
 
 

 

 

 
 

 .االمعمول به القوانين سمح بهتفي ضوء ما اال الواليات المتحدة األمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا،  فى كال من مصرح بنشر أو توزيع هذا البيان غير 
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 المتحدة الواليات يففي قيد جزء من أسهم الشركة  والسعي مصري  جنيه مليون  800 بقيمة المصدر رأسمالها زيادة عن رغبتها في فوري  شركة تعلن
 ةاألمريكي

 المصرية البورصة في المقيدةو  ،("الشركة. )"م.م.ش ةاإللكترونيلتكنولوجيا البنوك والمدفوعات  فوري  شركة اليوم أعلنت( مصر القاهرة،) - 2022 يناير20
 أن على ،قدامى المساهمين لصالحنقدًا  تسددنقدية  زيادة مصري  جنيهمليون  800 بمبلغ المصدر رأسمالها لزيادة خططها عن )FWRY.CA  كود تحت

 على الشركة عروض زيادة إلى باإلضافة ،والتجار المستهلكين من لكل المالية الخدمات في الشركة المستقبلية توسعات لتمويل حصيلة الزيادة تستخدم
 على عالوة ،مصر في( Super App) تطبيقل فرصة لديها التي الشركات صدارة في الشركة وضع في الزيادة سهمتكما سوف  .MyFawry تطبيق
 والتي يةاالستثمار الشركة  استراتيجية تنفيذل حصيلة الزيادة من جزء توجيه سيتم كما. عدد من التجار وسالسل التوريد أكبرجذب  فيمكانة الشركة  تعزيز

 مكملةً  بدورها ُتَعد والتي ،startups and fintech المالية التكنولوجيا وشركات النمو عالية الناشئة لشركاتا منظومة ودعم االبتكارالتوسع في  على كزتتر 
 .القطاعات من وغيرها التأمين وتكنولوجيا المالية، التكنولوجيا وخدمات اللوجستية، والخدمات اإللكترونية، التجارة خالل من الشركة لعروض

على مقترح  (المالية والمؤسسات للمستثمرين الممثلين سواء)في مجلس اإلدارة  للشركةمجلس اإلدارة وكذلك األعضاء الممثلين للمساهمين الرئيسيين  وافق
شركة والحصول زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة اإلسمية لتمويل المشروعات وخطط الشركة التوسعية في حالة الموافقة عليها من الجمعية العامة لل

  على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

في الواليات المتحدة  الشركة أسهمقيد جزء من إمكانية  نظر فىلل (ADSsمريكية )األيداع اإلإنشاء برنامج شهادات  على الشركةوافق مجلس إدارة  كما
 داتاشه عدد وأ الطرح توقيت تحديد يتم لم ثانوي مسجل في لجنة األوراق المالية والبورصة في الواليات المتحدة األمريكية. طرح إطارفي  األمريكية
صدار الموافقات الرقابية من الجهات ذات العالقةيخضع  الطرح ان اتمام كما. إلصدارها المقترح والسعر اإليداع  وموافقة لظروف واحتياجات السوق وا 

 .وشروطه للطرح الفعلي الحجم بشأن أو عدمه، من الطرح إتمام بشأن ضمان يوجدال  الحاليفي الوقت  بالتاليو  المساهمين،

 غياب في المتحدة الواليات في المالية األوراق بيع يجوز الحيث  ،االمريكية المتحدة الواليات في مالية أوراق أية لبيع عرًضا يشكل ال المستند هذا
 عام طرح أي إجراء حالمع العلم انه . وتعديالته 1933 لسنة األمريكي المالية األوراق قانون  بموجب التسجيل من اإلعفاء وثائق أو التسجيل وثائق

 حول مفصلة معلومات علىوتحتوي - في حينه الشركة من عليها الحصول يمكن والتي- لالكتتاب الدعوة نشرة خالل منهذا يتم  المالية لألوراق
 .المالية القوائم إلى باإلضافة واإلدارة، الشركة
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 فوري  عن نبذة

 ،2008 عام في تأسيسها ومنذ. معها المتعاملين وغير البنوك مع المتعاملين وتخدم مصر، في اإللكتروني والدفع للمعامالت رقمية منصة أكبر هي فوري  
 التمويل حلول أو /و اإللكترونية التجارة وحلول الدفع، حلول توفير ذلك في بما األخرى، المالية والخدمات الفواتير لدفع وسائل تقديم على الشركة تعمل

 الصراف وأجهزة اإلنترنت، عبر ذلك في بما القنوات، من متنوعة ومجموعة وكيل 250,000 من أكثر خالل من والشركات للمستهلكين الصغر متناهي
 غيرها الشركة تمّكن األقران، بين الالمركزي  التعامل على القائم عملها نموذج خالل ومن. التجزئة تجار لدى البيع ونقاط المحمول، الهاتف ومحافظ اآللي،

. الشركة شبكة خالل من للتجار وآمن مالئم بشكل السداد من المستهلكين تمكين مع اإللكترونية، المدفوعات ولقب- أحجامها اختالف على- الشركات من
 المكتبية واألدوات والبقالة الصحية والرعاية والتعليم االتصاالت مجاالت في العاملين التجار الوطني الصعيد على للشركة التابعة التجار شبكة وتشمل
 في يومًيا معاملة ماليين ثالثة معالجة على قادرة الشركة تعد واسعة، أعضاء وشبكة شريًكا بنًكا وثالثين خمسة من أكثر تضم شبكة خالل ومن. والبريد

 .ًياشهر  مستخدم مليون  وثالثين بخمسة تقدر عمالء قاعدة وتخدم المتوسط،

 االتصال جهات 

 المستثمرين عالقات أول مساعد المستثمرين وعالقات االستثمار مدير 

 مختار آسر مخلوف هبة

heba.makhlouf@fawry.com aser.mokhtar@fawry.com  

  

  المستثمرين عالقات إدارة 

investor.relations@fawry.com  
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