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 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال 

 2022سبتمبر   30عن الفترة المالية المنتهية في 
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 2022سبتمبر  30المنتهية في المالية   الفترةتعلن نتائج  فوري

ما انةلس مردوده اإليجابب على نمو جميع أنشعط  م،  بقطاع الخدمات المصعرفي من الةام مدفوعً  بشعل  رييسعب باععاعإل اإليرادات    أول تسعة  أهع رجنيه خالل  مليار    1.6اإليرادات  تجاوز 
 الشرك  خالل الفارة.

 

 2022  أول تسعة أشهر –المؤشرات الرئيسية  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2022أغسطس  14ي القاهرة ف

الفارة المالي   عن    المجمة عن ناايج ا المالي     – فب مصر  الرقمي   والخدمات الامويلي   فب حلول الدفع اإلللارونب  هرك  رايدة  وهب    –(  FWRY.CA  اليوم هرك  فوري )كود البورص  أعلنت

مليون   179.8  المةدلصافب الربح وبلغ . % 36.7وهو نمو سنوي بمةدل ، 2022عام من   أول تسة  أه ر تقريبًا جنيه ونملي 1,628.0، حيث بلغت اإليرادات 2022 سبامبر  30فب  المنا ي  

خالل نفس   مليون جنيه 124.1صافب الربح سج  و. % 11.0إلى  المةدل  مصحوبًا بوصول هامش صافب الربح، % 24.9سنوي بمةدل  نمو وهو ، 2022عام من  أول تسة  أه ر جنيه خالل 

  بنمو مليون جنيه خالل نفس الفارة،   95.8المةدل بلغ صافب الربح و .% 36.9مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمةدل   613.7منفردًا، بلغت اإليرادات  2022من عام   الربع الثالثوخالل . الفارة

 . % 98.9، وهو نمو سنوي بمةدل  من الةام الجاري الربع الثالث مليون جنيه خالل  71.8. وبلغ صافب الربح % 15.6إلى   الربحهامش صافب بوصول  ابً وصح، م% 75.0سنوي نسباه 
 

 

 2022الربع الثالث  – والخسائر األرباح بيان ملخص

 )مليون جنيه( 
الربع الثالث  

2021 

الربع الثاني  

2022 

الربع الثالث  

2022 

 التغير% 
 على أساس سنوي 

 التغير% 
 على أساس ربع سنوي 

 % 15.5 % 36.9 613,718 531,295 448,273 إجمالي اإليرادات 

 % 12.3 % 13.6 293,428 261,177 258,257 المدفوعات الرقمي  البديل        

 % 19.3 % 70.5 201,704 169,010 118,323 الخدمات المصرفي          

 % 33.7 % 69.7 89,402 66,857 52,671 قبول المدفوعات             

 % 9.9 % 71.1 112,302 102,153 65,652 الوكال  المصرفي             

 % 14.9 % 87.6 66,776 58,113 35,604 الاموي  ماناهب الصغر          

 % 14.9 % 20.9 34,167 29,743 28,252 حلول سلسل  اإلمداد والاوريد         

 % 33.1 % 125.2 17,643 13,251 7,836 أنشط  أخرى            

 % 22.0 % 45.8 375,986 308,218 257,831 مجمل الربح 

 نقط   3.3 نقط   3.8 % 61.3 % 58.0 % 57.5 هامش مجم  الربح

 % 34.4 % 35.2 1887,021 139,494 138,295 1الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكاألرباح التشغيلية قبل خصم  

 نقط   4.3 نقط   0.4- % 30.5 % 26.3 % 30.9 هامش األرباح الاشغيلي  قب  خصم العرايب والفوايد واإلهالك واالسا الك

  صافي الربح قبل خصم حقوق األقلية 
56,589 50,203 95,085 68.0 % 89.4 % 

  الربح بعد خصم حقوق األقلية صافي  
36,089 24,145 71,766 98.9 % 197.2 % 

 نقط   7.1 نقط   3.6 % 11.7 % 4.5 % 8.1 هامش صافب الربح  

 % 133.6 % 75.0 95,797 41,010 54,728 3المعدل بعد خصم حقوق األقلية صافي الربح

 نقط   7.9 نقط   3.4 % 15.6 % 7.7 % 12.2 هامش صافب الربح المةدل 

،  اإلهالك، باسعاثنا:  )أ( االسعا الك، ووفًقا لمةايير المحاسعب  المصعري   ي اشعغيلالرباح  األاألرباح الاشعغيلي  قب  خصعم الععرايب والفوايد واإلهالك واالسعا الك على أن ا باةريإل  الشعرك  تقوم    –األرباح الاشعغيلي  قب  خصعم الععرايب والفوايد واإلهالك واالسعا الك   .1

وبةض الالاليإل األخرى يير   ،)هعععععع( رسعوم الا جير  ،)د( الععرايب  ،يير الماةلق بدورة الاشعغي   ةالفايدمصعروفات  )ج(    وفًقا لمةايير المحاسعب  المصعري ،ربح  الفب صعافب   المدرجالماةلق  ببرنامج تحفيز وإثاب  الموظفين  مصعروفات يير النقدي  ال)ب(    ،والمخصعصعات

 .الاشغيلي 

2
 مليون جنيه   31.0مليون جنيه و  21.8و مليون جنيه  24.1البالغ الماةلق  ببرنامج تحفيز وإثاب  الموظفين مصعروفات يير النقدي  ال مث   ،بةد الععرايب  يير المالررةالبنود باسعاثنا: وفًقا لمةايير المحاسعب  المصعري   ربح المةدل  الصعافب  تم إدراج   –ح المةدل صعافب الرب  .

