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 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال 

 2022 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
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 2022 يونيو 30المنتهية في المالية   الفترةتعلن نتائج  فوري

ما انمئس  رد ده اإليجاكع  ،  تتخطى حاجز المليار جنيه خالل النصففا ال ل  ا المام  وعةً ب كلففئي ر يسففع كتإلففاًا اإليرادات كوطاًع دفةل الموعةًات  الةصال  المصففرععاإليرادات  
 ًلى نمة جميع أنلط  اللرص  خالل الفترة.

 

 2022  نصف األولال –المؤشرات الرئيسية  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2022أغسطس  14ي القاهرة ف

  المجمم  ًا نتا جها المالي     –عع  صر  الردمي    الخو ات التمةيلي   عع حلةل الوعع اإللئتر نع  شرص  را وة   هع    –(  FWRY.CA  اليةم شرص  عةري )صةد الفةرص  أًلنت

.  %36.6 هة نمة سنةي كممول  ،  2022ًام  ال ل  ا    النصاخالل    توريفبا  جنيه  ةن لي  1,014.3، حيث كلغت اإليرادات  2022  يةنية   30عع  المنتهي   الفترة المالي   ًا  

إلى   الممول   صحةكبا كةصةل ها ش صاعع الركح ،  %5.8 هة تراجع سنةي كممول  ،  2022ًام  ال ل  ا    النصا ليةن جنيه خالل    84.0  الممولصاعع الركح   كلغ  

 ليةن جنيه،  هة نمة سنةي كممول    531.3 نفردبا، كلغت اإليرادات    2022 خالل الركع الثانع  ا ًام  .  خالل نفس الفترة   ليةن جنيه  52.3صاعع الركح  سجي     .8.3%

%.  كلغ صاعع الركح  7.7%،  صاحب ذلك ها ش صاعع الركح 13.7 ليةن جنيه خالل نفس الفترة، كانخفاض سنةي نسفته  41.0الممول %، عيما كلغ صاعع الركح 35.0

  ليةن جنيه خالل الركع الثانع  ا المام الجاري.   24.2
 

 

 والخسائر األرباح بيان ملخص

 ( جنيه)مليون 
   الرب  ع

 الثان 
2021 

   الرب  ع
الثان 
2022 

  األول النصف % التغي  
2021 

  األول النصف
2022 

 % التغي  

 % 36.6 1,014,292 742,560 % 35.0 531,295 393,569 اإليرادات  إجمالي 

 % 8.8 506,377 465,422 % 7.6 261,177 242,775 البديلة  الرقمية المدفوعات      

 % 103.6 322,667 158,469 % 93.9 169,010 87,166 المرصفية  الخدمات       

 % 99.3 125,019 62,730 % 92.3 66,857 34,758 دفةل الموعةًات             

 % 106.4 197,648 95,739 % 94.9 102,153 52,407 الةصال  المصرعي             

 % 71.7 105,486 61,419 % 73.1 58,113 33,564 متناهي الصغر   التمويل        

 % 23.5 54,417 44,058 % 25.1 29,743 23,770 والتوريد اإلمداد  سلسلة حلول        

 % 92.1 25,345 13,193 % 110.6 13,251 6,293 أخرى أنشطة          

 % 41.4 586,899 415,180 % 39.4 308,218 221,039 الربح   مجمل

 نوط   2.0 % 57.9 % 55.9 نوط   2.1 % 58.0 % 56.2 الركح  جمي ها ش

 % 15.5 273,808 237,089 % 21.8 139,494 114,512 1والفوائد واإلهالك واالستهالك باألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائ 

 نوط   4.9- % 27.0 % 31.9 نوط   2.8- % 26.3 % 29.1  الفةا و  اإلهالك  االستهالك ب الركاح التلغيلي  دفي خصم الإلرا  ها ش

 % 26.7 273,808 216,089 % 21.8 139,494 114,512 2والفوائد واإلهالك واالستهالك ب األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائ

 نوط   2.1- % 27.0 % 29.1 نوط   2.8- % 26.3 % 29.1  الفةا و  اإلهالك  االستهالك بالممول  دفي خصم الإلرا  الركاح التلغيلي  ها ش

  ة صافي الربح قبل خصم حقوق األقلي 
51,353 50,203 -2.2 % 137,150 98,041 -28.5 % 

  ة صافي الربح بعد خصم حقوق األقلي
37,155 24,145 -35.0 % 113,301 52,301 -53.8 % 

 نوط   10.1- % 5.2 % 15.3 نوط   4.9- % 4.5 % 9.4 صاعع الركح   ها ش

 % 5.8- 83,980 89,169 % 13.7- 41,010 47,511 3ةالمعدل بعد خصم حقوق األقلي صافي الربح

صاعع الركح الممول  ها ش  نوط   3.7- % 8.3 % 12.0 نوط   4.4- % 7.7 % 12.1 

 الربح  مجمل

 مليون جنيه  586.9
 %  57.9هامش    /  %41.4سنوي   نمو  ▲

 اإليرادات 

 جنيه  مليون1,014.3
   % 36.6 سنوي  نمو ▲

 

