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 بيان إخباري

ال يجوز توزيع أو نشر هذا اإلعالن في الواليات المتحدة األمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو  

 أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا اإلعالن. أو جنوب أفريقيا، اليابان، 

. كما ال يُشكل هذا وجنوب أفريقيا  دة األمريكية أو استراليا أو كندا أو اليابانهذا اإلعالن ليس نشرة طرح أو عرضاً لبيع أوراق مالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، أو في أية دولة بما في ذلك الواليات المتح 
)كما هو مبين أدناه( أن يقبلوا على شراء أو االكتتاب الواردة فيه، أساًسا يعتمد عليه في تقييم أية عروض استثمارية في أي دولة. وال ينبغي على المستثمرين المعنيين بشريحة الطرح الدولي  اإلعالن أو أي من المعلومات  

 ن ذلك قائم على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح فقط في شكلها النهائي والتي سوف يتم نشرها خالل الفترة المقبلة.في أي من األوراق المالية القابلة للتداول المشار إليها في هذا اإلعالن، إال إذا كا

« تعتزم طرح جزء من  إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية ش.م.م »  إي فاينانس

 أسهمها بالبورصة المصرية 

 

 2021سبتمبر  19القاهرة في 

 

ألل شررة      لهي(،   الرجروع ، أل   الشررة   ، أل  إي فاينانسش.م.م )ليشررات إلي ا صرلرر"ل    لالسررماراتاا الرالي  لالةيري   إي فاينانس  شررة  أعلنت اليوم  

Fin-tech  ، ةاءاا ييد أسررر ر ا  إأن ا صدأا  صالرعنى الحديث في ملرررة لشرررة   تا دط في و"وية لإتاتط لوشررراي  الشررروجاا المجنولو ي  للرعامالا الةيري 

 س ر ا في الووتص  الرلةي .أل العام"ةح الصالووتص  الرلةي  ور يدًا لمنفيذ عرلي  

 

سر     80,000,000سر   عاتي، صاضاراف  إلى حةح عدت   177,777,778األللي صالووتصر  الرلرةي  لعدت « ونفيذ ال"ةح العام في السرو   إي فاينانسلوعمزم »

م   الرةوقب سرو  يم  ونفيذ ال"ةح  % م  أسر   تأسررال الشرة  . ل14.5ثانوي صالووتصر  الرلرةي ، لصرا يعاتل إ را ً حةح  صحد أيلرى م  األسر   الحالي  في 

 خالل شةيحمي :

 

 عدط أسوا  لم  صين ا السو  الرلةي ،   م حةح خاص للرؤسساا الرالي   •

 حةح عام للرسمارةي  األفةات صالسو  الرلةي ، •

 

 لشةيحمي ال"ةح الخاص لالعام صنفس سعة الس  .حةح األس   يم    لسو 

 

صاةض وشرراي  لإتاتط الشرروج  الرالي  للحجوم  الرلررةي ، لأصرروحت الشررة   الج   الوصيدط الرةخلرر  صمنفيذ لوسرروي    2005عام «  إي فاينانس»وأسررسررت   ليد

ذج أعرال ا الرمجام  الرعامالا الرالي  الةيري  للدفع لالمحلري  اضلجمةلني للرال  الحجوم  الرلرةي  لهي الشرةير الةيري األلل للحجوم  الرلرةي  لونفةت صنرو

% صي  30سنوي مة ب صرعدل نرو   2020مليات  نيه ملةي خالل عام   1.2 ريع أت ان منظوم  الردفوعاا الةيري . لصلات إيةاتاا الرجروع   لالذي يا"ي

لصلات األتصاح المشرررايلي  يو  خلررر  الورررةا ب لالفوا د .  2021مليون  نيه خالل النلرررأل األلل م  عام   904فيرا صلات اضيةاتاا  ،  2020ل  2018عامي 

خالل النلرأل  مليون  نيه  379فيرا صلات األتصاح المشرايلي    20201ل  2018صي  عامي  % 35سرنوي مة ب  مليون  نيه صرعدل نرو   465ضهالك لا سرم الك لا

عوة  سررو  الرلررةي ليعجس األتاء الرالي للشررة   يدتو ا على ا سررمفاتط الرواشررةط لا سررمةاويجي  م  منظوم  الردفوعاا الةيري  في ال.  2021األلل م  عام 

لل يئاا لاأل  زط الحجومي  لالشررة اا لمقدمي الخدماا لصررو ً إلى الرةتلت اضيجاصي  اسررمحداو لو"وية الخدماا لالحلول ا صمجاتي  المي وسرراه  في وعظي  

أ وة  «إي فاينانس»ورملر   نيه ملررةي،  وةيليون    2.1لإلى  انب ونفيذ الرعامالا الرالي  الحجومي  صقير  إ رالي  يدتها     ر وت العرالء في السررو  الرلررةي.

النق  لالاقاف    شررة   ممخلررلرر  في إنماج الو"اياا الذ ي  في ملررة لأفةيقيا لوخم  صمقدي  صاي  م  الحلول الذ ي  الرمجامل  للق"اي الرلررةفي ل ذلر ي"اعاا

 لالمعلي  لاألندي  الةيااي  لخدماا الردن الذ ي .

 

صرجان  تا دط في   الرجروع ومرمع ، «إي فاينانس لمشراي  الرنشر ا الرالي »إتاتط الشروج  الرالي  للحجوم  الرلرةي  لالرنوح  ص ا شرة   صخال  أنشر"  الشرة   في  ل

هي شررررة   المحلرررري  لالردفوعاا الةيري  لخدم  األفةات ل  »خال «شررررة   خال  لخدماا الردفوعاا  ورملر ، صيث   في ملررررة  الةيري مجال الردفوعاا 

م     13ل ر وت العرالء عوة شروج  وور  الدفع ونفيذ معامالا الدفع لالمحلري  صي  الشرة اا لمقدمي خدماا للفواوية  لمجريع اردعوم  صأصدو منلر  تيري  لال

. لفي مجرال المجراتط القنواا الةيرير  مار  و"ويا الروصراير  لالوواصر  الةيرير  للرردفوعرااإلى  رانرب    (POS)ألأل نق"ر  صيع    326أ اة م   لخردمراا الردفع  مقردمي  

وجنولو يرررا وشررراي  منلررراا المجررراتط اضلجمةلنيررر  الرمخلل  في    «e-aswaaq»شة   وجنولو يا وشاي  األسوا  اضلجمةلني  اضلجمةلني  ورملر الرجروع   

إي عاللط على ذلر، عززا »ل.  في الويت الةاه   ألأل وا ة  300جررراتط لالسياص  فررري ملرررة لوو  أ اة م  لخدمررر  ي"اعررراا الزتاعررر  لاللناعررر  لالم

 
 أتصاح الفمةط يو  خل  صافي ملةلفاا المروي  لاةا ب الدخ  لملةلفاا اضهالك لا سم الك 1
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ال يجوز توزيع أو نشر هذا اإلعالن في الواليات المتحدة األمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو  

 أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا اإلعالن. أو جنوب أفريقيا، اليابان، 

 ا لالخاتج صيث وقدم خدماوفي ملرة  للعرالء مع يد الرمخلرلر  في خدماا ال« e-nable»شرة   إي ناص  لخدماا المع يد  صمأسريس لإحال   « خدماو ا فاينانس

 .ش ةيًاهاوفي  مجالر  مليون  1.5ألنش"  الرواتت الوشةي  لوجنولو يا الرعلوماا لمةا ز ا ولال صقدتط ومجالز 

 

