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 2022ديسمبر  31المنتهية في المالية   الفترةتعلن نتائج  فوري

ما اندلس مردوده اإليجامب وهو ، مقطاع الخلمات المصنرفيةملفوعًة مشنل  رييينب متعناعإل اإليرادات  %  37.5، وهو نمو سننو  ممدلل  2022عام جنيه خالل مليار    2.2تتجاوز اإليرادات  
 .الدامعلى نمو جميع أنشطة الشركة خالل 

 

 2022لعام المؤشرات الرئيسية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2022مارس  7ي القاهرة ف

الفترة المالية  عن    المجمدةعن نتايجها المالية    – فب مصر  الرقمية  والخلمات التمويلية  فب حلول اللفع اإلللترونب  شركة رايلة  وهب    –(  FWRY.CA  اليوم شركة فور  )كود البورصة أعلنت

عام مليون جنيه خالل    316.9  المدللصافب الرمح  . وملغ  % 37.5وهو نمو سنو  ممدلل  ،  2022عام  خالل    جنيهمليون    2,279.3، حيث ملغت اإليرادات  2022سبتمبر    30فب  المنتهية  

من عام األخير  وخالل الرمع  . رةمليون جنيه خالل نفس الفت  240.1. وسج  صافب الرمح  % 13.4إلى  المدلل  مصحومًا موصول هامش صافب الرمح، % 70.0وهو نمو سنو  ممدلل ، 2022

، مصحومًا % 240.2مليون جنيه خالل نفس الفترة، منمو سنو  نيبته  137.1. وملغ صافب الرمح المدلل  % 39.4مليون جنيه، وهو نمو سنو  ممدلل   651.3منفردًا، ملغت اإليرادات   2022

 . % 317.4من الدام الجار ، وهو نمو سنو  ممدلل األخير مليون جنيه خالل الرمع  116.0. وملغ صافب الرمح % 21.0موصول هامش صافب الرمح إلى 
 

 

 2022الربع األخير  – والخسائر األرباح بيان ملخص

 )مليون جنيه( 
  األخير الربع  

2021 

الثالث  الربع  

2022 

األخير  الربع  

2022 

 التغير% 
 على أساس سنوي 

 التغير% 
 ربع سنوي على أساس  

 % 6.1 % 39.4 651,325 613,718 467,323 إجمالي اإليرادات 

 % 2.8- % 9.0 285,150 293,428 261,621 الملفوعات الرقمية البليلة       

 % 17.1 % 76.0 236,223 201,704 134,222 الخلمات المصرفية         

 % 19.3 % 105.9 106,632 89,402 51,793 قبول الملفوعات             

 % 15.4 % 57.2 129,591 112,302 82,430 الوكالة المصرفية            

 % 18.0 % 97.4 78,771 66,776 39,912 التموي  متناهب الصغر          

 % 16.9 % 53.3 39,928 34,167 26,044 حلول سليلة اإلملاد والتوريل         

 % 36.2- % 103.7 11,253 17,643 5,525 أنشطة أخرى            

 % 11.6 % 57.5 408,346 * 365,984 259,249 مجمل الربح 

 نقطة  3.1 نقطة  7.2 % 62.7 % 59.6 % 55.5 هامش مجم  الرمح

 % 26.5 % 78.7 236,635 187,021 132,429 1األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 نقطة  5.9 نقطة  8.0 % 36.3 % 30.5 % 28.3 العرايب والفوايل واإلهالك واالستهالكهامش األرماح التشغيلية قب  خصم 

  صافي الربح قبل خصم حقوق األقلية 
48,383 95,085 134,124 177.2 % 41.1 % 

  صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية 
27,788 71,766 115,988 317.4 % 61.6 % 

 نقطة  6.1 نقطة  11.9 % 17.8 % 11.7 % 5.9 هامش صافب الرمح  

 % 43.1 % 240.2 137,092 95,797 40,298 3المعدل بعد خصم حقوق األقلية صافي الربح

 نقطة  5.4 نقطة  12.4 % 21.0 % 15.6 % 8.6 هامش صافب الرمح المدلل 

،  اإلهالك، ماسنتننا:  )أ( االسنتهالك، ووفًقا لمدايير المحاسنبة المصنرية  يةتشنغيلالرماح  األاألرماح التشنغيلية قب  خصنم العنرايب والفوايل واإلهالك واالسنتهالك على أنها متدريإل  الشنركة تقوم    –األرماح التشنغيلية قب  خصنم العنرايب والفوايل واإلهالك واالسنتهالك   .1

