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فترة الربع األول «إي فاینانس لالســتثمارات المالیة والرقمیة» تعلن نتائجھا المالیة والتشــغیلیة ل
  2022ام من ع

   لشركاتھا التابعةالمتمیز األداء   بفضل وصافي الربح تنجح في تحقیق نمو قوي لإلیراداتالمجموعة 

رائدة في الشـركة  ال)، وھي  EFIH.CAكود البورصـة المصـریةفاینانس لالسـتثمارات المالیة والرقمیة ش.م.م (شـركة إي  الیوم  أعلنت   :2022 یوما 31القاھرة  
الربع  عن فترة والتـشغیلیة  المالیة    بالمعنى الحدیث في مـصر، عن نتائجھا  Fin-techـشركة تطویر وإدارة وتـشغیل الـشبكات التكنولوجیة للمعامالت الرقمیة وأول  

ــنوي   ،2022  مارس  31 في  ةالمنتھیاألول   ــل    ونملی  559.5لتبلغ    %20.7حیث ارتفعت اإلیرادات بمعدل سـ ــركنمو إیرادات أغلب الجنیھ، بفضـ .  التابعة   اتشـ
ارتفاع ھامش صـافي ا ببً حوصـ م،  2022عام  الربع األول من   ملیون جنیھ خالل  200.3لیسـجل    %40.6بمعدل سـنوي بعد حقوق األقلیة  ارتفع صـافي الربح و

 .% خالل نفس الفترة من العام الماضي30.7مقابل % 35.48الربح إلى 

 ملخص قائمة الدخل
ه)  ــع األول  (مليون جن ــع األول  2022ال 2021ال  التغي  

 % 20.7  463.4 559.5 إجمالي اإلیرادات المجمعة 
  % 25.6  407.4  511.9  إیرادات شركة «تكنولوجیا تشغیل المنشآت المالیة “إي فاینانس”» 

  % eCards «  62.8  42.6  47.5إیرادات شركة تكنولوجیا تشغیل البطاقات الذكیة « 
  % 24.3-  13.3  10.1  إیرادات شركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمیة

  % 25.7  14.8  18.6  إیرادات شركة «إي نابل» لخدمات التعھید 
  % eAswaaq «  11.2  8.0  40.0إیرادات شركة تكنولوجیا تشغیل األسواق اإللكترونیة « 

  % 141.8  ) 22.8(  ) 55.2(  المعامالت بین الشركات التابعة   استبعادات 

  % 13.5  ) 253.1(  ) 287.1(  تكلفة المبیعات 

 % 29.5  210.3 272.4 إجمالي الربح 
 % 3.3  % 45.4 % 48.7 ھامش إجمالي الربح 

 % 17.4  186.3 218.8  واالستھالكاألرباح التشغیلیة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلھالك 
 % 1.1-  % 40.2 % 39.1 ھامش األرباح التشغیلیة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلھالك واالستھالك 

  % 38.6  143.1  198.3  صافي الربح قبل حقوق األقلیة 
 % 40.6  142.4 200.3 بعد حقوق األقلیة  صافي الربح

 % 5.1  % 30.7 % 35.8 ھامش صافي الربح 
 

ــبیة التي تم تطبیقھا بدایة من نتائج الربع الحالي لیتم بموجبھا توزیع إیرادات ا ـتبعاد تأثیرات المعالجة المحاس ــنویة لمنظومة  وبتعدیل البیانات السـ ــتراكات الس الش
ً عن تسجیلھا مباشرة، فنجد أن إیرادات المجم  قرارات الضریبیة على مدار اثني عشر شھًرا بدءً اإل   619.6وعة بعد التعدیل كانت ستصل إلى  من تحصیلھا عوضا

