بيان بنتائج األعمال
الربع الثالث لعام 2019
سبتمبر 2019

سبتمبر 2018

معدل النمو

عدد املستخدمني النشطني علي الشبكة )باملليون(

24.1

19.3

24.9%

إجمالي اإليرادات

نقاط البيع )باأللف(

125

89

39.7%

مجمل الربح

301.4

نقاط البيع املؤهلة لقبول الكروت البنكية )باأللف(

71

49

42.7%

األرباح التشغيلية

87.8

41.7

البنوك املتعاقدة مع الشركة

33

27

22.2%

األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

156.4

107.5

45.54%

عدد التجار املؤهلني لقبول املدفوعات )باأللف(

45

12

264.4%

صافي الربح قبل حقوق األقلية

76.3

51.6

47.69%

عدد املعامالت )باملليون(

612

432

41.7%

صافي الربح بعد حقوق األقلية

57.4

43.2

32.87%

37,868

24,575

54.1%

صافي الربح املعدل بعد حقوق األقلية

67.0

43.5

54.02%

أهم املؤشرات التشغيلية

إجمالي املدفوعات )مليار جنيه(

األحداث الهامة

أهم املؤشرات املالية  -باملليون جنيه

الشراكة مع وزارة التربية و التعليم
ﻧـظرً ا ﻟـﺗﻧوع ﻋـروض اﻟﺧـدﻣـﺎت وﺗـرﻛـﯾزﻧـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺗﺳﮭـﯾل ﻋـﻣﻠﯾﺎت اﻟـدﻓـﻊ ﻓـﻲ ﺟـﻣﯾﻊ
اﻟـﻣﻧﺎﺣـﻲ ،ﻓـﻘد أﺑـرﻣـت ﻓـوري اﺗـﻔﺎﻗـﯾﺔ ﺷـراﻛـﺔ ﻣـﻊ وزارة اﻟـﺗﻌﻠﯾم واﻟـﺗﻲ ﺑـﻣوﺟـﺑﮭﺎ
ﯾـﻣﻛن ﻟﺟـﻣﯾﻊ اﻟـطﻼب ﺳـداد اﻟـﻣﺻروﻓـﺎت اﻟـدراﺳـﯾﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺷـﺑﻛﺔ ﻓـوري اﻟـﺗﻲ
ﺗـﺿم أﻛـﺛر ﻣـن  125000ﻧـﻘطﺔ ﺑـﯾﻊ ﺣـﯾث أﺻـﺑﺣت ﺧـدﻣـﺔ ﻓـوري ﻣـﺗﺎﺣـﺔ اﻵن
ﻷﻛـﺛر ﻣـن  20ﻣـﻠﯾون طـﺎﻟـب ﻓـﻲ أﻛـﺛر ﻣـن  50000ﻣـدرﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺟـﻣﯾﻊ أﻧـﺣﺎء
ﻣـﺻر .و ﻗـد ﻗـﺎم أﻛـﺛر ﻣـن  1.3ﻣـﻠﯾون طـﺎﻟـب ﺑﺳـداد اﻟـﻣﺻروﻓـﺎت اﻟـدراﺳـﯾﺔ ﻣـن
ﺧﻼل ﻓوري ﺣﺗﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر .2019

اﻧـطﻼ ًﻗـﺎ ﻣـن اھـﺗﻣﺎم ﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري ﺑـﺎﻟـﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗـﻣﺎﺷـﯾﺎ ً ﻣـﻊ اﻟﺳـﯾﺎﺳـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟـﻠدوﻟـﺔ،
أطــﻠﻘت اﻟﺷــرﻛــﺔ ﻣــﺑﺎدرة ”ھــﻲ ﻓــوري“ ،وھــﻲ ﺗــﻌد أول ﺷــﺑﻛﺔ وﻛــﻼء ﻟــﻠدﻓــﻊ
اﻹﻟـﻛﺗروﻧـﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺻر ﺗﮭـدف إﻟـﻰ ﺗـﻣﻛﯾن اﻟـﻧﺳﺎء ذوات اﻟـدﺧـل اﻟـﻣﻧﺧﻔض اﻟـﻼﺋـﻲ
ﻟـدﯾـﮭن ﻣـﺗﺎﺟـر ﺑـﯾﻊ ﺑـﺎﻟﺗﺟـزﺋـﺔ ،و اﻟـﻌﺎﻣـﻼت ﺑـﺎﻟـﻣﻧﺎزل ،أو اﻟـﻼﺋـﻲ ﻟـﯾس ﻟـدﯾـﮭن ﻋـﻣل
ﻟـﯾﺻﺑﺣن وﻛـﻼء ﻟـﮭﺎ  ،وﻛـذﻟـك ﺗـﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳـﺗﮭﻠﻛﺎت اﻷﺧـرﯾـﺎت ﻓـﻲ ﻣـﺟﺗﻣﻌﺎﺗـﮭن
اﻟﻣﺣــﻠﯾﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟــوﺻــول إﻟــﻰ ﺧــدﻣــﺎت اﻟــﻣدﻓــوﻋــﺎت اﻹﻟــﻛﺗروﻧــﯾﺔ واﻟﺳــﻠﻊ
اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ.
ھـذه اﻟـﻣﺑﺎدرة ﻋـﺑﺎرة ﻋـن ﺟﮭـد ﻣﺷـﺗرك ﺑـﯾن اﻟـﻘطﺎع اﻟـﺧﺎص ﺣـﯾث ﺗـﺷﺎرك ﺷـرﻛـﺔ
ﻓـوري ﻣـﻊ ﺷـرﻛـﺔ ﯾـوﻧـﯾﻠﯾﻔر ،وﺷـرﻛـﺔ اﻟﺳـﻠﻊ اﻻﺳـﺗﮭﻼﻛـﯾﺔ ،وﺷـرﻛـﺔ اﻟـﺗﺄﻣـﯾن أﻛـﺳﺎ،
واﻟـﻌدﯾـد ﻣـن ﻣـﻧظﻣﺎت اﻟـﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟـﻣدﻧـﻲ اﻟـﻣﺻرﯾـﺔ ﺑـﻣﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﺑﮭـﯾﺔ ،وﻣـرﺳـﺎل ،و
رﺳﺎﻟﺔ ،و ﺧطﺔ دوﻟﯾﺔ ،وﺑرﻧﺎﻣﺞ .AWEF
ھـﻧﺎك ﺣـواﻟـﻲ  150اﻣـرأة ﺗـم ﺗـدرﯾـﺑﮭن ﺑـﻧﺟﺎح وﺗـﻠﻘﯾن ﻣـﺎﻛـﯾﻧﺎت ﻧـﻘﺎط اﻟـﺑﯾﻊ ﻟـﻠﻌﻣل
ﻛـوﻛـﻼء ھـﻲ ﻓـوري ،وﺳـﯾﻘوم ﺷـرﻛـﺎء ھـﻲ ﻓـوري ﺑـﺗوﺳـﯾﻊ اﻟـﻣﺑﺎدرة ﻟﺟـذب اﻟـﻣزﯾـد
واﻟـﻣزﯾـد ﻣـن اﻟـوﻛـﻼء ،وإﺳـﺗﮭداف  600اﻣـرأة إﺿـﺎﻓـﯾﺔ ﺧـﻼل اﻷﺷﮭـر اﻟـﻘﻠﯾﻠﺔ
اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ.

