بيان بنتائج األعمال
الربع الرابع لعام 2019
أهم املؤشرات املالية  -باملليون جنيه

2019

2018

معدل النمو

عدد املستخدمني النشطني علي الشبكة )باملليون(

25

20

25.0%

إجمالي اإليرادات

نقاط البيع )باأللف(

141

105

35.0%

مجمل الربح

458.9

نقاط البيع املؤهلة لقبول الكروت البنكية )باأللف(

81

53

52.1%

األرباح التشغيلية

145.4

49.9

البنوك املتعاقدة مع الشركة

33

27

22.2%

األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

244.3

153.5

59.15%

عدد التجار املؤهلني لقبول املدفوعات )باأللف(

49

13

266.1%

صافي الربح قبل حقوق األقلية

130.4

69.2

88.35%

عدد املعامالت )باملليون(

868

600.1

44.6%

صافي الربح بعد حقوق األقلية

102.9

56.6

81.72%

53,400

34,162

56.3%

صافي الربح املعدل بعد حقوق األقلية

113.2

66.8

69.46%

أهم املؤشرات التشغيلية

إجمالي املدفوعات )مليار جنيه(

األحداث الهامة

2019

2018

معدل النمو

884.1

609.7

45.01%

279.9

63.93%
191.38%

هيكل املساهمني

بروتوكول التعاون مع محافظة القاهرة
ت eeم ت eeوق eeيع ب eeروت eeوك eeول ت eeعاون وات eeفاق خ eeدم eeة ت eeحصيل امل eeدف eeوع eeات والخ eeدم eeات امل eeختلفة ب eeني م eeحاف eeظة ال eeقاه eeرة وش eeرك eeة ف eeوري
لeeتكنولeeوجeeيا الeeبنوك و املeeدفeeوعeeات اإللeeكترونeeية وذلeeك فeeى إطeeار اتeeجاه مeeحافeeظة الeeقاهeeرة لeeتطبيق سeeياسeeة الeeشمول املeeالeeي مeeن

BLACK SPARROW LONG TERM INVESTMENTS LTD
ACTIS EGYPT PAYMENTS MAURITIUS LIMITED
Banque Misr
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

خeeالل االعeeتماد عeeلى أنeeظمة الeeدفeeع اإللeeكترونeeية ،بهeeدف الeeتيسير عeeلى املeeواطeeنني واالرتeeقاء بeeكافeeة الخeeدمeeات املeeقدمeeة لeeهم مeeن
خالل أكثر من  140ألف منفذ معتمد بمختلف محافظات مصر.

LINK HOLDCO B V
EGYPTIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND
National Bank of Egypt
RESPONSABILITY PARTICIPATIONS AG
Others

21.18%

24%

إتفاقية التعاون مع بنك مصر
و فeeي إطeeار الeeتعاون املسeeتمر بeeني شeeركeeة فeeوري و الeeقطاع املeeصرفeeي ،قeeامeeت شeeركeeة فeeوري بeeتوقeeيع إتeeفاقeeية مeeع بeeنك مeeصر
إلتاحة خدمة رقمية جديدة لعمالئه من فئة الشباب ،توفر لهم الحصول على مميزات برنامج الوالء.
ويeeتيح بeeرنeeامeeج الeeوالء لeeعمالء بeeنك مeeصر قeeسائeeم مeeن قeeائeeمة عeeالمeeات تeeجاريeeة مeeتميزة مeeن املeeحالت واملeeطاعeeم وغeeيرهeeا ،وكeeذلeeك

4%

11.45%

ال eeحصول ع eeلى خ eeصوم eeات ع eeندم eeا يس eeتخدم ع eeمالء ال eeبنك ب eeطاق eeات االئ eeتمان للش eeراء ،ك eeما ي eeوف eeر ل eeهم رص eeيد مح eeمول م eeن
6%

مشغلي االتصال األربعة.
11.06%

تعديل هيكل امللكية
قeeامeeت شeeركeeة فeeوري بeeإتeeمام أعeeمال إعeeادة هeeيكلة املeeلكية لeeلمساهeeمني الeeرئeeيسيني بeeحيث أصeeبحت مeeساهeeمتم مeeباشeeرة فeeي
هeeيكل رأسeeمال الشeeركeeة و يeeوضeeح الeeرسeeم الeeبيانeeي املeeقابeeل املeeساهeeمني الeeرئeeيسيني و نسeeبة مeeساهeeمة كeeل مeeنهم فeeي رأسeeمال
الشركة بعد إعادة الهيكلة.

