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 2021سبتمبر  30المنتهية في المالية  الفترةتعلن نتائج  فوري
 

ح استراتيجية تنويع انج يساهم في تنمية إيرادات الشركة بفضلوالمالية  الخدمات المصرفية يقطاعتضاعف إيرادات 
 خدمات جديدةوطرح  مصادر اإليرادات

 

  2021أشهر  9عن  –المؤشرات الرئيسية 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021نوفمبر  15ي 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 ، 2021أشهر من عام  9مليار جنيه خالل أول 1.2حيث بلغت اإليرادات ، 2021سبتمبر  30في المنتهية الفترة المالية عن  المجمعةالمالية 

وارتفع صافي وهو ما انعكس في ارتفاع كالً من هامش مجمل الربح واألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك. ، %33.4بمعدل 

ً مصحون العام الجاري، أشهر م 9مليون جنيه خالل أول  146.1ليبلغ  %28.3بنسبة المعدل الربح  ، بينما %12.3بوصول هامش صافي الربح إلى  بأ

، وهو نمو 2021مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  448.3على أساس ربع سنوي، بلغت اإليرادات و. مليون جنيه 149.4ارتفع صافي الربح إلى 

مليون جنيه خالل الربع  36.1بلغ صافي الربح و. %26.1سنوي بمعدل نمو مليون جنيه، وهو  54.7المعدل ، بينما بلغ صافي الربح %30.5سنوي بمعدل 

 .مليون جنيه 24والتي تقدر بقيمة  المصروفات غير النقدية المتعلقة ببرنامج تحفيز وإثابة الموظفينوهو ما يعكس الثالث من العام الجاري، 
 

 

  1بيان األرباح والخسائر المعدلةملخص 

 جنيه()مليون 
الرب  ع 
الثالث 
2020 

الثالث الرب  ع 
2021 

 التغيير % 2021أشهر  9 2020أشهر  9 التغيير %

 %34.4 1,190,834 885,808 %33.2 448,273 336,542 المعدلة إجمالي اإليرادات

 %39.9 673,011 480,905 %40 257,831 184,190 المعدل مجمل الرب  ح

  %56.5 %54.3  %57.5 %54.7 المعدلهامش مجمل الرب  ح 

ائالمعدلة األرباح التشغيلية   بقبل خصم الضر
 والفوائد واإلهالك واالستهالك

94,349 134,397 42.4% 247,272 342,440 38.5% 

قبل خصم  المعدلة األرباح التشغيليةهامش 
ائ  والفوائد واإلهالك واالستهالك بالضر

28.0% 30.0%  27.9% 28.8%  

ي الرب  ح
ر
 %36.2 190,430 139,840 %39.7 75,229 53,866  ةقبل خصم حقوق األقلي المعدل صاف

ي الرب  ح
 
 %28,3 146,081 113,851 %26,1 54,730 43,389  2ةبعد خصم حقوق األقلي المعدل صاف

ي الرب  ح هامش 
 
  %12.3 %12.9  %12.2 %12.9 المعدلصاف

 مجمل الربح

 مليون جنيه 673.0
  %56.5هامش  / %38نمو سنوي ▲

 اإليرادات

 جنيه مليار 1.2
  %33.4نمو سنوي  ▲

 

 المعدل صافي الربح

 مليون جنيه 146.1
 %12.3هامش  / %28.3 نمو سنوي▲ 

قبل الفوائد والضغغغغغرائ   التشغغغغغ يليةاألرباح 

 ستهالكواإلهالك واال

 مليون جنيه 364.1
 %30.6هامش/ %43.3نمو سنوي ▲

 إجمالي المدفوعات

 مليار جنيه 90.9
  %54.9نمو سنوي  ▲

 عدد المعامالت

 مليون معاملة 858.8
   %5.0 نمو سنوي ▲
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 بيان األرباح والخسائرملخص 

 
ساارباألبيان ملخص إدراج تم  .1 شغيليباعتباره أحد المعايير المالية الهامة  ةالمعدل ئرح والخ ستثمرين لتقييم أدائها الت شركة والم سهل المقارنات كما  ،لكل من ال أخرى لنتائج عمليات مالية وفترة بين أنه ي

القوائم المالية التي ال تتوافق مع القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتسوية بين إدراج جدول التم وقد حيث أن البنود المستبعدة بشكل عام هي ليس من وظائف األداء التشغيلي للشركة.  ،الشركة

 في نهاية هذا البيان.معايير المحاسبة المصرية 

المتعلقة ببرنامج تحفيز وإثابة الموظفين ت غير النقدية مصاااروفاال)ب(  ،غير المتكررةاألرباح باساااتثناءأ )أ( وفقًا لمعايير المحاسااابة المصااارية ربح المعدل الصاااافي تم إدراج  –صاااافي الربح المعدل . 2

في الجداول في نهاية المدرج وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ربح ال)ج( التكاليف األخرى الموضحة في تسوية صافي الربح المعدل مع صافي وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ربح الفي صافي  المدرج

 هذا البيان.

