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ــغیلیة ل ــتثمارات المالیة والرقمیة» تعلن نتائجھا المالیة والتشـ ــففترة ال«إي فاینانس لالسـ  نصـ
  2022ام األول من ع

   ا.بأكملھ 2021 لتقترب من إیرادات 2022 النصف األول منقود صافي أرباح غیر مسبوق یوھامش ربح یرادات نمو قیاسي لإل

رائدة  الشركة ال)، وھي EFIH.CAكود البورصة المصریةإي فاینانس لالستثمارات المالیة والرقمیة ش.م.م (  مجموعةالیوم أعلنت  : 2022 أغسطس   15القاھرة 
النصف  فترة  للیة  والتشغیالمالیة    بالمعنى الحدیث في مصر، عن نتائجھا   Fin-techشركة  في تطویر وإدارة وتشغیل الشبكات التكنولوجیة للمعامالت الرقمیة وأول  

التابعة.  نمو إیرادات أغلب الشركات  مدعومة ب،  تقریبًانیھ  ار جملی   1.3لتبلغ    % 39.5، حیث ارتفعت اإلیرادات بمعدل سنوي  2022  یونیو  30  في   ةالمنتھیاألول 
مصحوبًا بارتفاع ھامش صافي  ،  2022عام النصف األول من    ملیون جنیھ خالل   479.7لیسجل   %72.0بمعدل سنوي  ارتفع صافي الربح بعد حقوق األقلیة  و

    . % خالل نفس الفترة من العام الماضي30.8مقابل % 38.0الربح إلى 
  

ارتفع    كما %،  59.2الربح إلي    مجملش  وقفز ھام .  ملیون جنیھ  702.5% لتبلغ  59.3یرادات بمعدل سنوي  اإلارتفعت  منفردًا،    2022وخالل الربع الثاني من عام  
بارتفاع ھامش صافي الربح  مصحوبًا  ،  خالل الربع الثاني من العام الجاري  ملیون جنیھ 279.3لیسجل   % 104.8بمعدل سنوي  صافي الربح بعد حقوق األقلیة  

  % خالل نفس الفترة من العام الماضي.  30.9مقابل % 39.8إلى 
  

 ملخص قائمة الدخل

الربع الثاني   (ملیون جنیھ) 
2022 

الربع الثاني  
2021 

النصف األول   التغییر
2022 

النصف األول  
2021 

 التغییر

 %39.5 904.4 1,262.0 %59.3 441.0 702.5 إجمالي اإلیرادات المجمعة 
 % 34.4 823.4 1,106.4 % 42.9 416.0 594.5 إیرادات شركة «تكنولوجیا تشغیل المنشآت المالیة “إي فاینانس”» 

 % eCards « 23.3 38.7 -39.7%  86.2 81.3 5.9تكنولوجیا تشغیل البطاقات الذكیة « إیرادات شركة 
 % eKhales « 12.5 15.1 -17.6 % 22.6 28.5 -20.7«  إیرادات شركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمیة

 % enable « 22.0 12.1 81.1 % 40.6 26.9 50.6«  إیرادات شركة «إي نابل» لخدمات التعھید 
 - eAswaaq « 65.3 - - 76.6 8.0تشغیل األسواق اإللكترونیة « إیرادات شركة تكنولوجیا 

 %10.3 )63.8( )(70.3 %63.0- )41.0( )15.2( المعامالت بین الشركات التابعة   استبعادات 
 %22.9 )467.2( )574.0( %33.9 )214.2( )286.9( تكلفة المبیعات 
 %57.4 437.1 688.0 %83.2 226.8 415.6 إجمالي الربح 

 % 6.2 % 48.3 % 54.5 % 7.7 % 51.4 % 59.2 الربح  مجمل ھامش 
 %50.1 374.1 561.5 %81.6 188.7 342.8   األرباح التشغیلیة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلھالك واالستھالك

