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فوري تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  31مارس 2021

فوري تنجح في تنمية اإليرادات بمعدل سنوي  ٪35.3لتبلغ  349.0مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021مع
ارتفاع هوامش الربحية خالل نفس الفترة بفضل استمرار الجهود السديدة التي تبذلها اإلدارة لتنويع أنشطة الشركة.

المؤشرات الرئيسية – الربع األول 2021
اإليرادات

 349.0مليون جنيه
▲نمو سنوي %35.3

األرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب
واإلهالك واالستهالك

 119.5مليون جنيه
▲نمو سنوي  / %72.9هامش %34.2

مجمل الربح

إجمالي المدفوعات

 194.1مليون جنيه

 24.8مليار جنيه

▲نمو سنوي / 42.5هامش%55.6

صافي الربح

 76.1مليون جنيه
▲نمو سنوي  /%146.2هامش %21.8

▲نمو سنوي %66.6

عدد المعامالت

276.1مليون معاملة
▲نمو سنوي %2.8

القاهرة في  20مايو 2021
أعلنت اليوم شركة فوري (كود البورصة – )FWRY.CAوهي شركة رائدة في حلول الدفع اإللكتروني في مصر – عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة
المالية المنتهية في  31مارس  ،2021حيث بلغت اإليرادات  349.0مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021وهو نمو سنوي بمعدل .%35.3وارتفع
صافي الربح بمعدل يتجاوز الضعف ليبلغ  76.1مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021مصحوب ًا بوصول هامش صافي ربح إلى  %21.8خالل
نفس الفترة.

المؤشرات المالية
•

•

•

•

ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوي  %35.3لتبلغ  349.0مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل  258.0مليون جنيه خالل نفس الفترة
من العام السابق .ويـأتي ذلك بفضل األداء القوي لجميع قطاعات الشركة ،حيث شهد الربع األول من عام  2021تضاعف إيرادات أربعة قطاعات
تشغيلية ،بالتزامن مع نمو إيرادات القطاعات الثالثة المتبقية بمعدالت قوية.
نجحت فوري في مواصلة تنفيذ االستراتيجية التي تتبناها بهدف تنويع مصادر اإليرادات ،مما أثمر عن ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات المصرفية في
إجمالي اإليرادات بواقع  9.7نقطة مئوية خالل الربع األول من عام  ،2021مصحوبا بنمو مساهمة القطاعات األخرى في إجمالي اإليرادات خالل
نفس الفترة باستثناء قطاع المدفوعات الرقمية البديلة.
بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  119.5مليون جنيه خالل الربع األول من  ،2021وهو نمو سنوي
بمعدل  .%72.9ويعكس ذلك مردود التوسع بأنشطة الشركة ونمو أرباح النشاط؛ بفضل الجهود السديدة التي تبذلها اإلدارة من أجل تنويع أنشطة
الشركة وتأثيرها اإليجابي على تحسن التكاليف التشغيلية .كما يأتي ذلك النمو في ضوء كفاءة إدارة عموالت التحصيل من خالل القنوات المختلفة،
والتي تمثل األعلى قيمة بين عناصر قائمة تكاليف الشركة.
بلغ صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية  76.1مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021بزيادة سنوية قدرها .%146.2

المؤشرات التشغيلية
•

•

واصلت فوري تحقيق نتائج قوية على صعيد قيمة المدفوعات بجميع قنواتها التابعة ،حيث بلغ إجمالي قيمة المدفوعات  24.8مليار جنيه خالل الربع
األول من عام  ،2021بزيادة سنوية قدرها  ،%66.6في ضوء نمو شبكة نقاط البيع بمعدل سنوي  %53.2خالل نفس الفترة ،بالتزامن مع تضاعف
عدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات البنكية بواقع أربع مرات تقريبًا.
حصلت فوري على الموافقات الرقابية الالزمة الستكمال عملية الزيادة المقترحة لرأس المال المدفوع بقيمة  400مليون جنيه ،حيث من المقرر أن
يصل إجمالي رأس المال المدفوع للشركة بعد إتمام الزيادة المقترحة  853.7مليون جنيه.
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•

وافق مجلس اإلدارة على الدخول في مفاوضات لالستحواذ على حصة إضافية قدرها  %48من شركتها التابعة فوري بلس – الرائدة في تقديم خدمات
الوكالة المصرفية – لتصل بذلك إجمالي حصة الشركة في فوري بلس  ،%90حيث تتطلع اإلدارة إلى التوسع ببصمة فوري بلس في السوق المصري.