 المعدل  الربح صافي

 مليون جنيه 84.0
هااامش   /%  5.8ساااانوي  انخفااا     ▼ 

8.3% 

  الضرائب قبل    المعدلة  التشغيليةاألرباح  

 ستهالك الفوائد واإلهالك واال و

 مليون جنيه 273.8
 %27.0 هامش% / 26.7 سنوي نمو ▲

 المدفوعات  إجمالي

 جنيه  ونملي  88,023.5
 % 61.6سنوي  نمو ▲

 المعامالت  عدد

 مليون معاملة   614.9
  % 9.1 سنوي نمو ▲
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 عوبا   ي تلفغيلالركاح  الالركاح التلفغيلي  دفي خصفم الإلفرا ب  الفةا و  اإلهالك  االسفتهالك ًلى أنها  كتمريا اللفرص   توةم    –الركاح التلفغيلي  دفي خصفم الإلفرا ب  الفةا و  اإلهالك  االسفتهالك   .1

 عوبا لممايير المحاسفف  ركح العع صفاعع    المورجالمتملو  كفرنا ج تحفيز  إثاك  المةظفيا  مصفر عات غير النووي   ال)ب(   ،،  المخصفصفاتاإلهالك، كاسفتثنا:  )أ( االسفتهالك،  لممايير المحاسفف  المصفري 

 . كمض التئاليا الخرى غير التلغيلي  ،)هف( رسةم التأجير ،)د( الإلرا ب ،غير المتملق كو رة التلغيي ةالفا و صر عات )ج(  المصري ،

ي  تلفغيلالركاح الالركاح التلفغيلي  دفي خصفم الإلفرا ب  الفةا و  اإلهالك  االسفتهالك ًلى أنها كتمريا اللفرص   توةم   -  دفي خصفم الإلفرا ب  الفةا و  اإلهالك  االسفتهالك  الممول  الركاح التلفغيلي .  2

 .2021خالل الركع ال ل  ا ًام   ليةن جنيه 21.7 فادرة الفنك المرصزي المصري الفالغ   نواط الفيع كمةجب أجهزةالناتج  ًا كيع ركاح ال ثي  ،غير المتئررةالفنةد كاستثنا:  )أ( 

 ليةن جنيه   22.8كويم    غير  ا اسفتثمارات عع شفرصات تاكم   شفويو الت)ب(   ،غير المتئررةالفنةد  كاسفتثنا:  )أ(  عوبا لممايير المحاسفف  المصفري   ركح الممول  الصفاعع تم إدراج    –صفاعع الركح الممول   .3

 عوبا ركح  العع صفففاعع     المورج   ليةن جنيه  21.7 ليةن جنيه    19.1   ليةن جنيه13.4الفالغ  المتملو  كفرنا ج تحفيز  إثاك  المةظفيا  مصفففر عات غير النووي   ال)ج(    2021خالل الركع ال ل  ا ًام 

  .، ًلى التةالع2022 الركع الثانع  ا ًام  2022 الركع ال ل  ا ًام  2021خالل الركع الثانع  ا ًام  المحاسف  المصري لممايير 

 

 والتشغيلية المؤشرات المالية

 أنلط  ، عع ضة: تإلاًا إيرادات  2022عع  ةاصل  صوارة المساهم  عع إجمالع اإليرادات خالل النصا ال ل  ا ًام    دطاع الخو ات المصرعي نجاح   •

 . خالل نفس الفترة  الةصال  المصرعي    دفةل الموعةًات

كأصثر  ا   • الموعةًات  دفةل  أنلط   الجاري،  20 ساهم   المام  النصا ال ل  ا  عةري خالل  إيرادات  إجمالع  نمة  ترسيخ  ئانتها % عع  أثمر ًا  ما 

 التع تتفناها اللرص .  تنةيع  صادر اإليرادات  ستراتيجي كاًتفارها المحرك الر يسع ال 

كلفئ   ات السحب  اإليواع  خو ل ،  هع أ ل شفئ   2022خالل الركع الثانع  ا ًام    Fawry ATMخو ات الصراف اآللع الفنئي   نجاح اللرص  عع إطالق   •

النتلار عع جميع أنحا: الفالد،  ما يساهم عع تةعير حلةل كويل  لخو ات السحب  اإليواع، عإلالب ًا تمزيز الجهةد الةطني  لللمةل  نواط كيع عةري  اسم  ا

   .المالع

 

 كلمة الرئيس التنفيذي
  

كفإلفي الجهةد المسفتمرة التع يفهلها عريق  ؛المصفري أنلفط  التجارة عع السفةق  منظة    التع أحوثتها عةري ك حويث   الطفرة كاإلنجازات الملفهةدة  ال  تمتز اإلدارة

عع  ذلك    انمئس  الممي  ا أجي اكتئار  توويم حلةل جويوة  صفففمم  كمناي  عا و  لتسفففهيي  ختلا  ما الت المةاطنيا  أصفففحاب النلفففط  التجاري  المختلف .  دو