أطـﻠﻘت ﺷـرﻛـﺔ ﻓـورى أول ﻣـﻧﺻﺔ ﻧـﻘﺎط ﻟـﮭﺎ ﻣـﻊ ﺑـﻧك اﻟﻣﺷـرق و اﻟـﺗﻲ ﺑـﻣوﺟـﺑﮭﺎ ﯾـﻘدم
اﻟـﺑﻧك ﻟـﻠﻌﻣﻼء ﺟـﻣﻊ اﻟـﻧﻘﺎط ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﺷـﺗرﯾـﺎﺗـﮭم ﺑـﺎﺳـﺗﺧدام ﺑـطﺎﻗـﺎت اﻟﻣﺷـرق
اﻻﺋـﺗﻣﺎﻧـﯾﺔ وﻛـذﻟـك إﻣـﻛﺎﻧـﯾﺔ إﺳـﺗﺑدال ھـذه اﻟـﻧﻘﺎط ﻣـن ﺧـﻼل ﺷـﺑﻛﺔ ﻋـﻣﻼﻗـﺔ ﻣـن
اﻟﺗﺟﺎر.

اإلجتماع السنوي للبنك الدولي

ﻗـﺎﻣـت ﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري ﺑـﺎﻟـدﺧـول ﻓـﻲ ﺷـراﻛـﺔ ﻣـﻊ ﺷـرﻛـﺔ ﺑـﻲ أي ﻟﻠﺣـﻠول اﻟـﺗﻛﻧوﻟـوﺟـﯾﺔ
ﻓـﻲ ﺗـﺄﺳـﯾس ﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري إف إم ﺳـﻲ ﺟـﻲ و اﻟـﺗﻲ ﺗـﻣﺛل ﺷـﺑﻛﺔ اﻟـدﻓـﻊ اﻹﻟـﻛﺗروﻧـﻲ
ﻟــﻠﺗﺟﺎر وﺗــﺟﺎر اﻟﺗﺟــزﺋــﺔ ﻟﺗﺳﮭــﯾل طــﻠب اﻟــﻣﻧﺗﺟﺎت واﻻﺗــﺻﺎﻻت ﺑــﯾن ﺟــﻣﯾﻊ
اﻷطـراف اﻟـﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺑـﻣﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟـﻣﻧﺗﺟون واﻟـوﺳـطﺎء وﺟـﻣﯾﻊ أﻋـﺿﺎء ﺳـﻠﺳﻠﺔ
اﻟﺗورﯾد.

الشراكة مع بنك املشرق

جائزة سيتي جروب
ﻧـظرً ا ﻟـﻠدور اﻟـرﯾـﺎدي اﻟـﻣﺗزاﯾـد ﻟﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋـﺔ اﻟـﺗﻛﻧوﻟـوﺟـﯾﺎ اﻟـﻣﺎﻟـﯾﺔ و
ﺗـﻘدﯾـﻣﮭﺎ ﻣﺟـﻣوﻋـﺔ ﻣـﺗﻧوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺧـدﻣـﺎت  ،ﻓـﻘد أﻋـﻠﻧت ﺳـﯾﺗﻲ ﺟـروب أن ﺷـرﻛـﺔ
ﻓــوري ﻣــن ﺿــﻣن اﻟــﻔﺎﺋــزﯾــن ﻓــﻲ ﺗﺣــدي  MENA Fintechﻓــﻲ رﻗــﻣﻧﺔ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر.
فوري لتكنولوجيا البنوك و املدفوعات اإللكترونية

614.9

441.8

39.18%

204.7

47.25%
110.56%

تم إحتساب صافي الربح املعدل بعد حقوق األقلية بعد أخذ التكاليف غير التشغيلية في اإلعتبار و املتمثلة في مصروفات الطرح العام ألسهم الشركة بمبلغ  3.6مليون
جنيه ،و خسائر سعر صرف عملة غير محققة بمبلغ  2.4مليون جنيه و تكاليف األعمال اإلستشارية الخاصة بمشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ  5.1مليون جنيه.