ومدض التلاليإل األخرى يير   ،)هنننننن( رسنوم الت جير  ،)د( العنرايب  ،يير المتدلق ملورة التشنغي   ةالفايلمصنروفات  )ج(    وفًقا لمدايير المحاسنبة المصنرية،رمح  الفب صنافب   الملرجالمتدلقة مبرنامج تحفيز وإثامة الموظفين  مصنروفات يير النقلية ال)ب(    ،والمخصنصنات

 .التشغيلية

2
 مليون جنيه   27.2مليون جنيه و  31.0مليون جنيه و  15.0  المتدلقة مبرنامج تحفيز وإثامة الموظفين البالغةمصنروفات يير النقلية  ال  من   ،مدل العنرايب  يير المتلررةالبنود  ماسنتننا: وفًقا لمدايير المحاسنبة المصنرية رمح المدلل الصنافب  تم إدراج  –ح المدلل  صنافب الرم  .

  .، على التوالب2022من عام األخير والرمع  2022من عام النالث والرمع  2021من عام األخير  وفًقا لمدايير المحاسبة المصرية خالل الرمع رمح  الفب صافب  ة الملرج 

 لدمومية إلى تللفة المبيداتنظًرا إلعادة تخصيص تللفة اإلهالك من المصروفات اإلدارية وا 2022تم تدلي  قيمة مجم  الرمح خالل الرمع النالث من عام * 

 الربح  مجمل

 مليون جنيه  1,361
    %59.7هامش    /  %46.0سنوي   نمو  ▲

 اإليرادات 

 جنيه  مليون 2,279
    % 37.5 سنوي  نمو ▲

 

 المعدل  الربح صافي

 مليون جنيه 316.9
 %13.9هامش  /% 70.0سنوي نمو  ▲ 

قبل    التشغيليةاألرباح     الضرائب المعدلة 

 ستهالك الفوائد واإلهالك واال و

 مليون جنيه 698.5
 %30.6 هامش% / 34.9 سنوي نمو ▲

 المدفوعات  إجمالي

 جنيه  ونملي  205.329
 % 56.9سنوي  نمو ▲

 المعامالت  عدد

 مليون معاملة   1,315
   % 13.6 سنوي نمو ▲



 

 

  

  2022عام عن  تقرير نتائج األعمال - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية

 

 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال 

 2022ديسمبر  31عن الفترة المالية المنتهية في 

 2023مارس  7

 

 

 2022لعام  والخسائر األرباح بيان ملخص

 التغير%  2022عام  2021 عام )مليون جنيه( 

 % 37.5 2,279,335 1,658,157 إجمالي اإليرادات 

 % 10.1 1,084,955 985,300 الملفوعات الرقمية البليلة       

 % 85.1   760,594 411,015 الخلمات المصرفية         

 % 92.0   321,053 167,194 قبول الملفوعات             

 % 80.3   439,541 243,821 الوكالة المصرفية            

 % 83.3   251,033 136,935 التموي  متناهب الصغر          

 % 30.7   128,512 98,354 حلول سليلة اإلملاد والتوريل         

 % 104.3   54,241 26,553 أنشطة أخرى            

 % 46.0 1,361,228 932,263 مجمل الربح 

 نقطة  3.5 % 59.7 % 56.2 هامش مجم  الرمح

 % 37.8 698,479 506,967 1األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 نقطة  0.1 % 30.6 % 30.6 والفوايل واإلهالك واالستهالكهامش األرماح التشغيلية قب  خصم العرايب 

 % 43.9 698,479 485,267 2األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 نقطة  1.4 % 30.6 % 29.3 المدللة قب  خصم العرايب والفوايل واإلهالك واالستهالك هامش األرماح التشغيلية

  الربح قبل خصم حقوق األقلية صافي  
242,122 327,055 35.1 % 

  صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية 
177,178 240,054 35.5 % 

 نقطة  0.1- % 10.5 % 10.7 هامش صافب الرمح  

 % 70.0 316,869 186,379 3المعدل بعد خصم حقوق األقلية صافي الربح

 نقطة  2.7 % 13.9 % 11.2 المدلل    هامش صافب الرمح

1
، اإلهالك، ماسنتننا:  )أ( االسنتهالك، ووفًقا لمدايير المحاسنبة المصنرية يةتشنغيلالرماح  األاألرماح التشنغيلية قب  خصنم العنرايب والفوايل واإلهالك واالسنتهالك على أنها متدريإل الشنركة تقوم  –األرماح التشنغيلية قب  خصنم العنرايب والفوايل واإلهالك واالسنتهالك  .  