 ليةن  رة خالل النصففا ال ل  ا المام الجاري.    6.4حميي التطفيق  ا  ليوترب ًود  رات ت   myFawryاسففتمرار  موالت اإلدفال  الطلب ًلى خو ات تطفيق 

ا ًلى المسفففار الصفففحيح نحة توويم  جمةً  جويوة  عمال   ا المنتجات خالل المام الجاري  ثي كطاد  أننا نمأن أؤصو     أ د    سففففو  الوعع،    myFawryإلفففع دو ب

  صفنو ق االسفتثمار كأسفةاق المال، كاإلضفاع  إلى  نصف   تئا ل  لتوويم حلةل االلفرا: اآلن  الوعع الحوباا   جمةً   ا التطفيوات التع تووم حلةالب  الي   فتئرة،  

 ا جه  أخرى، تةاصفي  نصفتنا الرا وة عع خو ات التمةيي  تناهع الصفغر عع جهب داًوة  اسفم   ا الممال: التجار  التةسفع   الهي تم إطالده  طلع المام الجاري.

لالًفيا الجود عع هها المجال  دًمها   ا خالل    يم .  ال يخفى ًلى أحو الو ر الرا و الهي تلمفه عةري لوعع ًجل  التحةل الردمع عع  صففر،كأنلففطتها كصففةرة سففر

،  شفراصتها عع تأسفيس  إطالق  elmenus المينيةز  Brimore ما يتميز ن كموة ات النمة المالي ،  هة  ا يمئس اسفتثماراتها االسفتراتيجي  عع شفرصات كريمةر

أحوث  نصف  ردمي  لخو ات اللفحا  التةصفيي عع السفةق المصفري.  ًلى صفميو التةسفع كأنلفطتنا خارج السفةق المصفري، انطلونا كأ لى   Roaderzر درز  

 ا كالسةدان. alsoug  نص  االسةقخطةاتنا عع هها الصود ًفر شراصتنا االستراتيجي   ع 
 

 المتنةً  ًا دعع المؤشففرات المالي   التلففغيلي  لللففرص  إلى  سففتةيات إيجاكي  خالل النصففا ال ل  ا المام الجاري. عوو ارتفمت    ةالمويوأثمرت ههه اإلنجازات  

جنيه   ليار  88.0% إلى  61.6 حووت الموعةًات دفزة دةي  عع ضففة: ارتفاع ديمتها كممول سففنةي  % لتتخطى حاجز المليار جنيه،  36.6اإليرادات كممول سففنةي  

: المتميز خالل  خالل نفس الفترة. صما نجحت جميع دطاًات اللففرص  عع تحويق نتا ج دةي ،  ع صففوارة دطاًع الخو ات المصففرعي   التمةيي  تناهع الصففغر الدا

،  هة نمة 2022ا ال ل  ا ًام  ليةن جنيه خالل النصف  125.0الفترة. عوو نجحت أنلفط  دفةل الموعةًات كوطاع الخو ات المصفرعي  عع تحويق إيرادات كويم  

ا كأن أنلفط  دفةل الموعةًات سفاهمت  حوها كنسفف  99.3سفنةي  لحةظ كممول   ،  ما أثمر ًا ترسفيخ % عع نمة إجمالع إيرادات عةري خالل الفترة22.9%، ًلمب

ا الفرص لتنمي  أنلفط   ئانتها كاًتفارها المحرك الر يسفع السفتراتيجي  تنةيع  صفادر اإليرادات التع تتفناها اللفرص .  تةاصفي اللفرص  دراسف   اسفتئلفاف المزيو  

ى أنلفط  الغهي   الملفر كات.  يتميز هها التطفيق  الهي سفيرصز خو اته ًل  Fawry Acceptإطالق تطفيق ، نجحت عةي عع  عع هها اإلطار دفةل الموعةًات،  

الوعع  طلب  الحجز  ال،  ا كينها تةعير المويو  ا حلةل الوعع،  ما سففيتيح لممال: المطاًم الخرى كةاجه   سففتخوم تتسففم كالسففهةل   المويو  ا المميزات الفريوة

 كأيسر الطرق ًفر  نص  ردمي   احوة. ستالم اال
 

إلى  جاالت أ سففع. عوو ًووت عةري شففراص  اسففتراتيجي   ع كنك  صففر   ت تواالكتئاري  ًلى تمزيز أنلففط  دفةل الموعةًات عحسففب،  إنما توتصففر جهةدنا ا  م ل

،  هع أ ل  نظة   خو ات للسفحب  اإليواع كنواط الفيع،  التع سفتتيح لممال: الفنةك  Fawry ATM شفرص  كنةك  صفر إلطالق خو ات الصفراف اآللع الفنئي   

الفيع التاكم  لفةري.  سففةف تسففتفيو  نظة   الخو ات  السففحب  اإليواع  ا خالل أجهزة نواط    حا لع كطادات الخصففم المفاشففر  الفطادات اال تماني  تنفيه ًمليات