ي  لالووتصر  الرلرةي  لأي  لوعر  الشرة   صاليًا على اسرميفاء الروافقاا الالزم  لقيد لحةح أسر ر ا صالووتصر  الرلرةي  لفقا لرم"لواا ال يئ  العام  للةياص  الرال

لفقراً للقوا   الررالير  الرةا عر  للسررررنر  الررالير    2021األخية م  عرام  الةصع  خالل   راا أخة،، لومويع إوررام عرلير  ال"ةح الرةوقرب لصردء المردالل على أسرررر ر را   

لفقا أللارراي السررو  لصشررةح ، لذلر 2021يونيو  30إارراف  إلى الفح  الرحدلت للقوا   الرالي  الخاصرر  صالفمةط الرنم ي  في   2020تيسررروة    31الرنم ي  في 

 لفقا للوواصط لالقواعد الرنظر  لذلر.اسميفاء الروافقاا المنظيري  الالزم  

 

شررة   سرري أي  اصيمال لمةليغ لوا"ي  ل   م  شررة   تينيسررانس  اصيمال ايجيوت لمةليغ لوا"ي  ا  مما  في األلتا  الرالي  ) تينيسررانس  اصيمال (  وقوم ل

صدلت مدية    (اتللاألهلي فشررة   األهلي فاتلل لمةليغ لوا"ي  ا  مما  في األلتا  الرالي  ) لشررة   ا  مماصاا في األلتا  الرالي  ) سرري  ي  اصيمال (  

،  في عرلي  ال"ةح لشرة   لصدلت الرسرمشرات القانوني   مجمب ز ي هاشر  لشرة ا يقوم . لال"ةحصدلت مسرمشرات    «إن أي  اصيمال»يقوم صنر ا سرمارات صينرا   ال"ةح

 ردية ال"ةح.ل األمةيجيالرسمشات القانوني صدلت  نوتوون تلز فولوةايت مجمب صينرا يقوم 

 

حوفي تعليقه على عملية الطرح المرتقب    «إي فاينانس»يياتط  م"لع إلى ه يأن  ،إي فاينانسإبراهيم سرراا  رييس مللس اداارة والعورو المنت ل لكرر ة   صررح

سرم  عشرة عاًما. لأشرات  يو   نشرأو امنذ عالم  فاتي  في مسريةط الشرة    هي صرااص   عرلي  ال"ةح الرةوقب لأن ،  الرلرةي  دت   في الووتصر  شرة   م   م اتصلفي 

إي فاينانس »م  خالل شررة   الرالي  للحجوم  الرلررةي    أعرال ا م  مجةت إنشرراء لوشرراي  لإتاتط القنواا الةيري  للشرروجونري   في الرجروع   سررةصان صنجاح 

ووني تؤي  اسرمةاويجي  ممجامل  الرحالت خالل ، لذلر م  ا يملرات الرلرةياأل اة صيوي  صاعاا  ق"الالعديد م  لمشرر  صمى ووسرعت    «لمشراي  الرنشر ا الرالي 

مرجي   ريع األحةا  م  ونفيذ الرعامالا الرالي  الةيري  صرا في ذلر ال يئاا لاأل  زط الحجومي  لمؤسررسرراا للمنويع األنشرر"  لاسررمحداو الرنلرراا المشررايلي  

  الةيري  الردفوعااوةسرررريا مجانم ا في ي"اي اسررررم"اعت   «إي فاينانس»للفت سررررةصان أن  للصررررو ً إلى  ر وت العرالء.الق"اي الخاص لمقدمي الخدماا 

عةض لتفع  اف  أنواي الفواوية عوة ينواا الدفع اضلجمةلني  مجريع لالرخملرررر  ص  خال  شررررة   خال  لخدماا الردفوعاا  للشررررة اا لاألفةات م  خالل 

 لعدت  ويةلالخدماا فا ق  الجوتط صاي  ممنوع  م  الحلول لونفةت  ذلر صمقدي   ، في ملرةالذ ي  الرموا دط صالسرو ،  را وعد الشرة   أ وة مقدم لخدماا الو"اياا 

أن الشة   ومرمع صالرقوماا الالزم  لمعظي  مؤشةاا النرو في الرسمقو  صفو  . لأشات سةصان يرلةالسو  الي"اعاا م  الرؤسساا لالشة اا الةا دط صشمى  

يسرر  للرجروع   سر   يج  المنظيريالوحديث  أن صيث نروذج أعرال ا الرمجام  ل ذلر مةتلت خ"  المحول ا سرمةاويجي المي مةا ص ا خالل السرنواا الرااري ،  

وو ه اسرمةاويجي محدت لملرر  صعناي  لرال ر  األلاراي السرويي  لج  م      من ا الواعدط في السرو  نظًةا لرا ومرمع صه  النرو فةص لشرة او ا الماصع  صموييأل  

شرة   إي ل  «e-aswaaq»  اضلجمةلني   وجنولو يا وشراي  األسروالشرة     «e-Cards»وجنولو يا وشراي  الو"اياا الذ ي  شرة    شرة   على صدط، صرا في ذلر 

 ووا د الشرررة   في األسررروا  المي وعر  ص المنري  لوةسررريا  ال"ةيا  في ور يد  يجل  الخ"  إعاتط سررراهرت  . لصناًء على ذلر، «e-nable»ناص  لخدماا المع يد 

 .الجديدط  شة   مدت   في الووتص  م ا ن"اليوعظي  الرةتلت اضيجاصي م   «إي فاينانس»ورجي   ل ذلر 

 

لهو ما ،  المحس  الرلحوي صرؤشةاا األتاء الرالي لالمشايلي للشة  وزام  مع    «إي فاينانس»أصةزوه  الذي  لالمنظيري لأارا  سرةصان أن المحول ا سرمةاويجي 

صررافي الةص  صرعدل لاتوفاي ،  2021صمى النلررأل األلل م  عام   2018عام منذ النلررأل األلل م   % 37ينعجس في نرو اضيةاتاا صرعدل نرو سررنوي مة ب  

% صن اي  يونيو 30.5ليولغ   2018% خالل النلرررأل األلل م  عام 16.8، فيرا اتوفع هامش صرررافي الةص  م  % خالل نفس الفمةط68نرو سرررنوي مة ب يدت  

النجاح الذي صققمه الشرة   ية ع  لت اضيجاصي لونري  مؤشرةاا الةصحي  خالل السرنواا األخيةط. لألار  أن ليوةه  ذلر يدتط الشرة   على وعظي  الرةت  .2021

صعد عام، إلى   اعامً أصةزا معد ا نرو يياسري  المي لالرلرةي ،  الحجومي  الرعامالا الرالي  الةيري  للدفع لالمحلري  اضلجمةلني للرال  ق"اي  صأعرال ا نرو إلى 

زياتط المنوي لوعظي  ص، لأن األتاء الرالي الرمريز يعد شرر اتط على سررالم  المو ه ا سررمةاويجي للشررة    الق"اعاا المشررايلي  الجديدطصنرو الةط  انب وسررةيع لوي

أن اضتاتط شرررديدط  لواصع ذاا القير  الروررراف .لالحلول  الرةتلت اضيجاصي لحزم  الرنلررراا المشرررايلي  لالحلول الرقدم  م  خالل وعزيزها صالرزيد م  الخدماا  

عدت الرعامالا  الرسرمحق  ووعًا لالةسروم   سردات النرو م  خالل المحول إلى نظاملرواصرل     الرة ز الرالي للشرة   لو يئم ا صالظةل  الرناسرو  يالحةص على وحسر 

ليدتو ا على وحقيا نما غ مشرةف  خالل   «إي فاينانس»خماًما أعة  سرةصان ع  ثقمه في يوط الرة ز الرالي لالمشرايلي لرجروع  ل  الرنفذط صد ً ع  العقوت الااصم .