ومدض التلاليإل األخرى يير   ،)هنننننن( رسنوم الت جير  ،)د( العنرايب  ،يير المتدلق ملورة التشنغي   ةالفايلمصنروفات  )ج(    وفًقا لمدايير المحاسنبة المصنرية،رمح  الفب صنافب   الملرجالمتدلقة مبرنامج تحفيز وإثامة الموظفين  مصنروفات يير النقلية ال)ب(    ،صناتوالمخصن

 .التشغيلية

2
، من  األرماح الناتجة عن ميع  بنود يير المتلررةتقوم الشنركة متدريإل األرماح التشنغيلية قب  خصنم العنرايب والفوايل واإلهالك واالسنتهالك على أنها األرماح التشنغيلية ماسنتننا:  )أ( ال  -األرماح التشنغيلية المدللة قب  خصنم العنرايب والفوايل واإلهالك واالسنتهالك     .

 .2021مليون جنيه خالل الرمع األول من عام  21.7أجهزة نقاط البيع مموجب مبادرة البنك المركز  المصر  البالغة  

مصنروفات يير ( الب) 2021مليون جنيه خالل الرمع األول من عام   22.8التغير من اسنتنمارات فب شنركات تامدة وشنقيقة مقيمة  (  أ) من   مدل العنريبة،  يير المتلررةالبنود ماسنتننا: وفًقا لمدايير المحاسنبة المصنرية رمح المدلل الصنافب  تم إدراج    –صنافب الرمح المدلل   .3

  .، على التوالب2022عام و 2021عام   المحاسبة المصرية خاللوفًقا لمدايير رمح الفب صافب ة الملرج مليون جنيه  99.1ومليون جنيه  52.4المتدلقة مبرنامج تحفيز وإثامة الموظفين البالغة  النقلية 
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 والتشغيلية المؤشرات المالية

% من إجمالب اإليرادات  56والذ  ساهم منيبة تتجاوز  ،  قطاع الخلمات المصرفيةإلى المياهمة القوية من جانب    2022عام  اإليرادات خالل  يرجع نمو   •

 . خالل الدام

ملفوًعا مالتطبيق الناجح  ،  2022عام  خالل  %  31.5منيبة  نمو إجمالب إيرادات فور   وارتفاع مياهمته فب  %  80.3المصرفية منيبة  الوكالة    قطاعنمو   •

 ستراتيجية تنويع مصادر اإليرادات التب تتبناها الشركة. ال

ع منطاق خلماتها لتشم  الفئات التب تتمتع مذلك النوع مفع  نجاح الشركة فب التوسمليار جنيه    205% لتتجاوز  65.9نمو إجمالب الملفوعات ممدلل سنو    •

 . من الخلمات فب أنحا: الجمهورية

 

 كلمة الرئيس التنفيذي
ا عي  كتابة فصرل جديد من النجاحات في سرجل جنجاتات،ا، متنرمن ا  مع،  قويةبنتائج مالية وتشريييية   2022عام فوري في اختتام   شرركةنجحت   المنري  قددم 

خالل  ٪  37.5 سرنوية  ل الرقمي في مصرر. فقد تمكنت الشرركة من تحقين نمو في اإليرادات بنسربةعميية التحو    ادةمسرار النمو التصراعدي والحظاع عي  ري 

حققت نموا قوي ا بمعدل   قطاع الخدمات المصررفيةومن الجدير بالذكر أن جيرادات  جميع القطاعات.  بظنرل النتائج القوي ة والمسراهمات الممي تة ل  2022عام 

التتام اإلدارة بتنويع جل   األداء القوي لقطاع الخدمات المصررفية  رجع  . وي ، لتمثل بذلك المسراهم األكبر في نمو جيرادات الشرركة خالل العام٪85.1سرنوي  

 عمالء المتتايدة.اللقاعدة  مساعي،ا الناجحة ليتوسع بخدمات،امصادر اإليرادات و
 

ت معرد تت ي توالتي أثمرت عن تعف،  ي لاتحسررررين التكرت،را اإلدارة من أجرل  تخرذالمردود اإليجرابي ليمبرادرات العرديردة التي ايرادات  لإلالنمو القوي  ويعكس  
مييون   698.5ئدة والنرائب واإلهالك واتست،الك جل   واالظخنم  قبل   التشيييية  األرباح  ارتظعتفقد  .  خالل العامربح  الصافي    نموفي    تالربحية، وساهم

 .خالل العاممييون جنيه  316.9 ليسجل٪ 70 سنوية ٪. وارتظع صافي الربح بنسبة37.8 بمعدل سنويوهو نمو ، 2022خالل عام جنيه 
 

ا عي    بخدمات،ا المقدمة التوس عجل  جانب  جديدة  ابتكارية خدمات  جاح،ا المش،ود في جطالق  ن بظنل  كما يأتي النمو القوي لنتائج الشرركة خالل العام،   تركيت 
 مبتكرة منصرة رقمية  ، وهو2022نوفمبر   خاللطبين "تموييك فوري"  ت   وقد تمثيت أبرت جنجاتاتنا في هذا الصردد، جطالقاحتياجات العمالء.  مختيف  تيبية 

الحاجة جل  تيارة  الج،د لعدم  تيسرررريروبالتالي توفير الوقت وأنحاء البالد،   من شررررت طيبات القروض وتتب ع،ا وسرررردادها في أي مكان تختص في معالجة  
، والتي توفر  "فورى ليوسراطة التأمينيةة التابعة "شرركالالتأمين من خالل  خدمات  مجموعة واسرعة من في تقديم الشرركة  نجحت    ؛عالوة عي  ذلكوالظروع.  