ألا جهاز نواط كيع،  ما سفيسفاهم كوةة عع تخفيا الإلفغل ًلى أجهزة الصفراف اآللع   288الجويوة  ا شففئتنا المنتلفرة كجميع أنحا:  صفر التع تإلفم  ا يورب  ا  

ا  حةريبا عع تحويق هوعنا االستراتيجي  المتمثي عع دًم الو ل  لتحويق اللمةل المالي  ًفر اكتئار  ا ناحي  أخرى، ست التاكم  للفنةك.  لمب ههه المنظة   الجويوة د رب

ا، نجود التز كوًم النهةض  سفففخ  ا نا الراالمزيو  ا الخو ات  المنتجات المالي  التع تتيح للمةاطنيا تنفيه  ما التهم الية ي  كطرق  تنةً  سفففهل  االسفففتخوام. ختا ب

 تمظيم المرد د اإليجاكع لجميع الطراف المخطط     النمة  كادتصففادنا الةطنع ًفر  ةاصففل  تةعير الحلةل  الد ات الردمي  المفتئرة التع تسففاهم عع تحويق أهواف

 ذات المالد  ًلى نحة  ستوام. 
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 يمهندس أشرف صبر

 
 

 

 
 

 

 

 تطورات األداء التشغيلي

 المؤشرات التشغيلية 
 األول  النصف
 2021عام 

 األول  النصف
 2022عام 

 التغيير %

 % 32.4 45.0 34.0 ًود المستخو يا النلطيا ًلى اللفئ  )كالمليةن( 

 % 27.0 295.5 232.6 ًود نواط الفيع )كاللا(  إجمالع

 % 35.3 228.0 168.5 نواط الفيع المؤهل  لوفةل الئر ت الفنئي  )كاللا( 

 n/a 36 36 الفنةك المتمادوة  ع اللرص 

 % 81.7 6,371.3 3,506.1 )كاللا(  myFawryًود  رات تحميي تطفيق 

 % 46.0 1,931 1,323 ًود الخو ات الموو   

 %9.1 614.9 563.8 المما الت )كالمليةن( ًود 

 % 60.2 38.9 24.3 الهاتا المحمةل )كالمليةن(   حفظ ًود  ما الت 

 % 159.1 38,755.5 14,960.5 (جم الهاتا المحمةل ) ليةن  حفظ  ما الت  ديم 

 % 61.6 88,024.4 54,486.0 إجمالي المدفوعات )مليار جنيه( 

 

،  2022عام  األول من    النصفخالل    على صعيد المدفوعات معدل النمو السريع  في مواصلة فوري  نجحت  

مليار    54.5مقابل  ،  مليار جنيه  88.0ليبلغ  %  61.6سنوي    بمعدل  إجمالي قيمة المدفوعات  ارتفعحيث  

 .العام السابقنفس الفترة من جنيه خالل 

 

ال ل    النصا    ما ل  خالل  ليةن    614.9  التع تم تنفيههاعدد المعامالت  كلغ إجمالع   ▪

نفس   ما ل  خالل   ليةن    563.8   واكي،  %9.1، كزيادة سنةي  دورها  2022ًام   ا  

 . 2021ًام الفترة  ا 

البيعارتفع ًود   ▪ إلى    %27.0  كممول سنةي   نقاط  كيع خالل    295.5ليصي  نوط   ألا 

نفس الفترة  ا  نوط  كيع خالل  ألا    232.6ا  ، صمةدبا  2022ًام  ال ل  ا  النصا  

، كلفئ  التجار  ات الوةي  التع توةم كها اللرص تةسم رد د ال، حيث يمئس ذلك  2021ًام  

   تونيات نواط الفيع.ك   تز يو شرصا ها
  % 35.3   سنةي ي كنسف   كلفئ  عةر   نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكيةارتفع ًود   ▪

ألا نوط     168.5ي  ،  واك 2022ًام  ال ل  ا    النصاألا نوط  كيع خالل    228.0إلى  

.  تلمب نواط الفيع المؤهل  لوفةل الئر ت الفنئي  2021ًام  ال ل  ا    نصاال  خاللكيع  

ا حيةيبا عع تمئيا التجار  اللرصات الصغيرة  ا دفةل  جمةً   تنةً   ا طرق   د رب

 .ي اال تمانالفطادات ت الخصم المفاشر  الوعع، كما عع ذلك الوعع ًا طريق كطادا 
ال ل   النصا ليةن  ما ل  خالل  38.8  محفظة الهاتف المحمول معامالت كلغ إجمالع  ▪

نفس   ليةن  ما ل  خالل    24.3%،  واكي  60.2، كزيادة سنةي  دورها  2022ًام   ا  

كممول    المحمولمحفظة الهاتف    معامالت إجمالي قيمة  . صما ارتفع  2021ًام   ا    الفترة

 .  2022ًام  ال ل  ا  النصا  ليار جنيه خالل 159.1إلى   1% 159.1سنةي

% خالل  81.7كنسف     my Fawryماي فوري  ارتفع إجمالع ًود  رات تحميي تطفيق   ▪

خالل نفس   رة   ليةن    3.5 ليةن  رة،  واكي    6.4ليفلغ    2022ًام  ال ل  ا    النصا