فوري لتكنولوجيا البنوك و املدفوعات اإللكترونية

1

7%
7.00%

7.20%

رأس املال املرخص به
بالجنيه املصري

رأس املال املصدر و
املدفوع بالجنيه املصري

عدد األسهم املصدرة

500،000،000

353,652,060

707,304,120

القيمة اإلسمية للسهم
بالجنيه املصري

0.50
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كلمة الرئيس التنفيذي
ﺣـﻘﻘت ﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري ﻓـﻲ  2019أھـدا ًﻓـﺎ رﺋﯾﺳـﯾﺔ ،وھـﻲ اﻟـﻧﻣو اﻟـﻘوي وﺗـﻧوﯾـﻊ اﻹﯾـرادات وﺗﺣﺳـﯾن ھـواﻣـش اﻟـرﺑـﺣﯾﺔ .ﻧـﻣت اﻹﯾـرادات ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ﺑﻧﺳـﺑﺔ  45٪ﻣـن  609.6ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ إﻟـﻰ  884.1ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ  ،وﻧـﻣت
إﯾـرادات اﻟﺧـدﻣـﺎت اﻟـﻣﺻرﻓـﯾﺔ ﺑـﻣﻘدار  2.8أﺿـﻌﺎف ﻣـن  24ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ إﻟـﻰ  67ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﻟـﺗﺻل إﻟـﻰ  ٪7.5ﻣـن إﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻹﯾـرادات .ﺑـﯾﻧﻣﺎ ﺑـﻠﻐت إﯾـرادات ﻧـﺷﺎط اﻟـﺗﻣوﯾـل ﻣـﺗﻧﺎھـﻲ اﻟـﺻﻐر ﺗـﻘرﯾـﺑﺎ  19ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻣـﮭﺎ
اﻷول ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل ،ﻣﻣﺎ ﻋزز اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻻﯾرادات .وأﺧﯾراً ،ارﺗﻔﻌت اﻻرﺑﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣن  49.9ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ إﻟﻰ  145.4ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
ﯾﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل و اﻻﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺣول اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻻﯾرادات و اﻟﻧﻣو و ﻣﻌدﻻت ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾل.
ﻛﻣﺎ أود أن أﺷﺎرك ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾﻧﺎ اﻟﻛرام ﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ  COVID 19ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﻓوري ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻧﺗوﻗﻌﮫ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.
إن اﺳـﺗﻣرارﯾـﺔ اﻟـﻌﻣل ﻋـﻠﻰ رأس أوﻟـوﯾـﺎﺗـﻧﺎ و ﺑـﺎﻟـﻧظر إﻟـﻰ اﻟـﺿﻐوط اﻟـﻣﺗوﻗـﻌﺔ ﻋـﻠﻰ اﻻﻗـﺗﺻﺎد وظـروف اﻟـﻌﻣل ؛ ﻓـﻘد اﺗﺧـذﻧـﺎ ﺟـﻣﯾﻊ اﻟـﺗداﺑـﯾر اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻟـﺿﻣﺎن ﻗـدرﺗـﻧﺎ ﻋـﻠﻰ ﻣـواﺻـﻠﺔ ﺗـﻘدﯾـم اﻟﺧـدﻣـﺎت ﺧـﻼل اﻟـﺗﺳﻌﺔ اﻷﺷﮭـر اﻟـﻘﺎدﻣـﺔ ﺣـﺗﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2020
و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟﻠﻣﺣددات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ ﻟﻸﺷﮭر اﻟﺗﺳﻌﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ:
 .1ﺳﺗﻣﻛﻧﻧﺎ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن دﻋم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﻣﺗﺷﺎﺋﻣﺔ ﺟ ًدا.
 .2ﺳﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻣﺧزون ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ ﻟدﯾﻧﺎ و ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎر و اﻟوﻛﻼء.
 .3ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧططﻧﺎ ﻟﻌﺎم  ، 2020ﻻ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ أي ﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
 .4ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻣﻧزل ﻣدﻋوﻣﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ و ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ و اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن دﻋم أﻋﻣﺎل و أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻣﻧزل.
ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ أداﺋﻧﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻣﻊ ﺧطﺔ ﻋﻣﻠﻧﺎ وﻟﻛن ﺗﺄﺛﯾر اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أداﺋﻧﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻛوم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔذ ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ:
ﻧﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔذ ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺿﻐوط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ،ﻣﻣﺎ ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺧدﻣﮭﺎ وأﻧﻣﺎط اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن.
اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﺧدﻣﺎت ﻓوري وﻗدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت:
 .1ﺗﻌد اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت ﻣن ﺿﻣن ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أوﻗﺎت اﻟﺑث ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت وﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى.
 .2ﺳﺗﺳﺗﻣر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻗﻧوات اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟدﯾﻧﺎ  -ﻣﺗﺎﺟر اﻟﺑﻘﺎﻟﺔ واﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت  -ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣظر اﻟﻛﺎﻣل.
 .3ﻧﺗوﻗﻊ ً
ﻧﻣوا ﻓﻲ ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﯾث أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻟواﺋﺢ ﺟدﯾدة ﺗﺳﮭل وﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﻧوات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﮭواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺣﯾث
ﺗﺧدم ﺑﻧﯾﺗﻧﺎ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر.
 .4ﻧﺗوﻗﻊ ﺗﺄﺛﯾرً ا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻣﻧزل واﻟﻘﯾود اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻗﻧوات اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟدﯾﻧﺎ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ أﯾﺿًﺎ  ،ﻧﻌﺗﻘد أن اﻷزﻣﺔ ﺳﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ  ،واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺗﻣر ﺑﻌد ذﻟك ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻧﺎ ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗﻧوع.
و ﻧـظرً ا ﻷن اﻟـظروف ﺗـﺗﻐﯾر ﻛـل ﯾـوم ﻓـﻘد اﺳـﺗﻧدﻧـﺎ ﻓـﻲ ﺗـوﻗـﻌﺎﺗـﻧﺎ اﻟـﻣوﺿـﺣﺔ أﻋـﻼه ﻋـﻠﻰ اﻟـﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟـﻣﺗﺎﺣـﺔ و اﻟـﺗﻲ ﯾـﻣﻛن أن ﺗـﺗﻐﯾر ﺑـﻣرور اﻟـوﻗـت ،و ﺑـﻧﺎء ﻋـﻠﯾﮫ ﻓـﺳوف ﻧﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ إﺑـﻘﺎء ﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾـﻧﺎ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻠم ﺑـﺂﺛـﺎر أي ﺗـﻐﯾﯾرات ﻋـﻠﻰ
أداء اﻷﻋﻣﺎل.