  .، على الاوالب2022من عام  الربع الثالثو 2022من عام   لثانبوالربع ا 2021من عام   الربع الثالثخالل   وفًقا لمةايير المحاسب  المصري ربح  الفب صافب    المدرج 

 الربح  مجمل

 مليون جنيه  962.9
    %59.1هامش    /  %43.1سنوي   نمو  ▲

 اإليرادات 

 جنيه  مليون 1,628
    % 36.7 سنوي  نمو ▲

 

 المعدل  الربح صافي

 مليون جنيه 179.8
 %11.0هامش  /% 24.9سنوي  نمو ▲ 

  الضرائب قبل    المعدلة  التشغيليةاألرباح  

 ستهالك الفوائد واإلهالك واال و

 مليون جنيه 461.8
 %28.4 هامش% / 30.6 سنوي نمو ▲

 المدفوعات  إجمالي

 جنيه  ونملي  143,292
 % 57.6سنوي  نمو ▲

 المعامالت  عدد

 مليون معاملة   965.8
   % 12.5 سنوي نمو ▲



 

 

  

  2022من عام  أول تسعة أشهرعن فترة  تقرير نتائج األعمال - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية

 

 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال 

 2022سبتمبر   30عن الفترة المالية المنتهية في 

 2022 نوفمبر 15

 2022أول تسعة أشهر  – والخسائر األرباح بيان ملخص

 التغير%  2022  تسعة أشهر 2021  تسعة أشهر )مليون جنيه( 

 % 36.7 1,628,010 1,190,834 اإليرادات إجمالي 

 % 10.5 799,805 723,679 المدفوعات الرقمي  البديل        

 % 89.4 524,371 276,792 الخدمات المصرفي          

 % 85.8 214,421 115,401 قبول المدفوعات             

 % 92.0 309,950 161,391 الوكال  المصرفي             

 % 77.5 172,262 97,023 الاموي  ماناهب الصغر          

 % 22.5 88,584 72,309 حلول سلسل  اإلمداد والاوريد         

 % 104.4 42,988 21,029 أنشط  أخرى            

 % 43.1 962,886 673,011 مجمل الربح 

 نقطة  2.6 % 59.1 % 56.5 هامش مجم  الربح

 % 23.0 461,844 375,383 1الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكاألرباح التشغيلية قبل خصم  

 نقطة  3.1- % 28.4 % 31.5 هامش األرباح الاشغيلي  قب  خصم العرايب والفوايد واإلهالك واالسا الك

 % 30.6 461,844 353,683 2األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 نقطة  1.3- % 28.4 % 29.7 المةدل  قب  خصم العرايب والفوايد واإلهالك واالسا الك األرباح الاشغيلي هامش 

  صافي الربح قبل خصم حقوق األقلية 
193,727 192,931 -0.4 % 

  صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية 
149,390 124,067 -17.0 % 

 نقطة  4.9- % 7.6 % 12.5 هامش صافب الربح  

 % 24.9 179,777 143,973 3المعدل بعد خصم حقوق األقلية الربحصافي  

 نقطة  1.1- % 11.0 % 12.1 المةدل    هامش صافب الربح

1
، اإلهالك، باسعاثنا:  )أ( االسعا الك، ووفًقا لمةايير المحاسعب  المصعري  ي اشعغيلالرباح  األاألرباح الاشعغيلي  قب  خصعم الععرايب والفوايد واإلهالك واالسعا الك على أن ا باةريإل الشعرك  تقوم  –األرباح الاشعغيلي  قب  خصعم الععرايب والفوايد واإلهالك واالسعا الك  .  

وبةض الالاليإل األخرى يير   ،)هعععععع( رسعوم الا جير  ،)د( الععرايب  ،يير الماةلق بدورة الاشعغي   ةالفايدمصعروفات  )ج(    ًقا لمةايير المحاسعب  المصعري ،وفربح  الفب صعافب   المدرجالماةلق  ببرنامج تحفيز وإثاب  الموظفين  مصعروفات يير النقدي  ال)ب(    ،والمخصعصعات

 .الاشغيلي 

2
، مث  األرباح الناتج  عن بيع أج زة يير المالررةالبنود باساثنا:  )أ(  ي  اشغيلالرباح  األاألرباح الاشغيلي  قب  خصم العرايب والفوايد واإلهالك واالسا الك على أن ا  باةريإل  الشرك   تقوم   -  قب  خصم العرايب والفوايد واإلهالك واالسا الك المةدل  األرباح الاشغيلي .  

