فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية
تقرير نتائج األعمال
عن الفترة المالية المنتهية في  31مارس 2022
 16يونيو 2022

فوري تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  31مارس 2022
النمو القوي في اإليرادات يرجع إلى األداء الملحوظ لقطاعي الخدمات المصرفية والتمويل متناهي الصغر ،حيث تواصل الشركة تنفيذ خطة التحول بنموذج
ً
تركيزا على تنويع مصادر اإليرادات
أعمالها

المؤشرات الرئيسية – الربع األول 2022
اإليرادات

 483مليون جنيه

مجمل الربح

إجمالي المدفوعات

 278.7مليون جنيه

 41.3مليار جنيه

▲نمو سنوي %38.4

▲نمو سنوي  / %43.5هامش %57.7

األرباح التشغيلية المعدلة قبل الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

صافي الربح المعدل

عدد المعامالت

 43.0مليون جنيه

 295.8مليون معاملة

▲نمو سنوي  / %3.1هامش %8.9

▲نمو سنوي %7.1

 134.3مليون جنيه
▲نمو سنوي  / %32.3هامش %26.4

▲نمو سنوي %66.4

القاهرة في  16يونيو 2022
أعلنت اليوم شركة فوري (كود البورصة  – )FWRY.CAوهي شركة رائدة في حلول الدفع اإللكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر – عن نتائجها
المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في  31مارس  ،2022حيث بلغت اإليرادات  483.0مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2022وهو نمو
سنوي بمعدل  .%38.4وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة  %3.1ليبلغ  43.0مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2022مصحوبًا بوصول هامش صافي
الربح إلى  ،%8.9بينما ارتفع صافي الربح إلى  28.2مليون جنيه.
ملخص بيان األرباح والخسائر
الرب ع األول 2021
348,992

الرب ع األول 2022
482,997

التغي%
%38.4

222,647

245,200

%10.1

71,303

153,657

%115.5

قبول المدفوعات

27,971

58,162

%107.9

الوكالة المصرفية

43,331

95,495

%120.4

التمويل متناهي الصغر

27,854

47,373

%70.1

حلول سلسلة اإلمداد والتوريد

20,288

24,674

%21.6

أنشطة أخرى

6,900

12,093

%75.3

مجمل الربح

194,141

278,682

%43.5

%55.6

%57.7

 2.1نقطة

122,577

134,343

%9.6

(مليون جنيه)
إجمالي اإليرادات

المدفوعات الرقمية البديلة
الخدمات المصرفية

هامش مجمل الربح
1

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

%35.1

%27.8

 7.3-نقطة

101,577

134,343

%32.3

هامش األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

%29.1

%27.8

 1.3-نقطة

صافي الربح قبل خصم حقوق األقلية

85,797

47,838

%44.2-

صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

76,146

28,156

%63.0-

%21.8

%5.8

%16.0-نقطة

41,658

42,970

%3.1

%11.9

%8.9

 3.0-نقطة

هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
2

األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

هامش صافي الربح
صافي الربح المعدل بعد خصم حقوق األقلية

3

هامش صافي الربح المعدل
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 .1األرباح التشغغغيلية قبل خصغغم الضغغرائب والفوائد واإلهالك واالسغغتهالك – تقوم الشغغركة بتعريف األرباح التشغغغيلية قبل خصغغم الضغغرائب والفوائد واإلهالك واالسغغتهالك على أنها األرباح التشغغغيلية وف ًقا
لمعايير المحاسغغبة المصغغرية ،باسغغتاناء( (أ) االسغغتهالك ،واإلهالك ،والمخصغغصغغات( ،ب) المصغغروفات رير النقدية المتعلقة ببرنامج تحفيز وإثابة الموظفين المدرج في صغغافي الربح وفقًا لمعايير المحاسغغبة
المصرية( ،ج) مصروفات الفائدة رير المتعلق بدورة التشغيل( ،د) الضرائب( ،هـ) رسوم التأجير ،وبعض التكاليف األخرى رير التشغيلية.
 .2األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  -تقوم الشركة بتعريف األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك على أنها األرباح التشغيلية
باستاناء( (أ) البنود رير المتكررة ،مال األرباح الناتجة عن بيع أجهزة نقاط البيع بموجب مبادرة البنك المركزي المصري البالغة  21.7مليون جنيه.
 .3صغغافي الربح المعدل – تم إدراج صغغافي الربح المعدل وفقًا لمعايير المحاسغغبة المصغغرية باسغغتاناء( (أ) البنود رير المتكررة( ،ب) المصغغروفات رير النقدية المتعلقة ببرنامج تحفيز وإثابة الموظفين البالغ
قيمته  19.1مليون جنيه المدرج في صافي الربح وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