األخرى  والخدمات  سرتمث ل هذ  المنتجات وييرها من المنتجات  ويطية الطبية والتأمين عي  األصرول والتأمين عي  الحياة ألصرحاب األعمال الصرييرة.  الت 
أن أعبر   . وفي الختام، أود  في أي مكانحقبة جديدة ليقطاع الرقمي في مصرررر كما سرررتوف ر خدمات فورية لرواد األعمال والمواطنين    عبر منعومة فوري

ونجدد   ،2023عام   خالل، وعن تظاؤلي باسرررتمرار نجاح الشرررركة  2022عام  خالل  قطاعات الشرررركة  بمختيف  باإلنجاتات التي تم تحقيق،ا اعتتاتي  عن 

 بمواصية مساعينا الدؤوبة لتعتيت الشمول المالي وقيادة دفة التحول الرقمي في مصر.التتامنا 
 

 يمهندس أشرف صبر
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 تطورات األداء التشغيلي

 المؤشرات التشغيلية 
 تسعة أشهر  

2021 

 تسعة أشهر  
2022 

التغيير  

% 

 % 22.0 49.4 40.5 علد الميتخلمين النشطين على الشبلة )مالمليون( 

 % 4.3 280.1 268.5 علد نقاط البيع )ماأللإل(  إجمالب

 % 26.2 235.0 186.3 نقاط البيع المؤهلة لقبول اللروت البنلية )ماأللإل( 

 - 36 36 البنوك المتداقلة مع الشركة

 % 63.9 8,142.6 4,986.7 )ماأللإل(  myFawryعلد مرات تحمي  تطبيق 

 % 38.9 2,269 1,634 علد الخلمات المقلمة 

 % 13.6 1,315.2 1,157.5 المدامالت )مالمليون( علد 

 % 63.0 85.4 52.4 الهاتإل المحمول )مالمليون(  محفظةعلد مدامالت 

 % 123.0 88,904.5 39,872.1 (جم الهاتإل المحمول )مليون محفظةمدامالت  قيمة

 % 56.9 205,329.3 130,850.2 إجمالي المدفوعات )مليار جنيه( 

 

  بمعدل  إجمالي قيمة المدفوعات  ارتفع، حيث  2022عام  خالل  النمو  الحفاظ على وتيرة  في  فوري  نجحت  

 .2021عام مليار جنيه خالل  130.9مقابل ، مليار جنيه 205.3ليبلغ % 56.9سنوي 

 

إجمالب   ▪ المعامالت  ملغ  تنفيذهاعدد  تم  عام    مداملة خاللمليون    1,315.2  التب 

عام  مداملة خالل  مليون    1,157.5  مقام ،  %13.6، مزيادة سنوية قلرها  2022

2021. 

ألإل نقطة ميع خالل    280.1ليص  إلى  %  4.3  ممدلل سنو   نقاط البيع ارتفع علد   ▪

، حيث يدلس  2021نقطة ميع خالل عام  ألإل    268.5ن  ، صدودًا م2022عام  

  ، وتزويل شركايهاالتجارمشبلة    ات القوية التب تقوم مها الشركةتوسدمردود الذلك  

   تقنيات نقاط البيع.م

 ة سنوي  منيبة  مشبلة فور  نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكيةارتفع علد   ▪

ألإل نقطة   186.3   ، مقام2022عام  ألإل نقطة ميع خالل    235.0إلى  %  26.2

دوًرا حيويًا  . وتلدب نقاط البيع المؤهلة لقبول اللروت البنلية  2021عام    خاللميع  

فب تملين التجار والشركات الصغيرة من قبول مجموعة متنوعة من طرق اللفع،  

 . يةااليتمانالبطاقات مما فب ذلك اللفع عن طريق مطاقات الخصم المباشر و

إجمالب   ▪ المحمول معامالتملغ  الهاتف  عام  مليون مداملة خالل    85.4  محفظة 

قلرها  2022 سنوية  مزيادة  عام    52.4مقام     ،63.0%،  خالل  مداملة  مليون 

ارتفع  2021 كما  قيمة  .  المحمول  معامالتإجمالي  الهاتف  ممدلل   محفظة 

 .  2022عام  مليار جنيه خالل 88.9إلى  1% 123.0سنو 

%  63.9منيبة    my Fawryماي فوري  ارتفع إجمالب علد مرات تحمي  تطبيق   ▪

الدام اليامق. خالل  مرة  مليون    5.0مليون مرة، مقام     8.1ليبلغ    2022عام  خالل  