ــري خالل الربع األول من عام   ً على العدید من 33.7، بزیادة قدرھا  2022ملیون جنیھ مصـ ــتندا ــنوي. وكان النمو في إیرادات المجموعة مسـ ــاس سـ ٪ على أسـ
إي  "ادات شــركتي تكنولوجیا تشــغیل المنشــآت المالیة  ، حیث ســجلت معظم الشــركات التابعة للمجموعة زیادات ملحوظة في اإلیرادات. واســتمرت إیر تھاأنشــط

. لتسـجل شـركة تكنولوجیا تشـغیل المنشـآت  2022» التابعتین في تحقیق الجزء األكبر من نمو اإلیرادات خالل الربع األول من عام  eCardsوشـركة «  "فاینانس
ـنوي ف22.9، ارتفاًعا في اإلیرادات بنسـبة  "إي فاینانس"المالیة   ملیون جنیھ مصـري بعد اسـتبعاد    501.8لتسـجل   2022ي الربع األول من عام  ٪ على أسـاس س

  .المعامالت بین الشركات التابعة

ار النمو  دمات الحوـسبة الـسحابیة  خإیرادات  اصـلت  قد وو %  14.5لتـسجل نحو   2022% خالل الربع األول من عام  25.8بمعدل ـسنوي    ارتفعتالقوي، حیث مـس
ـشھدت ارتفاع   «تكنولوجیا تـشغیل المنـشآت المالیة "إي فاینانس"»جدیر بالذكر أن ـشركة  .  «تكنولوجیا تـشغیل المنـشآت المالیة "إي فاینانس"»ـشركة  إیرادات  من 

ات إیرادات   اض ، 2022خالل الربع األول من عـام  %  144.1بواقع   (Variable Transactions)المتغیرة  العملـی ا یرجع انخـف ات إیرادات  بینـم ة العملـی ابـت الـث
(Fixed Transactions)   ــریبـیةإلى ـبـیة الـجدـید إلیرادات منظوـمة اإلقرارات الضــ قرارات  أدى إلى توزیع ـعاـئدات اإلي  ذ، والـ تطبیق نـظام المـعالـجة المـحاســـ

، باإلضــافة إلى عملیة تحویل بطاقات  كان یتم احتســابھا مباشــرة عند التحصــیل خالل نفس الفترة من العام الســابقالضــریبیة على مدار اثني عشــر شــھًرا، والتي  
تكنولوجیا تشـغیل المنشـآت المالیة  «األثر المحاسـبي لذلك، ـسوف ترتفع إیرادات شـركة احتسـاب  وبعد   .بطاقات بنكیةإلى  الزرقاء  بطاقات  الصـرف المعاشـات من 

  ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي. 408.4%، مقابل 37.6ملیون جنیھ وھو نمو سنوي بمعدل  561.8إلى المعدلة  "إي فاینانس"»
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ـتبعادات المعامالت بین ملیون جنیھ    34.8لتسـجل    %13.8بمعدل سـنوي » e-Cardsشـركة تكنولوجیا تشـغیل البطاقات الذكیة «  ارتفعت إیراداتو بعد خصـم اس
لتســـاھم    ،2021عام   الربع األول من ملیون جنیھ خالل  30.5  مقابل،  2022عام  الربع األول من  خالل  )  Intercompany Eliminations(  الشـــركات التابعة

ــبة   ــابق6.6، مـقاـبل 2022خالل الربع األول من ـعام  إجـمالي إیرادات المجموـعةفي   %6.2ـبذـلك بنســـ بلغت  ، آخر   من ـجاـنب  .% خالل نفس الفترة من الـعام الســ
إلى  ذلك  ویرجع %،  28.1، وھو تراجع ســنوي بمعدل 2022ملیون جنیھ خالل الربع األول من عام    8.9شــركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمیة إیرادات  