المؤشرات المالية والتشغيلية
•
•

•

نموا ملحو ً
ظا على خلفية
نجحت الشركة في تنمية اإليرادات خالل الربع األول من عام  2022وذلك بقيادة قطاع الخدمات المصرفية والذي حقق ً
التوسع في أنشطة الوكالة المصرفية.
واصلت جميع القطاعات (بخالف قطاع المدفوعات الرقمية البديلة " )"ADPزيادة مساهمتها في إجمالي اإليرادات خالل الربع األول من عام ،2022
وذلك على خلفية قيام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها الناجحة لتنويع مصادر اإليرادات ،وذلك بالررم من النمو الملحوظ في إيرادات قطاع المدفوعات
الرقمية البديلة "."ADP
تمكنت فوري من مواصلة تنفيذ أهدافها التوسعية في مجال حلول سلسلة اإلمداد والتوريد ،حيث نجحت في تنمية عدد عمالء خدمات إدارة النقد ،فضالً
عن إطالق المزيد من المنتجات والخدمات الجديدة ،بينما حافظ قطاع التمويل متناهي الصغر على وتيرة النمو المحققة خالل عام .2021

كلمة الرئيس التنفيذي
نجحت الشرركة ف تحقي نتائج ووية اللل الربع األول من عام  ،2022وهو مصردر اعتااا لنا جميًاا وبصر ة الاصرة ردارة الشرركة ،حيك تمكنت فوري
من مواصرررتة تً يم افسرررت ادة من جتود التحو ل الروم الت تتبناها الحكومة المصررررية والت تسرررتتدع دفع عجتة التنمية افوتصرررادية وهو ما سرررينًك
مردوده اإليجاب عتى تسرررريع وتير ة النمو بمالتتع القطاعات التشرررييتية .ومن ناحية ىالرت ،تمكنت الشرررركة من الح ا عتى اسرررتقرار وتيرة تن ي ىهدافتا
افستراتيجية ،وطرح المايد من المنتجات افبتكارية سريًة النمو ،باإلضافة رلى التوسع ف حجم ىعمال وىنشطة الشركة وتنوع باوة المنتجات الت تقدمتا
ف رطار مجال عمتتا بقطاع الالدمات الرومية .وعتى ه ه الالت ية ،ىحرات الشرررررررركة تقد اما متحو اا عتى صرررررررًيد تًايا مًدفت الربحية عبر تنويع باوة
المنتجات بمنصررة الدماتتا ،حيك تجاوات مسرراهمة وطاع الالدمات المصرررفية والتمويل متناه الصررير من رجمال ريرادات الشررركة  %41اللل الربع
األول من عام  ،2022صرررًوداا من  %28.4اللل ن ال ترة من الًام السررراب  .ويرجع ه ا النمو القوي رلى التحسرررن المتحو بطنشرررطة وبول المدفوعات
سرروا ا ف المتاجر وريرها من القنوات اإللكترونية ،رلى جانم مواصررتة وطاع التمويل متناه الصررير البنا عتى النجاحات الممياة الت حققتا اللل عام
 .2021وبتيت مساهمة وطاع الالدمات المصرفية  %61.4من رجمال نمو ريرادات الشركة اللل الربع األول من عام  ،2022بينما بتيت مساهمة وطاع
التمويل متناه الصررررررير  .%14.6كما حاف وطاع المدفوعات الرومية البديتة ( )ADPعتى مواصررررررتة تحقي النمو بمًدفت جيدة .وتتطتع الشررررررركة رلى
اسررررررتمرار تنمية ه ه المًدفت اللل ال ترة المقبتة ،مدفوعة بطرح المايد من الالدمات الجديدة ،بما ف لك مجموعة واسررررررًة من الدمات سررررررداد فواتير
المراف  .ويًد مواصرررتة مسرررار النمو التصررراعدي لقطاع المدفوعات الرومية ،والتوسرررع المشرررتود لالدمات وبول المدفوعات واإلوبال المتاايد عتى منصرررة
 ، myFawryشتادة ووية لقدرة فوري عتى مالاطبة ال رص الت تطرحتا التحوفت الرومية الجارية لمالتتع ىركان من ومة اوتصادنا الوطن .
من ناحية ىالرت ،تتطتع فوري رلى تقديم كل ما هو جديد وابتكاري فيما يتًت بحتول المدفوعات الرومية و لك ف رطار مسررررررراعيتا الرامية رلى تسرررررررتيل
المًاملت سروا لتًمل األفراد ىو الشرركات ،باإلضرافة رلى جتودها لتحقي الشرمول المال وهو ما سرينًك مردوده اإليجاب عتى المجتمع بشركل عام.
وىود ىن ىشررررير ف ه ا الصرررردد رلى اإلنجااات الرائًة الت يحراها تطبي  ،myFawryحيك وصررررل عدد مرات تحميل التطبي رلى نحو  6متيون مرة،
وهو اإلنجاا ال ي تسرررررررًى الشرررررررركة رلى البنا عتي من اللل تقديم المايد من الحتول المالية افبتكارية الت تالدم واعدة الًمل القوية الت يح ى بتا