التطبيق واجهة موحلة للميتخلمين، يملنهم من خاللها سلاد جميع فواتير  يتيح  و

 الترويجية، وييرها من الخلمات فعالً عن الدليل من المزايا والدروض  المرافق  

 
محافع  المن   ججمالي المعامالت التي تمت معالجت،ا عي  شبكة فوريوقيمة تعكس ت تندرج تحت ججمالي عدد المعامالت التي تم تنظذها بشركة فوري، بل  النتائج هذ   1

 . فقط ومشييي ال،اتف المحمول البنكية 

131

205

2021عام  2022عام 

(مليار جنيه)إجمالي المدفوعات 

ججمالي المدفوعات 

1,158

1,315

2021عام  2022عام 

(مليون)عدد المعامالت 

186

269

235
280

نقاط البيع المؤهية لقبول
الكروت البنكية

نقاط البيع 

(باأللف)نقاط البيع 

2021عام  2022عام 
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، تهلف الشركة إلى  مقلًماالملفوعة    myFawryمطاقة  ومدل إطالق    .اإلضافية

يتيح ، حيث  2023عام  خالل    "Neobankمصرف رقمب "تحوي  التطبيق إلى  

االستهالكب  التموي   واسدة من الخلمات المالية من  الملفوعات وماقة  للميتخلمين  

 واالستنمار.االدخار و

 3.8  على أساس سنوي  my Fawryماي فوري  معامالت تطبيق  إجمالي قيمة    ▪

منيبة    جنيهار  ليم نمو  سرعة  %72.9وهو  مردود  القو   النمو  ذلك  ويدلس   .

استخلام   إلى  الدمال:  تحول  جّرا:  المرتفدة،  الطلب  لمدلالت  التطبيق  استجامة 

وساي  اللفع الرقمية على خلفية زيادة مدلالت استخلام شبلة االنترنت وأجهزة  

 الهواتإل الذكية. 

 

 تطورات األداء المالي

، مزينادة  2022عنام جنينه خالل  مليون    2,279.3شننننركنة فور     إجماالي إيراداتملغ   ▪

ارتفدنت  . فقنل 2021عنام جنينه خالل مليون   1,658.2% مقنامن   37.5  سنننننوينة قنلرهنا

إلى   2022عام نمو إجمالب اإليرادات خالل  فب    الخدمات المصاارفيةقطاع   ةينناهمم

 إيرادات واصننننلننت  فيمننا  ،  %85.1مليون جنيننه وهو نمو سنننننو  ممدننلل    760.6

، مينما ارتفدت  الدامخالل  مينننار النمو المدهود  (ADPالمدفوعات الرقمية البديلة )

%، كما سنننجلت 83.3مزيادة سننننوية قلرها   قطاع التمويل متناهي الصاااغرإيرادات  

 . %30.7لترتفع منينننبة   خالل نفس الفترةأداً: قويًا   سااالسااالة اإلمداد والتوريدحلول 

مليون   651.3منفردًا، ملغ إجمننالب اإليرادات    2022من عننام  ير  األخوخالل الرمع  

 .2021عام مليون جنيه خالل  467.3مقام    %39.4جنيه، وهو نمو سنو  ممدلل  

إجمالب إيرادات الشنركة خالل من % 33.4إيرادات قطاع الخلمات المصنرفية  منلت   ▪

. وملغت ميناهمة قطاع التموي   الينامقخالل الدام % 24.8 صندودًا من، 2022عام  

% خالل 8.3مقام    2022عام  إجمالب اإليرادات خالل من % 11.0متناهب الصنغر 

، 2022عام  خالل  تنويع مصنننادر اإليرادات. وقل نجحت الشنننركة فب الينننامقالدام 

 ،الخلمات األخرى التب تقلمها فور  ارتفاًعا ملحوًظامدظم حيث سننننجلت إيرادات 

خالل %  47.6إلى    (ADPادات المادفوعاات الرقمياة الباديلاة )إير  تومن ثم تراجدن 

 . اليامقالدام % خالل 59.4مقام   2022عام 

، مزيادة سنننننوية قلرها  2022عام  مليون جنيه خالل  1,361.2  مجمل الربحسننننج   ▪

. وارتفع هامش مجم  الرمح  اليننننامقمليون جنينه خالل الدام  932.3% مقنام   46.0

يرجع نمو  و.  نقطة مئوية 3.5وهو نمو سنننو  ممقلار  2022عام خالل  %  59.7إلى  

إيرادات الشنركة، وكفا:ة إدارة عموالت التحصني  وتيرة نمو  مجم  الرمح إلى ارتفاع  

منفردًا، ارتفع مجم    2022عام  من األخير  وخالل الرمع   من خالل القنوات المختلفة.