المام الساكق.  يتميز التطفيق كتةعير  اجه   ةحوة للمستخو يا، يمئنهم  ا  الفترة  ا  

 خاللها سواد جميع عةاتير المراعق  غيرها  ا الخو ات. 
ار   لي   2.8  على أساس سنوي  my Fawryماي فوري  معامالت تطبيق  إجمالي قيمة    ▪

شهر    جنيه عع  المسجل   الموعةًات  ديم   إلى  كنسف  ،  2022  يةنيةاستنادبا  نمة   هة 

لى أساس سنةي  ةن   لي   1.6 واكي  %  71.4  عوبا لويم   وعةًات التطفيق المسجل   جنيهً 

 
 . ومشغلي الهاتف المحمولالبنكية محافظ المن  إجمالي المعامالت التي تمت معالجتها على شبكة فوريو قيمة النتائج تعكس  هذه  1
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شهر   التطفيق  2021  يةنيةكنهاي   استجاك   سرً   الوةي  رد د  النمة  ذلك  .  يمئس 

ا: تحةل ال ممال: إلى استخوام  سا ي الوعع الردمي  ًلى لمموالت الطلب المرتفم ، جر 

 خلفي  زيادة  موالت استخوام شفئ  االنترنت  أجهزة الهةاتا الهصي . 

 

 تطورات األداء المالي 

ًفام ال ل  ا    النصففففاجنيفه خالل   ليةن    1,014.3شففففرصف  عةري    إجماالي إيراداتكلغ   ▪

الفترة  ا المام نفس جنيه خالل   ليةن   742.6%  واكي 36.6 ، كزيادة سفففنةي  دورها2022

نمة إجمالع اإليرادات خالل  عع    دطاع الخو ات المصفففرعي   سفففاهمارتفمت  الماضفففع. عوو  

إيرادات الموعةًات الردمي   عيا  اصففلت  كأصثر  ا الإلففما،   2022ًام ال ل  ا   النصففا

، كينما ارتفمت الجاري مامالال ل  ا   النصففففاخالل    سففففار النمة الممهةد(  ADPالفويل  )

حلةل  %، صما سففففجلت  71.7كزيادة سففففنةي  دورها  إيرادات دطاع التمةيي  تناهع الصففففغر  

ًفام    خالل نفس الفترة.أدا:ب دةيفبا  سففففلسففففلف  اإل فواد  التةريفو     2022 خالل الركع الثفانع  ا 

%  واكي 35.0 ليةن جنيه،  هة نمة سففنةي كممول   531.3 نفردبا، كلغت إجمالع اإليرادات  

  ليةن جنيه خالل نفس الفترة  ا المام الماضع. 396.6

  النصفاإجمالع إيرادات اللفرص  خالل   ا %  31.8إيرادات دطاع الخو ات المصفرعي    ثلت  ▪

.  كلغت  سففاهم  ماضففعالمام النفس الفترة  ا  % خالل  21.3،  واكي 2022 ًامال ل  ا 

 مام الال ل  ا   النصففا  إجمالع اإليرادات خالل ا %  10.4دطاع التمةيي  تناهع الصففغر  

تنةيع  .  دو نجحفت اللففففرص  عع ماضففففعنفس الفترة  ا المفام ال% خالل  8.3 وفاكي    الجفاري

الخو ات   مظم  حيث سجلت إيرادات  ،  2022 ًامال ل  ا    النصاخالل     صادر اإليرادات

ا ا  لحةظفب ًفب الرقمياة  إيرادات المادفوعاات    ت  ا ثم تراجمف ،الخرى التع توفو هفا عةري ارتففا

نفس % خالل  62.7 واكي   2022ًام ال ل  ا   النصفا% خالل  49.9إلى   (ADPالبديلة )

 . ماضعالفترة  ا المام ال

، كزيادة سففنةي   2022 ًامال ل  ا   النصففا ليةن جنيه خالل    586.9  مجمل الربحسففجي   ▪

.  ارتفع ها ش ماضعالمام النفس الفترة  ا   ليةن جنيه خالل    415.2%  واكي  41.4دورها  

نفس % خالل 55.9 وفاكفي    2022  ًفامال ل  ا  نصففففا  ال% خالل  57.9 جمفي الركح إلى  

إيرادات اللفففرص ،  تيرة نمة يرجع نمة  جمي الركح إلى ارتفاع  . ماضفففعالالفترة  ا المام 

 خالل الركع الثفانع  ا المفام   صففا:ة إدارة ًمةالت التحصففففيفي  ا خالل الونةات المختلفف .