التطبي  ،مثل الدمات التمويل وافدالار والتطمين .وف ه ا اإلطار ،نتطتع رلى رطلق بطاوة  myFawryمسررربقة الدفع اللل الربع الثالك من الًام الجاري
عقم الحصرررررول عتى موافقة الجتات الروابية المًنية .وسررررروع تيط البطاوة الدماتنا الرائدة ف مجال المًاملت بين الشرررررركات وجمتور المسرررررتتتكين
 ،B2B2Cمع تً يم افست ادة من منصة التاتع المحمول لتقديم باوة من الحتول المالية لتشركات الصييرة ومو يتا .كما تتدع الشركة ىي ضاا رلى رطلق
منتج صررررندوق اسررررتثمار جديد عتى منصررررة  myFawryاللل الربع الثالك من الًام الجاري ،يًقب رطلق حتول الشرررررا اان والدفع فحقاا اللل الربع
األالير من ن الًام .وود تضررمنت ىبرا المسررتجدات عتى صررًيد الدماتنا المالية المقدمة رطلق صررندوق اسررتثمار «فوري يوم » ،وهو منتج مالصرص
لصيار المستثمرين األفراد ف السوق المصري ،و لك بالتًاون مع شركة «مصر كابيتال» ،باستثمارات مبدئية تبتغ  30متيون جني مصري .ويبتغ الحد
األدنى للستثمار ف الصندوق  500جني و لك لألفراد ممن تايد ىعمارهم عن ستة عشر عا اما .والجدير بال كر ىن افستثمار ف الصندوق يتطتم تقديم
الحد األدنى من الوثائ  ،كما يمكن ركمال الًمتية بكل سرررتولة من اللل شررربكة التجار التابًة لشرررركة فوري ،ىو ف ىي فرع من فروع «فوري بت » ،ىو
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وريباا من اللل تطبي  . myFawryوتسرررررًى فوري من اللل لك الصرررررندوق رلى تشرررررجيع وطاعات الشرررررًم عتى المسررررراهمة ال ًالة ف عمتية افدالار
وافستثمار بالسوق المصري ،وتاويد صيار المدالرين بًائدات يومية تراكمية بنا ا عتى القيمة السووية الحالية لتصندوق ،باإلضافة رلى ت ستيل وصولتم
رلى عائداتتم ،سوا من اللل مناف فوري المنتشرة بطنحا الجمتورية ىو عبر القنوات الرومية المالتت ة.
ىود ىن ىؤكد عتى ثقة مجت اإلدارة ف فري الًمل ال ي يضرررم نالبة من ىفضرررل المواهم والك ا ات اللامة إلطلق ه ه الالدمات افبتكارية وريرها من
ا
تركياا عتى ضررمان تطهيل فري الًمل
المبادرات األالرت سررريًة النمو .ومن الجدير بال كر ىن فوري تواصررل عن كثم اسررتثماراتتا ف تطوير المواهم
بالالبرات اللامة لتحقي ىهداع النمو الت نتبناها .وف ه ا اإلطار ،نجحنا اللل الربع األول من الًام الجاري ف رطلق "ىكاديمية فوري" ،ضرررررررمن
استراتيجيتنا التادفة رلى بنا ودرات فري الًمل وتاويدهم بالتطهيل اللام لتوليتم مسئوليات ومتام ىكبر عتى مدار تطور مسيرتتم المتنية .وسوع تكون
ىيضرررا بمثابة بوابة لًرض الحتول والالدمات المقدمة لتشرررركا والتجار بمالتتع القطاعات افوتصرررادية .وباإلضرررافة رلى لك نسرررتتدع
"ىكاديمية فوري"
ا
رطلق  Fawry Digital Factoryاللل يونيو الجاري ،وه منصة ابتكارية تتدع رلى تاويد فري الًمل بالمًتومات واألدوات اللامة لتستيل افرتقا
دورا
بمسرتويات الك ا ة التشرييتية وضرمان رطلعتم عتى ىحدك التطورات الت تمر بتا الشرركة ،فضرلا عن تًايا بيئة الًمل بشركل متحو  .كما سرتتًم ا
محورياا ف تسرررريع وتيرة اسرررتجابة فوري لتطورات السررروق وتقديم الدمات ابتكارية جديدة .والتا اما نجدد ت اؤلنا بقدرة الحتول الرومية عتى تً يم المردود
اإليجاب عتى اوتصادنا الوطن وتً يم القيمة المستدامة لتسادة المساهمين ،و لك عتى الررم من حالة عدم افستقرار الت تتيمن عتى المشتد افوتصادي
ف جميع ىنحا الًالم من بداية الًام.
مهندس أشرف صبري
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تطورات األداء التشغيلي
المؤشرات التشغيلية
عدد المستخدمين النشطين على الشبكة (بالمليون)
إجمالي عدد نقاط البيع (باأللف)
نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكية (باأللف)
البنوك المتعاقدة مع الشركة
عدد مرات تحميل تطبيق ( myFawryباأللف)
عدد الخدمات المقدمة
عدد المعامالت (بالمليون)
عدد معامالت محفظة الهاتف المحمول (بالمليون)
قيمة معامالت محفظة الهاتف المحمول (مليون جم)
إجمالي المدفوعات (مليار جنيه)