ــتثنائي   اســــتبعاد  وعند  خالل فترة المقارنة المتمثلة في الربع األول من العام الماضــــي من مبیعات نظام نقاط البیع.  ملیون جنیھ تقریبًا  7بقیمة تســــجیل دخل اســ
ـتثنائیة لمبیعات  ال ٪،  78.4سـنوي بمعدل  نمًوا كبیًرا في اإلیرادات  لتسـجل   «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمیةكانت شـركة ،  المقارنةفترة خالل البیع  نقاط  االس

  .أنشطة التحصیل الخاصة بالشركةما یعكس النمو في وھو 

ھامش إجمالي الربح   ارتفاعذلك  حب  اصو،  2022خالل الربع األول من عام   ملیون جنیھ  272.4لیسجل   %29.5بمعدل سنوي للمجموعة  رتفع إجمالي الربح  وا
المعدل  سوف یرتفع إجمالي الربح  وبتعدیل البیانات الستبعاد أثر المعالجة الضریبیة المشار إلیھا أعاله،    نفس الفترة.خالل    %48.7لیسجل نقطة مئویة   3.3بواقع  

تركیز المجموعة على التوجھ إلى األنشطة التي  بفضل  ذلك    ویأتي% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  42.8ملیون جنیھ وھو نمو سنوي بمعدل    300.2إلى  
   .تدر ھوامش ربح أعلى

ـنوي    5.1بواقع    ھامش صـافي الربح  وصـاحب ذلك ارتفاع،  2022عام  الربع األول من  خالل  ملیون جنیھ  200.3لیسـجل    %40.6ارتفع صـافي الربح بمعدل س
  221.9وارتفع صــافي الربح المعدل إلى  .  الماضــيالعام  نفس الفترة من خالل %  30.7الجاري، مقابل    عامالربع األول من الخالل %  35.8  نقطة مئویة لیســجل

ــنوي بمعدل  2022ملیون جنیھ خالل الربع األول من عام   ــل االرتفاع القوي لإلیرادات،    ویأتي نمو%.  55.8، وھو نمو س ــافي الربح بفض ً عن ارتفاع ص ــال فض
 الشــركة المصــریة لتكنولوجیا التجارة اإللكترونیةملیون جنیھ خالل الربع األول من العام الجاري. وقد احتلت    38.0من اســتثمارات المجموعة، حیث بلغ    الدخل

)MTS(    توزیعات حیث بلغت حصـــة المجموعة من  ،  2022المجموعة من اســـتثماراتھا التابعة خالل الربع األول من عام  دخل  صـــدارة المســـاھمة في إجمالي
ــافي الربح خالل الربع األول من عام    MTS(  26.0(أرباح   ــاعف   2022ملیون جنیھ خالل نفس الفترة. كما یعكس نمو صـ بواقع خمس   اإلیرادات التمویلیةتضـ

ـبة ملیون جنیھ خالل نفس الفترة،    75.0سـجل تمرات على أسـاس سـنوي ل نقطة مئویة   2.9، وھو ارتفاع بمقدار  %10.4وھو ما یمثل عائدًا ألنشـطة التمویل بنس
ــادیة التي طرأت على الســـاحة العالمیة وأثر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضـــي أســـعار  ات المتتالیة فيرتفاعاالعلى  ذلك   ، وھو ما یعكس التطورات االقتصـ

  .ئدةالفا

ــریـبة الفعلي، واـلذي تـجاوز  ــافي الربح على الرغم من ارتـفاع مـعدل الضــ أتي النمو القوي لصــ ــداد  ،  2022% خالل الربع األول من ـعام  34وـی على خلفـیة ســ
ملیون   6وضــرائب مؤجلة (ملیون جنیھ)،    9ملیون جنیھ)، وضــرائب الدخل من فوائد أذون الخزانة ( 23المجموعة ضــرائب توزیعات أرباح الشــركات التابعة (
ــرائب الذي وافق علیھ مجلس الوزراء    جنیھ). وتتوقع اإلدارة انخفاض معدل الضـــریبة الفعلي للمجموعة عقب إقرار مجلس النواب التعدیل المقترح لقانون الضـ