مليون جنيه، وصنناحب ذلك ارتفاع هامش   408.3% إلى  57.5يننبة سنننوية الرمح من

  .2021عام % خالل 62.7مجم  الرمح لييج  

إلى   األرباح التشاااغيلية قبل خصااام الضااارائب والفوائد واإلهالك واالساااتهالك  ملغت ▪

%، مصننننحومًا  37.8وهو نمو سنننننو  ممدلل  2022عام مليون جنيه خالل   698.5

هامش األرماح التشننغيلية قب  خصننم العننرايب والفوايل واإلهالك واالسننتهالك  منمو  

وفب حالة اسننننتننا:    .نقطة مئوية 1.4وهو نمو ممقلار  2022عام خالل  %  30.6إلى  

مموجب مبادرة البنك االسنننتننايية )يير المتلررة( من مبيدات أجهزة نقاط  الملاسنننب  

1,658 
2,279 

2021عام  2022عام 

(مليون جنيه)إجمالي اإليرادات 

932

1,361

56.2
59.7

2021عام  2022عام 

(مليون جنيه)مجمل الربح 

مجمل الربح هامش مجمل الربح

485
698

29.3% 30.6%

2021عام  2022عام 

م األرباح التشغيلية المعدلة قبل خص
ك الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهال

(مليون جنيه)

اإلهالك األرباح التشيييية قبل خصم النرائب والظوائد و
واتست،الك 

ئد هامش األرباح التشيييية قبل خصم النرائب والظوا
واإلهالك واتست،الك 

186
317

11.2% 13.9

2021عام  2022عام 

ية صافي الربح المعدل بعد حقوق األقل
(مليون جنيه)

صافي الربح هامش صافي الربح
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 اإليرادات حسب القطاع 

 

 

 
 

 

 

األرماح  سننتيننج   ، 2021مليون جنيه خالل عام  21.7والبالغة    لمركز  المصننر ا

نمًوا منيننبة سنننوية    التشننغيلية قب  خصننم العننرايب والفوايل واإلهالك واالسننتهالك

عننام  43.9 الرمع    .2022% خالل  عننام  األخير  وخالل  ملغننت    2022من  منفردًا، 

مليون  236.6  ك واالسنتهالكاألرماح التشنغيلية قب  خصنم العنرايب والفوايل واإلهال

مليون جنينه خالل نفس الفترة  132.4مقنام    %78.7جنينه، وهو نمو سنننننو  ممدنلل  

األرماح التشنغيلية قب  خصنم العنرايب  مصنحومًا موصنول مهامش    ،من الدام الينامق

 . %36.3إلى   والفوايل واإلهالك واالستهالك

، مدل اسننتبداد المصننروفات يير صااافي الربح المعدل )بعد خصاام حقوق األقلية( ملغ ▪

المتلررة والتلناليإل يير النقنلينة المتدلقنة مبرننامج تحفيز وإثنامنة الموظفين وييرهنا من 

سنننننو   نمو  ، وهو  2022عنام  خالل  مليون جنينه    316.9  التلناليإل يير المتلررة،

، مصننننحومًنا موصننننول 2021عنام  مليون جنينه خالل  186.4  مقنامن %  70.0ممدنلل  

وخالل الرمع  .الينننامق% خالل الدام 11.2مقام   %13.9 هامش صنننافب الرمح إلى

 صنننافب الرمح المدلل )مدل خصنننم حقوق األقلية( منفردًا، ملغ  2022من عام األخير 

جنيننه،    137.1 عننام    40.3مقننامنن   مليون  من  األخير  الرمع  خالل  ، 2021مليون 

عام  من األخير  خالل الرمع  % 21.0مصننننحومًا مارتفاع هامش صننننافب الرمح إلى و

2022. 