 .الرساهرون لالرسمارةلنإياها  ريع األحةا  ذاا العالي  صرا في ذلر الساتط منح ا الرةصل  الرقول  ومويجاً للاق  الاالي  المي 
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 أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا اإلعالن. أو جنوب أفريقيا، اليابان، 

 لالستعالم والتواصل

 
  لالستثمارات المالية والرقمية  إي فاينانس

 محروت صسني 

 المخ"يط ا سمةاويجيل  لا سماراتق"اي المنفيذي لة يس ال 

 

 مل"فى القليوصي 

 ت يس ي"اي ا سمارات ب  نا

ir@efinance.com.eg 
 efinance.com.eg 

 

 

 األهلي فاروس  ابيتالسي آي  رينيسانس  ابيتال 

 عرةل هالل 

ahelal@rencap.com 

 عاتل عوال 

adel.abbas@cicapital.com 

 أصرد صيدت 

+ 20 100 0052077 

ahmed.heider@alahlypharos.com 

   

 سايرون أيةت 

saird@rencap.com 

 ملر او 

malak.dow@cicapital.com 

 محس  أصو النوت 

+20 122 3187823 

mohsen.abouelnour@alahlypharos.com 

   

 عرة  عفة 

ogaafar@rencap.com 

  ةي  سيأل 

karim.seif@cicapital.com 

 تاوان  محروت

mahmoud.radwan@alahlypharos.com 

   

 عرة صج  

omar.hakam@cicapital.com 

 عاران  أصرد

ahmed.osman@alahlypharos.com 

   

   أي  ابيتالإ

 إي ا  سويل 

2160119 122+ 20  

iswellem@nicapital.com.eg 

 

 لالستثمارات المالية والرقمية«  إي فاينانسنبذة عن ملموعة »

الرالي  الةيري ، لو  وجليأل الشرة   في  شرة   ملرةي  ممخلرلر  في و"وية لإتاتط الوني  المجنولو ي  للرعامالا   2005عام « إي فاينانس»مجروع   وأسرسرت 

عاًما في الموسرع صأعرال ا لما"ي   16عوة مسريةو ا الررمدط أل اة م   «  إي فاينانس»لنجحت    ،ذلر الويت صوناء لوشراي  لإتاتط الشروج  الرالي  للحجوم  الرلرةي 

أصرروحت وورر  وحت مظلم ا مجروع  م  الشررة اا الماصع  المي وا"ي أنشرر"م ا  ريع األسرروا  الةيري  في ملررة مع ونري  صاي  الخدماا لالحلول الرقدم  صمى 

صرةلن  هيجل ا المنظيري صيث يمي  اسرررم دا  عدط أسررروا  م  خالل  «إي فاينانس»لونفةت   .صالسرررو  الرلرررةي  اف  أت ان منظوم  الرعامالا الرالي  الةيري 

الروررراف  في سرررو  الرعامالا الرالي  الةيري .  را أن ال يج  المنظيري الجديد أواح للشرررة   وةسررريا    شرررة او ا الماصع  لصالمالي وعزيز يدتو ا على وعظي  القير 

 ووا دها الرواشة لونري  صلم ا السويي  في  ريع الشةا   لالق"اعاا السويي  المي وشرل ا منظوم  الرعامالا الةيري  في ملة.

 

الةيري  الدفع  ممجامل  م  صلول  صاي  موفية ص   م، صيث وخللرجروع   في مقدم  الشرة اا الماصع «  إي فاينانس  الرالي وشراي  الرنشر ا وجنولو يا  » لوأوي شرة  

لالج   لوعموة الشررة   الرقدم الحلررةي لخدماا الدفع لالمحلرري  اضلجمةلني للررال  الحجوم  الرلررةي     ،الرلررةي   لحجوم لالرالي     الشرروجضتاتط لوشرراي  

  ( GPCC)مة ز الدفع لالمحلري  اضلجمةلني ل (TSA)صسرا  الخزان  الروصد  إتاتط صرا في ذلر خلر  صمشراي  الشروج  الرالي  للحجوم  الرلرةي  الوصيدط الرة

الرردفوعراا الةيرير  ق"راي  مردخالً ل  »خرال «شررررة ر  خرال  لخردمراا الرردفوعراا  لاوخرذا الرجروعر  م   (.  GFMISتاتط الررالير  الحجومير  )اضلنظرام معلومراا  

شررة     صررعيدعلى  ل  ل ر وت العرالء.الدفع صمشرراي  منلرر  تيري  تا دط لمنفيذ معامالا الدفع لالمحلرري  صي  الشررة اا لمقدمي خدماا الشررة    صيث وخم  

https://www.efinance.com.eg/
mailto:ahelal@rencap.com
mailto:adel.abbas@cicapital.com
mailto:ahmed.heider@alahlypharos.com
mailto:saird@rencap.com
mailto:malak.dow@cicapital.com
mailto:ogaafar@rencap.com
mailto:karim.seif@cicapital.com
mailto:mahmoud.radwan@alahlypharos.com
mailto:iswellem@nicapital.com.eg
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 بيان إخباري

ال يجوز توزيع أو نشر هذا اإلعالن في الواليات المتحدة األمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو  

 أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا اإلعالن. أو جنوب أفريقيا، اليابان، 

أصدو ما لصررلت إليه وجنولو يا إتاتط ، يامت الرجروع  صوررا اسررماراتاا  ويةط لموييأل  ««e-Cards  وحت مظل  شررة    وجنولو يا وشرراي  الو"اياا الذ ي 

خ"  ممجامل   سرمحداو ارر   إنماج لوشراي  الو"اياا الذ ي  في ملرة  الموسرع صقدتاو ا في صاضاراف  إلى   (e-KYC)إلجمةلنيًا  وي  الالوياناا لصلول وعةيأل  

 وجنولو يرا وشرررراير  األسرررروا  اضلجمةلنير   لم    ر  أخة،، وقوم شررررة ر   .  الرذ ير  في ملررررة  الو"رايراا  لحراملي   المقنير  لالةيرير حلول  م  المجروعر   لوقردي   

e-aswaaq Misr»»   أ اة للةصط صي   اف  أحةا  منظوم  المجاتط اضلجمةلني  صالةيري  األسروا   صم"وية منلراا ممجامل  للمجاتط اضلجمةلني  لإتاتط لوشراي

 «e-nable»إي نراصر  لخردمراا المع يرد شررررة ر   صمرأسرررريس لإحال   « خردمراو را إي فراينرانسعاللط على ذلرر، عززا »الق"راعراا ا يملرررراتير  صيوير  في ملررررة.  