 % 3.1 % 41.4 % 44.5 % 6.0 % 42.8 % 48.8 ھامش األرباح التشغیلیة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلھالك واالستھالك 
 %72.0 278.8 479.7 % 104.8 136.4 279.3 حقوق األقلیة   بعدصافي الربح 

 % 7.2 % 30.8 % 38.0 % 8.8 % 30.9 % 39.8 ھامش صافي الربح 

  

ـنوي  ــف األول من عام   تقریبًا جنیھار ملی  1.3% لتبلغ  39.5ارتفعت اإلیرادات بمعدل ســ واإلیرادات  . ویعكس ھذا النمو القوي األداء المتمیز  2022خالل النصـ
المســاھمة في إیرادات  احتالل صــدارة    »"إي فاینانس"شــركة «تكنولوجیا تشــغیل المنشــآت المالیة  فقد واصــلت  الشــركات التابعة.    المرتفعة التي ســجلتھا أغلب

یرادات بمعدل اإلارتفعت  ،  منفردًا  2022وخالل الربع الثاني من عام  ». eAswaaq» و«eCardsقویة من شــــركتي «المســــاھمة  الباإلضــــافة إلى  المجموعة،  
  الشركات التابعة للمجموعة.   جمیعاألداء الممیز الذي حققتھ ، بفضل ملیون جنیھ 702.5% لتبلغ 59.3سنوي 

تقریبًا خالل النصـف األول  جنیھ ار  ملی  1.1)  بعد اسـتبعاد المعامالت بین الشـركات التابعة(  شـركة تكنولوجیا تشـغیل المنشـآت المالیة "إي فاینانس"بلغت إیرادات  
ار النمو القوي ل.  ٪33.3بمعدل  ، وھو نمو ـسنوي 2022من عام   تمرار مـس بة الـسحابیةویأتي ذلك بفضـل اـس ،  معامالت تحصـیل الرـسوم المتغیرة و  خدمات الحوـس

إیرادات ـشركة إجمالي  في  %  28.1لتـساھم بذلك بنسـبة   2022% خالل النـصف األول من عام  136.7 إیرادات قویة بزیادة ـسنویة  الحوـسبة الـسحابیةـسجلت  حیث 
من یرادات  اإل  تتضــاعفكما  .  2021النصــف األول من عام  خالل  %  16.0صــعودًا من ،  خالل نفس الفترة  ا تشــغیل المنشــآت المالیة "إي فاینانس"»«تكنولوجی

بنسـبة الثابتة رسـوم  من معامالت تحصـیل الیرادات  اإل  ت، بینما انخفضـ 2022خالل النصـف األول من عام    راتم  3.4 بنحوالمتغیرة  معامالت تحصـیل الرسـوم  
ــبیة الجدید إلیرادات منظومة اإلقرارات الضـــریبیة  خالل نفس الفترة على خلفیة%  34.9   االشـــتراكات  عائدوالذي أدى إلى توزیع   تطبیق نظام المعالجة المحاسـ

ــنویة ل ــرة عند التحصـــیل خالل نفس الفترة من العام  السـ ــابھا مباشـ ــر شـــھًرا، والتي كان یتم احتسـ ــریبیة على مدار اثني عشـ ــابقإلقرارات الضـ ، علًما بأن السـ
  .ةمعامالت تحصیل الرسوم المتغیر االستراتیجیة التي تتبناھا الشركة تستھدف التركیز على تنمیة اإلیرادات من 
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ملیون جنیھ خالل  52.8  )الشــركات التابعةاســتبعاد المعامالت بین  بعد(»  eAswaaqإیرادات شــركة تكنولوجیا تشــغیل األســواق اإللكترونیة «وبلغت  
د قالمردود اإلیجابي لعملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضـي. ویرجع ذلك النمو الملحوظ إلى   0.03، مقابل 2022من عام النصـف األول 