 2022عام  مليون جنيه خالل  240.1 صاافي الربح )بعد خصام حقوق األقلية(سنج   ▪

 % 10.5إلى  هامش صافب الرمح  ، مصحومًا موصول  %35.5ممدلل سنو  نمو  وهو 

منفردًا، ارتفع   2022من عنام  األخير وخالل الرمع    .2021عنام  خالل %  10.7مقنامن   

مليون 116.0% ليينج  317.4منينبة سننوية  صنافب الرمح )مدل خصنم حقوق األقلية(

% خالل نفس  5.9% مقام   17.8جنيه، مصننحومًا مارتفاع هامش صننافب الرمح إلى  

 . اليامقالفترة من الدام 

 

 أداء القطاعاتنظرة عامة على 

 قطاع المدفوعات الرقمية البديلة

 1,085.0إلى  %  10.1ممدلل سنو     المدفوعات الرقمية البديلةارتفدت إيرادات   ▪

عام خالل  جنيه  الرمع    .2022  مليون  عام  األخير  وخالل  منفردًا،   2022من 

إيرادات   البديلةارتفدت  الرقمية   285.2  إلى%  9.0ممدلل سنو     المدفوعات 

 . يهمليون جن

وعلى الريم من أن قطاع الملفوعات الرقمية البليلة يياهم مالحصة األكبر فب  ▪

  إجمالب إيرادات فور ، إال أن مياهمته فب إجمالب اإليرادات قل انخفعت إلى 

وذلك  2022عام  % خالل  16.0 استراتيجية  ،  تنفيذ  مواصلة  خلفية  تنويع  على 

% من 47.6. ومنلت إيرادات قطاع الملفوعات الرقمية البليلة  اإليراداتمصادر  

نجاح فور  فب  حيث يدلس ذلك  ،  2022عام  إجمالب نمو إيرادات فور  خالل  

إلى  ة  من التركيز على الملفوعات الرقمية البليلها  تحوي  نموذج أعمالمواصلة  

لرقمية الملفوعات امما يتجاوز    ام متلام  يلمج مجموعة واسدة من الخلماتظن

 . ةالبليل

 

المدفوعات 
الرقمية 

,  البديلة
49%

, الخدمات المصرفية
32%

, التمويل متناهي الصغر
11%

%5, سالسل التوريدات

%0.2, الوالء

%0.7, فوري للوساطة المالية

%2, أخرى

985 1,085

2021عام  2022عام 

إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة 
(مليون جنيه)

411

761

2021عام  2022عام 

إيرادات الخدمات المصرفية
(مليون جنيه)

 2022عام 

 مليون جنيه 2,279
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 الخدمات المصرفية 

.  اتفاقيات وكالة مع البنوك  بمموج تقلم فور  ماقة متنوعة من الخلمات المصرفية   ▪

إيرادات   ارتفدت  المصرفيةوقل  الخدمات  سنوية  قطاع  لتبلغ  %  85.1  منيبة 

، 2021مليون جنيه عام    411.0، مقام   2022عام  مليون جنيه خالل    760.6

،  أنشطة قبول الملفوعاتوملفوًعا مالتحين الملحوظ فب أنشطة الوكالة المصرفية  

من إجمالب إيرادات  %  33.4منلت    قطاع الخلمات المصرفيةعلًما م ن إيرادات  

. ماإلضافة إلى ذلك،  اليامقخالل الدام  %  24.8مقام     2022عام  فور  خالل  

مدلل نمو إجمالب إيرادات    احت  قطاع الخلمات المصرفية صلارة المياهمة فب

منيبة   الرمع  2022عام  خالل   %56.3فور     2022من عام  األخير  . وخالل 

%،  76.0مليون جنيه، مزيادة سنوية نيبتها    236.2منفردًا، ملغت إيرادات القطاع  

 .2021من عام األخير مليون جنيه خالل الرمع  134.2مقام  

o   إلى %  80.3ممدلل سنو     الوكالة المصرفيةارتفدت إيرادات أنشطة 

مصر     439.5 جنيه  منمو    ، 2022عام  خالل  مليون  مصحومًا 

، 2022مليون جنيه خالل الرمع األخير من عام    129.6اإليرادات إلى  

الفترة من عام    82.4مقام    نمو    2021ملينو جنيه خالل نفس  وهو 

ممدلل   وارتفع  57.2سنو   أنشطة %.  فب  الملفوعات  قيمة  إجمالب 

مليار جنيه خالل   70.8إلى  %  80.1ممدلل سنو     لمصرفيةالوكالة ا 

 .اليامقالدام خالل مليار جنيه  39.3، مقام  2022عام 

o   مليون   321.1  مشبلة فور   أنشطة قبول المدفوعات ملغت إيرادات

. 2021مليون جنيه خالل عام  176.2مقام   ،  2022عام  جنيه خالل  

إلى %  126.9بة سنو   مني   إجمالب قيمة الملفوعات المقبولةوارتفع  

الفترة  29.6 نفس  جنيه خالل  على ،  مليار  المتزايل  ماإلقبال  ملفوعة 

زيادة   Fawry's Merchant Aggregatorمنصة   من  تبده  وما 

البيع   شبلة  فب  الملفوعات  لقبول  المؤهلين  التجار  علد  فب  سريدة 

 .مالتجزية التامدة لفور 

 