 .2021مليون جنيه خالل الربع األول من عام  21.7لمركزي المصري البالغ  نقاط البيع بموجب مبادرة البنك ا

3
مصعروفات يير ( الب) 2021ن جنيه خالل الربع األول من عام مليو  22.8الاغير من اسعاثمارات فب هعركات تابة  وهعقيق  بقيم   (  أ) بةد الععريب ، مث   يير المالررةالبنود باسعاثنا: وفًقا لمةايير المحاسعب  المصعري  ربح المةدل الصعافب  تم إدراج    –صعافب الربح المةدل .  

  .لى الاوالب، ع2022عام أول تسة  أه ر من و 2021عام اول تسة  أه ر من   وفًقا لمةايير المحاسب  المصري  خاللربح الفب صافب   المدرج مليون جنيه  71.88ومليون جنيه  37.4الماةلق  ببرنامج تحفيز وإثاب  الموظفين البالغ   النقدي  
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 والتشغيلية المؤشرات المالية

، فب ضو: تعاعإل إيرادات  2022من عام    أول تسة  أه ر فب مواصل  صدارة المساهم  فب إجمالب اإليرادات خالل    قطاع الخدمات المصرفي  نجاح   •

 . خالل نفس الفارة الوكال  المصرفي و قبول المدفوعات أنشط 

من الةام الجاري، مما أثمر عن ترسيخ ملانا ا   أول تسة  أه ر% فب نمو إجمالب إيرادات فوري خالل  22قبول المدفوعات ب كثر من    قطاعمساهم    •

 الاب تابناها الشرك .  تنويع مصادر اإليرادات  ساراتيجي باعابارها المحرك الرييسب ال 

خصيًصا إلتاح   ، وهو أول أداة رقمي  من نوع ا مصمم   »تمويلك فوري«  ال اتإل المحمول  تطبيقفب إطالق  صغر  ماناهب الللاموي   نجاح هرك  فوري   •

 . ب يسر الطرق  الاموي  المسادام للشركات الصغيرة والماوسط  فرص

 

 كلمة الرئيس التنفيذي
  

أهداف ا المالي  والاشععغيلي  المخطط ، مع مواصععلا ا تقديم ، حققت خالله  2022نجحت هععرك  فوري فب تسععطير فصعع  جديد من النجاح خالل الربع الثالث من عام 

٪ خالل أول تسعععة  أهععع ر من الةام الجاري،  36.7والشعععركات. فقد تملنت فوري من تنمي  اإليرادات بمةدل سعععنوي   فرادالمزيد من الحلول االبالاري  لةمالينا األ

ي تب ذلك بفعععع  األدا: القوي لجميع قطاعات الشعععرك ، وفب القلب من ا قطاع الخدمات  وام.  مععععب قدًما على مسعععار النمو الاصعععاعدي المي تن جه منم بداي  الةلا 

٪.  وقد ناج عن ذلك نمو األرباح الاشععغيلي  قب  خصععم  89.4مليون جنيه خالل الفارة، بمةدل نمو سععنوي    524.4المصععرفي  المي نجح فب تسععجي  إيرادات بقيم  

وصععافب الربح بشععل  ملحوظ، علًما ب ن هامش األرباح الاشععغيلي  قب  خصععم العععرايب والفوايد واإلهالك واالسععا الك    العععرايب والفوايد واإلهالك واالسععا الك

وتؤكد تلك الناايج أن   % خالل الربع الثالث من الةام الجاري، مما يةلس نجاح اإلدارة فب االرتقا: باللفا:ة الاشعغيلي  للشعرك  والاحلم فب هيل  الالاليإل.30تجاوز  

الةام الجاري،  لشععرك  فب طريق ا الصععحيح نحو تةايم الةايد والقيم  المسععادام  للسععادة المسععاهمين، ال سععيما مع تعععاعإل صععافب الربح خالل الربع الثالث من  ا

 مليون جنيه خالل نفس الفارة.  95.8ووصول صافب الربح المةدل إلى 

 

نمًوا ملحوًظا فب ضعو: ارتفاع   myFawryتطبيق  ل تسعة  أهع ر من الةام الجاري، تععمنت تحقيق  ةديد من اإلنجازات الاشعغيلي  خالل أووقد أحرزت الشعرك  ال

عدد مرات  بلغ   ، حيثاطبيقالاسعامرار مةدالت اإلقبال والطلب على خدمات  مليار جنيه، مع    3.5إلى   %78.8من خالل الاطبيق بنسعب  سعنوي     المدفوعاتإجمالب  

وخالل نفس الفارة، حققت    مليون مرة خالل نفس الفارة من الةام السعععابق. 4.3، مقاب   مليون مرة خالل أول تسعععة  أهععع ر من الةام الجاري  7.2تحمي  الاطبيق  

قطاع المدفوعات الرقمي   وفب الوقت نفسعه، انخفععت مسعاهم   نمًوا باهًرا لإليرادات حيث تععاعفت مقارن  بنفس الفارة من الةام الماضعب.    أنشعط  قبول المدفوعات

وذلك على خلفيع  مواصععععلع  تنفيعم اسععععاراتيجيع  تنويع مصععععادر    ُريم تحقيقعه إيرادات قوي  خالل الربع الثعالث من الةعام الجعاري،البعديلع  فب إجمعالب إيرادات فوري،  