وفقًا  يةتشااغيلالرباح األاألرباح التشااغيلية قبل خصاام الضاارائب والفوائد واإلهالك واالسااتهالك على أنها بتعريف الشااركة تقوم  –التشااغيلية قبل خصاام الضاارائب والفوائد واإلهالك واالسااتهالك األرباح . 3

وفقًا لمعايير المحاساابة ربح الفي صااافي  المدرجالمتعلقة ببرنامج تحفيز وإثابة الموظفين مصااروفات غير النقدية ال)ب(  ،، والمخصااصاااتاإلهالك، باسااتثناءأ )أ( االسااتهالك، ولمعايير المحاساابة المصاارية

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

 والتشغيلية المؤشرات المالية

 قطاع الخدمات المصرفية.وذلك بقيادة ، 2021أشهر من عام  9خالل أول تنويع مصادر اإليرادات لالناجحة ستراتيجية االاصلت الشركة جني ثمار و •

أشهر، حيث حافظت فوري  9صغر على مدى متناهي الالنمو، حيث تضاعفت عائدات التمويل تحقيق الخدمات المالية في واصل قطاع  •

في الخدمات المالية وأعلنت عن تأسيس فوري  ةاالستراتيجي اتهاتواصل الشركة توسعكما . من العمالء بوتيرة ثابتةجذب المزيد على 

 للتمويل االستهالكي.

األرباح بوتيرة النمو القوية رغم قيام الشركة بتكثيف المصروفات على أنشطة التسويق وقطاع الموارد البشرية في إطار خطتها لتعزيز  تاحتفظ •

 التشغيلية.، مما ساهم في تعزيز الكفاءة االستهالكاإلهالك والفوائد والضرائب وخصم الربح واألرباح قبل ارتفاع هامش مجمل مع ، موالن

 

 كلمة الرئيس التنفيذي
لمجموعة كبيرة من أود أن أعرب عن ثقتي بقدرة الشرررررركة علد  يادة دفة التحول الر مي في مصرررررر م  سلد  يمة مسرررررتدامة وتعظيم المردود اإليجابي 

 9أول التي حققتها الشررركة س ل تشررليلية المالية والنتائج ال، وتسررتمد الشررركة هلث الثقة من المسااتفيدين من شاابكة فوري وكذلك العمالء والمسااتثمرين

بنمو  مصررررحوبا  ، 2021أشررررهر من عام  9س ل أول  ا  مليار جنيه تقريب 1.2لتبلغ  %33.4ارتفعت اإليرادات بمعدل سررررنوي فقد . 2021أشررررهر من عام 
التكاليف واألرباح غير كللك المتعلقة ببرنامج تحفيز وإثابة الموظفين وغير النقدية تعديل المصررروفات بعد ، %28.3صررافي الربا المعدل بنسرربة سررنوية 

اسررتفادتها من ظيم عن تع    فضرروي  مصررادر اإليرادات من العمليات التشررليلية المتكررة. وتعكس هلث النتائج القوية نجاح الشررركة في تنفيل اسررتراتيجية تن
 مقومات النمو الهائلة التي تحظد بها الشركة.

 

 )مليون جنيه(
الثالث الرب  ع 
2020 

الثالث الرب  ع 
2021 

 التغيير % 2021أشهر  9 2020أشهر  9 التغيير %

 %33.4 1,190,834 892,721 %30.5 448,273 343,455 إجمالي اإليرادات
 %10.4 723,679 655,300 %6.4 258,257   242,700 المدفوعات الرقمية البديلة

 %120.9 276,792   125,300 %120.8 118,323 53,600 الخدمات المضفية
 %243.8 115,401 33,563 %220.6 52,671   16,430 قبول المدفوعات            
 %75.9 161,391 91,737 %76.6 65,652 37,170 الوكالة المضفية           

 %100.5 97,023 48,400 %89.4 35,604 18,800 التمويل متناهي الصغر 
 %46.7 72,309   49,300 %39.9 28,252 20,200 حلول سلسلة اإلمداد والتوريد

 %45.8 21,029 14,421 %3.9- 7,836 8,155 أنشطة أخرى

 %38.0 673,011 487,818 %34.9 257,831 191,103 مجمل الرب  ح

  %56.5 %54.6  %57.5 %55.6 هامش مجمل الرب  ح

ائ والفوائد  باألرباح التشغيلية قبل خصم الضر
 3واإلهالك واالستهالك

101,262 134,397 32.7% 254,185 364,140 43.3% 

ائهامش   باألرباح التشغيلية قبل خصم الضر
 والفوائد واإلهالك واالستهالك

29.5% 30.0%  28.5% 30.6%  

ي الرب  ح قبل خصم حقوق 
ر
 %33.4 193,739 145,198 %4.4- 56,589 59,224  ةاألقليصاف

ي الرب  ح بعد خصم حقوق األقلي
 
 %25.3 149,390 119,209 %26- 36,089 48,746  ةصاف

ي الرب  ح هامش 
 
  %12.5 %13.4  %8.1 %14.2 صاف
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إجمالي حيث يرج  نمو بعد يوم، يوما  في تطوير وإنشرررررراج نمولل أعمالها الر مي المتكامل واللي تظهر معالمه  دما  تمضرررررري الشررررررركة من جانب آسر، و
، حيث ارتفعت إيرادات المعام ت المقبولة بمقدار مؤسرا  اسررتحدثتها قطاعات التي الفي التي تقوم بها الشررركة توسررعات الاإليرادات س ل الفترة إلد زيادة 