كلمة الرئيس التنفيذي
استهلت فوري عام  2021بإحراز عدد من اإلنجازات المالية والتشغيلية القوية ،حيث نجحت في تنمية اإليرادات بمعدل سنوي يقارب  ،%35لتبلغ 349.0
مليون جنيه خالل الربع األول من العام ،مدفوعة بتضااااااعف إيرادات أربعة قطاعات تشاااااغيلية ونمو إيرادات القطاعات المتبقية بشاااااكل ملحو خالل نفس
ً
تركيزا على قطاع الخدمات المصااارفية ،والذي شاااهد ارتفاع
الفترة .وبالتوازي مع ذلك ،واصااالت الشاااركة مسااااعيها الحثيثة نحو تنويع مصاااادر اإليرادات،
إيراداته بمعدل تجاوز الضعف خالل الفترة .ويأتي ذلك بالتزامن مع المسار االبتكاري التي تنهجه مختلف قطاعات الشركة سعيًا إلى تعزيز الدور المحوري
تحول األنشااطة التجارية بالسااوق المصااري إلى المنلومة الرقمية  ،ومساااعدة الشااركات وجمهور المسااتهلكين على تحقيق أقصااى
الذي تلعبه فوري في دعم ّ
استفادة من الثورة الرقمية التي يشهدها السوق .وفي هذا اإلطار ،تجدد فوري التزامها بتنفيذ رؤيتها االستراتيجية المتمثلة في تأسيس منلومة رقمية متكاملة
بالسااوق المصااري  ،مسااتفيدة من توجه األنشااطة االقتصااادية بقوة نحو تو يف القنوات الرقمية في تنفيذ مختلف معامالتها بداية من المدفوعات وصااوال إلى
المعامالت التجارية بين الشركات.
وفي ضاااوء هذإل اإلنجازات ،ارتفع عدد التجار الذين يتيحون خدمات قبول المدفوعات في شااابكة البيع بالتجزئة التابعة لشاااركة فوري إلى  187.3ألف تاجر
نموا قوي ًا
خالل الربع األول من العام الجاري ،مقابل  51ألف تاجر خالل نفس الفترة من العام السااااابق ،في حين أ هرت معامالت محفلة الهاتف المحمول ً
بمعدل سااانوي  .%69كما بلغ إجمالي عدد مرات تحميل تطبيق ماي فوري  2.36 my Fawryمليون مرة بنهاية الربع األول من عام  ،2021مقابل 328
ألف مرة بنهاية الربع األول من العام الساااااابق ،وهو ما يعكس مساااااتويات الساااااهولة الفائقة التي يوفرها التطبيق للمساااااتخدمين ساااااواء على صاااااعيد خدمات
المدفوعات اإللكترونية أو على مستوى الخدمات الرقمية األخرى.
وق د تضاااااامنت أبرز المسااااااتجدات خالل الربع األول من عام  ،2021اختيار فوري كالمنصااااااة الرقمية المفضاااااالة للمحفلة اإللكترونية التابعة للبنك األهلي
المصري  ،أكبر مؤسسة مالية ومصرفية في البالد ،وكذلك لمحفلة أورانج ،إحدى الشركات المصرية الرائدة في تشغيل شبكات الهاتف المحمول ،مما يؤكد
المكانة الرائدة التي تنفرد بها منصااة فوري في مجال خدمات المحافظ الرقمية .وتمثل تلك الشااراكات االسااتراتيجية ركيزة محورية للتوسااع ببصاامة فوري،
وتنمية قاعدة المستفيدين من باقة خدماتها الرقمية.
واسااااتكماال لهذإل الجهود ،تمضااااي فوري قد ًما نحو اسااااتحدا مجموعة من الخدمات الجديدة ،حيث أطلقت خالل الربع األول من العام الجاري خدمة الحجز
اإللكتروني للتذاكر  Tickets Mallعبر منصااااااتها الرقمية ،والتي تتيح للعمالء حجز وشااااااراء تذاكر مجموعة متنوعة من األنشااااااطة والفعاليات الترفيهية