مبادرة ”هي فوري“

الشراكة مع شركة بي أي للحلول التكنولوجية

سبتمبر 2019

سبتمبر 2018

معدل النمو

ﺷـﺎرﻛـت ﻓـورى ﻓـﻲ اﻹﺟـﺗﻣﺎﻋـﺎت اﻟـﺳﻧوﯾـﺔ ﻟـﻠﺑﻧك اﻟـدوﻟـﻲ ﺣـﯾث ﻗـدم اﻟـﻣدﯾـر اﻟـﺗﻧﻔﯾذي
دورﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري ﻓـﻲ دﻋـم اﻟـﻧﻣو اﻟـﺷﺎﻣـل ﻣـن ﺧـﻼل ﺣـﻠول ﻣـﺑﺗﻛرة ﺗـﺳﺎﻋـد ﻏـﯾر
اﻟـﻘﺎدرﯾـن ﻋـﻠﻰ اﻟـوﺻـول إﻟـﻰ ﺧـدﻣـﺎت اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت وﺗـﻣﻛﯾن اﻟﺷـرﻛـﺎت اﻟـﺻﻐﯾرة ﻣـن
ﺗـﻧﻣﯾﺔ أﻋـﻣﺎﻟـﮭم ﻣـن ﺧـﻼل اﻟـوﺻـول إﻟـﻰ ﻣﺟـﻣوﻋـﺔ ﻣـﺗﻧوﻋـﺔ ﻣـن اﻟـﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧـدﻣـﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