بنمو نتائج  با  هي الصرررلر مصرررحوقطاع التمويل متناب، بينما تضررراعفت إيرادات سدمات التمويل الر مي 2021أشرررهر من عام  9ث ثة أضرررعاف س ل أول 
ترسيخ مكانة الشركة في المجال الر مي التي ساهمت في (، ADPواصلت المدفوعات الر مية البديلة )كما . %75.9أنشطة الوكالة المصرفية لتصل إلد 

س ل  %10.4ارتفعت اإليرادات بمعدل سررنوي حيث  الصررعوديمسررارها ، هاطرحالتي تمتطورة وال يةاالبتكاري بفضررل الحلول مصرررالسرروا الالمتنامي ب
 .2021أشهر من عام  9أول 
 

مليون معاملة س ل نفس  817.7مقابل ، 2021أشررهر من عام  9مليون معاملة س ل أول  858.8بلغ عدد المعام ت التي تم تنفيلها ومن ناحية أسرى، 
مليار جنيه. باإلضررررررافة إلد للك، ارتفعت المعام ت الر مية  90.9ليبلغ  %54.9 الفترة العام السررررررابد، وارتف  إجمالي  يمة المدفوعات بمعدل سررررررنوي

ما يعكس الدور المحوري اللي تلعبه شرررررررركة فوري في الثورة الر مية التي وهو الهاتف المحمول بأكثر من الضرررررررعف س ل الفترة،  محافظمعام ت و
 التشليلية القوية التي تتمت  بها. اتالمنظومة التكنولوجية الفريدة والقدرالراسسة بفضل تها يشهدها السوا المصري، ومكان

 
نقطة مئوية ليسررجل  2.1هامش مجمل الربا بوا   في ارتفاع  2021أشررهر من عام  9اإليرادات س ل أول نمو األداج التشررليلي القوي وللك  د انعكس و

نقطة مئوية ليبلغ  1.9بارتفاع هامش األرباح التشررليلية  بل سصررم الضرررائب والفوائد واإله ك واالسررته ك بوا    با  مصررحوس ل هلث الفترة،  56.5%
اسررتقطاب الكفاجات وأنشررطة التسررويد بهدف التي ضررستها فوري الضررسمة رغم االسررتثمارات ويأتي للك األداج المالي المميز س ل نفس الفترة.  30.6%

شهر من عام  9س ل أول  ساهم في تعزيز ، 2021أ ست شركة إلد بدج مرحلة جديدة من مسيرتها الناجحة. وتهدف ولتي  سعد ال السطط التوسعية، حيث ت
وير با ة فوري س ل الفترة القادمة مواصررررلة تعزيز مسررررتويات الربحية عن طريد تعزيز مكانتها الرائدة في األسررررواا التي تعمل بها، باإلضررررافة إلد تط

س ل نفس سدمة  894مقابل  سدمة مميزة 1.494بلغ عدد السدمات المقدمة من  بل الشررررررركة ، 2021أشررررررهر من عام  9بنهاية أول و سدماتها المستلفة.
مكانتها باعتبارها بهدف تعزيز سدماتها الفريدة إلد جانب تطوير با ة  ،تتطل  فوري إلد طرح مزيد من السدمات بصررررورة سررررريعةوالفترة العام السررررابد. 

 .يمصرالسوا الالدسول إلد اال تصاد الر مي ببوابة 
 

ممن يساهمون في بناج اال تصادي الوطني الحديث، ومن المقدمة لمجموعة كبيرة من المستفيدين من شبكة فوري وتعتز الشركة بقدرتها علد تعظيم القيمة 
ا تواصل الشركة بلل المزيد من الجهود لتقديم أفضل مستويات كم. المستهلكينبينهم البنوك والشركات الصليرة والمتوسطة، والشركات الكبرى وكللك 

من المستهلكين وللك عبر توفير مجموعة متنوعة من السدمات ومن بينها سداد المدفوعات وتحويل األموال، باإلضافة إلد سدمة االدسار السدمة لعم ئها 
ة جديدة من النمو عبر تقديم المزيد من السدمات للمستهلكين س ل العام المقبل، وللك التي من المقرر إط  ها  ريب ا. وتتطل  الشركة إلد الدسول في مرحل

لدف  الحق ا عبر إط ا سدمة فوري للتمويل االسرررررررته كي، مسرررررررتفيدة من البنية التكنولوجية الفريدة التي تتمت  بها فوري لتقديم سدمات الشرررررررراج ا ن وا
في  طاع فوري في تعزيز المكانة الراسرررسة التي تنفرد بها  ةالجديدوسررروف تسررراهم هلث السدمة سرررهلة االسرررتسدام. الر مية باسرررتسدام منصرررة للمسرررتهلكين 

في  طاع  بول بالتالي تنمية حجم المعام ت في مصرررر، وسرررري  النمو قطاع التمويل االسرررته كي تنمية مسررراهمة الشرررركة ب، والمصرررريالسدمات المالية 
 .المدفوعات بالشركة