والثقافية .ومن الجدير بالذكر أن شركة فوري تحلى بمكانة السبق والريادة في تقديم الحلول االبتكارية غير النقدية الرامية إلى خلق مجتمع غير نقدي ،حيث
أطلقت تطبيق الهاتف المحمول  Gezira Club Lifeفي سابقة هي األولى من نوعها بالسوق ،بالتعاون مع أعرق األندية الرياضية واالجتماعية في مصر،
وتتوقع اإلدارة ساااااارعة وتيرة نمو الطلح على حلول المجتمع غير النقدي خالل الفترة القادمة في ل الحرز المتزايد على اتباع اإلجراءات االحترازية
المتعلقة بالحفا على الصحة والسالمة في ل استمرار انتشار فيروس (كوفيد – .)19
وتتبنى الشركة رؤية مستقبلية طموحة ،تستهدف من خاللها اقتناز الفرز المربحة للتوسع بنطاق منلومتها الرقمية ،ودراسة جميع ال سبل التي تثمر عن
نمو النتائج األساسية من أنشطة الشركة ،وبحث فرز االستحواذ على ح صة أقلية في شركة واحدة أو مجموعة من الشركات المستهدفة المتخ ص صة في
التعامل المباشر مع العمالء ،بما يساهم في تعزيز التكامل بين مختلف عناصر منلومة الخدمات الرقمية المقدمة .فعقح نجاحها المشهود في تغطية أنشطتها
ل قطاعي تجارة التجزئة واألنشاااطة االقتصاااادية المساااتقلة ،تعتزم فوري اساااتحدا باقة من الحلول االبتكارية المصاااممة خصااايصاااا لتلبية احتياجات الالعبين
بالمنصات الرقمية المتخصصة في األغذية والمشروبات ،وأنشطة التجارة االجتماعية ،حيث وافق مجلس اإلدارة على ضخ استثمارات جديدة لتحقيق النمو
المنشود ألنشطة الشركة في تلك القطاعات الواعدة بالسوق المصري ،مع إعطاء األولوية ل لتحويل الرقمي لمعامالت المشروعات العاملة بتلك القطاعات مع
سالسل اإلمداد والتوريد ومع عمالئها من المستهلكين.
كما تهدف فوري خالل الفترة القادمة ،التوسع بخدمات التحويل الرقمي ل لمعامالت بين الشركات والمستهلكين ،مع تسليط ال ضوء على تطوير برامج الوالء
والمكافآت الترويجية المقدمة ،حيث تهدف الشااااااركة إلى طرح باقة من العروو الترويجية للعمالء خالل الربع الثاني من العام الجاري ،تتضاااااامن بطاقات
هدايا ،وقسائم خصم نقدي ،وعروو ال تخفيض .وعلى صعيد خدمات المدفوعات اإللكترونية ،تتطلع الشركة إلى تقديم خدمات التقسيط الشهري للمدفوعات
عبر منصتها الرقمية متعددة القنوات ،وذلك بالتعاون مع شركائها االستراتيجيين من الكيانات الرائدة في الخدمات المصرفية وخدمات التمويل االستهالكي،
مع تزويد شاابكة الشااركاء من المشااروعات بباقة من عروو القيمة المضااافة مثل األكواد الترويجية رالبروموكودر ،والمكافآت الممنوحة عند إتمام عمليات
الشراء.
ويندرج ضمن الرؤية المستقبلية أيضً ا؛ التوسع بأنشطة فوري على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث تثق اإلدارة بالمردود اإليجابي لهذإل
الخطوة ،وال سيما في ضوء السجل الحافل باإلنجازات الذي تنفرد به الشركة في السوق المصري على صعيد االبتكار والتنويع وسرعة النمو.
مهندس أشرف صبري
العضو المنتدب
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تطورات األداء التشغيلي