إجمالي المدفوعات (مليار جنيه)
الرب ع األول
عام 2021
30.7
231.4
151.7
36
2,364.7
1,201
276.1
11.7
6,962.8
24,838.6

الرب ع األول
عام 2022
42.2
289.9
211.3
36
5,766.0
1,798
295.8
18.5
18,175.5
41,330.9

التغيير %
%37.5
%25.3
%39.3
%143.8
%49.7
%7.1
%58.2
%161.0
%66.4
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رجمال المدفوعات

حافظت فوري على معدل النمو السريع على صعيد المدفوعات خالل الربع األول من عام  ،2022حيث
ارتفع إجمالي قيمة المدفوعات بمعدل سنوي  %66.4ليبلغ  41.3مليار جنيه ،مقابل  24.8مليار جنيه
خالل نفس الفترة من العام السابق.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

بلغ إجمالي عدد المعامالت التي تم تنفيذها  295.8مليون معاملة خالل الربع األول من
عام  ،2022بزيادة سنوية قدرها  ،%7.1مقابل  276.1مليون معاملة خالل نفس الفترة
من عام .2021
ارتفع عدد نقاط البيع بمعدل سنوي  %25.3ليصل إلى  289.9ألف نقطة بيع خالل
الربع األول من عام  ،2022صعودًا من  231.4ألف نقطة بيع خالل نفس الفترة من عام
 ،2021حيث يعكس ذلك مردود التوسعات القوية التي تقوم بها الشركة بشبكة التجار،
وتزويد شركائها بتقنيات نقاط البيع.
ارتفع عدد نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكية بشبكة فوري بنسبة سنوية %39.3
إلى  211.3ألف نقطة بيع خالل الربع األول من عام  ،2022مقابل  151.7ألف نقطة
بيع خالل الربع األول من عام  .2021وتلعب نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكية
دورا حيويًا في تمكين التجار والشركات الصغيرة من قبول مجموعة متنوعة من طرق
ً
الدفع ،بما في ذلك الدفع عن طريق بطاقات الخصم المباشر والبطاقات االئتمانية.
بلغ إجمالي معامالت محفظة الهاتف المحمول  18.5مليون معاملة خالل الربع األول
من عام  ،2022بزيادة سنوية قدرها  ،%58.2مقابل  11.7مليون معاملة خالل الربع
األول من عام  .2021كما ارتفع إجمالي قيمة معامالت محفظة الهاتف المحمول بمعدل
سنوي  1%161.0إلى  18.2مليار جنيه خالل الربع األول من عام .2022
ارتفع إجمالي عدد مرات تحميل تطبيق ماي فوري  my Fawryبنسبة  %143.8خالل
الربع األول من عام  2022ليبلغ  5.8مليون مرة ،مقابل  2.4مليون مرة خالل نفس
الفترة من العام السابق .ويتميز التطبيق بتوفير واجهة موحدة للمستخدمين ،يمكنهم من
خاللها سداد جميع فواتير المرافق وريرها من الخدمات.
بلغ إجمالي قيمة معامالت تطبيق ماي فوري  my Fawryعلى أساس سنوي 2.4