لإلى  انب شرة او ا الماصع ، صةصرت الرجروع  على ا سرمارات صعدط شرة اا مريزط صقدتو ا على  .لالخاتجفي ملرة  للعرالء مع يد  الرمخلرلر  في خدماا ال

وشراي  الرقدم  مع وحسري  مؤشرةاا الجفاءط المشرايلي  صالعديد م  ال يئاا لاأل  زط الحجومي ، ليشرر  ذلر على سروي  الراال شرة   وجنولو يا الخدماا وعزيز  

الرمخلرلر  في اضلجمةلني   لر  في تيرن  لووصيد الرنظوم  الورةيوي  في ملرة، لالشرة   الرلرةي  لمجنولو يا المجاتط الرمخلر  ««e-taxالحلول الورةيوي   

للخدماا المجنولو ي  الحجومي ، لشرة   تلما ملرة للردفوعاا، لالشرة   العالري  لالسرمشراتاا   ««E-serveميجن   ريع معامالا الجراتك في ملرة، لشرة    

ضتاتط لوشراي  الخدماا المجنولو ي  لرنظوم  المأمي  اللرحي   2021المي وأسرسرت خالل سرومروة   «e-health»، إاراف  إلى شرة    ««ACISلنظ  الرعلوماا  

 .الشام  لالخدماا الةيري  الرمخلل  لق"اي المأمي  اللحي لي"اي الةعاي  اللحي  على مسمو، الجر وتي 

 

 ذلتها لالوني  المجنولو ي  المي أسررسررم ا الرجروع  صجانب  فاءط « انسإي فاين»لرجروع    دية صالذ ة أن ونوي األنشرر"  المي ومخلرر  ص ا الشررة اا الماصع   

أوراصرت للرجروعر  حرايراا هرا لر  لمنفيرذ أ وة عردت م     ،الرردفوعراا الةيرير   ي"رايصرم"لوراا لوو  راا  تتايم را العريقر   ل رذلرر  الررمردط في مجرال الرعرامالا الةيرير   

منفيذ ملياتاا الرعامالا صي  ال يئاا الحجومي  لالشررررة اا  لم  نوع ا  األما     هيصني  وجنولو ي  فةيدط  .  را أن الرجروع  ورملر الرعامالا الةيري  في ملررررة

م  أ   ونري   لشررة او ا الماصع   المجنولو ي   شرروجاا الوني   اسررمارات على « إي فاينانس»وعجأل  صج  سرر ول  لفاعلي .  را لمقدمي الخدماا صمى  ر وت العرالء 

الرةتلت اضيجاصي ألنشر"م ا صجريع أت ان  وعظي  الرحافظاا الرلرةي  للجريع  صلررم ا المشرايلي   نشرة  أواح ل ا الردفوعاا الةيري  لهو ما  صق"ايووا دها الرواشرة  

 . في ملة نقديالغية يملات ا المحول إلى في وةسيا يياتو ا لرسيةط « إي فاينانس»نجحت لصالمالي منظوم  الردفوعاا الةيري ،  

 

في وعظي  ا سرمفاتط م  مقوماا النرو المي يحظى ص ا السرو  الرلرةي لاضيوال الرمزايد على الخدماا الةيري  «  إي فاينانس»اسرمةاويجي   لفي هذا اضحات ومولوت 

لحجوماا لالشررة اا  لمرجي  اا رلرررر  خلرريلررً اللجمةلني  اضرنلرراا القنواا لالووفية م  خالل اسررمحداو للذلر   ،المي شرر دا نرًوا يويًا منذ نشررأط الشررة  

وسرا ط الرمريزط صسر ول  ا سرمخدام.  الع  حةيا العديد م   الرعامالا الرالي  الةيري  سرواء معامالا الدفع أل المحلري   ونفيذ  اف  م   لاألفةات لمقدمي الخدماا 

انمشرات فيةلل    م  أ   اسرميعا  النرو الر"ةت صق"اي الرعامالا الةيري  في ملرة لالعال  على خلفي   ليد ت زا الشرة   على وةسريا حاياو ا ليدتاو ا المشرايلي

لخاصر  مع زياتط ا همرام صالمجنولو يا األلاراي السرويي  الرواوي  على السراصمي  الرحلي  لالدللي  سرمفاتط م  لمعظي  ا «  إي فاينانس»،  را وسرعى 19  – وفيد 

وعمزم مواصرل  تع    وت الدلل  لمحقيا « إي فاينانس»مجروع   ، علرا صأن ونفذها الشرة اا الماصع الةيري  المي الرعامالا ظي  يير  خدماا الةيري ، م  أ   وع

الرومجةط جمةلني  ل« ع  حةيا وعظي  ا سرمفاتط م  الحلول الةيري  لالرنلراا اض2030»تؤي  ملرة المحول الةيري ارر  اسرمةاويجي   الشررول الرالي لأهدا   

 المي ونفةت صموفيةها.

 

 أبرز المقومات االستثمارية
 

 ازاهار سوق الم فوعات الرقمية عالميًا

الموسرعاا ، لهو ما أثرة ع   السرنواا األخيةطخالل في اروء النرو الرلحوي ألنشر"  المجاتط اضلجمةلني  األسروا  العالري  صزم  م  المحو ا الجذتي  شر دا 

نرو صرعدل الرعامالا غية النقدي   اتوفعت صول العال ، ل  سريرا في أسروا  الشرة  األلسرط لشررال أفةيقيا صيث   الردفوعاا اضلجمةلني  لالةيري الر"ةتط صسرو  

المقديةاا أن أسوا  الشة  األلسط لأفةيقيا  وشية   را   .% في الرموسط على الرسمو، العالري14مقاص     2019صمى    2017% خالل الفمةط م   17سنوي مة ب 

لم   انب  خة يرا  ا نمشررات  % على مسررمو، العال  خالل نفس الفمةط.11مقاص    2022ل  2020لرعامالا غية النقدي  صي  عامي ل% 13سررمسررج  نرًوا صرعدل 

٪ عام 53م  ال واوأل الذ ي  على مسرررمو، العال  انمشرررات معدل يفز    السرررةيع لل واوأل الذ ي  أصد العوام  الة يسررري  الداعر  ألسررروا  الردفوعاا الةيري ، صيث

. ليمزام  ذلر مع ال"فةط 2022% صحلول عام 82لوزتات إلى   2021% خالل عام 80، لم  الرمويع أن ولر  ولر النسرو  إلى  2020صمى عام  ٪ 76إلى   2015

أن وةوفع صنسرررو   مع المويع ص% 29ث صققت الرويعاا اضلجمةلني  نرًوا صرعدل سرررنوي صي ،19-الرلحوي  صأنشررر"  المجاتط اضلجمةلني  خالل أزم  فيةلل  وفيد

لم   انب  خة صققت أنشرر"  الردفوعاا الةيري  اتوفاعاا أخة، صفورر  الموسررع في انمشررات لووني و"ويقاا   .2022ل  2021% صي  عامي  11إاررافي  يدتها  

الردفوعاا  إ رالي الرحافظ الةيري  م  ا  الرمويع اسررمرةات  خالل السررنواا القاتم  علًرا صأن صلرر  الرحافظ الةيري  لخاصرر  في األسرروا  الناشررئ ، لهو ا وج
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 بيان إخباري

ال يجوز توزيع أو نشر هذا اإلعالن في الواليات المتحدة األمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو  

 أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا اإلعالن. أو جنوب أفريقيا، اليابان، 

% عوة ينواا المجراتط 52% إلى  45أن وةوفع م   ل،  2024ل  2020% صي  عرامي  33% إلى  26م  الرمويع أن وةوفع م     (POS)عوة نقراح الويع  العرالرير   

  2خالل نفس الفمةط. اضلجمةلني 

 

 سرعة انتكار المحمول ت عم وتيرة التحول الرقمي ومعها  ادصالاات التكريعية والكتلة السكانية الكابة 

أصةزها المة يو  السرجاني  الفةيدط صيث الالو  للشروا  يقع ارر   صرقوماا نرو ها ل  في السرو  الرلرةي، ل( fin-techالرالي  )الخدماا صرناع  وجنولو يا ونفةت 

. ل  يخفى على الرماصع الجيد أن السررو  الرلررةي ينفةت صقاعدط اسررم ال ي  هي في ملررة المحول الةيريونفيذ أ ندط  وجا   لالحاسررر  رلروسرر   لمع ا الخ"واا ال