 
، وهو أكثر مليون مرة 4.3إلد تطبيد الارتف  إجمالي عدد مرات تحميل أحد الطرا لتعظيم القيمة للمسرررررتهلكين، فقد  myFawryطبيد ماي فوري ويعد ت

واجهة موحدة حيث يتميز ب المصرررريتطبيد المدفوعات األول في السررروا  myFawryمن ث ثة أضرررعاف الر م المسرررجل س ل العام السرررابد. و د أصررربا 

وفي إطار الجهود التي  لدى مجموعة واسعة من الشركاج، باإلضافة إلد ساصية متابعة المصروفات.فواتير الللمستسدمين، يمكنهم من س لها سداد جمي  
بإط ا منصة للتسوا،  2021الرب  الثالث من عام س ل فوري  امت " في مصر، Superلبناج أول تطبيد "تبللها الشركة لتحقيد أهدافها االستراتيجية 

 والتي تشمل مجموعة من العروض والمكافآت في العديد من فئات السل  والبضائ .
 

 بل نهاية عام والتي من المقرر إط  ها  ،myFawryعلد موافقة البنك المركزي المصرررري إلصررردار بطا ة الشرررركة عن حصرررول أن أعلن يسررررني كما 

المدفوعات سداد األموال ووسحب لهم إيداع فهي ستتيا  المالية التي نقدمها للعم ج والشركات الصليرة والمتوسطةسدمات التي تأتي في إطار الو، 2021
تو   فمن الم، myFawry م  زيادة اإل بال علد بطا ةو. التي نقدمها للعم ج الماليةوهو ما سررريسررراهم في التوسررر  ببا ة السدمات في أي مكان في مصرررر، 

 .يراداتبالتالي الحصول مصادر جديدة لإل، ووعاتدفموالالتي تقدمها للشركات سدمات الومن بينها ، الستسدامات البطا ةجديدة لمزايا التطبيد المزيد من ا
 

ا، إن لدينا  موثو ة ال الحلولب هملتزويدة فوري الرائدة االسرتفادة من منصرتعظيم تتمثل أولويتنا في ، فعلد صرعيد المسرتهلكين واضرحة للمسرتقبلة رؤيوستام 
إلد تعظيم  سعدالمؤسسات، نومن ناحية تجربة ال مثيل لها.  ن س لمبكل سهولة الوصول إلد السدمات المالية تعزيز إمكانية ، وسداد مشترياتهملشراج و
توفير مجموعة متكاملة من لمدفوعات وإلد جانب مواصرررلة جهود التحول الر مي لالتجار والشرررركات علد التفاعل ر مي ا م  عم ئهم، الشرررركاج من  درة 
، إلد علد تحقيد هلث الرؤيةالعمل اللي يضررررم أفضررررل الكفاجات فريد  درة من وإنني علد ثقة تامة . الر مية التوريد والسدمات الماليةاإلمداد وسررررل سرررر 
 .الهائلة المتاحة لدى الشركةالموارد جانب 

 صبري أشرف مهندس                                                                                                                                          
 المنتد  العضو                                                                                                                                            
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 األداء التشغيلي تطورات

 المؤشرات التشغيلية
أشهر  9

2020 

 أشهر 9

2021 
 التغيير %

 %20.7 35 29 عدد المستخدمين النشطين على الشبكة )بالمليون(

 %29.0 250.4 194.1 نقاط البيع )باأللف(إجمالي عدد 

 %67.3 178.1 106.5 نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكية )باأللف(

 %9.1 36 33 البنوك المتعاقدة مع الشركة

 %244.4 4,304.9 1,250.1 األلف( )  myFawry  عدد مرات تحميل تطبيق 

 %67.1 1,494 894 عدد الخدمات المقدمة

 %5.0 858.8 817.7 عدد المعامالت )بالمليون(

 %45.5 38.6 26.5 )بالمليون(الهاتف المحمول  محافظعدد معامالت 

 %88.2 26,498.7 14,082.1 (جم )مليونالهاتف المحمول  محافظمعامالت قيمة 

 %54.4 90,908.8 58,700.0 إجمالي المدفوعات )مليار جنيه(

 

، حيث 2021عام من أشهر  9أول خالل  على صعيد المدفوعاتعلى معدل النمو السريع فوري افظت ح

مليار جنيه  58.7مقابل ، مليار جنيه 90.9ليبلغ  %54.9سنوي  بمعدل إجمالي قيمة المدفوعات ارتفع

 .خالل العام السابق
 

عام من أشهر  9 معاملة خاللمليون  858.8 التي تم تنفيذهاعدد المعامالت بلغ إجمالي  ▪

الفترة من نفس مليون معاملة خالل  817.7 مقابل، %5.0، بزيادة سنوية قدرها 2021

 .2020عام 
ألف نقطة بيع خالل  250.4ليصل إلى  %29.0 بمعدل سنوي نقاط البيعارتفع عدد  ▪