1

هيكل املساهمني
بنك مصر

البنك األهلي املصري

أكتيس مصر

شركة بي اس أي نيزرالندز هولندج
أخرون

14.81%

7.00%

هيكل املساهمني بعد الطرح

7.00%

63.99%

7.20%

رأس املال املرخص رأس املال املصدر
و املدفوع بالجنيه
به بالجنيه
املصري
املصري

500،000،000

353,652,060

عدد األسهم
املصدرة

القيمة اإلسمية
للسهم بالجنيه
املصري

707,304,120

0.50

بيان نتائج أعمال الربع الثالث لعام 2019

كلمة الرئيس التنفيذي
ﺷﮭـد اﻟـرﺑـﻊ اﻟـﺛﺎﻟـث ﻣـن ﻋـﺎم  2019ﻧ ً
ـﻣوا ﻛـﺑﯾرً ا ﻓـﻲ ﻛـﺎﻓـﺔ ﻣﺳـﺗوﯾـﺎت و ﻣـﻧﺎﺣـﻲ اﻟـﻌﻣل ﺑﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري ،ﺣـﯾث ﻻ ﻧـزال ﻣـﻠﺗزﻣـﯾن ﺑـﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻷﻋـﻣﺎل و اﻟـﻘطﺎﻋـﺎت اﻟـﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟـﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت
اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ.
ﻋـﻠﻰ اﻟـرﻏـم ﻣـن أﻧـﻧﺎ ﺷﮭـدﻧـﺎ ﻧـﻣواً ﻓـﻲ ﺟـﻣﯾﻊ ﻣـﺟﺎﻻت اﻷﻋـﻣﺎل ،إﻻ أن ھـذا اﻟـﻧﻣو ﯾـوﺿـﺢ إﺳـﺗراﺗـﯾﺟﯾﺗﻧﺎ ﻟـﺗﻧوﯾـﻊ ﻣـﺻﺎدر اﻹﯾـرادات ،وﺑـﯾﻧﻣﺎ ﻧـﻘود اﻟـﺳوق ﻓـﻲ ﻗـطﺎع اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت اﻟـرﻗـﻣﯾﺔ اﻟـﺑدﯾـﻠﺔ ،ﻓـﺈن
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻧﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧري ﻛﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ )ﻛﺄﻋﻣﺎل اﻟوﻛﯾل اﻟﺑﻧﻛﻲ و ﻗﺑول اﻟﻣدﻓوﻋﺎت( و ﻛذﻟك ﻗطﺎﻋﺎت ﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾدات و اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر.
ﺣـﻘﻘت ﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري ﻧـﻣواً ﻣـﻠﺣوظـﺎ ً ﻓـﻲ ﺟـﻣﯾﻊ اﻟـﻣؤﺷـرات اﻟـﻣﺎﻟـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟـرﺑـﻊ اﻟـﺛﺎﻟـث ،ﻓـﻌﻠﻲ أﺳـﺎس اﻟـﻘواﺋـم اﻟـﻣﺎﻟـﯾﺔ اﻟﻣﺟـﻣﻌﺔ ﻗـد ﺣـﻘﻘت اﻟﺷـرﻛـﺔ أرﺑـﺎﺣـﺎ ً ﺻـﺎﻓـﯾﺔ ﺑـﻌد ﺣـﻘوق اﻷﻗـﻠﯾﺔ ﺑـﻠﻐت  57.4ﻣـﻠﯾون
ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  23.7ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو .2019
ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ،ﻧـﻣت ﻣـﺳﺎھـﻣﺔ إﯾـرادات اﻟـﻘطﺎﻋـﺎت اﻷﺧـري ﺑـﺧﻼف ﻗـطﺎع اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت اﻟـرﻗـﻣﯾﺔ اﻟـﺑدﯾـﻠﺔ ﻣـن  ٪11إﻟـﻰ  ٪16ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ،و إرﺗـﻔﻊ ھـﺎﻣـش ﻣﺟـﻣل اﻟـرﺑـﺢ ﻟـدﯾـﻧﺎ ﻣـن
 ٪46.3ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻷوﻟﻲ ﻣن ﻋﺎم  2018إﻟﻰ  ٪ 49ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻷوﻟﻲ ﻣن ﻋﺎم  2019ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻟدﯾﻧﺎ.
إن ﺧـدﻣـﺔ اﻟـﺗﺟﺎر ﻣـن ﺧـﻼل ﺗـﻘدﯾـم ﺣـﻠول ﻣـﺗﻛﺎﻣـﻠﺔ ،وﺗـﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣـن ﺗـﻧﻣﯾﺔ أﻋـﻣﺎﻟـﮭم وإدﻣـﺎﺟـﮭم ﻓـﻲ اﻟـﻌﺻر اﻟـرﻗـﻣﻲ اﻟﺟـدﯾـد ﺗـﺗﺣﻘق و ﺗﺗﺟﺳـد ﻓـﻲ ﻧـﻣو إﯾـرادات اﻟﺧـدﻣـﺎت اﻟـﻣﺻرﻓـﯾﺔ اﻟـﺗﻲ أظﮭـرت ﻣـﻌدل
ﻧـﻣو ﺑـﻠﻎ  ٪ 166.7ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ،ﻛـﻣﺎ إرﺗـﻔﻌت إﯾـرادات ﻗـطﺎع اﻟـﺗﻣوﯾـل ﻣـﺗﻧﺎھـﻲ اﻟـﺻﻐر ﻣـن رﺻـﯾد ﺻـﻔري ﺗـﻘرﯾـﺑﺎ ﻓـﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ  7.5ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ
ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻷوﻟﻲ ﻣن ﻋﺎم .2019
ﺟـدﯾـر ﺑـﺎﻟـذﻛـر أن إﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت ﻟﺧـدﻣـﺎت ﻓـوري ﺑـﺈﺳـﺗﺧدام اﻟـﻣﺣﺎﻓـظ اﻹﻟـﻛﺗروﻧـﯾﺔ أظﮭـر ﻣـﻌدﻻت ﻧـﻣو ﻣـﻠﺣوظـﺔ ﺑـﻠﻐت  ٪73و  ٪258ﻓـﻲ ﻋـدد اﻟـﻣﻌﺎﻣـﻼت و إﺟـﻣﺎﻟـﻲ ﻗـﯾﻣﺔ اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت ﻋـﻠﻰ
اﻟﺗواﻟﻲ .وھذا ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗزوﯾد اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﺣﻠول اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻛذﻟك ﺗﻣﻛﯾن ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن إﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺎت ﻓوري.
أﺧـﯾرً ا ،إرﺗـﻔﻌت أرﺑـﺎﺣـﻧﺎ اﻟـﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑـﺄﻛـﺛر ﻣـن اﻟـﺿﻌف ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ﻣـن  41.69ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ  87.8ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻧـﻔس اﻟـﻔﺗرة ﻣـن
ﻋـﺎم  2019ﺑـﻣﺎ ﯾـﻌﻛس ﻗـوة إﻗـﺗﺻﺎدﯾـﺎت اﻟـﺗﺷﻐﯾل .و ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ،ﻓـﻘد إرﺗـﻔﻊ ﺻـﺎﻓـﻲ اﻟـرﺑـﺢ اﻟـﻣﻌدل ﺑـﻌد ﺣـﻘوق اﻷﻗـﻠﯾﺔ ﻣـن  43.5ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ اﻷﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم
 2018إﻟﻰ  67ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم  2019ﻣﺣﻘﻘﺎ ﺑذﻟك ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي ﻗدره .٪54
إن ﺗـزاﯾـد ﻣـﻌدﻻت اﻟـﻛﻔﺎءة اﻟـﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟـﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋـﻠﻲ أﺳـﺎس ﺷﮭـري ﻣـﺎھـﻲ إﻻ ﻧـﺗﯾﺟﺔ ﻣـﺑﺎﺷـرة ﻟـﻺاﺳـﺗﺧدام اﻟـﻔﻌﺎل ﻟـﻣﻧﺻﺔ اﻟـﺗﺷﻐﯾل وﺗﺣﺳـﯾن اﻹﻧـﺗﺎﺟـﯾﺔ اﻟـﺗﻲ ﺗـؤدي ﺑـﺎﺳـﺗﻣرار إﻟـﻰ اﻧـﺧﻔﺎض اﻟـﺗﻛﺎﻟـﯾف
ﻟﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺗوﺳﻌﺎﺗﻧﺎ.
و أﺧـﯾرا ﻣـﺎزﻟـﻧﺎ ﻧـﺣﺎﻓـظ ﻋـﻠﻲ ﺻـدارﺗـﻧﺎ و رﯾـﺎدﺗـﻧﺎ ﻓـﻲ ﺳـوق اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت اﻟـرﻗـﻣﯾﺔ و ﻛـذﻟـك ﻧـﺣﺎﻓـظ ﻋـﻠﻲ ﻛـوﻧـﻧﺎ أول ﻣـن ﯾـﻔﺗﺢ أﻓـﺎق و ﻗـطﺎﻋـﺎت ﺟـدﯾـدة ﻣﺳـﺗﺑﻘﺎ ﺑـذﻟـك ﺟـﻣﯾﻊ اﻟـﻣﻧﺎﻓﺳـﯾن اﻟـﺣﺎﻟـﯾﯾن و
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﯾن.

الرئيس التنفيذي
م .أشرف صبري
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أهم املؤشرات التشغيلية
عدد املعامالت

إجمالي املدفوعات

إجمالي املدفوعات و عدد املعامالت

38,000

ﺑـﻠﻎ إﺟـﻣﺎﻟـﻲ ﻋـدد اﻟـﻣﻌﺎﻣـﻼت ﻟـﻸﺷﮭـر اﻟـﺗﺳﻌﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣـن ﻋـﺎم  2019ﻣـﺎ ﻗـدره  612ﻣـﻠﯾون ﻣـﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـ  432ﻣـﻠﯾون ﺧـﻼل ﻧـﻔس اﻟـﻔﺗرة ﻣـن اﻟـﻌﺎم
اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻣﺣﻘﻘﺎ ﺑذﻟك ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ .41.67٪
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ارﺗﻔﻌت إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي ﻣن  24.6ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ إﻟﻰ  37.9ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ .٪ 54

28,500

عدد نقاط البيع املعتمدة لقبول املدفوعات اإللكترونية
عدد التجار املؤهلني لقبول املدفوعات اإللكترونية
عدد نقاط البيع

ﺗﺳـﺗﺛﻣر ﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري ﺑـﻛﺛﺎﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺗـوﺳـﯾﻊ ﺷـﺑﻛﺔ اﻟـﺗﺟﺎر وإﻧـﻔﺎق اﻟـﻣزﯾـد ﻋـﻠﻰ
ﺗـﻛﻧوﻟـوﺟـﯾﺎ أﺟﮭـزة ﻧـﻘﺎط اﻟـﺑﯾﻊ.و ﻗـد ﺗـرﺗـب ﻋـﻠﻲ ذﻟـك أن إرﺗـﻔﻌت ﻣﺣـطﺎت
ﻧـﻘﺎط اﻟـﺑﯾﻊ ﻣـن  89.4أﻟـف ﻓـﻲ ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ ﺣـواﻟـﻲ  125أﻟـف ﺧـﻼل
ﻋﺎم  ،2019ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ  ٪40ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي.