مليار جنيه استنادًا إلى قيمة المدفوعات المسجلة في شهر مارس  ،2022مقابل 1.3
مليون جنيه على أساس سنوي وفقًا لقيمة مدفوعات التطبيق المسجلة بنهاية شهر مارس
 .2021ويعكس ذلك النمو القوي مردود سرعة استجابة التطبيق لمعدالت الطلب

 1ه ه النتائج تًك

عدد المعامالت (مليون)

296

276

1Q2022

1Q2021

نقاط البيع (باأللف)

290
211

231
152

نقاط البيع
1Q2022

ويمة ورجمال المًاملت الت تمت مًالجتتا عتى شبكة فوري من المحاف البنكية و مشيت التاتع المحمول.
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نقاط البيع المؤهتة لقبول
الكروت البنكية
1Q2021
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عن الفترة المالية المنتهية في  31مارس 2022
 16يونيو 2022

جراء تحول العمالء إلى استخدام وسائل الدفع الرقمية على خلفية زيادة معدالت
المرتفعةّ ،
استخدام شبكة االنترنت وأجهزة الهواتف الذكية.

تطورات األداء المالي
▪

بلغ إج مالي إيرادات شغغغغغغر كة فوري  483.0مليون جن يه تقري بً ا خالل الربع األول من عام
 ،2022بزيادة سغغغغغنوية قدرها  %38.4مقابل  349.0مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام
الماضغغغغي .فقد ارتفعت مسغغغغاهمة قطاع الخدمات المصغغغغرفية في نمو إجمالي اإليرادات خالل
الربع األول من عام  2022بأكار من الضغغعف ،وارتفعت إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة
( )ADPبمقدار الضغغغغغغعف خالل الربع األول من عام  ،2022بينما ارتفعت إيرادات قطاع
التمويل متناهي الصغغغغغر بزيادة سغغغغنوية قدرها  ،%70.1كما سغغغغجلت حلول سغغغغلسغغغغلة اإلمداد
والتوريد أدا ًء قويًا خالل نفس الفترة.

▪

مالت إيرادات قطاع الخدمات المصغغغرفية  %31.8من إجمالي إيرادات الشغغغركة خالل الربع
األول من عام  ،2022مقابل  %20.4خالل نفس الفترة من العام السغغغغغابق .وبلغت مسغغغغغاهمة
قطغغاع التمويغغل متنغغاهي الصغغغغغغغر  %9.8من إجمغغالي اإليرادات خالل الربع األول من عغغام
 2022مقابل  %8.0خالل نفس الفترة من العام السغغغغغغغابق .وقد نجحت الشغغغغغغركة في تنويع
مصغغغادر اإليرادات خالل الربع األول من عام  ،2022حيث سغغغجلت إيرادات معظم الخدمات
ً
ملحوظ غا خالل الربع األول من عغغام  ،2022ومن ثم
غاع غا
األخرى التي تقغغدمهغغا فوري ارتفغ ً
تراج عت إيرادات ال مدفو عات الرقم ية ال بدي لة ( )ADPإلى  %50.8خالل الربع األول من
عام  2022مقابل  %63.8خالل نفس الفترة من العام السابق.