نفس الفترة من نقطة بيع خالل ألف  194.1ن ، صعودًا م2021عام من أشهر  9أول 

بشبكة  ات القوية التي تقوم بها الشركةتوسعمردود الالعام السابق، حيث يعكس ذلك 

 تقنيات نقاط البيع.ب شركائها، وتزويد التجار
 %67.3 ةسنويي بنسبة بشبكة فور نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكيةارتفع عدد  ▪

ألف نقطة 106.5ل ، مقاب2021عام من أشهر  9أول ألف نقطة بيع خالل  178.1إلى 

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 الدفع، بما في ذلك الدفع عن طريق بطاقات الخصم المباشر و
أشهر  9مليون معاملة خالل أول  38.6 الهاتف المحمول ظمحاف معامالتبلغ إجمالي  ▪

مليون معاملة خالل نفس  26.5، مقابل %45.5، بزيادة سنوية قدرها 2021من عام 

بمعدل  الهاتف المحمول محافظ معامالتإجمالي قيمة . كما ارتفع الفترة العام السابق

 . 2021عام  منأشهر  9أول  مليار جنيه خالل 26.5إلى  %88.2سنوي 
خالل  %244.4بنسبة  myFawryماي فوري ارتفع إجمالي عدد مرات تحميل تطبيق  ▪

مرة بنهاية نفس مليون  1.3مليون مرة، مقابل  4.3ليبلغ  2021من عام أشهر  9أول 

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

 خاللها سداد جميع فواتير المرافق وغيرها من الخدمات. 

 1.95 على أساس سنوي myFawryماي فوري معامالت تطبيق إجمالي قيمة بلغ  ▪

 920، مقابل 2021سبتمبر إلى قيمة المدفوعات المسجلة في شهر  اً استناد جنيهار ملي

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

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

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

 استخدام شبكة االنترنت وأجهزة الهواتف الذكية.
 المعامالت علي المحافظ يشمل مشغلين الهواتف والبنوك  عدد *

58.7

90.9

9M-2020 9M-2021

(مليار جنيه)إجمالي المدفوعات 

إجمالي المدفوعات 

818 859

9M-2020 9M-2021

(مليون)عدد المعامالت 

106.5

194.1
178.1

250.4

نقاط البي  المؤهلة لقبول
الكروت البنكية

نقاط البي  

(باأللف)نقاط البيع 

9M-2020 9M-2021
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 تطورات األداء المالي

 

، 2021من عام أشهر  9أول جنيه خالل مليار  1.19بلغ إجمالي إيرادات شركة فوري  ▪

الفترة من العام نفس مليون جنيه خالل  892.7مقابل  %33.4بزيادة ساااااانوية قدرها 

نمو بأكثر من الضاااعف في قطاع الخدمات المصااارفية  ةسااااهمارتفعت مالماضاااي. فقد 

شاااااهدت إيرادات المدفوعات ، و2021أشاااااهر من عام  9إجمالي اإليرادات خالل أول 

ً ملحوظ اً ونم( وحلول سلسلة اإلمداد والتوريد ADPالرقمية البديلة ) أشهر  9خالل أول  ا

من العام الجاري، بينما ارتفعت إيرادات قطاع التمويل متناهي الصااغر بمقدار الضااعف 

ثالث خالل . وخالل نفس الفترة الشااااااركة إجمالي إيرادات بلغ  2021من عام الربع ال

مليون جنيه خالل  343.5مقابل  %30.5قدرها مليون جنيه، بزيادة ساااااانوية  448.3

 .السابقالفترة من العام نفس 

إجمالي إيرادات الشااااركة خالل من  %23.2إيرادات قطاع الخدمات المصاااارفية مثلت  ▪

خالل نفس الفترة العام السااااابق. وبلغت  %14.0، مقابل 2021أشااااهر من عام  9أول 

أشهر  9إجمالي اإليرادات خالل أول من  %8.1مساهمة قطاع التمويل متناهي الصغر 

وقد نجحت الشااااركة في خالل نفس الفترة العام السااااابق.  %5.4بل مقا 2021من عام 

حيث ساااااجلت إيرادات ، 2021من عام أشاااااهر  9أول خالل  تنويع مصاااااادر اإليرادات

ع فا ها فوري ارت قدم مات األخرى التي ت خد ً ال ً ملحو ا عام أشااااااهر  9أول خالل  ظا من 

خالل  %60.8( إلى ADPإيرادات المدفوعات الرقمية البديلة )ومن ثم تراجع  ،2021

 .الفترة من العام الماضينفس خالل  %73.4مقابل  2021من عام أشهر  9أول 

، بزيادة 2021أشااااااهر من عام  9مليون جنيه خالل أول  673.0 مجمل الربحسااااااجل  ▪

مليون جنيه خالل نفس الفترة العام السااااااابق.  487.8مقابل  %38.0ساااااانوية مقدارها 

مقابل  2021أشااااااهر من عام  9خالل أول  %56.5وارتفع هامش مجمل الربح إلى 

وتيرة نمو يرجع نمو مجمل الربح إلى ارتفاع وخالل نفس الفترة العام السابق.  54.6%

إيرادات الشااااااركة، وكفاءة إدارة عموالت التحصاااااايل من خالل القنوات المختلفة. وبلغ 