الرئيس التنفيذي
م .أشرف صبري
فوري لتكنولوجيا البنوك و املدفوعات اإللكترونية
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أهم املؤشرات التشغيلية
إجمالي املدفوعات و عدد املعامالت

إجمالي املدفوعات

سجeeل إجeeمالeeي عeeدد املeeعامeeالت  868مeeليون مeeعامeeلة فeeي  2019مeeقارنeeة بeeعدد مeeعامeeالت بeeلغ  600.1مeeليون عeeملية خeeالل عeeام  2018مeeحققا ً مeeعدل نeeمو
.٪44.6
ارتeفع إجeمالeي قeيمة املeعامeالت مeن  34.2مeليار جeنيه خeالل عeام  2018الeي  53.4مeليار جeنيه خeالل عeام  2019مeحققة نسeبة نeمو فeي حeدود  ٪56.3و
م eeن امل eeثير ل eeإله eeتمام أن م eeعدل ال eeنمو ف eeي إج eeمال eeي ق eeيمة امل eeعام eeالت ت eeجاوز ب eeاس eeتمرار ال eeنمو ف eeي ع eeدد امل eeعام eeالت ،م eeما ي eeعني ارت eeفاع م eeتوس eeط ال eeقيمة /

عدد املعامالت
60,000

900

45,000

675

إرتeeفع مeeتوسeeط عeeدد املeeعامeeالت الeeيومeeية إلeeي  2.5 - 2.4مeeليون خeeالل عeeام  2019و هeeذا بeeدوره راجeeع إلeeي الeeنمو فeeي عeeدد الeeعمالء الeeذيeeن تخeeدمeeهم شeeبكة
فوري و التوسع املستمر في محفظة عروض الخدمات.