إجمالي المدفوعات (مليار جنيه)
الربع األول
2020

الربع األول
2021

التغيير %

9.8%

عدد المستخدمين النشطين على الشبكة (بالمليون)

26.2

نقاط البيع (باأللف)

151.1

30.7
231.4

%17.2
%53.2

24.8

نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكية (باأللف)

89.9

151.7

%68.8

35

39

%11.4

عدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات (باأللف)

51.0

187.3

%267.2

إجمالي عدد مرات تحميل تطبيق ماي فوري( my Fawryباأللف)

327.6

2,364.7

%621.9

عدد الخدمات المقدمة

819

1,201

%46.6

عدد المعامالت (بالمليون)

268

276

%2.8

14,913

24,838

%66.6

المؤشرات التشغيلية

البنوك المتعاقدة مع الشركة

إجمالي المدفوعات (مليار جنيه)

حققت فوري نتائج قوية على صعيد المدفوعات خالل الربع األول من عام  ،2021حيث ارتفع إجمالي
قيمة المدفوعات بمعدل سنوي  %66.6ليبلغ  24.8مليار جنيه ،مقابل  14.9مليار جنيه خالل نفس
الفترة من العام السابق.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

بلغ إجمالي عدد المعامالت التي تم تنفيذها  276.1معاملة خالل الربع األول من عام
 ،2021بزيادة سنوية قدرها  ،%2.8مقابل  268.5مليون معاملة خالل نفس الفترة من
العام السابق.
ارتفع عدد نقاط البيع بمعدل سنوي  %53.2إلى  231.4ألف نقطة بيع خالل الربع األول
من عام  ،2021صعودًا من  151.1ألف نقطة بيع خالل نفس الفترة من العام السابق،
حيث يعكس ذلك مردود استمرار الشركة في التوسع بشبكة التجار بشكل ملحو  ،وتزويد
شركائها بتقنيات نقاط البيع.
ارتفع عدد نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكية بشبكة فوري بنسبة سنوية %68.8
إلى 151.7ألف نقطة بيع خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل  89.9ألف نقطة بيع
دورا
خالل نفس الفترة من العام السابق .وتلعح نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكية ً
حيويًا في تمكين التجار والشركات الصغيرة من قبول مجموعة متنوعة من طرق الدفع،
بما في ذلك الدفع عن طريق بطاقات الخصم المباشر والبطاقات االئتمانية.
تتيح منصة فوري للتجار غير المسجلين لدي البنوك قبول المدفوعات بواسطة بطاقات
االئتمان ومحفلة الهاتف المحمول ،حيث أثمر ذلك عن ارتفاع عدد التجار ممن يقبلون
المدفوعات بهذه الوسائل إلى 187.3ألف تاجر خالل الربع األول من عام  ،2021وهو
نمو سنوي بنسبة  %267.2مقابل  51.0ألف تاجر خالل الربع األول من عام .2020
واصلت مدفوعات محفظة الهاتف المحمول مسارها التصاعدي خالل الربع األول من عام
 ،2021حيث ارتفع إجمالي قيمة مدفوعات محفظة الهاتف المحمول بمعدل سنوي
 %217.7إلى  2.4مليار جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل  765مليار جنيه
خالل نفس الفترة من العام السابق .كما ارتفع عدد المعامالت من  5.3مليون معاملة خالل
الربع األول من عام  2020إلى  9.0مليون معاملة خالل الربع األول من عام ،2021
بزيادة سنوية قدرها  .٪69.0وقد مثل حجم مدفوعات محفلة الهاتف المحمول  ٪9.8من
إجمالي قيمة المدفوعات خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل  ٪ 5.1خالل نفس الفترة
من العام السابق.
تضاعف إجمالي عدد مرات تحميل تطبيق ماي فوري  my Fawryبواقع سبع مرات ليبلغ
 2.36مليون مرة بنهاية الربع األول من عام  ،2021مقابل  327.6ألف مرة بنهاية نفس
الفترة من العام السابق .ويتميز التطبيق بتوفير واجهة سلسلة وموحدة للمستخدمين ،يمكنهم
من خاللها سداد جميع فواتير المرافق وغيرها من فواتير الخدمات.
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▪

استنادًا إلى قيمة مدفوعات تطبيق ماي فوري  my Fawryالمسجلة في شهر مارس
 ،2021يصل إجمالي قيمة معامالت التطبيق على أساس سنوي إلى 1.3مليار جنيه،
مقابل  341.1مليون جنيه على أساس سنوي وفقًا لقيمة مدفوعات التطبيق المسجلة بنهاية
شهر مارس  .2020ويعكس ذلك النمو القوي مردود سرعة استجابة التطبيق لمعدالت
جراء تحول العمالء إلى استخدام وسائل الدفع الرقمية على خلفية زيادة
الطلح المرتفعةّ ،
معدالت استخدام شبكة االنترنت وأجهزة الهواتف الذكية.