 ليةن جنيه،  صاحب    308.2% إلى 39.4 نفردبا، ارتفع  جمي الركح كنسف  سنةي  الجاري  

  % خالل نفس الفترة.58.0نوط   ئةي  ليسجي  1.8ذلك ارتفاع ها ش  جمي الركح كةادع 

  273.8إلى   األرباح التشااغيلية قبل خصاام الضاارائب والفوائد واإلهالك واالسااتهالكارتفمت  ▪

 كلغ ها ش الركاح %.  15.5كزيادة سفنةي     2022 ًامل  ا  ال نصفا  ال ليةن جنيه خالل  

ال ل  نصفا  ال% خالل  27.0التلفغيلي  دفي خصفم الإلفرا ب  الفةا و  اإلهالك  االسفتهالك  

 عع حفالف  اسففففتثنفا:   .مفاضففففعالالمفام  نفس الفترة  ا  % خالل  29.1 وفاكفي   2022  ًفام ا  

كمةجب  فادرة الفنك المرصزي  االسفتثنا ي  )غير المتئررة(  ا  فيمات أجهزة نواط المئاسفب  

الركاح ، سفتسفجي  2021خالل النصفا ال ل  ا ًام    ليةن جنيه  21.7الفالغ      المصفري

ا كنسفف  سفنةي    التلفغيلي  دفي خصفم الإلفرا ب  الفةا و  اإلهالك  االسفتهالك .  % 26.7نمةب

 رد د اسففتراتيجي  تنةيع  صففادر النمة ذلك مئس  ي    .2022خالل النصففا ال ل  ا ًام 

تحويق   اإليرادات التع تتفنفاهفا اللففففرصف   أثرهفا اإليجفاكع ًلى خفض التئفاليا التلففففغيليف   

وذلك رغم زيادة اإلنفاق على اسااااتقطاك الكفا ات  ،  أنلففففط  اللففففرص  ختلا  التئا ي كيا  

 خالل الركع الثانع  ا ًام .  الشاااركةوأنشاااطة التساااوي  بهدف تساااريع وتيرة نمو أعمال 

 الركاح التلفغيلي  دفي خصفم الإلفرا ب  الفةا و  اإلهالك  االسفتهالك  نفردبا، كلغت   2022

743 
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م األرباح التشغيلية المعدلة قبل خص
ك الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهال
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اإلهالك األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائك والفوائد و
واالستهالك 

ئد هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائك والفوا
واإلهالك واالستهالك 
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12.0%
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الركاح %،  صففحةكبا كةصففةل كها ش 21.8 ليةن جنيه،  هة نمة سففنةي كممول    139.5

  29.1كي %  وا26.3إلى  التلفففغيلي  دفي خصفففم الإلفففرا ب  الفةا و  اإلهالك  االسفففتهالك

 الركع الثانع  ا المام الماضع.  خالل

، كمو اسفتفماد المصفر عات غير المتئررة صاافي الربح المعدل )بعد خصام حقوق األقلية(  كلغ ▪

 التئفاليا غير النوفويف  المتملوف  كفرنفا ج تحفيز  إثفاكف  المةظفيا  غيرهفا  ا التئفاليا غير 

سففففنةي    انخففاض،  هة 2022ام ًفال ل  ا  النصففففا  خالل   ليةن جنيفه    84.0 المتئررة،

ا  2021ًفام  ال ل  ا    النصففففا ليةن جنيفه خالل  89.2  %  وفاكفي5.8كممفول   ،  صففففحةكفب

  .الماضفع المام نفس الفترة  ا  % خالل  12.0%  واكي 8.3 كةصفةل ها ش صفاعع الركح إلى

ًفام   صففففاعع الركح الممفول )كمفو خصففففم حوةق   نفردبا، كلغ    2022 خالل الركع الثفانع  ا 

خالل    7.7%،  كلغ ها ش صففاعع الركح 13.8، كانخفاض سففنةي   ليةن جنيه  41.0  الدلي (

 % خالل الركع الثانع  ا المام الماضع.12.1الركع الثانع  ا المام الجاري،  واكي 

ال ل  ا   النصففا ليةن جنيه خالل    52.3  وق األقلية(صااافي الربح )بعد خصاام حقسففجي   ▪

 ليةن جنيه خالل نفس الفترة   113.3%  واكي  53.8 هة تراجع كممول سفففنةي    2022ًام 

خالل النصفا ال ل  ا المام الجاري  %  5.2.  سفجي ها ش صفاعع الركح ماضفعال ا المام 

ًفام    .مفاضففففعال% خالل نفس الفترة  ا المفام  15.3 وفاكفي     2022 خالل الركع الثفانع  ا 

كانخفاض سفففنةي  ليةن جنيه،    24.1  صفففاعع الركح )كمو خصفففم حوةق الدلي ( نفردبا، كلغ  

% خالل نفس الفترة  ا 9.4%  واكي 4.5%،  صفففحةكبا كها ش صفففاعع ركح 35.0نسففففته 

 المام الماضع. 