15,000

عدد نقاط البيع و عدد التجار املؤهلني لقبول املدفوعات اإللكترونية
عدد نقاط البيع
عدد نقاط البيع املعتمدة لقبول املدفوعات االكترونية
عدد التجار املؤهلني لقبول املدفوعات االلكترونية

تسee eتثمر شee eركee eة فee eوري بee eكثافee eة فee eي تee eوسee eيع شee eبكة الee eتجار وإنee eفاق املee eزيee eد عee eلى
ت eeكنول eeوج eeيا أجه eeزة ن eeقاط ال eeبيع.و ق eeد ت eeرت eeب ع eeلي ذل eeك أن إرت eeفعت ن eeقاط ال eeبيع م eeن

160,000
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 104.3ألeف فeي عeام  2018إلeى حeوالeي  141.3ألeف خeالل عeام  ،2019مeحققة
120,000

80,000

‘000

اإللeeكترونeeية مeeن  53.3ألeeف عeeام  2018إلeeى  81ألeeف عeeام  2019مسجeeلة مeeعدل
نee eمو قee eدره  ٪52عee eلى أسee eاس سee eنوي .تهee eدف هee eذه الخee eطوة إلee eى تee eمكني الee eتجار

40,000

ونeتيجة لeذلeك ،إرتeفع عeدد الeتجار الeذيeن تeم تeأهeيلهم لeقبول طeرق الeدفeع املeختلفة مeن
 13.3ألeeف خeeالل عeeام  2018إلeeى  48.7ألeeف خeeالل عeeام  2019بeeمعدل نeeمو بeeلغ
.٪266على أساس سنوي.

2018

إجمالي مدفوعات املحافظ اإللكترونية

0

2019

شهee eدت فee eوري نee eم ًوا مee eلحوظًee eا فee eي مee eعامee eالت مee eحافee eظ الee eهواتee eف

2,500

الeي  17.9مeليون عeملية خeالل عeام  2019مeقارنeة ب  12.3مeليون

1,875

14

مeا يeقرب مeن  2.5مeليار جeنيه خeالل عeام  2019مeقارنeة بeقيمة 1.6
مeلير جeنيه خeالل عeام  2018مeحققة نسeبة نeمو  ٪56عeلي اسeاس
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2019

باملليون جنيه

1,250

بeلغ إجeمالeي قeيمة الeعمليات املeنفذة عeلي مeحافeظ الeهواتeف املحeمولeة
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عدد البنوك املتعاقدة مع الشركة

عدد البنوك املتعاقدة مع الشركة

باملليون

عeملية خeالل عeام  2018مeحققة بeذلeك نسeبة نeمو وصeلت الeي ٪46
علي اساس سنوي.

18.75

عدد معامالت املحافظ اإللكترونية

18

املحeمولeة عeلى مeدار عeام  2019حeيث وصeل عeدد املeعامeالت املeالeية

ﺗـﻌﻣل ﻓـوري ﻋـﻠﻰ إﺿـﺎﻓـﺔ اﻟـﻣزﯾـد ﻣـن اﻟﺧـدﻣـﺎت
إﻟـﻰ ﻋـروض ﺧـدﻣـﺎﺗـﮭﺎ ) (+900وﻛـذﻟـك اﻟـﻌدﯾـد
ﻣـن ﻣـﻘدﻣـﻲ اﻟﺧـدﻣـﺎت ﻣـﺗﺻﻠﯾن ﺑـﺎﻟﺷـﺑﻛﺔ ،ﻣـﻣﺎ
ﺳـﺎھـم ﻓـﻲ زﯾـﺎدة ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣـﯾن اﻟﻧﺷـطﯾن
ﺷﮭـرﯾًـﺎ اﻟـذﯾـن ﯾـﺗﻌﺎﻣـﻠون ﻣـﻊ ﺷـﺑﻛﺔ ﻓـوري ﻣـن
 20ﻣــﻠﯾون ﻓــﻲ  2018إﻟــﻰ  25ﻣــﻠﯾون ﻓــﻲ
 ، 2019ﻣـﺣﻘﻘﺎ ﺑـذﻟـك ﻣـﻌدل ﻧـﻣو ﻣـﺎ ﯾـﻘرب ﻣـن
.٪ 25

25

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 ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ
 33ﺑﻧ ًﻛﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم .2019
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باملليون

والشركات الصغيرة من قبول طرق الدفع املختلفة.

سنوي.