 النام الالنولوجي ، سةيًا إلى تلبي  مخالإل احاياجات م.  عبر تزويد الةمال: بخدمات ابالاري  جديدة مدع  ب حدث اإليرادات

 

لبي  تطلةات م ب يسعععر الطرق. وقد تععععمنت أبرز الاطورات فب هما  من خالل تزويدهم ب فعععع  األدوات الرقمي  الاب تسعععاهم فب ت   نانجدد الازامنا بدعم أبنا: وطن 

، والمي ياسععم بمجموع  من المميزات الفريدة، »تمويلك فوري«ب إطالق تطبيق ال اتإل المحمول  االتجاه، نجاح هععركانا الاابة  وفوري للاموي  ماناهب الصععغرو ف

الطرق الاقليدي  فب مقدما ا تنايم وتسععع ي  إجرا:ات تموي  المشعععروعات الصعععغيرة والماناهي  الصعععغر القايم ، والاب لم يلن مااح ل ا أي طريق للاموي ، سعععوى 

يايح اآلن ألصعععحاب تلك المشعععروعات ال ام  تلبي  طموحات م لانمي  أعمال م، من خالل االسعععافادة من الامويالت    لك فوري«»تموي بشعععروط مقيدة. يير أن تطبيق  

برامج سعداد مرن  ب على المقدم  ب سعرع الطرق سع ل  االسعاخدام، دون الحاج  إلى زيارة فروع فوري، مع تزويدهم بمةلومات كافي  عن المناجات الامويلي  المقدم  ب 

حلق  فب سععلسععل  باق  خدماتنا المقدم ، الاب تةلس مسععاعينا الدتوب  لاةزيز الشععمول المالب   »تمويلك فوري«يمث  ابالارنا لاطبيق  مسععاويات اإلفصععاح والشععفافي .  

 وتحقيق السبق والريادة فب الاحول الرقمب بالسوق المصري. 

 يمهندس أشرف صبر
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 تطورات األداء التشغيلي

 المؤشرات التشغيلية 
   تسعة أشهر 

2021 

   تسعة أشهر 
2022 

التغيير  

% 

 % 41.1 49.4 35.0 عدد المساخدمين النشطين على الشبل  )بالمليون( 

 % 20.3 301.1 250.4 عدد نقاط البيع )باأللإل(  إجمالب

 % 33.1 237.1 178.1 نقاط البيع المؤهل  لقبول اللروت البنلي  )باأللإل( 

 n/a 36 36 البنوك الماةاقدة مع الشرك 

 % 66.7 7,175.2 4,304.9 )باأللإل(  myFawryعدد مرات تحمي  تطبيق 

 % 37.1 2,049 1,494 عدد الخدمات المقدم  

 % 12.5 965.8 858.8 المةامالت )بالمليون( عدد 

 % 55.9 60.1 38.6 ال اتإل المحمول )بالمليون(  محفا عدد مةامالت 

 % 126.0 59,898.0 26,498.7 (جم ال اتإل المحمول )مليون محفا مةامالت  قيم 

 % 57.6 143,291.7 90,908.8 إجمالي المدفوعات )مليار جنيه( 

 

مواصلة  فوري  نجحت   السريع  في  النمو  المدفوعاتمعدل  أشهرخالل    على صعيد  تسعة  عام  من    أول 

المدفوعات  ارتفع، حيث  2022 قيمة  جنيه  143.3ليبلغ  %  57.6سنوي    بمعدل  إجمالي  مقابل ،  مليار 

 .العام السابقنفس الفترة من مليار جنيه خالل  90.9

 

  أول تسة  أه ر   مةامل  خاللمليون    965.8  الاب تم تنفيمهاعدد المعامالت  بلغ إجمالب   ▪

نفس  مةامل  خالل  مليون    858.8  مقاب ،  %12.5، بزيادة سنوي  قدرها  2022عام  من  

 . 2021عام الفارة من 

أول  ألإل نقط  بيع خالل    301.1ليص  إلى  %  20.3  بمةدل سنوي  نقاط البيعارتفع عدد   ▪

عام  نفس الفارة من  نقط  بيع خالل  ألإل    250.4ن  ، صةودًا م2022عام  من    تسة  أه ر

، بشبل  الاجار  ات القوي  الاب تقوم ب ا الشرك  اوسةمردود ال، حيث يةلس ذلك  2021

   اقنيات نقاط البيع.ب  وتزويد هركاي ا
%  33.1   سنوي ي بنسب   بشبل  فور   نقاط البيع المؤهلة لقبول الكروت البنكيةارتفع عدد   ▪

ألإل    178.1   ، مقاب 2022عام  من    أول تسة  أه رألإل نقط  بيع خالل    237.1إلى  

. وتلةب نقاط البيع المؤهل  لقبول اللروت  2021عام  من    أول تسة  أه ر  خاللنقط  بيع  

البنلي  دوًرا حيويًا فب تملين الاجار والشركات الصغيرة من قبول مجموع  مانوع  من 

 .ي االيامان البطاقات طاقات الخصم المباهر وطرق الدفع، بما فب ذلك الدفع عن طريق ب 
  أول تسة  أه ر مليون مةامل  خالل    60.1  محفظة الهاتف المحمول معامالتبلغ إجمالب   ▪