105

ﺗـﻌﻣل ﻓـوري ﻋـﻠﻰ إﺿـﺎﻓـﺔ اﻟـﻣزﯾـد ﻣـن اﻟﺧـدﻣـﺎت
إﻟـﻰ ﻋـروض ﺧـدﻣـﺎﺗـﮭﺎ ) (+500وﻛـذﻟـك اﻟـﻌدﯾـد
ﻣـن ﻣـﻘدﻣـﻲ اﻟﺧـدﻣـﺎت ﻣـﺗﺻﻠﯾن ﺑـﺎﻟﺷـﺑﻛﺔ ،ﻣـﻣﺎ
ﺳـﺎھـم ﻓـﻲ زﯾـﺎدة ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣـﯾن اﻟﻧﺷـطﯾن
ﺷﮭـرﯾًـﺎ اﻟـذﯾـن ﯾـﺗﻌﺎﻣـﻠون ﻣـﻊ ﺷـﺑﻛﺔ ﻓـوري ﻣـن
 19.3ﻣـﻠﯾون ﻓـﻲ ﺳـﺑﺗﻣﺑر  2018إﻟـﻰ 24.1
ﻣـﻠﯾون ﻓـﻲ ﺳـﺑﺗﻣﺑر  ، 2019ﻣـﺣﻘﻘﺎ ﺑـذﻟـك ﻣـﻌدل
ﻧﻣو ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن .٪ 25
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عدد البنوك املتعاقدة مع الشركة

عدد البنوك املتعاقدة مع الشركة

باملليون

1,200

فوري لتكنولوجيا البنوك و املدفوعات اإللكترونية

عدد املستخدمني النشطني علي الشبكة
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إجمالي مدفوعات املحافظ اإللكترونية
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33

ﺗـﻌد اﻟـﺑﻧوك ﻣـن أھـم اﻟـﻌﻣﻼء اﻟـرﺋﯾﺳـﯾﯾن ﻟﺧـدﻣـﺎت
ﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري ﺑـﻣﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﺧـدﻣـﺎت اﻟـوﻛـﯾل
اﻟـﻣﺻرﻓـﻲ وﺗـﺄھـﯾل اﻟـﺗﺟﺎر ﻟـﻘﺑول اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت
اﻹﻟـﻛﺗروﻧـﯾﺔ .ﯾـﺗم ﺗـﻔﻌﯾل ﺧـدﻣـﺎت دﻓـﻊ اﻟـﻔواﺗـﯾر
ﻓـﻲ ﺟـﻣﯾﻊ اﻟـﺑﻧوك ﺑـواﺳـطﺔ ﺗـﻘﻧﯾﺔ ﻓـوري ،وﻗـد
أدى ذﻟـك إﻟـﻰ إرﺗـﻔﺎع ﻋـدد اﻟـﺑﻧوك اﻟـﻣﺗﻌﺎﻗـدة ﻣـﻊ
اﻟﺷـرﻛـﺔ ﻣـن  27ﺑـﻧك ﺧـﻼل اﻷﺷﮭـر اﻟـﺗﺳﻌﺔ
اﻷوﻟـﻰ ﻣـن ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ  33ﺑـﻧ ًﻛﺎ ﺧـﻼل
ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم .2019
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0

باملليون

وﻧـﺗﯾﺟﺔ ﻟـذﻟـك ،إرﺗـﻔﻊ ﻋـدد اﻟـﺗﺟﺎر اﻟـذﯾـن ﺗـم ﺗـﺄھـﯾﻠﮭم ﻟـﻘﺑول طـرق اﻟـدﻓـﻊ
اﻟـﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣـن  12.5أﻟـف ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻰ ﻣـن ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ
 45.5أﻟـف ﺧـﻼل ﻧـﻔس اﻟـﻔﺗرة ﻣـن ﻋـﺎم  2019ﺑـﻣﻌدل ﻧـﻣو ﺑـﻠﻎ 264.4
.٪ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي.

140

9M, 2018

0

175

عدد املستخدمني النشطني علي الشبكة

ﻗـﺎﻣـت اﻟﺷـرﻛـﺔ ﺑـزﯾـﺎدة ﻧـﻘﺎط اﻟـﺑﯾﻊ اﻟـﻣﻌﺗﻣدة و اﻟـﺗﻲ ﺗـﻘﺑل ﻛـذﻟـك اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت
اﻹﻟـﻛﺗروﻧـﯾﺔ ﻣـن  49أﻟـف ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ  71أﻟـف ﻋـﺎم  2019ﻣﺳﺟـﻠﺔ
ﻣـﻌدل ﻧـﻣو ﻗـدره  ٪40ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي .ﺗﮭـدف ھـذه اﻟﺧـطوة إﻟـﻰ ﺗـﻣﻛﯾن
اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻣن ﻗﺑول طرق اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