ــروع ( ــافة إلى  VSLAتورید غیر متكرر لمشـ ــیاحیة  27تطبیق خدمة حجز التذاكر في  ) باإلضـ ــتمثل مصـــدر إیرادات متكررة   وجھة سـ والتي سـ
ـتبعاداالبعد  (»  e-Cardsالبطاقات الذكیة «  تشـغیلإیرادات شـركة تكنولوجیا  تراجعتبینما  .  للشـركة ملیون  51% لتسـجل  6.5  بمعدل سـنوي)  اتس

ــف األول من عام  ــي.   54.5مقابل ، 2022جنیھ خالل النصــ ات «إي نابل» لخدمات  إیراد  بلغتكما ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضــ
قاعدة العمالء.  مدفوًعا بنمو  ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضـي،   5.8مقابل ، 2022ملیون جنیھ خالل النصـف األول من    27.2التعھید 

ــركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمیةإیرادات    بلغتو ــف األول من عام  20.4  ات)ســـتبعاداالبعد (  شـ تراجع ب، 2022ملیون جنیھ خالل النصـ
ــنوي بمعدل   ــجیل  20.3س ــتثنائیإیرادات %، ویرجع ذلك إلى تس خالل فترة المقارنة  من مبیعات نظام نقاط البیع  ملیون جنیھ تقریبًا    15.1بقیمة    ةاس

  سـترتفع إیرادات نقاط البیع خالل فترة المقارنة،  من مبیعات السـتثنائیة  ا  اإلیراداتاسـتبعاد   في حالةالمتمثلة في النصـف األول من العام الماضـي. و
    .ومعالجة الفواتیر خالل نفس الفترة تحصیلأنشطة نمو بفضل ، خالل النصف األول من العام الجاري %68.9بمعدل سنوي شركة «خالص» 

وھو نمو سنوي  ،  2022األول من عام    نصفملیون جنیھ خالل ال  688بقیمة  إجمالي ربح  مجموعة إي فاینانس  ، سجلت  مستویات الربحیةعلى صعید  
أثر المعالجة استبعاد    في حالةو  % خالل نفس الفترة.54.5نقطة مئویة لیسجل    6.2وصاحب ذلك ارتفاع ھامش إجمالي الربح بواقع  %.  57.4بمعدل  

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.   %65.1نمو سنوي بمعدل بملیون جنیھ  721.8المشار إلیھا أعاله، سوف یرتفع إجمالي الربح إلى المحاسبیة 
ة في المساھم  تنمیةالمرتفعة، مع    الربحیةھوامش  ذات    یراداتمصادر اإلجھود اإلدارة في تنویع مصادر اإلیرادات تركیًزا على   یأتي ذلك بفضل

وخالل الربع الثاني ، وأنشطة الحلول المتكاملة، والدعم الفني، ومعامالت تحصیل الرسوم المتغیرة، من خدمات الحوسبة السحابیة إجمالي اإلیرادات
منف الجاري  العام  الربح بمعدل سنوي  ردًا،  من  لیسجل  ارتفاع ھامش إجمالي الربح  ب  مصحوبًا ملیون جنیھ    415.6% لیسجل  83.2ارتفع إجمالي 

 نفس الفترة من العام الماضي.  خالل% 51.4، مقابل 59.2%

، وصاحب ذلك ارتفاع 2022ملیون جنیھ خالل النصف األول من عام  479.7% لیسجل 72.0ارتفع صافي الربح بعد حقوق األقلیة بمعدل سنوي و
ارتفع صافي الربح من جانب آخر،  % خالل نفس الفترة من العام الماضي.  30.8%، مقابل  38.0نقطة مئویة لیسجل    7.2ھامش صافي الربح بواقع  

%. ویأتي نمو صافي الربح بفضل االرتفاع القوي 81.4، وھو نمو سنوي بمعدل  2022ملیون جنیھ خالل النصف األول من عام    505.9  المعدل إلى
ً عن ارتفاع األنشطة من  األرباحلإلیرادات وھوامش  ملیون جنیھ خالل النصف األول  44.1 لتسجل استثمارات المجموعة إیراداتالتشغیلیة، فضال