نفس  مليون مةامل  خالل    38.6مقاب     ،%55.9، بزيادة سنوي  قدرها  2022عام  من  

بمةدل    الهاتف المحمولمحفظة    معامالت إجمالي قيمة  . كما ارتفع  2021عام  من    الفارة

 .  2022عام  من  أول تسة  أه ر مليار جنيه خالل 59.9إلى   1% 126.0سنوي

% خالل  66.7بنسب     my Fawryماي فوري  ارتفع إجمالب عدد مرات تحمي  تطبيق   ▪

خالل نفس  مرة  مليون    4.3مليون مرة، مقاب     7.2ليبلغ    2022عام  من    أول تسة  أه ر 

الةام السابق. وياميز الاطبيق باوفير واج   موحدة للمساخدمين، يملن م من  الفارة من  

الارويجي ،  فعالً عن الةديد من المزايا والةروض  خالل ا سداد جميع فواتير المرافق  

   وييرها من الخدمات.
ار  ملي   3.5  على أساس سنوي  my Fawryماي فوري  معامالت تطبيق  إجمالي قيمة    ▪

ه ر    جنيه فب  المسجل   المدفوعات  قيم   إلى  بنسب  ،  2022  يونيواسانادًا  نمو  وهو 

وفقًا لقيم  مدفوعات الاطبيق المسجل   جنيه على أساس سنوي  ون  ملي   1.9مقاب   %  78.8

 
 . ومشغلي الهاتف المحمولالبنكية محافظ المن  إجمالي المعامالت التي تمت معالجتها على شبكة فوريو قيمة النتائج تعكس  هذه  1

91

143
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إجمالي المدفوعات 

859

966
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(مليون)عدد المعامالت 

178
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237

301

نقاط البيع المؤهلة لقبول
الكروت البنكية

نقاط البيع 

(باأللف)نقاط البيع 
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ه ر   الاطبيق  2021  يونيوبن اي   اساجاب   سرع   مردود  القوي  النمو  ذلك  ويةلس   .

لمةدالت الطلب المرتفة ، جّرا: تحول الةمال: إلى اساخدام وساي  الدفع الرقمي  على 

 خلفي  زيادة مةدالت اساخدام هبل  االنارنت وأج زة ال واتإل المكي . 

 

 تطورات األداء المالي 

عام من    أول تسعععة  أهععع رجنيه خالل  مليون   1,628.0هعععرك  فوري    إجمالي إيراداتبلغ   ▪

الفارة من نفس  جنيعه خالل  مليون    1,190.8% مقعابع   36.7  ، بزيعادة سععععنويع  قعدرهعا2022

نمو إجمالب اإليرادات  فب    قطاع الخدمات المصعععرفي   سعععاهمارتفةت مالةام الماضعععب. فقد  

ات المدفوعات  إيرادا واصععععلت  مفي ،  %89.4إلى   2022عام من   أول تسععععة  أهعععع رخالل  

، بينما  الجاري ةامالمن    أول تسععة  أهعع رخالل   مسععار النمو المة ود(  ADPالرقمي  البديل  )

%، كما سعععجلت  77.5بزيادة سعععنوي  قدرها ارتفةت إيرادات قطاع الاموي  ماناهب الصعععغر 

  2022من عام    الربع الثالثوخالل    خالل نفس الفارة.أداً: قويًا  حلول سلسل  اإلمداد والاوريد  

مقاب    %36.9مليون جنيه، وهو نمو سععنوي بمةدل   613.7منفردًا، بلغت إجمالب اإليرادات  

 مليون جنيه خالل نفس الفارة من الةام الماضب. 448.3

أول  إجمالب إيرادات الشعععرك  خالل  من %  32.2إيرادات قطاع الخدمات المصعععرفي   مثلت  ▪

. ماضعععبالةام النفس الفارة من خالل  %  23.2  صعععةودًا من،  2022 عاممن  تسعععة  أهععع ر

أول  إجمعالب اإليرادات خالل  من %  10.6وبلغعت مسععععاهمع  قطعاع الامويع  مانعاهب الصععععغر  

. وقد نجحت  ماضعبنفس الفارة من الةام ال% خالل  8.1مقاب    الجاري ةامالمن    تسعة  أهع ر

لت  حيث سععج ،  2022 عاممن   أول تسععة  أهعع رخالل    تنويع مصععادر اإليراداتالشععرك  فب 

 ت ومن ثم تراجةع ،الخعدمعات األخرى الاب تقعدم عا فوري ارتفعاعًعا ملحوظًعامةام  إيرادات  

عام من    أول تسععععة  أهعععع رخالل  %  49.1إلى    (ADPإيرادات المدفوعات الرقمية البديلة )

 . ماضبنفس الفارة من الةام ال% خالل 60.8مقاب   2022

، بزيادة سعنوي  2022 عاممن  أول تسعة  أهع رمليون جنيه خالل    962.9  مجمل الربحسعج    ▪

. وارتفع هامش ماضبالةام النفس الفارة من  مليون جنيه خالل    673.0% مقاب   43.1قدرها  

نفس خالل  %  56.5مقاب    2022 عاممن    أول تسععة  أهعع رخالل  %  59.1مجم  الربح إلى 

إيرادات الشعععرك ، وتيرة نمو ى ارتفاع يرجع نمو مجم  الربح إلو. ماضعععبالالفارة من الةام 

من الةعام   الربع الثعالعثوخالل    وكفعا:ة إدارة عموالت الاحصععععيع  من خالل القنوات المخالفع .