2018

2019
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عدد املستخدمني النشطني علي الشبكة

قee eامee eت الشee eركee eة بee eزيee eادة نee eقاط الee eبيع املee eعتمدة و الee eتي تee eقبل كee eذلee eك املee eدفee eوعee eات

2018

225

عدد املستخدمني النشطني علي الشبكة

معدل نمو بلغ  ٪35على أساس سنوي.

املحافظ اإللكترونية

باملليون جنيه

30,000

450

باملليون

املعاملة.

الخدمات املصرفية
التمويل متناهي الصغر

إجمال اإليرادات

أهم املؤشرات املالية

1.0%
6.6%
3.9%

900,000

إجمالي اإليرادات

إرﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات ﻣن  609.7ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018إﻟﻲ  884.1ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدره .٪45
إرﺗـﻔﻌت إﯾـرادات اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت اﻟـرﻗـﻣﯾﺔ اﻟـﺑدﯾـﻠﺔ ﻣـن  539ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  723ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2019ﻣـﺣﻘﻘﺔ ﺑـذﻟـك ﻣـﻌدل ﻧـﻣو ﻗـدره
 ٪34.14ﻋـﻠﻲ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي .و ﻋـﻠﻲ اﻟـرﻏـم ﻣـن ﻛـون اﻟـﻣدﻓـوﻋـﺎت اﻟـرﻗـﻣﯾﺔ اﻟـﺑدﯾـﻠﺔ ﺗـﻣﺛل ﻧـﺻﯾب اﻷﺳـد ﻣـن إﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻹﯾـرادات إﻻ أﻧـﮫ ﻗـد اﻧـﺧﻔض ﻧـﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣـن ٪88.5
ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  ٪81.9ﺧـﻼل ﻋـﺎم  .2019و ﻣـﺎزاﻟـت ﺷـرﻛـﺔ ﻓـوري ﻣﺳـﺗﻣرة ﻓـﻲ إﺳـﺗراﺗـﯾﺟﯾﺗﮭﺎ ﻟـﺗﻧوﯾـﻊ ﻣـﺻﺎدر اﻹﯾـرادات ﻛـﻣﺎ ھـم ﻣـﺗﺿﺢ ﺑـﺈﻧـﺧﻔﺎض ﻧﺳـﺑﺔ
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ إﻟﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات.

تكلفة املبيعات
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إزداد ﻣﺟـﻣل اﻟـرﺑـﺢ ﻣـن  279.9ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018اﻟـﻲ  458.9ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم 2019
ﻣـﺣﻘﻘﺎ ﻧﺳـﺑﺔ ﻧـﻣو ﺗـﻘدر ب  ٪63.9ﻋـﻠﻲ اﺳـﺎس ﺳـﻧوي ﻣـﺗﻔوﻗـﺎ ﻋـﻠﻲ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟـﻧﻣو اﻟـﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓـﻲ اﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻻﯾـرادات ﻣـﻣﺎ
ﯾـﻌﻛس اﻻﺛـر اﻻﯾـﺟﺎﺑـﻲ ﻻﺳـﺗراﺗـﯾﺟﯾﺔ ﺗـﻧوﯾـﻊ ﻣـﺻﺎدر اﻻﯾـرادات اﻟـﺗﻲ اﻋـﺗﻣدﺗـﮭﺎ اﻟﺷـرﻛـﺔ و ﻣـﺎﻟـﮫ ﻣـن ﺗـﺎﺛـﯾر واﺿـﺢ
ﻋﻠﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل.

األرباح التشغيلية

ﺑـﻠﻐت ﻧﺳـﺑﺔ اﻟـﻧﻣو ﻓـﻲ اﻷرﺑـﺎح اﻟـﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  ٪191.1ﺣـﯾث إرﺗـﻔﻌت ﻣـن  49.9ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ
 145.4ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2019و ذﻟـك ﻧـﺗﯾﺟﺔ زﯾـﺎدة ﻛـﻔﺎءة اﻟـﺗﺷﻐﯾل ﻓـﻲ إﺳـﺗﺧدام اﻟـﻣﻧﺻﺔ اﻹﻟـﻛﺗروﻧـﯾﺔ و
 82%اﻟﺗﻲ إﻧﻌﻛﺳت ﺑدورھﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل.
أظﮭـرت اﻷرﺑـﺎح ﻗـﺑل اﻟـﻔواﺋـد واﻟـﺿراﺋـب واﻹھـﻼك واﻻﺳـﺗﮭﻼك ﺗـﺣﺳﻧﺎ ﻣـﻠﺣوظـﺎ ﺣـﯾث إرﺗـﻔﻌت ﻣـن 153.5
ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  244.3ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2019ﻣـﺣﻘﻘﺔ ﺑـذﻟـك ﻣـﻌدل ﻧـﻣو ﻗـدره
 ٪59.2ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﺳﻧوي.

األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
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تكلفة تحصيل النقدية

عموالت البنوك
أخري

100%

75%
باملليون جنيه

450,000

تحليالت الربحية
عموالت التجار و منافذ التحصيل
إهالكات و رستهالكات

1.7%
2.2%
6.8%
7.6%

675,000

ﺷـﻛﻠت ﺳـﻼﺳـل اﻟـﺗورﯾـدات  ٪6.8ﻣـن إﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻹﯾـرادات ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2019ﻣـﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ  ٪6.6ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018ﺣـﯾث إرﺗـﻔﻌت إﯾـرادات ﺳـﻼﺳـل اﻟـﺗورﯾـدات ﻣـن
 40ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  60ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2019ﻣـﺣﻘﻘﺔ ﺑـذﻟـك ﻣـﻌدل ﻧـﻣو ﻗـدره  ٪48ﻋـﻠﻲ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي .ﻛـﻣﺎ ﺷـﻛﻠت اﻟﺧـدﻣـﺎت اﻟـﻣﺻرﻓـﯾﺔ
 ٪ 7.5ﻣـن إﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻹﯾـرادات ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2019ﻣـﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ  ٪4ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018ﺣـﯾث إرﺗـﻔﻌت ﻣـن  24ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  76ﻣـﻠﯾون ﺣـﻧﯾﮫ
ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدره  ٪179ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﺳﻧوي.
ﺣـﻘﻘت أﻧﺷـطﺔ اﻟـﺗﻣوﯾـل ﻣـﺗﻧﺎھـﻲ اﻟـﺻﻐر إﯾـرادات ﻗـدرھـﺎ  19ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎﻣـﮭﺎ اﻷول  2019ﺑـﻣﺎ ﯾـﻣﺛل  ٪2.2ﻣـن إﺟـﻣﺎﻟـﻲ اﻹﯾـرادات و ﻧـﺗوﻗـﻊ إﺳـﺗﻣرار ھـذا
اﻟﻧﻣو ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

املدفوعات الرقمية البديلة
سالسل التوريدات
أخري

4%
2%

صافي الربح بعد حقوق األقلية

أظﮭـر اﻟـﻧﻣو ﻓـﻲ ﺻـﺎﻓـﻲ اﻟـرﺑـﺢ ﻗـﺑل ﺣـﻘوق اﻷﻗـﻠﯾﺔ ﻧﺳـﺑﺔ ﻧـﻣو ﻋـﺎﻟـﯾﺔ ﻗـدرت ب  ٪88.4ﻋـﻠﻲ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ﺣـﯾث
إرﺗـﻔﻊ ﻣـن  69.24ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ  130.4ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  .2019و ﻣـن ﻧـﺎﺣـﯾﺔ
أﺧـري إرﺗـﻔﻊ ﻣـﻌدل ﻧـﻣو ﺻـﺎﻓـﻲ اﻟـرﺑـﺢ ﺑـﻌد ﺣـﻘوق اﻷﻗـﻠﯾﺔ إﻟـﻲ  ٪81.7ﻋـﻠﻲ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي ﺣـﯾث إرﺗـﻔﻊ ﻣـن 56.6
ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018إﻟﻲ  102.9ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﻋﺎم .2019
500,000

إرﺗـﻔﻌت ﺗـﻛﻠﻔﺔ اﻟـﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣـن  329.7ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻲ
 425.3ﻣـﻠﯾون ﺟـﻧﯾﮫ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2019ﻣـﺣﻘﻘﺔ ﺑـذﻟـك ﻧـﻣوا ﻗـدره ٪29
ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﺳﻧوي.
إﺣـﺗﻔظت ﻋـﻣوﻻت اﻟـﺗﺟﺎر و ﻣـﻧﺎﻓـذ اﻟـﺗﺣﺻﯾل ﺑـﻧﺻﯾب اﻷﺳـد ﻓـﻲ إﺟـﻣﺎﻟـﻲ
اﻟـﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋـﻧد  ٪82.5ﻣـﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ  ٪81.3ﺧـﻼل ﻋـﺎم  .2018ﯾـﺗﺑﻌﮭﺎ ﻓـﻲ
ذﻟـك ﺗـﻛﻠﻔﺔ ﺗـﺣﺻﯾل اﻟـﻧﻘدﯾـﺔ و ﺷـﻛﻠت ﻧﺳـﺑﺔ  ٪7.6ﻣـن إﺟـﻣﺎﻟـﻲ ﺗـﻛﺎﻟـﯾف
اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪7.1ﺧﻼل ﻋﺎم .2018

