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«فوري» تعلن عن نجاحها في ضخخخخ أول اسخخخختاماراتها خارج السخخخخوم المصخخخخري في منصخخخة
«السوم  » alsoug.com-الرائدة في اإلعالنات المبوبة والتسويق اإللكتروني
تستهدف فوري التوسع ببصمتها التكنولوجية خارج السوق المصري عبر شراكتها االستراتيجية مع أبرز المنصات الرقمية المفضلة لجمهور المستهلكين
بالسودان

 12أكتوبر ( – 2021القاهرة ،مصر) أعلنت اليوم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية (كود البورصة )FWRY.CA
– وهي شركة رائدة في حلول الدفع اإللكتروني في مصر– عن نجاحها في إبرام صفقة استثمارية مع منصة السوق " ،"alsoug.comوهي
أكبر منصة رقمية لإلعالنات المبوبة والتسويق اإللكتروني في السودان .وتأتي الصفقة في إطار مشاركة فوري في أول جولة معلنة لتمويل
رأس المال المخاطر في السودان ،حيث ستساهم في تطوير منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الجديدة «كاشي» التابعة لمنصة "السوق
 ،"alsoug.comمن خالل اإلستثمار في حصة أقلية غير حاكمة في الشركة القابضة "السوق  –alsoug.comكاشي" ،وهي أول
استثمارات فوري خارج السوق المصري .جدير بالذكر أن شركة فوري مثلت الركيزة المحورية لنجاح جولة تمويل رأس المال المخاطر
المذكورة والبالغ قيمتها  5مليون دوالر ،حيث أثمرت مشاركتها عن تحفيز عدد من أبرز الالعبين الدوليين في مجال تمويل رأس المال
المخاطر على االنضمام إلى تلك الجولة ،ومن بينها كبرى المؤسسات االستثمارية بأسواق أوروبا والواليات المتحدة األمريكية.
وانطالقًا من سجلها الحافل بتقديم الخدمات التقنية المتخصصة عبرالشراكات االستراتيجية المثمرة مع أصحاب العالمات التجارية
المتخصصة؛ تعتزم فوري المساهمة بقوة في التوسع بنطاق خدمات منصة السوق ""alsoug.comعبر تحفيز انضمام ومشاركة التجار بها،
وتسهيل وصولها وانتشارها بالسوق ،فضالً عن تزويدها بالرؤى الثاقبة التي تثمر عن تعظيم المردود اإليجابي من مختلف أنشطة وعمليات
المنصة.
تأسست منصة سوق السودان خالل عام  2016على أيدي نخبة من رواد األعمال في مجال التكنولوجيا ،حيث نجحت في التحول إلى أكبر
سوق رقمي و واحد من أكثر التطبيقات السودانية التي يتم تحميلها من متجر  ،Google Playحيث بلغ عدد مرات تحميل تطبيق
" "alsoug.comقرب  2مليون مرة .وتحظى المنصة بمشاركة واستخدام قاعدة واسعة من البائعين في السودان ،حيث يقومون بتسويق
وعرض منتجاتهم المتنوعة بين العقارات والسيارات والسلع والخدمات .وقد تمكنت منصة " "alsoug.comمن تحقيق معدالت نمو
ملحوظة منذ انطالقتها  ،على الرغم من التحديات السياسية واالقتصادية التي يمر بها السودان ،مما يعكس كفاءة فريق تطوير المنصة،
والدراية الواسعة لفريق العمل باحتياجات واتجاهات السوق ،فضالً عن األسس االقتصادية الواعدة التي يحظى بها السوق السوداني .وفي
ضوء شراكتها االستراتيجية مع شركة فوري ،تتطلع منصة " "alsoug.comإلى التوسع بنطاق عروضها وخدماتها عبر تأسيس شبكة
مدفوعات إلكترونية جديدة ،تساهم في توفير خدمات الدفع اإللكتروني للعمالء في شتى أنحاء السودان ،التي تعد من كبرى دول القارة
األفريقية.
وفي هذا السيام ،أعرب المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري ،عن اعتزازه بالشراكة االستراتيجية مع منصة السوق
" "alsoug.comأبرز المشروعات االستثمارية الواعدة و الرائدة في مجال االبتكار التكنولوجي بالسودان .وأشار صبري إلى أن هذه
الشراكة تمثل أول استثمارات فوري خارج السوق المصري منذ انطالقها قبل  13عا ًما ،مؤكدًا ثقته في قدرة فوري على تسطير قصة نجاح
فريدة بالسوق السوداني عبر منصة السوق " "alsoug.comومنصتها التابعة "كاشي" لخدمات الدفع اإللكتروني .وأوضح صبري أن
استثمار فوري في منصة السوق " "alsoug.comيأتي في إطار خططها االستثمارية المعلنة الهادفة إلى تعظيم االستفادة من األسس
التكنولوجية القوية التي تنفرد بها وشراكتها مع أبرز الكيانات الواعدة من أجل التوسع باستثماراتها إلى األسواق الخارجية التي ال تحظى
بتغطية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية  .وأكد صبري على أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في التوسع ببصمة فوري على مستوى
القارة اإلفريقية ،وإتاحة الفرصة أمامها لنقل تجربتها الناجحة في السوق المصري إلى نظيره السوداني الذي يتميز باقتصاد جذاب يذخر
بإمكانيات وفرص واعدة عبر قطاعات متنوعة ،ويحظى بالعديد من رواد األعمال الموهوبين .وأضاف أن هذه الشراكة االستراتيجية
ستساهم أيضًا في تمهيد الطريق أمام فوري لتأسيس منظومة متكاملة لخدمات الدفع اإللكتروني على مستوى السودان ،على غرار منظومتها
الرائدة في السوق المصري المتميزة بأحدث تقنيات الدفع اإللكتروني سهلة االستخدام.
من جانبها ،أكدت ترنيم (نينا) سعيد ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة " ،"alsoug.comعلى أن الشراكة مع فوري ال تمثل
عالمة فارقة في مسيرة منصة السوق " "alsoug.comفحسب ،وإنما يمتد تأثيرها اإليجابي إلى مختلف المشروعات الناشئة في مجال
التطوير التكنولوجي بالسوق السوداني بشكل عام والتي لم تكن في متناول يد أسواق رأس المال العالمية ،معربةً عن تطلعها بأن تكون هذه
الشراكة بمثابة بوابة لضخ المزيد من االستثمارات الدولية في مشروعات التطوير التكنولوجي بالسودان خالل السنوات القادمة لالستفادة
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من اإلمكانات الهائلة التي يذخر بها هذا القطاع .كما أعربت نينا سعيد عن تطلعها إلى التعاون المثمر مع شركة فوري والمساهمين
االستراتيجيين الجدد للتوسع من نطاق الخدمات اإلعالنية المبوبة وخدمات التسويق اإللكتروني إلى ساحة خدمات المدفوعات الرقمية ،في
إطار مساعي منصة السوق " "alsoug.comإلى تأسيس منصة مدفوعات رقمية تساهم في تعزيز الشمول المالي لجميع المواطنين
السودانيين.
---نهاية البيان ---
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عن شركة فوري
ت أسست 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 تقد م الشركة الخدمات الرقمية األخرى مثل 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 اإللكتروني ة والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية .وتقوم الشركة
بخدمة أكثر من  34مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه  3مليون معاملة يوميًا من خالل أكثر من  230ألف وكيل وشبكة بنوك
تضم  36بن ًكا ،وكذلك تطبيق الهاتف المحمول .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني.www.fawry.com ،
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