مليون جنيه، وصاحب    376.0% إلى 45.8الجاري منفردًا، ارتفع مجم  الربح بنسب  سنوي   

  خالل نفس الفارة.% 61.3نقط  مئوي  ليسج   3.7ذلك ارتفاع هامش مجم  الربح بواقع 

  461.8إلى   األرباح التشغغغيلية قبل خصغغم الضغغرائب والفوائد واإلهالك واالسغغتهالك بلغت ▪

وبلغ .  %23.0وهو نمو سعععنوي بمةدل   2022 عاممن  أول تسعععة  أهععع رمليون جنيه خالل  

خالل  %  28.4هامش األرباح الاشعغيلي  قب  خصعم الععرايب والفوايد واإلهالك واالسعا الك 

وفب    .ماضععبالالةام نفس الفارة من خالل  %  29.7مقاب    2022 عاممن   أول تسععة  أهعع ر

بموجب مبادرة االسععاثنايي  )يير المالررة( من مبيةات أج زة نقاط حال  اسععاثنا: الملاسععب  

،  2021من عام   أول تسعة  أهع رخالل   جنيه مليون  21.7البالغ   و  المركزي المصعريالبنك  

نمًوا بنسععب    األرباح الاشععغيلي  قب  خصععم العععرايب والفوايد واإلهالك واالسععا الكرتفع سععا 

مردود اسعاراتيجي  النمو ذلك ةلس  ي و  .2022من عام  أول تسعة  أهع رخالل    %30.6سعنوي  

ب تابناها الشعرك  وأثرها اإليجابب على خفض الالاليإل الاشعغيلي  تنويع مصعادر اإليرادات الا 

وذلكك رمم ييكادة اإلنقكال على اسككككتقطكا   ،  أنشععععطع  الشععععركع مخالإل الالعامع  بين  تحقيق و

من  الربع الثالثوخالل  .  الكقاءات وأنشكطة التسكويب بهدف تسكريع وتيرة نمو أعمال الشكركة

األربعاح الاشععععغيليع  قبع  خصععععم العععععرايعب والفوايعد واإلهالك منفردًا، بلغعت   2022ععام  

1,191 
1,628 
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(مليون جنيه)مجمل الربح 

مجمل الربح هامش مجمل الربح

354 462

29.7% 28.4%
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م األرباح التشغيلية المعدلة قبل خص
ك الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهال

(مليون جنيه)

اإلهالك األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائ  والقوائد و
واالستهالك 

ئد هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائ  والقوا
واإلهالك واالستهالك 

144

180

12.1% 11.0%
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ية صافي الربح المعدل بعد حقوق األقل
(مليون جنيه)

صافي الربح هامش صافي الربح
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مصحوبًا بوصول ب امش   ،%35.2  لدمليون جنيه، وهو نمو سنوي بمة  187.0  واالسا الك

مقاب  %  30.5إلى   األرباح الاشععغيلي  قب  خصععم العععرايب والفوايد واإلهالك واالسععا الك

 من الةام الماضب.  الربع الثالث خالل% 30.9

، بةد اسعابةاد المصعروفات يير المالررة صغافي الربح المعدل )بعد خصغم حقوق األقلية(  بلغ ▪

والالعاليإل يير النقعديع  الماةلقع  ببرنعامج تحفيز وإثعابع  الموظفين وييرهعا من الالعاليإل يير 

سععععنوي  نمو ، وهو 2022عام من  أول تسععععة  أهعععع رخالل  مليون جنيه   179.8 المالررة،

، مصعحوبًا 2021عام من  أول تسعة  أهع رمليون جنيه خالل    144.0 مقاب %  24.9بمةدل 

الةعام نفس الفارة من  % خالل  12.1مقعابع     %11.0  بوصععععول هعامش صعععععافب الربح إلى

صععافب الربح المةدل )بةد خصععم  منفردًا، بلغ    2022من عام  الربع الثالثوخالل    .الماضععب

هامش  ، مصعحوبًا بارتفاع%75.0بمةدل   سعنويوهو نمو ،  مليون جنيه  95.8  حقوق األقلي (

الربع خالل  %  12.2من الةام الجاري، مقاب   الربع الثالثخالل  %  15.6 إلى صععافب الربح

 من الةام الماضب. الثالث

من   أول تسعة  أهع رمليون جنيه خالل    124.1  صغافي الربح )بعد خصغم حقوق األقلية(سعج    ▪

مليون جنيه خالل نفس الفارة   149.4مقاب   %  17.0وهو تراجع بمةدل سعععنوي    2022عام 

من الةام  أول تسعععة  أهععع رخالل  %  7.6. وسعععج  هامش صعععافب الربح  ماضعععبالمن الةام 

من ععام   الربع الثعالعثوخالل   .معاضععععبالخالل نفس الفارة من الةعام  %  12.5مقعابع   الجعاري 

  % ليسعج 98.9بنسعب  سعنوي     قوق األقلي (صعافب الربح )بةد خصعم حارتفع  منفردًا،   2022

% خالل  8.1% مقاب  11.7 إلى ربحالهامش صععافب  ارتفاع  مصععحوبًا ب مليون جنيه،   71.8

 نفس الفارة من الةام الماضب. 