 قطاع التمويل متناهي الصغر

تقوم فور  مصننننرف قروض  فب إطار ماقة خلمات التموي  متناهب الصننننغر،   •

التموي  متناهب الصنننغر لتجار التجزية مشنننبلة المتاجر التامدة، وذلك مع تقليم 

وتخصنننيصنننها   (POS) التينننهيالت االيتمانية مباشنننرة من خالل نقاط البيع

لخلفية،  ماسنننتخلام الوسننناي  الرقمية تحت منل ملفوعات الموردين. وعلى هذه ا

% 83.3ممدلل سننننو  قطاع التمويل متناهي الصاااغر ارتفع إجمالب إيرادات  

مليون جنينه عنام    136.9مقنامن     ،2022عنام  خالل  مليون جنينه    251.0ليبلغ  

إيرادات القطنناع   2022من عننام  األخير  وخالل الرمع  .  2021 منفردًا، ملغننت 

مليون جنيه خالل  39.9مقام  %  97.4مليون جنيه مزيادة سننوية نيبتها   78.8

 . 2021من عام األخير الرمع 

مليون   731.3محفظنة فور  للتموين  متنناهب الصننننغر  مالقروض  إجمنالب    ملغ •

 .%78.1وهو نمو سنو  ممدلل  ، 2022منهاية  جنيه 

خالل  للشننننركنة إجمنالب اإليرادات المجمدنة من %  11.0إيرادات القطناع منلنت   •

قطناع التموين  متنناهب ويدنل  .  الينننننامقخالل الدنام  %  8.3مقنامن   ،  2022عنام  

137

251

2021عام  2022عام 

ن مليو)إيرادات التمويل متناهي الصغر 
(جنيه

98

129

2021عام  2022عام 

إيرادات حلول سلسة اإلمداد والتوريد 
(مليون جنيه)
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منيننبة  2022عام  خالل إيرادات الشننركة  أكبر مينناهم فب نمو   لثالصننغر ثا

 والملفوعات الرقمية البليلة.مدل قطاعب الخلمات المصرفية، % 18.4
 

 حلول سلسلة اإلمداد والتوريد

تقوم فور  متقليم حلول سنننلينننلة اإلملاد والتوريل، إلى جانب تنفيذ المدامالت   •

الخاصننننة مالشننننركات وملفوعات التجار إلى الموردين ماالعتماد على الحلول  

الرقمية عبر توظيإل التلاخ  اللبير مين شننبلة البيع مالتجزية والقاعلة التجارية  

مليون جنيه  128.5لقطاع إيرادات املغت  لشنننركات الينننلع االسنننتهالكية. وقل  

مليون جنينه   98.4مقنامن   ،  %30.7وهو نمو سنننننو  ممدنلل    2022عنام  خالل 

من إجمنالب إيرادات  %  5.6قطناع  الإيرادات  منلنت  حينث    ،2021عنام  خالل  

منفردًا، ملغت  2022من عام األخير الرمع وخالل  .2022عام  الشنننركة خالل 

 26.0مقام  %  53.3ة نيننبتها  مليون جنيه مزيادة سنننوي 39.9إيرادات القطاع  

 . 2021من عام األخير الرمع مليون جنيه خالل 

 – نهاية البيان –

 عن شركة فوري 
عام   اإلللترونية  والملفوعات  البنوك  لتلنولوجيا  فور   شركة  الملفوعات 2008ت سيت  حلول  توفير  فب  رايلة  منصة  أكبر  وهب   ،

لخلمة   المحمولة  الهواتإل  إللترونيا، وشحن  الفواتير  سلاد  الريييية  فور   خلمات  وتشم   المجتمع.  شرايح  لخلمة جميع  اإلللترونية 

لم الشركة الخلمات الرقمية األخرى من  التذاكر اإلللترونية واشتراكات تلفزيون اللام  ومجموعة متنوعة  الماليين من المصريين. كما تق

من الخلمات األخرى. ومن خالل نموذج الدم  الخاص مها، تقوم فور  متملين المؤسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول 

ية والهواتإل المحمولة ونقاط البيع المنتشرة مجميع أنحا: الجمهورية. وتقوم الشركة الملفوعات اإلللترونية من خالل المواقع اإلللترون 

ألإل وكي  وشبلة   280من    ما يقربمليون مداملة يوميًا من خالل    3مليون عمي  شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه    49مخلمة أكنر من  

 هاتإل المحمول. لل myFawry منًلا، وكذلك تطبيق 36منوك تعم 
 

 



 

 

  

  2022عام عن  تقرير نتائج األعمال - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية

 

 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال 

 2022ديسمبر  31عن الفترة المالية المنتهية في 

 2023مارس  7
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