250,000

-

باملليون جنيه

تحليالت نسب و معدالت الربحية

إرﺗـﻔﻊ ھـﺎﻣـش ﻣﺟـﻣل اﻟـرﺑـﺢ إﻟـﻲ  ٪51.9ﻋـﺎم  2019ﻣـﻘﺎرﻧـﺔ ب  ٪45.9ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018و ﯾـﺄﺗـﻲ ذﻟـك ﻋـﻠﻲ ﺧـﻠﻔﯾﺔ إﻧـﺧﻔﺎض ﺗـﻛﺎﻟـﯾف اﻟـﺗﺷﻐﯾل و ﺗـﺣﺳن ﻧـﺗﺎﺋـﺞ ﺧـطﺔ ﺗـﻧوﯾـﻊ
ﻣﺻﺎدر اﻹﯾرادات.
و ﻓـﻲ ﻧـﻔس اﻟﺳـﯾﺎق أظﮭـر ھـﺎﻣـش رﺑـﺢ اﻟـﺗﺷﻐﯾل ﺗـﺣﺳﻧﺎ ﻛـﺑﯾرا ﺣـﯾث ﻗـﻔز إﻟـﻲ  ٪16.4ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2019ﻣـﻘﺎرﻧـﺔ ب  ٪8.2ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018ﻣـﻣﺎ ﯾـوﺿـﺢ اﻷﺛـر اﻹﯾـﺟﺎﺑـﻲ
ﻟﺗﺣﺳن ﻛﻔﺎءة ﻣﻧﺻﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل و اﻟذي إﻧﻌﻛس ﺑدوره ﻋﻠﻲ ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻔذة.
وﻋـﻠﻲ اﻟـرﻏـم ﻣـن إﻧـﻛﻣﺎش اﻟـدورة اﻟـﻧﻘدﯾـﺔ إﻻ أن ﻓـوري إﺳـﺗطﺎﻋـت أن ﺗـﺣﺎﻓـظ ﻋـﻠﻲ ھـﺎﻣـش اﻷرﺑـﺎح ﻗـﺑل اﻟـﻔواﺋـد واﻟـﺿراﺋـب واﻹھـﻼك واﻻﺳـﺗﮭﻼك و اﻟـذي إرﺗـﻔﻊ ﻧﺳـﺑﯾﺎ إﻟـﻲ
 ٪27.6ﺧﻼﻟﻌﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  ٪25.2ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
إرﺗـﻔﻊ ھـﺎﻣـش اﻟـرﺑـﺢ ﺑـﻌد ﺣـﻘوق اﻷﻗـﻠﯾﺔ إﻟـﻲ  ٪11.6ﻣـﻘﺎرﻧـﺔ ب  ٪9.3ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018و ﯾـﺄﺗـﻲ اﻹرﺗـﻔﺎع اﻟﻣﺣـدود ﻧـﺗﯾﺟﺔ اﻟـﺗﻛﺎﻟـﯾف ﻏـﯾر اﻟـﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ و اﻟـﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗـﻛﺎﻟـﯾف
اﻟطرح اﻟﻌﺎم ﻷﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺔ ،ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ و ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﻋﻣﺎل اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷروع اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر.
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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  140،000وﻛـﯾل،
ﺗـﻘوم ﻓـوري ﺑـﺗﻧﻔﯾذ ﻣـﺎ ﯾـﻘرب ﻣـن  2.5ﻣـﻠﯾون ﻋـﻣﻠﯾﺔ ﯾـوﻣـﯾﺎ ﻣﺳـﺗطﯾﻌﺔ ﺑـذﻟـك ﺧـدﻣـﺔ ﻣـﺎ ﯾـﻘرب ﻣـن  25ﻣـﻠﯾون
ﻋﻣﯾل ﺷﮭرﯾﺎ.
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