 نظرة عامة على أداء القطاعات 
 قطاع المدفوعات الرقمية البديلة 

مليون   799.8إلى  %  10.5بمةدل سنوي    المدفوعات الرقمية البديلةارتفةت إيرادات   ▪

نفس  مليون جنيه خالل    723.7مقاب     ،2022  من عام  أول تسة  أه ر  جنيه خالل عام

ارتفةت إيرادات منفردًا،    2022من عام    الربع الثالثوخالل    .ضبامالةام الالفارة من  

البديلة الرقمية  سنوي    المدفوعات  مقاب    293.3  إلى  %13.6بمةدل  جنيه،  مليون 

 مليون جنيه خالل نفس الفارة من الةام الماضب. 258.3

وعلى الريم من أن قطاع المدفوعات الرقمي  البديل  يساهم بالحص  األكبر فب إجمالب  ▪

% خالل  49.1  إيرادات فوري، إال أن مساهماه فب إجمالب اإليرادات قد انخفعت إلى 

، ماضب% خالل نفس الفارة من الةام ال60.8، مقاب   2022من عام    أول تسة  أه ر

اساراتيجي   وذلك   تنفيم  خلفي  مواصل   إيرادات  اإليراداتتنويع مصادر  على  ومثلت   .

أول تسة   % من إجمالب نمو إيرادات فوري خالل  17.4قطاع المدفوعات الرقمي  البديل   

 ا  تحوي  نموذج أعمالنجاح فوري فب مواصل   حيث يةلس ذلك  ،  2022من عام    أه ر

ام مالام  يدمج مجموع  واسة  من  اإلى ن    من الاركيز على المدفوعات الرقمي  البديل

 الخدمات ذات القيم  المعاف . 
 

 الخدمات المصرفية 
وقد .  اتفاقيات وكال  مع البنوك  ببموج تقدم فوري باق  مانوع  من الخدمات المصرفي    ▪

مليون    524.4لابلغ  %  89.4  بنسب  سنوي    قطاع الخدمات المصرفية  ارتفةت إيرادات

مليون جنيه خالل نفس الفارة    276.8، مقاب   2022من عام    أول تسة  أه رجنيه خالل  

أنشط  قبول  و، مدفوًعا بالاحسن الملحوظ فب أنشط  الوكال  المصرفي   ماضبمن الةام ال

إيرادات  المدفوعات ب ن  علًما  المصرفي ،  الخدمات  إجمالب %  32.2مثلت    قطاع  من 

خالل نفس الفارة  %  23.2من الةام الجاري مقاب     أول تسة  أه رإيرادات فوري خالل  

من الةام الماضب. باإلضاف  إلى ذلك، احا  قطاع الخدمات المصرفي  صدارة المساهم   

المدفوعات 
الرقمية 

,  البديلة
49%

, الخدمات المصرفية
32%

, التمويل متناهي الصغر
11%

%5, سالسل التوريدات

%0.2, الوالء

%0.6, فوري للوساطة المالية

%2, أخرى

724 800
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إيرادات الخدمات المصرفية
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 2022 تسعة أشهر

 جنيهمليون  1,628
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بنسب    الةام   أول تسة  أه رخالل   %56.6فب مةدل نمو إجمالب إيرادات فوري  من 

وخالل   الثالثالجاري.  عام    الربع  القطاع    2022من  إيرادات  بلغت    201.7منفردًا، 

 الربع الثالث مليون جنيه خالل    118.3%، مقاب   70.5مليون جنيه، بزيادة سنوي  نسبا ا  

 . 2021من عام 
o    المصرفي الوكال   أنشط   إيرادات  سنوي  ارتفةت   إلى %  92.0بمةدل 

بفع     ،2022من عام    أول تسة  أه رخالل  مليون جنيه مصري    310.0

بمةدل سنوي    ارتفاع إجمالب قيم  المدفوعات فب أنشط  الوكال  المصرفي 

جنيه خالل    51.3إلى  %  100.7 أه رمليار  تسة   ، 2022من عام    أول 

 .الماضبالةام خالل نفس الفارة من مليار جنيه  25.6مقاب  
o   إيرادات المدفوعات  بلغت  قبول  فوريأنشط   جنيه   214.4  بشبل   مليون 

أه رخالل   تسة   عام    أول  بمةدل  2022من  سنوي  نمو  وهو   ،85.8  %

إلى %  125.3بنسب  سنوي    إجمالب قيم  المدفوعات المقبول   ارتفاعبفع   

مدفوع  باإلقبال المازايد على منص   ،  ارة مليار جنيه خالل نفس الف  18.8

Fawry's Merchant Aggregator   وما تبةه من زيادة سرية  فب عدد

 . الاجار المؤهلين لقبول المدفوعات فب هبل  البيع بالاجزي  الاابة  لفوري

 قطاع التمويل متناهي الصغر 

المااجر  تقوم فوري بصعععرر قروض الاموي  ماناهب الصعععغر لاجار الاجزي  بشعععبل   •