٪، 34.9ا مليون جنيه بزيادة ساااااانوية قدره 257.8مجمل الربح خالل الربع الثالث 

٪ مقابل 57.5ليساااجل نقطة  190بمقدار وصااااحب ذلك ارتفاع هامش الربح اإلجمالي 

 العام السابق.من خالل نفس الفترة  55.6%

إلى  األرباح التشااااغيلية قبل خصااااب اللاااارائا والفوائد واإلهال  وا سااااتهال ارتفعت  ▪

مقابل  %43.3بزيادة سااانوية  2021أشاااهر من عام  9مليون جنيه خالل أول  364.1

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ هامش األرباح التشغيلية  254.2

أشااهر من  9% خالل أول  30.6قبل خصاام الضاارائب والفوائد واإلهالك واالسااتهالك 

النمو ذلك عكس يوخالل نفس الفترة من العام الماضااااااي.  %28.5مقابل  2021عام 

إليرادات التي تتبناها الشااركة وأثرها اإليجابي على مردود اسااتراتيجية تنويع مصااادر ا

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

اإلنفاا علد اسررررتقطاب الكفاجات وأنشررررطة التسررررويد بهدف تسررررري  وتيرة نمو أعمال 

ذي يضاام مجموعة من وفي ظل الجهود التي تبذلها فوري لتنمية فريق العمل ال. الشررركة

على أن يلقى ذلك بظالله تتوقع الشااااااركة أفضااااااال الكفاءات وتعزيز اإلدارة التنفيذية، 

ساااوس تسااااهم في هذه االساااتثمارات غير أن على المدى القصاااير،  يةتكاليف التشاااغيلال

مصااااادر  عيونتتنفيذ اسااااتراتيجية و ةقوي نمومعدالت تحقيق تعزيز قدرة الشااااركة على 

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

 ،2021مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  134.4واالستهالك والفوائد واإلهالك 

 %30.0، مع وصاااول هامش األرباح التشاااغيلية إلى %32.7وهو نمو سااانوي بمعدل 

 ة من العام الماضي.خالل نفس الفتر %29.5مقابل 

893
1,191

9M-2020 9M-2021

(مليون جنيه)إجمالي اإليرادات 

488

673

54.6% 56.5%

9M-2020 9M-2021

(مليون جنيه)مجمل الربح 

مجمل الربا هامش مجمل الربا

254 364

28.5% 30.6%

9M-2020 9M-2021

ائ  األرباح التش يلية قبل خصم الضر
والفوائد واإلهالك واالستهالك

وائد األرباح التشليلية  بل سصم الضرائب والف
واإله ك واالسته ك

هامش األرباح التشليلية  بل سصم الضرائب
والفوائد واإله ك واالسته ك
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 اإليرادات حسب القطاع

 

 

 
 

بلغ صافي الربح المعدل )بعد خصم حقوق األقلية(، بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة   ▪

كاليف غير  بة الموظفين وغيرها من الت ثا قة ببرنامج تحفيز وإ ية المتعل قد كاليف غير الن والت

، وهو نمو سااانوي بمعدل 2021أشاااهر من عام  9أول  خاللمليون جنيه  146.1المتكررة، 

ً ، 2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام  113.8مقابل  28.3%  بوصااااول مصاااااحوبا

خالل و. السابق العام من الفترة نفس خالل %12.9 مقابل %12.3 إلى الربح صافي هامش

مليون جنيه بزيادة ساااااانوية  54.7صااااااافي الربح المعدل  بلغ، 2021الربع الثالث من عام 

 .%26.1قدرها 

أشاااهر من  9مليون جنيه خالل أول  149.4ساااجل صاااافي الربح )بعد خصااام حقوق األقلية(  ▪

مليون جنيه خالل نفس الفترة من  119.2مقابل  %25.3بزيادة ساااااانوية قدرها  2021عام 

خالل نفس الفترة من  %13.4مقابل  %12.5العام الماضاااي. وساااجل هامش صاااافي الربح 

مليون جنيه خالل  36.1دل )بعد خصم حقوق األقلية( العام الماضي. وبلغ صافي الربح المع

 . %26.0وهو تراجع سنوي قدره  2021الربع الثالث من عام 

 نظرة عامة على أداء القطاعات
 قطاع المدفوعات الرقمية البديلة

أشهر  9أول مليون جنيه خالل  723.7إلى  المدفوعات الرقمية البديلةارتفعت إيرادات  ▪

مليون جنيه خالل نفس  655.3مقابل  ،%10.4وهو نمو سنوي بمعدل  2021من عام 

الثالث مليون جنيه خالل الربع  258.3بلغت إيرادات القطاع والعام السابق.  من الفترة

مليون جنيه خالل نفس  242.7، مقابل %6.4من العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها 

 . العام السابقمن الفترة 
اع المدفوعات الرقمية البديلة يساهم بالحصة األكبر في إجمالي وعلى الرغم من أن قط ▪

خالل  %60.8 إيرادات فوري، إال أن مساهمته في إجمالي اإليرادات قد انخفضت إلى

خالل نفس الفترة من العام السابق. ومثلت  %73.4، مقابل 2021من عام أشهر  9أول 

من إجمالي نمو إيرادات فوري خالل  %22.9إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية البديلة 

تحويل نموذج نجاح فوري في مواصلة حيث يعكس ذلك من العام الحالي، أشهر  9أول 

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

 واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة.
 