ملیون جنیھ   158لتسجل مرة  6.5نمو اإلیرادات التمویلیة بواقع  2022من العام الجاري. كما یعكس نمو صافي الربح خالل النصف األول من عام 
نقطة مئویة مقارنة بنفس الفترة من العام    2.8  قدرهارتفاع  ب%،  11، وھو ما یمثل عائدًا ألنشطة التمویل بنسبة  من العام السابق  خالل نفس الفترة

وخالل الربع الماضي، وھو ما یعكس التطورات االقتصادیة التي طرأت على الساحة العالمیة وأثر ذلك على االرتفاعات المتتالیة في أسعار الفائدة. 
ملیون جنیھ،    279.3لیسجل  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق    %104.8صافي الربح بعد حقوق األقلیة  الثاني من العام الجاري منفردًا، ارتفع  

  خالل نفس الفترة من العام الماضي.   % 30.9% مقابل 39.8مصحوبًا بارتفاع ھامش صافي الربح إلى 

ھا المجموعة  ، عن سعادتھ باإلنجازات التي حققتوفي ھذا السیاق، أعرب إبراھیم سرحان رئیس مجلس إدارة مجموعة إي فاینانس لالستثمارات المالیة والرقمیة
  بماعبر مختلف القطاعات االقتصادیة جدیدة ابتكاریة الجھود الحثیثة التي تبذلھا المجموعة من أجل تقدیم حلول   والتي تعكس ، 2022خالل النصف األول من عام 

بمعدل  اإلیرادات ارتفاع خالل النصف األول من العام الجاري قد شھدت المجموعة ف. الوطني االقتصاد الرقميالدولة إلرساء  استراتیجیة ز دعائمیعز یساھم في ت
  األداء المتمیز لقطاع . ویرجع ذلك النمو الملحوظ إلى بالكامل  2021عام    خالل وھو ما یعادل ثلثي اإلیرادات المسجلة  تقریبًا  جنیھ    ار ملی  1.3% لتبلغ  40سنوي  

وقد انعكس  .  األخرى الشركات التابعةعدد من  خالل الفترة، باإلضافة إلى    یا تشغیل المنشآت المالیة "إي فاینانس"»شركة «تكنولوجبخدمات الحوسبة السحابیة  
صف األول من  ملیون جنیھ خالل الن  479.7% لیسجل  72.0حیث ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي  المردود اإلیجابي لنمو اإلیرادات على مستویات الربحیة؛  

خالل النصف األول من  % 38.0 لیسجلارتفع ھامش صافي الربح  كما . مالً اك 2021خالل عام المسجل   ن صافي الربحم% 90نحو یعادل  وھو ما ، 2022عام 
  إدارة مختلف أنشطة وأعمال المجموعةعلى كفاءة    المؤشرات المالیة القویة بمثابة شھادة قویة% خالل نفس الفترة من العام الماضي. وتعد  30.8مقابل  العام الجاري  

 .      بمصادر اإلیرادات وتنویعھا بالتزامن مع التوسع 

مخاطبة فرص  وھو ما یتیح لھا  مختلف أنشطتھا،    بینتحقیق أوجھ التكامل    تمثلة في ة التي تتبناھا المجموعة، الماالستراتیجیعلى ثبات األولویات    سرحان  كد وأ
تطویر نموذج  و  یة دولیة بھدف مراجعةاستشار خدمات شركة  مع تعاقدت المجموعة في ھذا اإلطار، . ووالقطاعات عالیة القیمةسواق النمو المطروحة بمختلف األ

