد عمالء الشغغغغغغغركة  •

. ويبل  إجمالي عدد الطلبات التي تتلقاها الشغغركة للحصغغول على تمويل حوالي 2021

165
186

13.3%
11.3%

FY2020 FY2021

صافي الربح المعدل بعد خصم حقوق
(مليون جنيه)األقلية 

صافي الربح بعد حقوا األ لية

هامش صافي الربح

المدفوعات 
الرقمية 
,  البديلة
, الخدمات المصرفية59.4%

24.8%

, التمويل متناهي الص ر
8.3%

%5.9, سالسل التوريدات

%0.2, الوالء

%0.3, فوري للوساطة التأمينية

%1.0, أخرى

902

985

FY2020 FY2021

إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة 
(مليون جنيه)

 2021عام 

 مليار جنيه 1.658



  

 

  

  2021ديسمبر  31الفترة المالية المنتهية في عن  تقرير نتائج األعمال - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية

 

 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال

 2021مبر ديس 31عن الفترة المالية المنتهية في 

 2022أبريل  20

 

 
 

 

ا أل  طلغغغ   2.3  ألف طلغغب منهغغا 1.6تلقي حوالي ، تم خالل نفس الفترةشغغغغغغغهريغغغً

 .إلكترونيًا

دارة عالقغغات العمال  إطالق برنغغامج متطور إلبغغفوري قغغامغغت وعلى صغغغغغغعيغغد  خر،  •

العمال  واالحتفاظ بهم تساهم في جذب المزيد من ومركز اتصال والتي من المتوقع أن 

 . متناهي الصغرفي قطاع التمويل وذلك في ظل خطط التوسع الطموحة 

لت  • طاع وما عة % من 8.3إيرادات الق كة إجمالي اإليرادات المجم عام خالل للشغغغغغغر

قطاع التمويل متناهي الصغغغغغغر ثالث يعد و. السغغغغغابق خالل العام% 5.9مقابل ، 2021

بعد قطاعي الخدمات المصرفية  2021خالل عام إيرادات الشركة أكبر مساهم في نمو 

خالل اإليرادات المجمعة نمو  % من15.3، وذلك بنسغغغغغغبة والمدفوعات الرقمية البديلة

 الفترة.هذه 

 حلول سلسلة اإلمداد والتوريد

تقوم فوري بتقديم حلول سغغلسغغلة اإلمداد والتوريد، إلى جانب تنفيذ المعامالت الخاصغغة  •

بغغالشغغغغغغركغغات ومغغدفوعغغات التجغغار إلى الموردين بغغاالعتمغغاد على الحلول الرقميغغة عبر 

توظيف التداخل الكبير بين شغغغغغبكة البيع بالتجزئة والقاعدة التجارية لشغغغغغركات السغغغغغلع 

وهو نمو  2021عام خالل مليون جنيه  98لقطاع إيرادات ابلغت االسغغغغغغتهالكية. وقد 

إيرادات وقد مالت . 2020عام خالل مليون جنيه  69، مقابل %42.3سغغغغغغنوي بمعدل 

% خالل 5.6، مقابل 2021عام من إجمالي إيرادات الشغغغغغغركة خالل % 5.9قطاع ال

 . % في معدل نمو إيرادات الشركة6.9، فضاًل عن مساهمته بنسبة العام السابق
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  2021ديسمبر  31الفترة المالية المنتهية في عن  تقرير نتائج األعمال - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية

 

 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال

 2021مبر ديس 31عن الفترة المالية المنتهية في 

 2022أبريل  20

 

 عن شركة فوري
، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات اإللكترونية لخدمة 2008تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية عام 

لخدمة الماليين من المصريين. كما تقدم جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيا، وشحن الهواتف المحمولة 

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

لكترونية من خالل المواقع اإللكترونية العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات اإل

مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه  40.5والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحا  الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة أكار من 

 طبيق الهاتف المحمول.بنًكا، وكذلك ت 36ألف وكيل وشبكة بنوك تضم  270من ما يقرب مليون معاملة يوميًا من خالل  3
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Banque Misr

Link HoldCo BV

Egyptian American Enterprise Fund

Black SParrow Long Term Investments LTD

ACTIS Egypt Payments Mauritius (1&2)

NBE

Responsibility Partcicipations AG

Kingsway Fund Frontier Consumer
Franchises
Free float

Fawry
Shareholders

Structure

 بيانات االتصال

 أول عالقات المستثمرينمدير 

 حسن عبد الجليل

assan.abdelgelil@fawry.comh 

 

 

 

 مساعد أول عالقات المستثمرين

 آسر مختار

aser.mokhtar@fawry.com 

 إدارة عالقات المستثمرين

 investor.relations@fawry.com 
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