 

 القطاعات نظرة عامة على أداء 
 قطاع المدفوعات الرقمية البديلة 

إيرادات   ▪ البديلةارتفمت  الرقمية   ليةن    506.4إلى  %  8.8كممول سنةي    المدفوعات 

نفس   ليةن جنيه خالل    465.4 واكي    ،2022  ال ل  ا ًامنصا  ال  جنيه خالل ًام

ارتفمت إيرادات   نفردبا،    2022 خالل الركع الثانع  ا ًام    .ضعامالمام الالفترة  ا  

  242.8 ليةن جنيه،  واكي    261.2  إلى%  7.6كممول سنةي    المدفوعات الرقمية البديلة

  ليةن جنيه خالل نفس الفترة  ا المام الماضع. 
 ًلى الرغم  ا أن دطاع الموعةًات الردمي  الفويل  يساهم كالحص  الصفر عع إجمالع  ▪

% خالل  49.9  رادات عةري، إال أن  ساهمته عع إجمالع اإليرادات دو انخفإلت إلى إي 

ام    النصا ،  ذلك ماضع% خالل نفس الفترة  ا المام ال62.7،  واكي  2022ال ل  اً 

استراتيجي    تنفيه  خلفي   ةاصل   دطاع  اإليراداتتنةيع  صادر  ًلى  إيرادات  .   ثلت 

ال ل   النصا%  ا إجمالع نمة إيرادات عةري خالل 15.1الموعةًات الردمي  الفويل  

 ا ها  تحةيي نمةذج أًمالنجاح عةري عع  ةاصل   حيث يمئس ذلك  ،  2022 ا ًام  

الفويل الردمي   الموعةًات  ًلى  ن    الترصيز  يو ج  جمةً   اسم   ا  ظإلى  ام  تئا ي 

 الخو ات ذات الويم  المإلاع . 
 

 الخدمات المصرفية 
 دو .  اتفاديات  صال   ع الفنةك  بكمةج    ا الخو ات المصرعي   تووم عةري كاد   تنةً ▪

 ليةن   322.7لتفلغ    %103.6  كنسف  سنةي   قطاع الخدمات المصرفيةارتفمت إيرادات  

 ليةن جنيه خالل نفس الفترة    158.5،  واكي  2022ال ل  ا ًام    نصاجنيه خالل ال

ًبا كالتحسا الملحةظ عع أنلط   ماضع ا المام ال أنلط  دفةل   الةصال  المصرعي   ،  وعة

إيرادات  الموعةًات كأن  ا  ًلمب المصرعي ،  الخو ات  إجمالع 31.8 ثلت    دطاع  %  ا 

% خالل نفس الفترة 21.3إيرادات عةري خالل النصا ال ل  ا المام الجاري  واكي  

 ا المام الماضع. كاإلضاع  إلى ذلك، احتي دطاع الخو ات المصرعي  صوارة المساهم   

المدفوعات 
الرقمية 

,  البديلة
50%

, الخدمات المصرفية
32%

, التمويل متناهي الصغر
10%

%5, سالسل التوريدات

%0.2, الوالء

%0.5, فوري للوساطة المالية

%2, أخرى

465 506

2021النصف األول  2022النصف األول 

إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة 
(مليون جنيه)

158

323

2021النصف األول  2022النصف األول 

إيرادات الخدمات المصرفية
(مليون جنيه)

 2022األول  النصف

 جنيه مليون   1,014



 

 

  

  2022األول من عام النصف عن فترة  تقرير نتائج األعمال - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية

 

 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال 

 2022 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 

 2022 أغسطس 14

 
 

 

كنسف    عةري  إيرادات  إجمالع  نمة  المام  60.4عع  مول  ال ل  ا  النصا  خالل   %

ام    الجاري.  خالل  ليةن    169.0 نفردبا، كلغت إيرادات الوطاع    2022الركع الثانع  اً 

 ليةن جنيه خالل الركع الثانع  ا ًام   87.2%،  واكي  93.9جنيه، كزيادة سنةي  نسفتها  

2021 . 
o    المصرعي الةصال   أنلط   إيرادات  سنةي  ارتفمت   إلى %  106.4كممول 

كفإلي    ،2022ًام  ال ل  ا  النصا  خالل   ليةن جنيه  صري    197.6

كممول سنةي    ارتفاع إجمالع ديم  الموعةًات عع أنلط  الةصال  المصرعي 

،  واكي 2022ال ل  ا ًام    نصا ال ليار جنيه خالل    33.1إلى    125.6%

 .الماضعالمام خالل نفس الفترة  ا  ليار جنيه  14.7
o   إيرادات الموعةًات  كلغت  دفةل  عةريأنلط   جنيه   125.0  كلفئ    ليةن 

ام    النصاالل  خ كفإلي  %  99.3،  هة نمة سنةي كممول  2022ال ل  اً 

  11.1إلى    %130.0كنسف  سنةي    إجمالع ديم  الموعةًات الموفةل   ارتفاع

الفترة نفس  خالل  جنيه  ًلى  نص   ،   ليار  المتزايو  كاإلدفال   وعةً  

Fawry's Merchant Aggregator   ا تفمه  ا زيادة سريم  عع ًود  

 . هليا لوفةل الموعةًات عع شفئ  الفيع كالتجز   التاكم  لفةريالتجار المؤ
 

 قطاع التمويل متناهي الصغر 

توةم عةري كصفففرف در ض التمةيي  تناهع الصفففغر لتجار التجز   كلففففئ  المتاجر   •

