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 ( SVB) اليڤسيليكون تنفي ارتباطها بأي عالقة عمل مع بنك   فوري
 

 2023مارس  13ي القاهرة ف 

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

الجهات التنظيمية في إعالن    على خلفيةذلك البيان  يأتي  و.  األمريكي  (SVB)الي  بنك سيليكون ڤا، مع  وال أي من الشركات التابعة لهتربطها أي عالقة عمل،  

رالية للتأمين على الودائع المؤسسة الفيدوتعيين   (SVB)الي  بنك سيليكون ڤ، عن إغالق  2023مارس   10،  الماضي  يوم الجمعةالواليات المتحدة األمريكية  

(FDIC )في الواليات المتحدة األمريكية.آخر مع أي بنك  عمل حاليًا أي عالقاتال تربطها  ا. وأكدت الشركة أيًضا أنهللتحفظ على ودائع العمالء 

 

 – نهاية البيان –

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

لخدمة   المحمولة  الهواتف  إلكترونيا، وشحن  الفواتير  سداد  الرئيسية  فوري  خدمات  وتشمل  المجتمع.  شرائح  لخدمة جميع  اإللكترونية 

دم الشركة الخدمات الرقمية األخرى مثل التذاكر اإللكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة  الماليين من المصريين. كما تق

من الخدمات األخرى. ومن خالل نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول 

ية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة المدفوعات اإللكترونية من خالل المواقع اإللكترون 

ألف وكيل وشبكة   280من    ما يقربمليون معاملة يوميًا من خالل    3مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه    49بخدمة أكثر من  

 المحمول. هاتف لل myFawry بنًكا، وكذلك تطبيق 36بنوك تضم 
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 بيانات االتصال

 مدير عالقات المستثمرين 

 الجليل عبد حسن

Hassan.Abdelgelil@Fawry.com 
 

 إدارة عالقات المستثمرين

 investor.relations@fawry.com 
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