9M, 2018
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9,500

عدد نقاط البيع و عدد التجار املؤهلني لقبول املدفوعات اإللكترونية

ﺗﺷﮭـد ﻓـوري ﻧـﻣواً ﻣـﻠﺣوظـﺎ ً ﻓـﻲ ﻣـﻌﺎﻣـﻼت اﻟـﻣﺣﺎﻓـظ
اﻹﻟـﻛﺗروﻧـﯾﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـداراﻟـﻌﺎم  2019ﺣـﯾث ﺗـﺿﺎﻋـف
ﻋـدد اﻟـﻣﻌﺎﻣـﻼت ﻋـﻠﻰ اﻟـﻣﺣﺎﻓـظ اﻹﻟـﻛﺗروﻧـﯾﺔ ﺗـﻘرﯾـﺑًﺎ ﻣـن
 5.8ﻣـﻠﯾون إﻟـﻰ  10.1ﻣـﻠﯾون ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي.
و ﻓــﻲ ﻧــﻔس اﻟﺳــﯾﺎق  ،ﺗــﺿﺎﻋــف إﺟــﻣﺎﻟــﻲ ﻗــﯾﻣﺔ
اﻟــﻣدﻓــوﻋــﺎت ﺗــﻘرﯾــﺑًﺎ أرﺑــﻌﺔ أﺿــﻌﺎف ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس
ﺳــﻧوي ،ﺣــﯾث ارﺗــﻔﻊ ﻣــن  648ﻣــﻠﯾون ﺟــﻧﯾﮫ ﻓــﻲ
اﻟــﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭــر اﻷوﻟــﻰ ﻣــن ﻋــﺎم  2018إﻟــﻰ 2.3
ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻋﺎم .2019

باملليون جنيه

19,000

525
باملليون

و ﺟـدﯾـر ﺑـﺎﻟـذﻛـر ھـﻧﺎ أن ﻧـوﺿـﺢ اﻟـﻧﻣو ﻓـﻲ ﻣـﺗوﺳـط ﻋـدد اﻟـﻣﻌﺎﻣـﻼت اﻟـﯾوﻣـﻲ اﻟـذي إرﺗـﻔﻊ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ﻣـن  1.6ﻣـﻠﯾون ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ
 2.26ﻣـﻠﯾون ﺧـﻼل ﻋـﺎم  .2019وھـذا ﻣـؤﺷـر ﻋـﻠﻰ اﻟـزﯾـﺎدة اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ﻓـﻲ ﻋـدد اﻟـﻌﻣﻼء اﻟـذﯾـن ﺗﺧـدﻣـﮭم ﺷـﺑﻛﺔ ﻓـوري وﺗـوﺳـﻊ ﻣـﺣﻔظﺔ اﻟـﻌروض اﻟـﺗﻲ
ﺗﻐطﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﺟ ًدا ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ ﻓوري.

املحافظ اإللكترونية
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إرﺗـﻔﻊ إﺟـﻣﺎل اﻹﯾـرادات ﻋـﻠﻲ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ﻣـن  441.8ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  614.9ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻧـﻔس اﻟـﻔﺗرة ﻣـن
ﻋﺎم  2019ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدره .٪39
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إرﺗـﻔﻌت ﺗـﻛﻠﻔﺔ اﻟـﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣـن  239.3ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر
اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  313.6ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻧـﻔس اﻟـﻔﺗرة ﻣـن
ﻋﺎم  2019ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑذﻟك ﻧﻣوا ﻗدره  ٪31ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﺳﻧوي.
إﺣـﺗﻔظت ﻋـﻧﺎﺻـر اﻟـﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑـﻣﺳﺎھـﻣﺗﮭﺎ ﻓـﻲ إﺟـﻣﺎﻟـﻲ ﺗـﻛﻠﻔﺔ اﻟـﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋـﻠﻲ
أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ﺣـﯾث إﺣـﺗﻔظت ﻋـﻣوﻻت اﻟـﺗﺟﺎر و ﻣـﻧﺎﻓـذ اﻟـﺗﺣﺻﯾل ﺑـﻧﺻﯾب
اﻷﺳـد ﻓـﻲ إﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻟـﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋـﻧد  ٪81ﯾـﺗﺑﻌﮭﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﺗـﻛﻠﻔﺔ ﺗـﺣﺻﯾل اﻟـﻧﻘدﯾـﺔ
و اﻟـﺗﻲ إﻧـﺧﻔﺿت ﻣـﺳﺎھـﻣﺗﮭﺎ ﻓـﻲ إﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻟـﺗﻛﺎﻟـﯾف ﺑـﻣﺎ ﻗـدره  50ﻧـﻘطﺔ
أﺳﺎس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ.
فوري لتكنولوجيا البنوك و املدفوعات اإللكترونية
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204.668
301.337

ﺑـﻠﻎ ﻣﺟـﻣل اﻟـرﺑـﺢ  301ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  2019ﻣـﻘﺎرﻧـﺔ ب
 204ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻧـﻔس اﻟـﻔﺗرة ﻣـن اﻟـﻌﺎم اﻟـﻣﺎﺿـﻲ ﻣـﺣﻘﻘﺎ ﺑـذﻟـك ﻣـﻌدل ﻧـﻣو ﻗـدره ٪47.5
ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﺳﻧوي.

تكلفة املبيعات

84.0%

41.689
87.76

إرﺗـﻔت اﻷرﺑـﺎح اﻟـﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑـﺄﻛـﺛر ﻣـن اﻟـﺿﻌف ﺣـﯾث ﺑـﻠﻐت  87.7ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر
اﻷوﻟﻲ ﻣن ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  41.7ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ.