یرادات وصافي الربح  اإل  میةتن، مع التركیز على  الواعدة د الفرص االستثماریة الجذابة التي تحظى بمقومات النمو  عمال والخطط االستراتیجیة مع دراسة وتحدی األ
-eشركة «تكنولوجیا الحلول الضریبیة إحراز تقدم ملحوظ، مثل تحقیق األھداف المنشودة بواصل المجموعة ، توعلى صعید االستثمارات المقبلة.خالل السنوات  
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Tax«  كما بدأت الشركة في التطبیق الكامل لمنظومة اإلیصال اإللكتروني منذ   . التشغیلیةأنشطتھا    ء نجحت في تحقیق أرباح بعد مرور عام واحد فقط على بدالتي
» في الحصول على التراخیص الالزمة لتصبح المزود الحصري للخدمات الضریبیة في مصر، e-Taxح «انجوقد شملت أبرز المستجدات أیًضا  .  بدایة شھر یولیو

استثمارات    نجحت. على صعید آخر،  »e-Tax«مع    ذات الصلة بالمنظومة الضریبیة  خدمات الم  ی تقدالراغبة في    الشركات وبالتالي ستشھد الفترة القادمة تعاون جمیع  
ً في شركة تكنولوجیا تشغیل وإدارة خدمات التأمین الصحي«   لھا خالل الربع الثاني  تعاقدتوقیع أول    في»  e-Healthالمجموعة في قطاع الرعایة الصحیة ممثلة

  المصریین.        جمیعلالشامل  التأمین الصحي مشروع ستكون بمثابة االنطالقة األولیة في إطار خمس محافظات والذي یغطي ،  من العام الجاري

من أسھمھا  %  25على حصة    PIFوالمتمثلة في نجاح صفقة استحواذ صندوق االستثمارات العامة   المجموعةوأشار سرحان إلى أبرز المستجدات التي شھدتھا 
ما یعكس الثقة الكبیرة لمجتمع االستثمار الدولي في سجل النجاحات المالیة والتشغیلیة الحافلة التي أحرزتھا المجموعة، وما  وھو  ،  بھاأكبر المساھمین  لیصبح بذلك  

العامة  تحظى بھ من آفاق نمو مستقبلي واعدة.   العالم،  ویعد صندوق االستثمارات  سھامات  حافل من اإل  سجلنفرد بیومن أكبر الصنادیق السیادیة على مستوى 
صندوق ومساھمتھ المنشودة في  الالناجحة بالعدید من األسواق الرقمیة والتكنولوجیة. وأكد سرحان على إیمان إدارة المجموعة بأھمیة الشراكة االستراتیجیة مع  

المخططة.   االستراتیجیة  أھدافھا  تحقیق  إلى  للمجموعة سعیًا  والتجاریة  التكنولوجیة  القدرات  إ تعزیز  مع  وألمح سرحان  االستراتیجیة  الشراكة  أن  صندوق  لى 
في ضوء مساعي المجموعة إلى تنویع قاعدة المساھمین وجذب االستثمارات األجنبیة والتي أصبحت نسبة مساھمتھا بعد ھذه    االستثمارات العامة السعودي تأتي 

راتیجیة وتمھید الطریق أمامھا لتسریع وتیرة نمو أعمالھا وتحقیق  االست «إي فاینانس»% من ھیكل مساھمي المجموعة، مما سیساھم في تعزیز مكانة 35الصفقة 
  رؤیتھا المستقبلیة. 

ابتكاریة تساھم في تلبیة احتیاجاتھم من مختلف  قنوات رقمیة  ستھدف التوسع بقنواتھا الرقمیة القائمة، بھدف دعم جمھور المواطنین بسرحان أن المجموعة ت  وضحوأ
المجموعة  أبرمت . كما  للبنك فرًعا  50مع البنك الزراعي المصري للعمل على میكنة  شراكة استراتیجیةبإبرام . ولذلك الغرض قامت المجموعة الخدمات المقدمة

التكنولوجیةامر لاشبكة  مشروع  مع  استراتیجیة  شراكة   العمالء  بتوسع  الھدف  تستلمجموعة  ل  تابعةلتدشین منافذ  للخدمات الحكومیة "خدمات مصر"    كز  قاعدة 
وبالتوازي مع  مشروع "مصر الرقمیة". لتیسیر منظومة المدفوعات الرقمیة بشركة «خالص»   جھود االستفادة من مع لرقمیة، المستفیدین من الخدمات الحكومیة ا 