▪

سغغغغغغجل مجمل الربح  278.7مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2022بزيادة سغغغغغغنوية
قدرها  %43.5مقابل  194.1مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السغغغابق .وارتفع هامش
مجمغغل الربح إلى  %57.7خالل الربع األول من عغغام  2022مقغغابغغل  %55.6خالل نفس
الفترة من العام السغغغغغغابق .ويرجع نمو مجمل الربح إلى ارتفاع وتيرة نمو إيرادات الشغغغغغغركة،
وكفاءة إدارة عموالت التحصيل من خالل القنوات المختلفة.

▪

ارتفعت األرباح التشغغغيلية قبل خصغغم الضغغرائب والفوائد واإلهالك واالسغغتهالك إلى 134.3
مليون جنيه خالل الربع األول من عام  2022بزيادة سغغغغغغنوية  %9.6مقابل  122.6مليون
جنيه خالل نفس الفترة من العام السغغابق .وبلغ هامش األرباح التشغغغيلية قبل خصغغم الضغغرائب
والفوائد واإلهالك واالسغغغغغغتهالك  %27.8خالل الربع األول من عام  2022مقابل %35.1
خالل نفس الفترة من العام السغغغغغابق .من جانب آخر ،ارتفعت األرباح التشغغغغغغيلية المعدلة قبل
خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك (قبل احتساب األرباح رير المتكررة الناتجة
عن بيع أجهزة نقاط البيع بموجب مبادرة البنك المركزي المصغغغغغغري خالل الربع األول من
عام  )2021بمعدل سغغغغغغنوي  %32.3خالل الربع األول من عام  .2022ويعكس ذلك النمو
مردود استراتيجية تنويع مصادر اإليرادات التي تتبناها الشركة وأثرها اإليجابي على خفض
التكاليف التشغيلية وتحقيق التكامل بين مختلف أنشطة الشركة ،و لك ررم ايادة اإلن اق عتى
استقطام الك ا ات وىنشطة التسوي بتدع تسريع وتيرة نمو ىعمال الشركة .وسوف تساهم
هذه االسغغغتامارات في تعزيز قدرة الشغغغركة على تحقيق معدالت نمو قوية وتنفيذ اسغغغتراتيجية
تنويع مصادر اإليرادات التي تتبناها.

▪

سغغجل صغغافي الربح (بعد خصغغم حقوق األقلية)  28.2مليون جنيه خالل الربع األول من عام
 2022وهو تراجع بمعدل سغغغغغغنوي  %63.0مقابل  76.2مليون جنيه خالل نفس الفترة من
العام السغغابق .وسغغجل هامش صغغافي الربح  %5.8مقابل  %21.8خالل نفس الفترة من العام
السابق.
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إجمالي اإليرادات (مليون جنيه)
483

1Q2022

349

1Q2021

مجمل الربح (مليون جنيه)
57.7%

55.6%

279
194

1Q2022
هامش مجمل الربح

1Q2021
مجمل الربح

األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم
الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
(مليون جنيه)
27.8%

29.1%

134

102

1Q2022

1Q2021

األرباح التشييتية المًدلة وبل الصم الضرائم وال وائد
واإلهلك وافستتلك
هامش األرباح التشييتية المًدلة وبل الصم الضرائم وال وائد
واإلهلك وافستتلك
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▪

بلغ صافي الربح المعدل (بعد خصم حقوق األقلية) ،بعد استبعاد المصروفات رير المتكررة
والت كاليف رير الن قد ية المتعل قة ببر نامج تحفيز وإ ثا بة الموظفين ورير ها من الت كاليف رير
المتكررة 43.0 ،مليون جنيغه خالل الربع األول من عام  ،2022وهو نمو سغغغغغغنوي بمعغدل
 %3.1مقابل 41.7مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021مصغحوبًا بوصغول هامش
صافي الربح إلى  %8.9مقابل  %11.9خالل نفس الفترة من العام السابق.