نقاط البيع (باأللف)
231.4
187.3
151.7

151.1

تطورات األداء المالي

89.9
51.0

المؤشرات المالية (مليون جنيه)

الربع األول
2020

الربع األول
2021

التغيير %

إجمالي اإليرادات

257,997

348,991

%35.3

مجمل الربح

136,275

194,141

%42.5

أرباح النشاط
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائح والفوائد
واإلهالك واالستهالك
صافي الربح قبل خصم حقوق األقلية

38,828

73,717

%89.9

69,121

119.476

%72.9

38,048

85,797

%125.5

صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

30,927

76,146

%146.2

بلغ إجمالي إيرادات فوري  349.0مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021بزيادة
سنوية قدرها  %35.3مقابل  258.0مليون جنيه خالل الربع األول من عام .2020
ويأتي ذلك النمو بفضل نجاح الشركة في تنويع مصادر إيراداتها ،مما أثمر عن تسجيل جميع
قطاعاتها التشغيلية نتائج قوية خالل الربع األول من العام الجاري ،وذلك على النحو التالي:
▪ ارتفعت إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة ) (ADPبمعدل سنوي  %11.9لتسجل
 222.6مليون جنيه خالل الربع األول من عام  2021مقابل  198.9مليون جنيه خالل
نفس الفترة من العام السابق .وعلى الرغم من أن قطاع المدفوعات الرقمية البديلة يساهم
بالحصة األكبر في إجمالي إيرادات فوري ،إال أن مساهمته في إجمالي اإليرادات قد
انخفضت إلى  %63.8خالل الربع األول من عام  2021مقابل  %77.1خالل نفس الفترة
من العام السابق ،حيث يعكس ذلك استمرار تحويل نموذج أعمال فوري من التركيز على
المدفوعات الرقمية البديلة إلى نلام متكامل يدمج مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة
المضافة.
▪ تقدم فوري خدمات مالية محدودة بموجح اتفاقيات وكالة مع البنوك .وقد ارتفعت إيرادات
قطاع الخدمات المصرفية بنسبة سنوية  %156.5لتبلغ  71.3مليون جنيه خالل الربع
األول من عام  2021مقابل  27.8مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.
 oويرجع ذلك النمو إلى ارتفاع حجم المعامالت المقبولة ،لتسااااااجل إيرادات بقيمة
 28.0مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021وهو نمو ساااااانوي بمعدل
 ،%292بفضاال وصااول إجمالي قيمة المدفوعات المقبولة إلى حوالي  2.1مليار
جنيه خالل نفس الفترة ،بزيادة ساااااانوية قدرها  ،%237مدفوعة باإلقبال المتزايد
على منصااااة  Fawry's Merchant Aggregatorوما تبعه من زيادة سااااريعة
في ارتفاع عدد التجار الذين يتيحون خدمات قبول المدفوعات في شاااااابكة البيع
بالتجزئة التابعة لفوري.
o

▪
▪

كما يعكس األداء القوي لقطاع الخدمات المصاااارفية النمو الملحو لنتائج أنشااااطة
الوكالة المصااااارفية ،حيث ساااااجلت إيرادات بقيمة  43.3مليون جنيه خالل الربع
األول عام  ،2021وهو نمو سااانوي بمعدل  ،%110بفضااال ارتفاع إجمالي قيمة
المدفوعات بمعدل سنوي  %194إلى  6.7مليار جنيه خالل نفس الفترة.

مثلت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية  %20.4من إجمالي إيرادات الشركة خالل الربع
األول عام  ،2021مقابل  %10.8خالل نفس الفترة من العام السابق.
تقوم فوري بصرف قروو التمويل متناهي الصغر لتجار التجزئة بشبكة المتاجر التابعة،
وذلك مع تقديم التسهيالت االئتمانية مباشرة من خالل نقاط البيع ( )POSوتخصيصها

نقاط البيع المؤهلة عدد التجار
لقبول الكروت المؤهلين لقبول
المدفوعات
البنكية

نقاط البيع

1Q-2021

1Q-2020

إجمالي اإليرادات (مليون جنيه)

349
258

1Q-2021

1Q-2020

اإليرادات حسب القطاع
فوري للوساطة التأمينية,
%0.2
برامج الوالء ,
%0.3
أخرى ,
%1.4