 الخدمات المصرفية
وقد . اتفاقيات وكالة مع البنوك ببموجنوعة من الخدمات المصرفية تقدم فوري باقة مت ▪

مليون  276.8لتبلغ  %120.9 بنسبة سنوية قطاع الخدمات المصرفيةارتفعت إيرادات 

مليون جنيه خالل نفس الفترة  125.3، مقابل 2021من عام أشهر  9أول جنيه خالل 

قبول المدفوعات والوكالة أنشطة ، مدفوًعا بالتحسن الملحوظ في من العام السابق

من العام الربع الثالث مليون جنيه خالل  118.3. كما بلغت إيرادات القطاع يةفالمصر

مليون جنيه خالل نفس الفترة  53.6، مقابل %120.8الجاري، بزيادة سنوية قدرها 

 العام السابق.
o مالت ويرجع نمو إيرادات القطاع خالل هذه الفترة إلى ارتفاع حجم المعا

أول مليون جنيه خالل  115.4المقبولة بشبكة فوري، لتسجل إيرادات بقيمة 

بفضل وصول  %243.8، وهو نمو سنوي بمعدل 2021من عام أشهر  9

مليار جنيه خالل نفس الفترة،  8.36إجمالي قيمة المدفوعات المقبولة إلى 

وعة مدفخالل نفس الفترة من العام الحالي،  ٪277بزيادة سنوية قدرها 

وما  Fawry's Merchant Aggregatorباإلقبال المتزايد على منصة 

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  161.4 أنشطة الوكالة المصرفية، حيث سجلت إيرادات بقيمة

، %75.9، بزيادة سنوية مقدارها 2021من عام أشهر  9أول خالل 

114 146

12.9%
12.3%

9M-2020 9M-2021

صافي الربح المعدل بعد خصم حقوق
(مليون جنيه)األقلية 

صافي الربا بعد حقوا األ لية
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, التمويل متناهي الص ر
8.1%

%6.1, سالسل التوريدات

%0.2, الوالء

%0.2, فوري للوساطة المالية

%1.3, أخرى

655
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إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة 
(مليون جنيه)

 2021أشهر  9أول 

 مليار جنيه 1.191



  

 

  

          2021من عام أشهر  9عن فترة  تقرير نتائج األعمال - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية

 

 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال

 2021سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 

 2021 نوفمبر 15

 

 
 

 

 25.6٪ إلى 94.6ارتفاع إجمالي قيمة المدفوعات بمعدل سنوي بباً مصحو

 مليار جنيه خالل نفس الفترة.
من إجمالي إيرادات الشركة خالل  %23.3لمصرفية مثلت إيرادات قطاع الخدمات ا ▪

، ويساهم قطاع الخدمات %14.0، وهو نمو سنوي بمعدل 2021من عام أشهر  9أول 

المصرفية بالحصة األكبر من نمو إجمالي اإليرادات خالل هذه الفترة، حيث شكلت 

 .2021 من عامأشهر  9أول % من إجمالي نمو إيرادات الشركة خالل 50.8مساهمته 
 قطاع التمويل متناهي الصغر

تقوم فوري بصاااارس قروت التمويل متناهي الصااااغر لتجار التجزئة بشاااابكة المتاجر  •

 (POS) التابعة، وذلك مع تقديم التسااااااهيالت االئتمانية مباشاااااارة من خالل نقاط البيع

وتخصاااايصااااها باسااااتخدام الوسااااائل الرقمية تحت بند مدفوعات الموردين. وعلى هذه 

 %100.5بمعدل سنوي قطاع التمويل متناهي الصغر ارتفع إجمالي إيرادات الخلفية، 

مليون جنيه  48.4مقابل  2021من عام أشااااهر  9أول خالل مليون جنيه  97.0ليبلغ 

 مليون جنيه 35.6إلى القطاع كما ارتفعت إيرادات . 2020من عام أشاااهر  9أول في 

مليون  18.8، مقابل %89.4سنوية قدرها ، بزيادة 2021من عام الربع الثالث خالل 

  .العام السابقخالل نفس الفترة من جنيه 

خالل مليون جنيه  376فوري للتمويل متناهي الصااااااغر  بمحافظالقروت إجمالي  بلغ •

 ألف عميل بنهاية 19.7، وللك لصررررررالا ما يقرب من 2021من عام أشااااااهر  9أول 

. ويبلغ إجمالي عدد الطلبات اإللكترونية التي تتلقاها الشرررركة 2021سررربتمبر من عام 

، تم الموافقة خالل نفس الفترةشرررررهري ا ألف طلب  2.3للحصرررررول علد تمويل حوالي 

 ألف طلب منها. 1.5على 

يد  خر،  • مت وعلى صااااااع ناهي قا يل مت طاع التمو مان في ق حدود االئت يادة  فوري بز