صافي الربح بعد حقوق األقلية
(مليون جنيه)
11.9%
8.9%
43

42

1Q2022

1Q2021

نظرة عامة على أداء القطاعات
قطاع المدفوعات الرقمية البديلة
▪
▪

ارتفعت إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة إلى  245.2مليون جنيه خالل عام الربع
األول من عام  2022وهو نمو سنوي بمعدل  ،%10.1مقابل  222.6مليون جنيه خالل
نفس الفترة من العام السابق.
وعلى الررم من أن قطاع المدفوعات الرقمية البديلة يساهم بالحصة األكبر في إجمالي
إيرادات فوري ،إال أن مساهمته في إجمالي اإليرادات قد انخفضت إلى  %50.8خالل
الربع األول من عام  ،2022مقابل  %63.8خالل نفس الفترة من العام السابق ،وذلك
على خلفية مواصلة تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر اإليرادات .ومالت إيرادات قطاع
المدفوعات الرقمية البديلة  %16.8من إجمالي نمو إيرادات فوري خالل الربع األول
من عام  ،2022حيث يعكس ذلك نجاح فوري في مواصلة تحويل نموذج أعمالها من
التركيز على المدفوعات الرقمية البديلة إلى نظام متكامل يدمج مجموعة واسعة من
الخدمات ذات القيمة المضافة.

الخدمات المصرفية
▪ تقدم فوري باقة متنوعة من الخدمات المصرفية بموجب اتفاقيات وكالة مع البنوك .وقد
ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية بنسبة سنوية  %115.5لتبلغ  153.7مليون
جنيه خالل الربع األول من عام  ،2022مقابل  71.3مليون جنيه خالل نفس الفترة من
العام السابق ،مدفوعًا بالتحسن الملحوظ في أنشطة الوكالة المصرفية ً
أوال ثم أنشطة قبول
المدفوعات.
 oارتفعت إيرادات أنشطة الوكالة المصرفية إلى  95.5مليون جنيه مصري
خالل الربع األول من عام  ،2022وهو نمو سنوي بمعدل  ،%120.4بفضل
ارتفاع إجمالي قيمة المدفوعات في أنشطة الوكالة المصرفية إلى  15.9مليار
جنيه خالل الربع األول من عام  ،2022بمعدل نمو سنوي  ،٪135.9مقابل
 6.8مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.
 oويرجع نمو إيرادات القطاع خالل هذه الفترة إلى ارتفاع حجم أنشطة قبول
المدفوعات بشبكة فوري ،لتسجل إيرادات بقيمة  58.2مليون جنيه خالل
الربع األول من عام  ،2022وهو نمو سنوي بمعدل  %107.9بفضل ارتفاع
إجمالي قيمة المدفوعات المقبولة إلى  5.2مليار جنيه خالل نفس الفترة،
بزيادة سنوية قدرها  ،٪149.1مدفوعة باإلقبال المتزايد على منصة
 Fawry's Merchant Aggregatorوما تبعه من زيادة سريعة في عدد
التجار المؤهلين لقبول المدفوعات في شبكة البيع بالتجزئة التابعة لفوري.
▪ مالت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية  %31.8من إجمالي إيرادات الشركة خالل
الربع األول من عام  ،2022مقابل  %20.4خالل نفس الفترة من العام الماضي .ويساهم
قطاع الخدمات المصرفية بالحصة األكبر من نمو إجمالي اإليرادات خالل الربع األول
من عام  ،2022حيث شكلت مساهمته  %61.5خالل تلك الفترة.
قطاع التمويل متناهي الصغر
•

تقوم فوري بصغغغغرف قروت التمويل متناهي الصغغغغغر لتجار التجزئة بشغغغغبكة المتاجر
التابعة ،وذلك مع تقديم التسغغغغغغهيالت االئتمانية مباشغغغغغغرة من خالل نقاط البيع )(POS
وتخصغغغغيصغغغغها باسغغغغتخدام الوسغغغغائل الرقمية تحت بند مدفوعات الموردين .وعلى هذه
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صاف الربح بًد حقوق األوتية