   انب عاًما. لم  39% م  الرواحني  الرلرةيي  ه  تلن سر  73مليون نسرر  علًرا صأن   100األ وة لاألسرةي نرًوا في الرن"ق ، صيث وجالز المعدات السرجاني 

،  2020% خالل عام 55إلى   2015% فقط عام  25 خة وشر د ملرة سرةع  انمشرات ال واوأل الذ ي  صرعد ا ها ل ، صيث اتوفع معدل انمشرات ال واوأل الذ ي  م   

مليون  54نحو نمةنت  ، صينرا يولغ عدت مسررمخدمي خدماا اض2022% صحلول عام  66إلى لولرر    2021% خالل عام 61إلى وةوفع ولر النسررو   لم  الرمويع أن 

مليون    9ل  (mobile broadband)مليون مسررمخدم لتنمةنت الرحرول   46ليشررر  صوالي   2020ل  2016% صي  عامي 14مسررمخدم، لهو نرو سررنوي مة ب  

في   2020ل  2016% صي  عرامي 15. لم   رانرب  خة، صققرت الو"رايراا الرذ ير  نرًوا صرعردل سررررنوي مة رب (fixed broadband)  مسررررمخردم لتنمةنرت الرنزلي

وعموة ملرة سرويًا غية لفي سريا  مملر ،  2020.3عام صمى مليون ص"اي   45الرمدالل  الذ ي  الو"اياا الق"اي صيث صلغ عدت ص ذا  اروء ا توفاعاا الرمواصرل  

انمشرات شروجاا  رحدلتي  صصيث   وزال وا"ي  الق"اي الرلرةفي تلن مموسرط الرعد ا العالري  ملرحوصًا  ،  (fin-tech)  الرالي  الخدماامسرما  لق"اي وجنولو يا 

% فقط يسررمخدمون صلول الدفع لوحوي  األموال صالرحرول صينرا 2% فقط م  الرلررةيي  يسررمخدمون ينواا المجاتط اضلجمةلني  ل3،  را أن  (POSنقاح الويع )

صرا يسررر   في ملررة  األحة المشررةيعي   لفي مقاص  ذلر حةأا وحديااا  وهةي  على  4.م  الرلررةيي  يحلررلون على أ وته  خاتج القنواا الةسررري % 90

يري  صيث ت زا الحجوم  الرلرةي  خالل السرنواا األخيةط على ووني لإحال  مجروع  م  الرواتتاا الة  ،صمعزيز النظام الرؤسرسري لق"اي الردفوعاا الةيري 

الداعر  للنرو ا يملراتي، الرمجامل  يمرمع السرو  الرلرةي صرجروع  م  الرع"ياا  صالمالي لمواصرل  إارفاء ال"اصع الرؤسرسري على سرو  الردفوعاا الةيري . مع  

ة ا يملراتاا في من"ق  الشرة   المي أعلن ا صرندل  النقد الدللي صخلروص ا يملرات الرلرةي، الذي يعد أصد أ و الرسرمقولي انعجس في وويعاا النرو لهو ما 

% 5.2أن يةوفع إلى   را يمويع    2020/21% خالل عام 2.8معدل يلر  إلى  ، صيث وشرية المويعاا أن ا يملرات الرلرةي سريحقا نرًوا األلسرط لشررال إفةيقيا

 2021/22.5خالل العام 

 

 واا ة لخ مة وتنفيذ المعامالت المالية الرقمية بكافة أنواعهاشرا ة اصرية مع الحكومة المصرية لتطبيق أجن ة التحول الرقمي، ومحطة 

على اسرمحداو لوقدي  صاي  ممجامل  م  خدماا لصلول الرعامالا الةيري  للدفع لالمحلري  اضلجمةلني صرجانم ا ا سرمةاويجي  ليدتو ا الفةيدط  «إي فاينانس»ونفةت 

لوعمرد الرجروع  صشرج    الرحافظاا الرلرةي . ريع  الذي وحظى صه في نمشرات الواسرع  ا فورالً ع   في هذا الرجال،  الشرةير الحلرةي للحجوم  الرلرةي  لهي 

المي ومجون من ا صني  الرعامالا الرالي  الةيري  صأ رل ا، صيث وقدم الشررة   صاي  ممجامل  م   إتاتط مجروع  ممةاص"  م  الوصداا المشررايلي   و"وية لت يسرري على 

صرا في ذلر ونفيذ لوسررروي  الرعامالا الرالي  عوة مة ز الدفع لالمحلررري  اضلجمةلني للحجوم  ، الرالي لاضتاتط الرمجامل  للشررروجاا خدماا الم"وية لالمشررراي   

  (B2C)ل (B2B)ل (G2C)ل  (G2B)ل (G2G)مسروي  لونفيذ مخملأل الرعامالا الرالي  صي  ال يئاا لاأل  زط الحجومي  لي"اي األعرال لالجر وت  لالرلرةي  

صوايع لذلرر  ، 2020خالل عرام  وةليون  نيره   2.1مليون معراملر  مرالير  صجومير  صقيرر  إ ررالير    500لفي هرذا اضحرات يرامرت الشررررة ر  صمنفيرذ أ اة م     .(B2B2C)ل

علًرا صأن الشة   وقوم صدلت الو ي  الحلةي لرعامالا المحلي   نيه للردفوعاا الةيري  الحجومي ،  وةليون 1.4 نيه لرعامالا المحلي  الةيري ل مليات  700

األنشر"  لالخدماا المي ولرب   الةسروم الجرة ي  لالورةا ب لالمأمي  اللرحي لالنق  لالمأمي  ا  مراعي لغيةها م وشرر  ممعدتط الخاصر  صخدماا صجومي  

مدفوعاا  الرردفوعاا الحجومير  صررا في ذلر رعرامالا ممجراملر  ل صلوً    2018يدمت الرجروع  منرذ عام  موراشررررةط في الروازن  العرام  للردلل . لعلى الجرانب ا خة،  

ييرم ا  صلاتمدفوعاا وسررروي    إلى  انب ،مليون مسرررمفيد  5.7لنحو أخة، مدفوعاا  ل عام  مليون مويأل  4.8  أ وتلالدع  لمدفوعاا الروتتي   لالرعاشررراا 

الذي وسمخدمه  (GFMIS)نظام معلوماا اضتاتط الرالي  للحجوم  الرلةي   الرجروع  صمشاي    را وعمز  .  للموتيداا الحجومي  مليات  نيه ملةي  330اض رالي   

الة يسرري    صاعموات  الرنلرر   (TSA) را وقوم صمشرراي  نظام الخزان  الروصد   ،لجمةلني  للحظي لزاتط الرالي  ضعدات لمةايو  ونفيذ الروازن  العام  للدلل  ص"ةيق  إ

لد، الونر الرة زي الرلرةي.  را وقوم لصداا الرجروع  صمشراي  منظوم    طموصد  ااألأل     صجومي  وحت صسراص  61لجريع الحسراصاا الرلرةفي  أل اة م  

ا صمشرراي   لحلررة الحيازاا الزتاعي  لوخ"يط الرحاصرري  لصررة  األسررردط  أ ةينت  لوزاتط الزتاع  لهي منظوم  موصدط . لوقوم لصداا الرجروع  أيوررً

 
2 Global Payments Report 2021, World Payments Report 2020 and Euromonitor   
3Findex, World Bank and Euromonitor. Data as of October 2020    
4 Findex, Euromonitor and World Bank. Data as of 2017 
5 IMF, Euromonitor, CBE, and Bloomberg  
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 بيان إخباري