سالسل التوريدات%5.8 ,

التمويل متناهي الصغر ,
%8.0

الربع األول 2021
 349مليون جنيه
المدفوعات
الرقمية
البديلة,
%63.8

الخدمات
المصرفية,
%20.4
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باستخدام الوسائل الرقمية تحت بند مدفوعات الموردين .وعلى هذإل الخلفية ،ارتفع إجمالي
إيرادات قطاع التمويل متناهي الصغر بمعدل سنوي  %76.3ليبلغ  27.9مليون جنيه
خالل الربع األول من عام  ،2021أي ما يمثل  %8.0من إجمالي إيرادات الشركة خالل
نفس الفترة ،مقابل  15.8مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2020أو ما يعادل
 %6.1من إجمالي اإليرادات خالل نفس الفترة ،وهو ما يتجاوز توقعات اإلدارة ألداء
القطاع خالل الفترة.
▪ تقوم فوري بتقديم حلول سلسلة اإلمداد والتوريد ،إلى جانح تنفيذ المعامالت الخاصة
بالشركات ومدفوعات التجار إلى الموردين رقميًا عبر تو يف التداخل الكبير بين شبكة
البيع بالتجزئة والقاعدة التجارية لشركات السلع االستهالكية .وقد بلغت إيرادات القطاع
 20.3مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021وهو نمو سنوي بمعدل %59.7
مقابل  12.7مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق .ومن المتوقع تحقيق ذلك القطاع
نموا متزايدًا بالتزامن مع عودة األنشطة التجارية إلى طبيعتها مرة أخرى عقح زوال
ً
تداعيات انتشار فيروس (كوفيد –  )19على السوق أو تقلصها ،عل ًما بأن إيرادات القطاع
مثلت  ٪5.8من إجمالي إيرادات الشركة خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل %4.9
خالل نفس الفترة من العام السابق.
نجحت فوري في الحفاظ على مسار النمو الذي تنهجه على صعيد كافة مستويات هوامش
الربحية خالل الربع األول من عام .2021
▪

▪

▪

سجل مجمل الربح  194.1مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021بزيادة سنوي
قدرها  ٪42.5مقابل  136.3مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام  ،2020في ضوء
النمو القوي لإليرادات وكفاءة إدارة عموالت التحصيل من خالل القنوات المختلفة،
وانخفاو تكاليف التحصيل النقدي خالل نفس الفترة .وبلغ هامش مجمل الربح %55.6
خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل  ٪52.8خالل نفس الفترة من العام السابق.
ارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائح والفوائد واإلهالك واالستهالك بنسبة سنوية
 %72.9لتبلغ  119.5مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل  69.1مليون
جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق .ونتج عن ذلك وصول هامش األرباح التشغيلية
قبل خصم الضرائح والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى  %34.2خالل الربع األول من
عام  2021مقابل  %26.8خالل نفس الفترة من العام السابق ،وهو ما يعكس مردود
استراتيجية التنويع التي تتبناها الشركة وتأثيرها اإليجابي على خفض التكاليف التشغيلية.
كما يأتي ذلك النمو في ضوء مشاركة فوري في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من
أجل التوسع بانتشار نقاط البيع ،مع تخفيض الرسوم والتكاليف ،باإلضافة إلى زيادة حدود
الدفع الالتالمسي.
سجل صافي الربح (بعد خصم حقوق األقلية)  76.1مليون جنيه خالل الربع األول من عام
 ،2021بزيادة سنوية  %146.2مقابل  30.9مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام
 .2020وارتفع هامش صافي الربح إلى  %21.8خالل الربع األول من عام ،2021
صعودًا من  ٪12.0في نفس الفترة من العام السابق .و جدير بالذكر أن صافي الربح للربع
األول من عام  2021يشمل تأثيرا ّ ايجابيا بقيمة  33.9مليون جنيه نتج عن االتي:
 oربح بمبلغ  16.2مليون جنيه ناتج من بيع نقاط بيع خاصة بمبادرة البنك
المركزى المصري
 oربح بمبلغ  17.7مليون جنيه من تجميع وضم حسابات فوري بلس
– نهاية البيان –

مجمل الربح (مليون جنيه)
55.6%

52.8%

194.1

136.3

1Q-2021
هامش مجمل الربح

1Q-2020
مجمل الربح

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك
34.2%
26.8%

119.5
69.1
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1Q-2021
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
واإلهالك واالستهالك
هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية
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21.8%
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12.0%

30.9
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صافي الربح بعد حقوق األقلية
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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 تقدم
الشركة الخدمات الرقمية األخرى مثل التذاكر اإللكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات األخرى .ومن خالل نموذج
العمل الخاز بها ،تقوم فوري ب تمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات اإللكترونية من خالل المواقع اإللكترونية
والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية .وتقوم الشركة بخدمة أكثر من  29.3مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه
 3مليون معاملة يوميًا من خالل أكثر من  239ألف وكيل وشبكة بنوك تضم  38بن ًكا ،وكذلك تطبيق الهاتف المحمول.
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