إطالق برنامج متطور ، فضاااًل عن 2021ر بنهاية ساابتمب ألف جنيه 200الصااغر إلى 

تساااااهم في جذب المزيد دارة عالقات العمالء ومركز اتصااااال والتي من المتوقع أن إل

في قطاع التمويل وذلك في ظل خطط التوسااااااع الطموحة العمالء واالحتفاظ بهم من 

 . متناهي الصغر

 9أول خالل  للشااااااركةإجمالي اإليرادات المجمعة من  %8.1إيرادات القطاع ومثلت  •

قطاع يعد . من العام الساااااابق نفس الفترةخالل  %5.4مقابل ، 2021من عام أشاااااهر 

أشهر  9أول خالل إيرادات الشركة التمويل متناهي الصغر ثالث أكبر مساهم في نمو 

، وذلك والمدفوعات الرقمية البديلةبعد قطاعي الخدمات المصاااااارفية  2021من عام 

 الفترة.خالل هذه اإليرادات المجمعة نمو  من %16.3بنسبة 

 حلول سلسلة اإلمداد والتوريد

تقوم فوري بتقديم حلول ساالساالة اإلمداد والتوريد، إلى جانب تنفيذ المعامالت الخاصااة  •

بااالشااااااركااات وماادفوعااات التجااار إلى الموردين باااالعتماااد على الحلول الرقميااة عبر 

والقاعدة التجارية لشاااااركات السااااالع  توظيف التداخل الكبير بين شااااابكة البيع بالتجزئة

من عام أشهر  9أول خالل مليون جنيه  72.3إيرادات القطاع بلغت االستهالكية. وقد 

أشااااهر  9أول مليون جنيه في  49.3، مقابل %46.7وهو نمو ساااانوي بمعدل  2021

مع عودة باالتزامن  داً متزايا واً نمالقطااع ذلاك . ومن المتوقع أن يحقق 2020من عاام 

ا على فيروس كوروناألنشااااااطة التجارية إلى طبيعتها مرة أخرى عقب زوال تداعيات 

ً علمالسااااوق وانحسااااار أثرها،  من إجمالي إيرادات  %6.1مثلت قطاع الإيرادات بأن  ا

العام من  الفترةخالل نفس  %5.5، مقابل 2021من عام أشااهر  9أول الشااركة خالل 

وبلغت . في معدل نمو إيرادات الشاااركة %7.7عن مسااااهمته بنسااابة ، فضااااًل الساااابق

، بزيادة قدرها 2021من عام الربع الثالث مليون جنيه خالل  28.3إيرادات القطاع 

 .2020من عام الربع الثالث خالل مليون جنيه  20.3مقابل  ،39.9%
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          2021من عام أشهر  9عن فترة  تقرير نتائج األعمال - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية

 

 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال

 2021سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 

 2021 نوفمبر 15

 
 تسوية القوائب المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية

 من الفترات المشار إليها.مالية لكل فترة صافي الربح والخسارة المعدلة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية  يبين تسويةالجداول التالي 

 

 2021أشهر  9 2020أشهر  9 2021الرب  ع الثالث  2020الرب  ع الثالث  `

 1,190,834 892,721 448,273 343,455 إجمالي اإليرادات

 (6,913) إيرادات مبادرة البنك المركزي المضي
 

(6,913) 
 

 1,190,834 885,808 448,273 336,542 إجمالي اإليرادات المعدلة

      

 673,011 487,818 257,831 191,103 مجمل الرب  ح

 (6,913) إيرادات مبادرة البنك المركزي المضي
   

 673,011 487,818 257,831 184,190 مجمل الرب  ح المعدل

      

ي الرب  ح بعد خصم حقوق األقلي
 
 149,390 119,209 36,089 48,746 ةصاف

 (6,913) إيرادات مبادرة البنك المركزي المضي
 

(6,913) 
 

    أرباح بيع األجهزة
(21,000) 

    أرباح االستحواذ عىل فوري بلس
(22,800) 

ر  ر وإثابة الموظفي    برنامج تحفي 
24,052 

 
37,414 

    زيادة رأس المالتكاليف 
2,816 

    أخرى
(700) 

ائبأثر   961 1,555 (5,412) 1,555 الضر

ي الرب  ح 
 
 146,081 113,851 54,730 43,389 ةبعد خصم حقوق األقليالمعدل صاف

 
 – نهاية البيان –

  



  

 

  

          2021من عام أشهر  9عن فترة  تقرير نتائج األعمال - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية

 

 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال

 2021سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 

 2021 نوفمبر 15

 عن شركة فوري
، 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 شهر 35والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة أكثر من  مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه  يا

 بنًكا، وكذلك تطبيق الهاتف المحمول. 36ألف وكيل وشبكة بنوك تضم  250.4مليون معاملة يوميًا من خالل أكثر من  3

 

 

 

 

 

 

 بيانات ا تصال

 عالقات المستثمرينو لقطاع االستثمار يتنفيذالالرئيس 

 هبة مسلوف

@fawry.comheba.makhlouf 

 

 

 مساعد أول عالقات المستثمرين

 آسر مستار

aser.mokhtar@fawry.com 

 عالقات المستثمرينإدارة 

 investor.relations@fawry.com 
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