ال يجوز توزيع أو نشر هذا اإلعالن في الواليات المتحدة األمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو  

 أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا اإلعالن. أو جنوب أفريقيا، اليابان، 

    منفذ ليسررمفيد أ اة  4  شرروج  الحراي  ا  مراعي  المي وورر  أ اة م  إي فاينانسودية   را  الرنظوم  اضلجمةلني  لموزيع الروات الومةللي  الحجومي .  لإتاتط 

 م  خدم  وقدي  الردفوعاا المي ووفةها.ماليي  شخ    3م  

 

 

 نموذج أعمال متكامل ويغطي جميع أر ا  منظومة المعامالت الرقمية لل فع والتحصيل ادلكتروني

في  لجمةلنيصموني لو"ويا نروذج أعرال ممجام  لمجون صرااص  مح"  لاصدط لجريع عناصررة منظوم  الرعامالا الةيري  للدفع لالمحلرري  اض «إي فاينانس»ومريز 

فإلى  انب منظوم  وجنولو يا الخدماا الرالي ، وورر  الرجروع  عدط شررة اا واصع  ومخلرر     من ا في مجال محدت لوررران يدتط الرجروع  على .  ملررة

شررة   خال  لخدماا الردفوعاا الةيري   «إي فاينانس»المنوي صأعرال ا لما"ي  أت ان منظوم  الرعامالا الةيري . لوشررر  شرروج  الشررة اا الماصع  وحت مظل   

م  خالل نظام مة زي   العرالءل ر وت  الدفع مشراي  منلر  تيري  تا دط لمنفيذ معامالا الدفع لالمحلري  صي  الشرة اا لمقدمي خدماا صملر   خالر «خال »

إلى  انب ينواا الخدم  اضلجمةلني  ما   (POS)نق"  صيع ألأل    326لأ اة م   م  مقدمي الخدم    13شررروج  ووررر   عوة  لمجريع الفواوية لونفيذ معامالا الدفع 

 (B2C).  را وة ز الرجروع  على وجايأل نشرررراح ا في مجال الرعامالا الرالي  صي  مقدمي الخدماا لالجر وت  و"ويا الرحرول لالوواص  اضلجمةلني  للردفوعاا

الخدماا الةيري  لحلول فورررالً ع  وقدي   أل المحويالا الونجي    ،محافظ الرحرولأل   ،صالو"ايااأل  ،نقداً عوة منظومم ا الخاصررر  لمنفيذ الرعامالا الرالي  سرررواء 

اضلجمةلنير  رنلرررراا  اللالرعرامالا الةيرير   منظومر    ردية صرالرذ ة أن  .  (white-label applications)الردفع الرمجراملر  لم  صين را و"ويقراا العالمر  الويورررراء  

لالمي وخم  ص را شررررة ر     (KYC)  وعةيأل هوير  العرالءنظ   م  الحلول الرذ ير  ضتاتط الويرانراا لوردعر را صزمر  ممجراملر      إي فراينرانس صرجروعر   الجرراهيةير   

صيث ، إلى  انب وواسرعاو ا في أسروا  أفةيقيا في ملرةالذ ي  لو"اياا ممخلرلر  في إصردات اأ وة شرة   لهي  « e-Cards»وجنولو يا وشراي  الو"اياا الذ ي  

ؤسرسراا الرلرةفي  ومولى الشرة   إصردات لإتاتط لوشراي  صلول الو"اياا الذ ي  صاضاراف  إلى ووفية مجروع  ممنوع  م  و"ويقاا الحلول الذ ي  الرمجامل  للر

لفي مجرال المجراتط .  في الويرت الةاه   يوميًراذ ير   ألأل ص"راير     200لرررر  إلى  وعلرًرا صرأن القردتط اضنمرا ير  للشررررة ر     ،لغية الررالير  في الق"راعي  العرام لالخراص

وجنولو يرررررا وشرررررراي  منلرررررراا المجررررراتط الرمخلرلر  في   «e-aswaaq Misr»شرة   وجنولو يا وشراي  األسروا  اضلجمةلني  اضلجمةلني  ورملر الرجروع   

للمعزيز ا سمفاتط م   .  في الويت الةاه  ألأل وا ة  300لالمجررراتط لالسياص  فررري ملرررة لوو  أ اة م   اضلجمةلنيررر  لخدمررر  ي"اعررراا الزتاعررر  لاللناعررر  

للعديد م  األحةا  في السو   خدماا ذاا يير  الرواف   صاي  إاافي  م  الحلول لالموفية  ص«  إي فاينانسمجروع  »لونوي نروذج أعرال ا، وقوم  الواسع  هاانمشات

م  خالل على مدات السرراع   الرموفةطلعرلياا المشررايلي  لخدماا مة ز ا ولررال الفني لدع  لالصي  خدماا الحوسررو  السررحاصي  لحلول ولر اوي ن، لومالرلررةي

 .«e-nable»شة   إي ناص  لخدماا المع يد 

 

  الرقميةالمعامالت المالية  بر في قطاع هامش ربح هو األ  أثمر عننمو قوي وأااء مالي متميز 

صلات لالمشرايلي صيث  رالي التاء  يوط األعلى وقدًما ملحوياً خالل السرنواا الاالو الرااري ، لينعجس ذلر « لالسرماراتاا الةيري  لالرالي   إي فاينانس»أصةزا  

الج وت الرمواصررل  المي ، لذلر في ارروء ٪30صرعدل نرو سررنوي مة ب    2018مليون  نيه خالل عام   733مقاص    2020مليات  نيه خالل عام   1.2اضيةاتاا  

الحجومي  نفسررر ا، فورررالً ع  زياتط اعمرات تيرن  الرعامالا الرالي  ةيري صرا في ذلر العرلياا اليملرررات لاللمحول نحو المعجي  صعرلي  اووذل ا الدلل  الرلرررةي  

ليد يامت الشررة    .  2021مليون  نيه خالل النلررأل األلل م  عام    904ات  ، علًرا صأن إيةاتاا الرجروع  صلالشررة اا لالرسررم لجي  على ينواا الدفع الةيري 

انعجس صلروتط إيجاصي  على مجر  ما ، لهو نظام سردات الةسروم الرسرمحق  ووعًا لعدت الرعامالا الرنفذط صد ً ع  العقوت الااصم صمعدي  نروذج اضيةاتاا للمحول إلى 

ا ب لالفوا د لاضهالك لا سررم الك.  را سرراهرت وداصية وةشرريد الرلررةلفاا في وعزيز الرةتلت اضيجاصي لنرو الةص  ل ذلر األتصاح المشررايلي  يو  خلرر  الوررة

%  ررا 35نرو سررررنوي مة رب  صرعردل   2018مليون  نيره خالل عرام   262مقراصر    2020مليون  نيره خالل عرام   465الرجروعر  صيرث صلارت األتصراح المشررررايلير   

  مليون  نيه  379فيرا صلات األتصاح المشرررايلي   ،  2018% خالل عام 36% مقاص  38نقاح مئوي  ليسرررج    2شرررايلي  صوايع  لصررراصب ذلر نرو هامش األتصاح الم

مليون  نيه    352وورراعأل صررافي الةص  ليسررج  % خالل نفس الفمةط. لم      أخة،  42لصلغ هامش األتصاح المشررايلي     2021خالل النلررأل األلل م  عام  

  .2018% خالل عام 24مقاص     2020% عام  29هامش صافي الةص  صوايع خرس نقاح ليولغ  ، لاتوفع أيًوا  2018مليون  نيه عام    176مقاص     2020خالل عام  