 (POS) الاعابةع ، وذلك مع تقعديم الاسعععع يالت االيامعانيع  مبعاهععععرة من خالل نقعاط البيع

وتخصعععيصععع ا باسعععاخدام الوسعععاي  الرقمي  تحت بند مدفوعات الموردين. وعلى همه 

%  77.5بمةدل سععنوي قطاع التمويل متناهي الصغغغر  الخلفي ، ارتفع إجمالب إيرادات 

مليون   97.0مقاب    ،2022عام من   أول تسععة  أهعع رخالل  مليون جنيه   172.3ليبلغ  

  2022من ععام   الربع الثعالعثوخالل  .  2021ععام  من   أول تسععععةع  أهعععع رخالل جنيعه 

مقاب  %  87.6مليون جنيه بزيادة سععنوي  نسععبا ا    66.8منفردًا، بلغت إيرادات القطاع  

 . 2021من عام  الربع الثالثمليون جنيه خالل  35.6

بن اي  مليون جنيه   694محفا  فوري للاموي  ماناهب الصعععغر ب القروض  إجمالب    بلغ •

 .2021بنهاية يونيو مليون  377، مقابل 2022 يونيو

من عام   أول تسككعة أشككهرألف عميل بنهاية   27بلغ عدد عمالء الشككركة ما يقر  من  •

 مقارنة بنقس القترة من العام الماضي. %37، وهو نمو بمعدل 2022

أول  خالل  للشععععركع   إجمعالب اإليرادات المجمةع   من  %  10.6إيرادات القطعاع  مثلعت   •

ويةد .  ماضععبخالل نفس الفارة من الةام ال%  8.1مقاب  ،  2022عام من  تسععة  أهعع ر

أول  خالل  إيرادات الشععرك   أكبر مسععاهم فب نمو   لثقطاع الاموي  ماناهب الصععغر ثا

والمدفوعات الرقمي   بةد قطاعب الخدمات المصعععرفي ،    2022عام من  تسعععة  أهععع ر

 البديل .

 حلول سلسلة اإلمداد والتوريد 

تقوم فوري باقديم حلول سععلسععل  اإلمداد والاوريد، إلى جانب تنفيم المةامالت الخاصع    •

بعالشععععركعات ومعدفوععات الاجعار إلى الموردين بعاالعامعاد على الحلول الرقميع  عبر 

توظيإل الاداخ  اللبير بين هعععبل  البيع بالاجزي  والقاعدة الاجاري  لشعععركات السعععلع 

من   أول تسعة  أهع رخالل  مليون جنيه   88.6لقطاع  إيرادات ابلغت االسعا الكي . وقد  

أول تسة   خالل  مليون جنيه    72.3مقاب  ،  %22.5وهو نمو سنوي بمةدل   2022عام 

من إجمالب إيرادات الشععرك   %  5.4قطاع  الإيرادات وقد مثلت  . 2021عام من   أهعع ر

منفردًا،   2022من عام   الربع الثالثوخالل    .2022عام  من   أول تسعععة  أهععع رخالل  

  28.3مقاب  %  20.9مليون جنيه بزيادة سعععنوي  نسعععبا ا  34.2بلغت إيرادات القطاع  

 . 2021من عام  الربع الثالثمليون جنيه خالل 
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  2022من عام  أول تسعة أشهرعن فترة  تقرير نتائج األعمال - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية

 

 اإللكترونية  والمدفوعاتلتكنولوجيا البنوك  فوري

 تقرير نتائج األعمال 

 2022سبتمبر   30عن الفترة المالية المنتهية في 

 2022 نوفمبر 15

 عن شركة فوري 
عام   اإلللاروني   والمدفوعات  البنوك  لالنولوجيا  فوري  هرك   المدفوعات 2008ت سست  حلول  توفير  فب  رايدة  منص   أكبر  وهب   ،

لخدم    المحمول   ال واتإل  إللارونيا، وهحن  الفواتير  سداد  الرييسي   فوري  خدمات  وتشم   المجامع.  هرايح  لخدم  جميع  اإلللاروني  

دم الشرك  الخدمات الرقمي  األخرى مث  الاماكر اإلللاروني  واهاراكات تلفزيون اللاب  ومجموع  مانوع   الماليين من المصريين. كما تق

من الخدمات األخرى. ومن خالل نموذج الةم  الخاص ب ا، تقوم فوري باملين المؤسسات والشركات الصغيرة والماوسط  من قبول 

ي  وال واتإل المحمول  ونقاط البيع المناشرة بجميع أنحا: الجم وري . وتقوم الشرك  المدفوعات اإلللاروني  من خالل المواقع اإلللارون 

ألإل وكي  وهبل    296من    ما يقربمليون مةامل  يوميًا من خالل    3مليون عمي  ه ريًا مع تنفيم ما يبلغ ماوسطه    45بخدم  أكثر من  

 المحمول.  اتإل لل myFawry بنًلا، وكملك تطبيق 36بنوك تعم 
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