 (POS) التفاكمف ،  ذلك  ع توفويم التسففففهيالت اال تمفانيف   ففاشففففرة  ا خالل نوفاط الفيع

 تخصفففيصفففها كاسفففتخوام الةسفففا ي الردمي  تحت كنو  وعةًات المةرديا.  ًلى ههه 

%  71.7كممول سففنةي قطاع التمويل متناهي الصااغر  الخلفي ، ارتفع إجمالع إيرادات 

 ليةن  61.4 وفاكفي   ،2022ًفام  ال ل  ا  النصففففا  خالل  ليةن جنيفه    105.5ليفلغ  

 نفردبا،    2022كع الثانع  ا ًام  خالل الر.  2021ًام ال ل  ا   النصاخالل  جنيه 

  33.6%،  واكي 73.1 ليةن جنيه كزيادة سففنةي  نسفففتها    58.1كلغت إيرادات الوطاع  

 . 2021 ليةن جنيه خالل الركع الثانع  ا ًام 

 ليةن جنيفه    608.5محفظف  عةري للتمةيفي  تنفاهع الصففففغر  ك الور ض  إجمفالع    كلغ •

 .2021بنهاية يونيو مليون  340.0، مقابل 2022 يةنيةكنهاي   

األول من عام   نصاافألف عميل بنهاية ال  23.5بلغ عدد عمال  الشااركة ما يقرك من  •

 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.34.2، وهو نمو بمعدل 2022

  النصفاخالل  لللفرص   إجمالع اإليرادات المجمم   %  ا 10.4إيرادات الوطاع    ثلت   •

دطاع   يمو . ماضفففعخالل نفس الفترة  ا المام ال%  8.3  واكي،  2022ًام ال ل  ا 

ال ل    النصاخالل  إيرادات اللرص   أصفر  ساهم عع نمة  نعالتمةيي  تناهع الصغر ثا

 %.16.2كمو دطاًع الخو ات المصرعي ،  ذلك كنسف   2022ًام  ا 

 

 حلول سلسلة اإلمداد والتوريد 

توةم عةري كتوويم حلةل سففلسففل  اإل واد  التةريو، إلى جانب تنفيه المما الت الخاصف    •

ًفات التجفار إلى المةرديا كفاالًتمفاد ًلى الحلةل الردميف  ًفر  كفاللففففرصفات   فوعة

تةظيا التواخي الئفير كيا شففففئ  الفيع كالتجز    الواًوة التجاري  للفففرصات السفففلع 

ال ل  ا   نصفففاخالل ال ليةن جنيه   54.4لوطاع إيرادات اكلغت االسفففتهالصي .  دو  

  النصففاخالل   ليةن جنيه  44.1،  واكي %23.5 هة نمة سففنةي كممول   2022ًام 

 ا إجمالع إيرادات اللفففرص   %  5.4وطاع الإيرادات   دو  ثلت .  2021ًام ال ل  ا 

 نفردبا، كلغت    2022 خالل الركع الثانع  ا ًام    .2022ًام  ال ل  ا    النصاخالل  

 ليةن   23.8 واكي %  25.1 ليةن جنيه كزيادة سففنةي  نسفففتها    29.7إيرادات الوطاع 

 . 2021جنيه خالل الركع الثانع  ا ًام 
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  2022األول من عام النصف عن فترة  تقرير نتائج األعمال - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية

 

 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال 

 2022 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 

 2022 أغسطس 14

 – نهاي  الفيان –

 

 عن شركة فوري 
ًام   اإللئتر ني   الفنةك  الموعةًات  لتئنةلةجيا  عةري  شرص   الموعةًات 2008تأسست  حلةل  تةعير  عع  را وة  أصفر  نص   ،  هع 

لخو     المحمةل   الهةاتا  إلئتر نيا،  شحا  الفةاتير  سواد  الر يسي   عةري  خو ات  المجتمع.  تلمي  شرا ح  لخو   جميع  اإللئتر ني  

وم اللرص  الخو ات الردمي  الخرى  ثي التهاصر اإللئتر ني   اشتراصات تلفزيةن الئاكي   جمةً   تنةً   المالييا  ا المصرييا. صما تو

 ا الخو ات الخرى.   ا خالل نمةذج الممي الخاص كها، توةم عةري كتمئيا المؤسسات  اللرصات الصغيرة  المتةسط   ا دفةل 

ي   الهةاتا المحمةل   نواط الفيع المنتلرة كجميع أنحا: الجمهةري .  توةم اللرص  الموعةًات اإللئتر ني   ا خالل المةادع اإللئتر ن 

ألا  صيي  شفئ    290 ا     ا يورب ليةن  ما ل  ية يبا  ا خالل    3 ليةن ًميي شهريبا  ع تنفيه  ا يفلغ  تةسطه    42كخو   أصثر  ا  

 المحمةل. هاتا لل myFawry كنئبا،  صهلك تطفيق 36كنةك تإلم 
 

 

 

 

 هيكل الملكية 
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Alpha Oryx Limited
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Link Holdco BV
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NBE
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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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