 % خالل نفس الفمةط.30.5مليون  نيه ليسج  هامش صافي الةص   276عام الجاتي، صققت الشة   صافي أتصاح يدتها  أش ة م  ال 6لخالل ألل 

 

 الكفاءة والخبرة فريق إااري على أعلى مستوى من 

ورر  نخو  م  أصررحا  ي، صيث نشررأو انجاصاا لإنجازاا الشررة   منذ سرراسرري  لأت يزط  صالفع  ونفةت الرجروع  صفةيا إتاتي يحظى صخوةاا مموررافةط لهو  

عاًما سرواء في مؤسرسراا   280وةصو على صسرنواا خوةط إ رالي   الق"اعاا الرالي  لالحجومي  لا ولرا ا لوجنولو يا الرعلوماا في ملرة صالخوةاا لالجفاءاا 

ألتاسررجوم ويلجوم القاصورر  للا وحات العةصي للرقال ا صجومي  ما  لزاتط الرالي  لملررلح  الجراتك، أل في مؤسررسرراا الق"اي الخاص الةا دط ما  ألتاوير 
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ال يجوز توزيع أو نشر هذا اإلعالن في الواليات المتحدة األمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو  

 أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا اإلعالن. أو جنوب أفريقيا، اليابان، 

 ااصخوةفةيا اضتاتط المنفيذي   ، إذ يحظى طرريزال   يتاتووافة الخوةاا اضوجني الشررة اا الماصع  ثرات  را ملررة لالونر األهلي الرمحد، لصنر ملررة.    لألتانغ

الرجروع  مجاسرب وشرايلي  لأنجزا  وتط الفةيا اضتاتي صققت ي  تا دط. لصفور   الرناصرب القياتي  في شرة اا ملرةأصرحا  العديد م  ص را يذخة لاسرع   

المجيأل مع وو  اا السرو  الناشرئ  صمى أصروحت شرة   تا دط في مجال سرةع   أهداف ا ا سرمةاويجي ،  را أت، أسرلو  اضتاتط الفعال الذي وموعه الرجروع  إلى 

للنرو لالموسرع صرا يحقا  الفةص الرريزط وة ز على تتاسر  لوقيي    «إي فاينانس»لوجدت اضشراتط إلى أن إتاتط ( في ملرة.  fin-techالرالي  )الخدماا وجنولو يا 

 ل ريع األحةا  ذاا العالي .لرساهري   أيلى مةتلت إيجاصي لمسمدام ل

 

 الكر ةاستراتيلية نمو واضحة المعالم محورها التكامل بين األنكطة الرييسية وتعزيز التنوع بأعمال 

ت يسررري  لمرجين ا م  ا سرررمفاتط م  الرقوماا المنافسررري  المي ونفةت ص ا لمنري  اضيةاتاا لوعظي  اسرررمةاويجي  نرو وةوجز على أتصع  محالت   «إي فاينانس»ومونى  

 :لذلر على النحو المالي الةصحي  ل ذلر وةسيا الولر  المجاتي  ألنش"  الرجروع 

الة يسي  وة يًزا على الق"اعاا  لخدماا  محديث نظ  وقدي  ارم"وتط لالحلول  لإحال  لونري  الرزيد م  العلى اصمجات   «فاينانسإي  »وعجأل  الحلول الرقمية: (1)

 . ممزايدًا خالل الرةصل  الرقول إيواً  سمش د المي الذ ي  لخدماا النق  اضلجمةلني  الوواصاا لاألنش"  ذاا مقوماا النرو الجذاص  لم  صين ا صلول 

أحةا  منظوم  الدفع لورجي  الرمعاملي  م  أتاء لونفيذ الرعامالا  لةصط صي  لها ل  فةصررر  صمقدي    «إي فاينانس»نروذج أعرال   ينفةت: الرقميةمنصرررات  لا (2)

نقاح الويع لاللرةا   لرا يناا منلر   على تتاسر  فةص ا سرمحواذ الجذاص  الحالي  عوة   منظومم الوسرعى الشرة   للموسرع صن"ا  صسر ول . الرالي  تيريًا 

لمنلرررر  إلجمةلني  أخة، ألنشرررر"   (B2C) لدفع الةيري للشررررة اا لالعرالءلمنلرررر  أخة، لخدماا الردفوعاا اضلجمةلني  للونوك، أخة، لا لي، ل

 .مزلتط صأصدو األتلاا الةيري لخدماا المروي  إلى  انب منظوم  إتاتط فا ق  الجوتط ل

الةيري  المي وقدم ا م  خالل ونفيذ الموسررعاا الرخ""  صإارراف  لرنلرراا لالحلول الرةتلت اضيجاصي ل وعظي  إلى «إي فاينانس»و د   الخ مات الرقمية: (3)

 ديدط م  أ   اسررمحداو يدتاا إارراف  الخدماا الحالي ، وعر  الشررة   على لوحديث  صاضارراف  إلى و"وية  ل. الرزيد م  الخدماا ذاا القير  الرورراف 

 .الرمقدم  اسمواف  الويانااوشر  وحلي  الوياناا لخدماا األم  السيوةاني لخدماا اصمجاتي   خدماالإحال   

المي ولوي  ال"فةاا ا صمجراتير  الر"ةتط لم"وية الرنمجراا لالخردمراا الجرديردط  سررررمفراتط م   الرجروعر  إلى وعظي  ا وسررررعى  المراليرة:  الخر مرات  تكنولوجيرا   (4)

هذا اضحات وم"لع الشررررة   في لمع ووييأل فةص النرو ال ا ل  غية الرسررررمال  صق"اي وجنولو يا الخدماا الرالي  في ملررررة. لعرالء الحالي  لصميا اا  ا 

صةنامغ مسةي أعرال الرنفذط على منظومم ا المشايلي  م  خالل إنشاء  الرعامالاصسب عدت لصج    اضيةاتاامعظي  ا سمفاتط م  المحول إلى نظام وسجي   ل

  .لدع  الشة اا الناشئ  المي وحظى صرقوماا نرو  ذاص  في ي"اي الخدماا الرالي 

 

 المؤشرات المالية والتكغيلية
 

 «لالستثمارات المالية والرقمية إي فاينانس»يوضح الل ول أاناه أبرز المؤشرات المالية لملموعة 

 

 قايمة ال خل 

 المؤشرات الرييسية
2018 

 مليون   

2019 

 مليون   

2020 

 مليون   

2018 -2020 

 معدل نرو سنوي مة ب 

 2021أشهر  6

    مليون

 904 %30 1,232 984 733 اإليرادات 

 457 %34 613 463 343 الربح مجمل 

 % 51 نقطة مئوية  3+ %50 %47 %47 هامش مجمل الربح 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  
 والفوائد واإلهالك واالستهالك 

262 341 465 35% 379 

 % 42 نقطة مئوية  2 3+ %38 %35 %36 هامش األرباح التشغيلية 

 276 %41 352 271 176 صافي الربح 

 % 30.5 نقطة مئوية  5+ %29 %27 %24 صافي الربح هامش 
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Important Notice 

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be 

placed by any person for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy, fairness or completeness.  

The announcement is for informational purposes only and does not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of any offer to buy securities 

in Egypt, the United States, Australia, Canada, Japan, South Africa or any other jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. The 

distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information 

referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute 

a violation of the securities laws of any such jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. 

Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or 

sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities 

Act and other applicable securities laws. No public offering of securities has been or will be made in the United States. Subject to certain exceptions, 

the securities referred to herein may not be offered or sold in Australia, Canada, Japan, South Africa, or for the account or benefit of, any national, 

resident or citizen of Australia, Canada, Japan or South Africa. Copies of this announcement are not being, and should not be, distributed or sent into 

the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa. This announcement is an advertisement and not a prospectus and does not constitute or 

form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for, or otherwise invest in, securities in any jurisdiction, including in Egypt, the United 

States, Australia, Canada, Japan, South Africa or elsewhere. Any offer to acquire shares in the Company (“Shares”) pursuant to the proposed Offering 

will be made, and any investor in the Offering should make his investment, solely on the basis of the information that is contained in the public 

subscription notice expected to be published by the Company after ratification by the FRA in due course (the “PSN”).  

This announcement does not constitute or form part of any offer or any solicitation to purchase nor shall it or the fact of its distribution, form the basis 

of, or be relied on in any purchase. Except for the Egyptian Retail Offering, the securities must not be offered, sold or purchased except in circumstances 

that do not constitute a public offering. This announcement and any subsequent offer of securities may be restricted by law in certain jurisdictions and 

persons receiving this announcement or any subsequent offer should inform themselves about and observe any restriction. Failure to comply with these 

restrictions may violate securities laws of certain jurisdictions.  

In Egypt, the Institutional Offering, when effected, will only be addressed to, and directed at "qualified individual investors", "public entities" or 

"qualified financial institutions" as defined in the FRA Board decision no. 48 for the year 2019.  Prior to the approval of the public subscription notice 

by the Egyptian Financial Regulatory Authority (“FRA”), no information, which is normally included in public subscription notices or other 

promotional activities relating to the Offering may be released or conducted. However, following the submission of the public subscription notice to 

the FRA for approval, advertisements, circulars, letters and other information related to the Company’s general business activities and the Offering 

may be released or distributed, provided that in all cases it is clearly indicated that the FRA has not yet approved the public subscription notice. This 

document does not constitute a public offering or a private placement of securities of any offer, which requires a license from the FRA. Investors in 

Egypt should only refer to and make purchases based solely in reliance on the PSN to be reviewed and approved by the FRA 

Forward-Looking Statements 

This announcement contains certain forward-looking statements. A forward-looking statement is any statement that does not relate to historical facts 

and events, and can be identified by the use of words and phrases like “according to estimates”, “anticipates”, “assumes”, “believes”, “could”, 

“estimates”, “expects”, “intends”, “is of the opinion”, “may”, “plans”, “potential”, “predicts”, “projects”, “should”, “to the knowledge of”, “will”, 

“would” or, in each case their negatives or other similar expressions, which are intended to identify a statement as forward-looking. This applies, in 

particular, to statements containing information on future financial results, plans, or expectations regarding the Company’s business and management, 

the Company’s future growth or profitability and general economic and regulatory conditions and other matters affecting the Company.  

Forward-looking statements reflect the current views of management of future events and are based on management’s assumptions and involve known 

and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, performance or achievements of the Company to be materially 

different from any future results, performance or achievements expressed or implied by these forward-looking statements. The occurrence or non-

occurrence of an assumption could cause the actual financial condition and results of operations of the Company to differ materially from, or fail to 

meet expectations expressed or implied by, those forward-looking statements. The Company’s business is subject to a number of risks and uncertainties 

that could also cause a forward-looking statement, estimate or prediction to become inaccurate. These risks include fluctuations in the prices of energy, 

raw materials or employee costs required by the operations of the Company, its ability to retain the services of certain key employees, its ability to 

launch and create demand for new products, its ability to compete successfully, changes in political, social, legal, regulatory, economic conditions in 

Egypt, developments related to the Covid-19 pandemic, worldwide and Egyptian economic and business trends, adverse legal decisions, the impact of 

war, unrest and terrorist activity, inflation, interest rate and exchange rate fluctuations, the Company's ability to rely on official statistics and market 

data and the ability of management to identify accurately and in a timely manner future risks to the business of the Company and manage the risks 

mentioned above.  
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 بيان إخباري

ال يجوز توزيع أو نشر هذا اإلعالن في الواليات المتحدة األمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو  

 أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا اإلعالن. أو جنوب أفريقيا، اليابان، 

Accordingly, investors should not rely on the forward-looking statements in this announcement. None of the Company, its management, Renaissance 

Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos or any of their respective advisors, give any assurance regarding the future accuracy of the opinions set forth 

in this announcement or as to the actual occurrence of any predicted developments. After the date of this announcement, none of the Company or its 

management assumes, and each of the Company and its management expressly disclaim, any obligation, except as required by law and the Listing 

Rules of the EGX, to update any forward-looking statements or to conform these forward-looking statements to the actual results of the Company. 

Each of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos and their respective affiliates as defined under Rule 501(b) of Regulation D under the 

Securities Act (“affiliates”), expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statement contained in 

this announcement whether as a result of new information, future developments or otherwise.   

*     *     * 

Any subscription or purchase of Shares in the possible Offering should be made solely on the basis of information contained in the PSN, which may 

be issued by the Company in connection with the possible Offering. The information in this announcement is qualified in its entirety by the information 

expected to be set out in the PSN and is subject to change.  The Company expressly does not undertake to update the information in this announcement. 

Before subscribing for or purchasing any Shares, persons viewing this announcement should ensure that they fully understand and accept the risks 

which will be set out in the PSN, if published. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its 

accuracy or completeness. Neither this announcement, nor anything contained herein, shall form the basis of or constitute any offer or invitation to sell 

or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for any Shares or any other securities nor shall it (or any part of it) or the fact of its 

distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefor.  

The date of the IPO (if it proceeds) may be influenced by a variety of factors, which include, among other things, market conditions. e-finance for 

Digital and Financial Investments may decide not to go ahead with the IPO, and there is, therefore, no guarantee that the IPO will occur at all or in 

accordance with the timing indicated in this announcement. Potential investors should not base their financial decision on this announcement. Acquiring 

investments to which this announcement relates may expose an investor to a significant risk of losing all of the amount invested. 

Persons considering making investments should consult an authorised person specialising in advising on such investments. Neither this announcement, 

nor the documents referred to herein, constitutes a recommendation concerning a possible offer. The value of Shares can decrease as well as increase, 

and potential investors must be able to bear the risk of loss, including a total loss, on their investments. Potential investors should consult a professional 

advisor as to the suitability of a possible offer for the person concerned. None of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos, or any of their 

respective affiliates or any of their or their affiliates' directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever 

for/or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or 

whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated 

companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from 

any use of the announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.  

Each of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos is acting exclusively for the shareholders and no one else in connection with the possible 

Offering. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the possible Offering and will not be responsible to anyone 

other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in relation to the possible Offering, 

the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.  

Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos are regulated by the Financial Regulatory Authority in the Arab Republic of Egypt. 

In connection with the possible Offering, each of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos and any of their respective affiliates, may take 

up a portion of the Shares as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in 

such Shares and other securities of the Issuer or related investments in connection with the possible Offering or otherwise. Accordingly, references in 

the PSN, once published, to the Shares being issued, offered, subscribed, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any issue 

or offer to, or subscription, acquisition, placing or dealing by any of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos and any of their respective 

affiliates acting in such capacity. In addition, Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos and any of their respective affiliates may enter into 

financing arrangements (including swaps or contracts for differences) with investors in connection with which they may from time to time acquire, 

hold or dispose of Shares. None of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos nor any of their respective affiliates intend to disclose the extent 

of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.  

For the avoidance of doubt, the contents of e-finance for Digital and Financial Investments’ website are not incorporated by reference into, and do not 

form part of, this announcement. 

 