هامش صاف الربح

اإليرادات حسب القطاع
فوري للوساطة المالية%0.3 ,

سالسل التوريدات%5.1 ,

الوالء%0.2 ,
التمويل متناهي الصغر,
%9.8

أخرى%2.0 ,

الربع األول 2022
 483مليون جنيه
المدفوعات
الرقمية
البديلة,
%50.8

الخدمات المصرفية,
%31.8

إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة
(مليون جنيه)
245

223

1Q2022

1Q2021
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الخلفية ،ارتفع إجمالي إيرادات قطاع التمويل متناهي الصغغغغر بمعدل سغغغنوي %70.1
ليبلغ  47.4مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2022مقابل  27.9مليون جنيه
خالل الربع األول من عام .2021
• بلغ إج مالي القروت بمحف ظة فوري للتمو يل مت ناهي الصغغغغغغغر  528.0مليون جن يه
بنهاية مارس  ،2022مقابل  304.0متيون اللل ن ال ترة من الًام الساب .
• وبتغ عدد عمل الشررررررركة ما يقرم من  22.6ىلع عميل بنتاية الربع األول من عام
 .2022ويبتغ رجمال عدد الطتبات الت تتتقاها الشررركة لتحصررول عتى تمويل حوال
 2.9ىلع طتم شترياا خالل نفس الفترة ،مقابل ما متوسطه  1.6ألف طلب خالل نفس
الفترة من العام السابق.
• ومالت إيرادات القطاع  %9.8من إجمالي اإليرادات المجمعة للشغغغغغغركة خالل الربع
األول من عام  ،2022مقابل  %8.0خالل نفس الفترة من العام السغغغغغغابق .ويعد قطاع
التمويل متناهي الصغغغر ثالث أكبر مسغغاهم في نمو إيرادات الشغغركة خالل الربع األول
من عام  2022بعد قطاعي الخدمات المصغغغغغغرفية والمدفوعات الرقمية البديلة ،وذلك
بنسبة  %14.6من نمو اإليرادات المجمعة خالل هذه الفترة.
حلول سلسلة اإلمداد والتوريد
•

تقوم فوري بتقديم حلول سغغغغغلسغغغغغلة اإلمداد والتوريد ،إلى جانب تنفيذ المعامالت
الخاصغغغغغغة بالشغغغغغغركات ومدفوعات التجار إلى الموردين باالعتماد على الحلول
الرقمية عبر توظيف التداخل الكبير بين شغغغبكة البيع بالتجزئة والقاعدة التجارية
لشركات السلع االستهالكية .وقد بلغت إيرادات القطاع  24.7مليون جنيه خالل
الربع األول من عام  2022وهو نمو سغغغغغغنوي بم عدل  ،%21.6م قا بل 20.3
مليون جنيغغه خالل الربع األول من عغغام  .2021وقغغد مالغغت إيرادات القطغغاع
 %5.1من إجمالي إيرادات الشركة خالل الربع األول من عام .2022

إيرادات الخدمات المصرفية
(مليون جنيه)

154

71

1Q2022

1Q2021

إيرادات التمويل متناهي الصغر
(مليون جنيه)
47

28

1Q2022

1Q2021

إيرادات حلول سالسل التوريدات
(مليون جنيه)
25
20

1Q2022

–نهاية البيان–
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 16يونيو 2022

عن شركة فوري
تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية عام  ،2008وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات
اإللكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع .وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيا ،وشحن الهواتف المحمولة لخدمة
الماليين من المصريين .كما تق دم الشركة الخدمات الرقمية األخرى مال التذاكر اإللكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة
من الخدمات األخرى .ومن خالل نموذج العمل الخاص بها ،تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول
المدفوعات اإللكترونية من خالل المواقع اإللكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية .وتقوم الشركة
بخدمة أكار من  42مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه  3مليون معاملة يوميًا من خالل ما يقرب من  290ألف وكيل وشبكة
بنوك تضم  36بن ًكا ،وكذلك تطبيق  myFawryللهاتف المحمول.
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