مشروع    لتأسیسفي مجال تطویر العمل الحكومي  دولة اإلمارات  والحكومة المصریة بین  اتفاقیة التعاون الموقعة  إلى تعظیم االستفادة من المجموعة تسعى ،  ذلك
لذھاب إلى الھیئات  تقدیم الخدمات الحكومیة للمواطنین بطریقة میسرة ودون الحاجة ل والذى یستھدف  للخدمات الحكومیة "خدمات مصر"    كز التكنولوجیةامر لاشبكة  

خالل    ل محافظات الجمھوریةكفي  تلك التجربة    كرار ف المجموعة بتیكلتم تأسوان  محافظة  في  ھذا المشروع  تجربة    نجاح   علي   وبناء .  أو الوكاالت الحكومیة
          السنوات الثالث القادمة.

المجمعة والمستقلة للشركة عن   المالیة  إلكترونیة من القوائم  المالیة بالكامل والحصول على نسخة    2022من عام  النصف األول  لالطالع على تقریر النتائج 
  investors.efinanceinvestment.com: اإللكتروني عبر الرابط التالي، یرجى زیارة الموقع  2022یونیو  30المنتھیة في 
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 | بیان إخباري إي فاینانس لالستثمارات المالیة والرقمیة

ان  اري   ب إخ
  2022 أغسطس 15القاھرة| 

  
  

  لالستثمارات المالیة والرقمیة» إي فاینانسنبذة عن مجموعة «
كشركة مصریة متخصصة في تطویر وإدارة البنیة التكنولوجیة للمعامالت المالیة الرقمیة، وتم تكلیف الشركة في    2005عام  »  إي فاینانس«مجموعة  تأسست  

عبر مسیرتھا الممتدة لنحو عشرین عاًما في التوسع بأعمالھا لتغطي  »  إي فاینانس«ذلك الوقت ببناء وتشغیل وإدارة الشبكة المالیة للحكومة المصریة، ونجحت  
نشطتھا كافة  ع األسواق الرقمیة في مصر مع تنمیة باقة الخدمات والحلول المقدمة حتى أصبحت تضم تحت مظلتھا مجموعة من الشركات التابعة التي تغطي أجمی

عدة أسواق من خالل شركاتھا  یتیح لھا استھداف  ممابمرونة ھیكلھا التنظیمي،  »إي فاینانس«أركان منظومة المعامالت المالیة الرقمیة بالسوق المصري. وتنفرد 
بتبني وتطبیق نموذج أعمال متكامل لتكون   » إي فاینانس«التابعة وبالتالي تعزیز قدرتھا على تعظیم القیمة المضافة في سوق المعامالت المالیة الرقمیة. كما تتمیز 

إي  « في مصر؛ فإلى جانب منظومة تكنولوجیا الخدمات المالیة، تضم  بمثابة محطة واحدة لجمیع عناصر منظومة المعامالت الرقمیة للدفع والتحصیل اإللكتروني 
زید من  عدة شركات تابعة تتخصص كل منھا في مجال محدد لضمان قدرة المجموعة على التنوع بأعمالھا لتغطیة أركان منظومة المعامالت الرقمیة. للم  »فاینانس

    efinanceinvestment.comالمعلومات یُرجى زیارة موقعنا:
 

 
 معلومات عن السهم 

 EFIH.CAكود البورصة المصریة: 
 1,848,888,889 عدد األسھم

ه  0.5  القیمة االسمیة للسھم  جن
ه  924,444,444  رأس المال المدفوع  جن

 
    مزید من المعلومات یرجى االتصال على: ل

 ir@efinance.com.eg|  عالقات المستثمرین قطاع 
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Saudi Public Investment Fund
National Investment Bank
Banque Misr
National Bank of Egypt
Egyptian Banks Company
Egyptian Co. for Investment Projects
Other