107.47

أظﮭـرت اﻷرﺑـﺎح ﻗـﺑل اﻟـﻔواﺋـد واﻟـﺿراﺋـب واﻹھـﻼك واﻻﺳـﺗﮭﻼك ﺗـﺣﺳﻧﺎ ﻣـﻠﺣوظـﺎ ﺣـﯾث إرﺗـﻔﻌت
ﻣـن  107.5ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  156.4ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ
ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم  2019ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدره  ٪45.5ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﺳﻧوي.
أظﮭـر ﺻـﺎﻓـﻲ اﻟـرﺑـﺢ ﺑـﻌد ﺣـﻘوق اﻷﻗـﻠﯾﺔ ﻧـﻣوا أﻗـل ﻗـدره  ٪32.6ﻋـﻠﻲ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ﺣـﯾث إرﺗـﻔﻊ
ﻣـن  43.2ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  57.37ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ
ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم .2019
400

األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
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تحليالت الربحية

81%

89.1%

مجمل الربح

تكلفة تحصيل النقدية

50%

175

ﻟـﻘد ﺑـدأﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻹﻓـﺻﺎح ﻋـن إﺟـﻣﺎﻟـﻲ إﯾـرادات اﻟـﺗﻣوﯾـل ﻣـﺗﻧﺎھـﻲ اﻟـﺻﻐر و ذﻟـك ﻟـﺗﻧﺎﻣـﻲ ﻣـﺳﺎھـﻣﺗﮭﺎ ﻓـﻲ إﺟـﻣﺎﻟـﻲ إﯾـرادات اﻟﺷـرﻛـﺔ ﺣـﯾث ﺣـﻘﻘت إﯾـراداﺗـﮭﺎ أﻋـﻠﻲ ﻣـﻌدﻻت ﻧـﻣو
ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﺳﻧوي ﺣﯾث ﺣﻘﻘت إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات ﺑﻠﻐت  7.5ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻼ ﺷﺊ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ.
عموالت البنوك
أخري

باملليون جنيه

350

ﺗـﻼ ذﻟـك ﺳـﻼﺳـل اﻟـﺗورﯾـدات اﻟـﺗﻲ ﺷـﻛﻠت  ٪7.3ﻣـن إﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻹﯾـرادات ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻰ ﻣـن ﻋـﺎم  .2019ﺣـﯾث إرﺗـﻔﻌت إﯾـرادات ﺳـﻼﺳـل اﻟـﺗورﯾـدات ﻣـن
 29.08ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  44.81ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻧـﻔس اﻟـﻔﺗرة ﻣـن ﻋـﺎم  2019ﻣـﺣﻘﻘﺔ ﺑـذﻟـك ﻣـﻌدل ﻧـﻣو ﻗـدره ٪54
ﻋـﻠﻲ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي .ﻛـﻣﺎ ﺷـﻛﻠت اﻟﺧـدﻣـﺎت اﻟـﻣﺻرﻓـﯾﺔ  ٪ 6.9ﻣـن إﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻹﯾـرادات ﺣـﯾث إرﺗـﻔﻌت ﻣـن  15.98ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم
 2018إﻟﻲ  42.6ﻣﻠﯾون ﺣﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم  2019ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدره  ٪167ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﺳﻧوي.

عموالت التجار و منافذ التحصيل
إهالكات و رستهالكات

75%
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إرﺗـﻔﻌت إﯾـرادات اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت اﻟـرﻗـﻣﯾﺔ اﻟـﺑدﯾـﻠﺔ ﻣـن  393.7ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  516.4ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻧـﻔس اﻟـﻔﺗرة ﻣـن
ﻋـﺎم  2019ﻣـﺣﻘﻘﺔ ﺑـذﻟـك ﻣـﻌدل ﻧـﻣو ﻗـدره  ٪31.2ﻋـﻠﻲ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي .و ﻋـﻠﻲ اﻟـرﻏـم ﻣـن ﻛـون اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت اﻟـرﻗـﻣﯾﺔ اﻟـﺑدﯾـﻠﺔ ﺗـﻣﺛل ﻧـﺻﯾب اﻷﺳـد ﻣـن إﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻹﯾـرادات
إﻻ أﻧﮫ ﻗد اﻧﺧﻔض ﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣن  ٪89ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻷوﻟﻲ ﻣن ﻋﺎم  2018إﻟﻲ  ٪84ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم .2019

ﺗـم ﺗـﻌوﯾـض اﻹﻧـﺧﻔﺎض ﻓـﻲ ﻣـﺳﺎھـﻣﺔ اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت اﻟـرﻗـﻣﯾﺔ اﻟـﺑدﯾـﻠﺔ و اﻟـﻣﻘدر ب  ٪5ﺑـزﯾـﺎدة ﻣـﺳﺎھـﻣﺔ اﻟﺧـدﻣـﺎت اﻟـﻣﺻرﻓـﯾﺔ و اﻟـﺗﻲ إرﺗـﻔﻌت ﻣـن  ٪3.6إﻟـﻲ  ٪6.9و ﻛـذﻟـك
ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾدات اﻟﺗﻲ إرﺗﻔﻌت ﻣن  ٪6.6إﻟﻲ .٪7.3
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صافي الربح بعد حقوق األقلية

إجمالي اإليرادات

الخدمات املصرفية
التمويل متناهي الصغر

األرباح التشغيلية

أهم املؤشرات املالية

إجمال اإليرايات

املدفوعات الرقمية البديلة
سالسل التوريدات
أخري

-

باملليون جنيه

تحليالت نسب و معدالت الربحية

أظﮭـر ھـﺎﻣـش ﻣﺟـﻣل اﻟـرﺑـﺢ ﺗـﺣﺳﻧﺎ ﻣـﻠﺣوظـﺎ ﻛـﻣﺎ أظﮭـر ھـﺎﻣـش رﺑـﺢ اﻟـﺗﺷﻐﯾل ﺗـﺣﺳﻧﺎ ﻛـﺑﯾرا ﺑﺳـﺑب إﻧـﺧﻔﺎض اﻟـﺗﻛﺎﻟـﯾف واﻻﺳـﺗﺧدام اﻟـﻔﻌﺎل ﻟـﻣﻧﺻﺔ اﻟـﺗﺷﻐﯾل .إرﺗـﻔﻊ ھـﺎﻣـش ﻣﺟـﻣل
اﻟـرﺑـﺢ ﻣـن  ٪46.3إﻟـﻲ  ٪49ﻋـﻠﻲ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ﻛـﻣﺎ ﻗـﻔز ھـﺎﻣـش رﺑـﺢ اﻟـﺗﺷﻐﯾل ﻣـن  ٪9.4ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  ٪14.3ﺧـﻼل ﻧـﻔس اﻟـﻔﺗرة ﻣـن
ﻋـﺎم  .2019وﻋـﻠﻲ اﻟـرﻏـم ﻣـن إﻧـﻛﻣﺎش اﻟـدورة اﻟـﻧﻘدﯾـﺔ إﻻ أن ﻓـوري إﺳـﺗطﺎﻋـت أن ﺗـﺣﺎﻓـظ ﻋـﻠﻲ ھـﺎﻣـش اﻷرﺑـﺎح ﻗـﺑل اﻟـﻔواﺋـد واﻟـﺿراﺋـب واﻹھـﻼك واﻻﺳـﺗﮭﻼك و اﻟـذي إرﺗـﻔﻊ
ﻧﺳﺑﯾﺎ إﻟﻲ  ٪25.4ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻷوﻟﻲ ﻣن ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  ٪24.3ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ.
إﻧـﺧﻔض ھـﺎﻣـش اﻟـرﺑـﺢ ﺑـﻌد ﺣـﻘوق اﻷﻗـﻠﯾﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ  ٪ 0.6إﻟـﻲ  ٪9.3ﻋـﻠﻲ ﺧـﻠﻔﯾﺔ ﺑـﻌض اﻟـﺗﻛﺎﻟـﯾف ﻏـﯾر اﻟـﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ و اﻟـﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗـﻛﺎﻟـﯾف اﻟـطرح اﻟـﻌﺎم ﻷﺳـﮭم اﻟﺷـرﻛـﺔ ،ﺗـﻛﺎﻟـﯾف
ﺧـﺳﺎﺋـر ﻓـﻲ اﻟـﻌﻣﻠﺔ ﻏـﯾر ﻣـﺣﻘﻘﺔ و ﺗـﻛﺎﻟـﯾف اﻷﻋـﻣﺎل اﻹﺳـﺗﺷﺎرﯾـﺔ اﻟـﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﺷـروع اﻟـﺗﻣوﯾـل ﻣـﺗﻧﺎھـﻲ اﻟـﺻﻐر .و ﻟـﻛن ﻋـﻧد أﺧـذ ھـذه اﻟـﺗﻛﺎﻟـﯾف ﻓـﻲ اﻹﻋـﺗﺑﺎر ﻓـﺈن اﻟـﺻورة ﺗـﺧﺗﻠف
ﺣـﯾث ﻧـري أن ﻧﺳـﺑﺔ اﻟـﻧﻣو اﻟـﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓـﻲ ﺻـﺎﻓـﻲ اﻟـرﺑـﺢ اﻟـﻣﻌدل ﻋـﻠﻲ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ﻗـد ﺑـﻠﻐت  ٪54و إرﺗـﻔﻊ ھـﺎﻣـش اﻟـرﺑـﺢ اﻟـﻣﻌدل إﻟـﻲ  ٪10.9ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭـر اﻷوﻟـﻲ ﻣـن
ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  ٪9.8ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ.
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عن شركة فوري
ﺗـﺄﺳﺳـت ﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري ﻟـﺗﻛﻧوﻟـوﺟـﯾﺎ اﻟـﺑﻧوك و اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت اﻹﻟـﻛﺗروﻧـﯾﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  2008و ﺗـﻌد اﻟﺷـرﻛـﺔ أﻛـﺑر
ﻣﻧﺻﺔ ﻟﻠدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺳواء اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك أم ﻻ.
و ﺗـﺷﻣل ﺧـدﻣـﺎت ﻓـوري ﺗـﻣﻛﯾن اﻟـﻣﺻرﯾـﯾن ﻣـن ﺳـداد ﻓـواﺗـﯾرھـم إﻟـﻛﺗروﻧـﯾﺎ ً  ،وﺗـﻌﺑﺋﺔ ھـواﺗـﻔﮭم اﻟﻣﺣـﻣوﻟـﺔ .ﻛـﻣﺎ

عالقات املستثمرين بشركة فوري

ﺗـﺷﻣل اﻟﺧـدﻣـﺎت اﻟـرﻗـﻣﯾﺔ اﻷﺧـرى ﻣـﺛل اﻟـﺗذاﻛـر اﻹﻟـﻛﺗروﻧـﯾﺔ و إﺷـﺗراﻛـﺎت ﺗـﻠﻔزﯾـون اﻟـﻛﺎﺑـل وﻣﺟـﻣوﻋـﺔ ﻣـﺗﻧوﻋـﺔ
ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى.

محمد محمود محمد عبد املحسن
مدير عالقات املستثمرين
mohamed.abdelmohsen@fawry.com
+201002345078

و ﻣـن ﺧـﻼل ﻧـﻣوذج اﻟـﻌﻣل اﻟـﺧﺎص ﺑـﮭﺎ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ ﻓـوري ﺗـﻣﻛﯾن اﻟـﻣؤﺳـﺳﺎت و اﻟﺷـرﻛـﺎت اﻟـﺻﻐﯾرة و اﻟـﻣﺗوﺳـطﺔ
ﻣن ﻗﺑول اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺟر أو اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ و ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺷرة.
أﯾـﺿﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﺷـﺑﻛﺔ ﺑـﻧوك ﺗـﺻل إﻟـﻲ  33ﺑـﻧك و ﻛـذﻟـك ﻣـﻧﺻﺎت اﻟﻣﺣـﻣول و أﻛـﺛر ﻣـن  125،000وﻛـﯾل،
ﺗـﻘوم ﻓـوري ﺑـﺗﻧﻔﯾذ ﻣـﺎ ﯾـﻘرب ﻣـن  2.5ﻣـﻠﯾون ﻋـﻣﻠﯾﺔ ﯾـوﻣـﯾﺎ ﻣﺳـﺗطﯾﻌﺔ ﺑـذﻟـك ﺧـدﻣـﺔ ﻣـﺎ ﯾـﻘرب ﻣـن  24ﻣـﻠﯾون
ﻋﻣﯾل ﺷﮭرﯾﺎ.

فوري لتكنولوجيا البنوك و املدفوعات اإللكترونية

5

بيان نتائج أعمال الربع الثالث لعام 2019