    ریبیة المركبة.خصم الضریبة على توزیعات األرباح ضمن الھیاكل الضتعدیل ، حیث یتیح ھذا ال2022مایو  2المصري بتاریخ 

التي   ســتراتیجیةلال  ة المحوریةز یركالأن    إي فاینانس لالســتثمارات المالیة والرقمیة،مجموعة  إبراھیم ســرحان رئیس مجلس إدارة    وضــحأھذا الســیاق،  وفي  
 ةشــدب  المجموعة حرصمن ھذا المنطلق، تو. ي ككللمصــر لالقتصــاد اتعظیم المردود اإلیجابي  تســاھم في   ابتكاریة  اســتثمارات  تنفیذتمثل في تالمجموعة  تتبناھا  

في فائقة القیمة تســاھم    قویة ، ســعیًا إلى بناء منصــةالتي تقدمھا مختلف الشــركات واالســتثمارات التابعة  الخدماتاألنشــطة وال بین جمیع على تحقیق التكامل الفعّ 
الذي تسعى إلیھ دولتنا بخطوات حثیثة. ویعكس ذلك استمرار استثمارات  تیسیر ودفع عجلة التحّول الرقمي في مصر،  عة من أجل تعزیز الدور الذي تلعبھ المجمو

، وقاعدة عمالء جمیع الـشركات التابعة  «تكنولوجیا تـشغیل المنـشآت المالیة "إي فاینانس"»لخدمة عمالء ـشركة  المجموعة في التوـسع بخدمات الحوسـبة الـسحابیة،  
ـتعد إدارة  األخرى.   مع وذلك بالتعاون    تطویر البنیة األسـاسـیة لجمیع الشـركات التابعةتوظیف عائدات عملیة زیادة رأس المال في االسـتثمار ولالمجموعة  كما تس

الطموحة  التوسعات  التي تتبناھا الشركة بھدف تعزیز خطط  استراتیجیة النمو  تشكیل مالمح  إلعادة  والتخطیط االستراتیجي االستشارات ات شرككبرى من واحدة  
  . وھو ما سیساھم في تعظیم القیمة للسادة المساھمینالجدیدة،  وأالحالیة بمختلف القطاعات التشغیلیة سواًء 

ا في إحراز إنجاز باھر    المجموعةأن  ـسرحان   ـضافوأ من أبرز اـستثمارات المجموعة التي  ، وھي  »e-Taxـشركة «تكنولوجیا الحلول الـضریبیة  في نجحت أیضـً
یقتقدم حلول إلكترونیة مبتكرة إل شـھد األول من إبریل الماضـي نجاح . فقد  مع مصـلحة الضـرائب المصـریة  دارة وتشـغیل المنظومة الضـریبیة اإللكترونیة بالتنـس

»e-Tax« ــالاإلمة إطالق المرحلة األولى من منظو في ــوف تالمقرر.    موعدھااإللكتروني مبكًرا قبل   یصـ ــریة مكّ توسـ ــرائب المصـ ــلحة الضـ عبر ھذه  ن مصـ
على الكامل  ھذا النظام ب، تقوم الـشركة باسـتضـافة  ومن الجدیر بالذكر .  بصـورة لحظیةبین المنتجین والمـستھلكین والتجاریة  من مراقبة جمیع المعامالت  المنظومة  

ـیة للحوسـبة  البنیة   ـتفادة من یمكنھا ا  وھو م،  بالشـركةالسـحابیة الخاصـة  األسـاس من جانب آخر، تتوقع و.  التضـافر والتكامل بین مختلف خدمات المنصـةمن االس
ــجیل نحو   ــركة جدیدة بمنظومة الفاتورة اإللكترونیة بنھایة العام الجاري، وھي منظومة   450المجموعة تسـ ــھیل مرا  رقمیةألف شـ ــاھم في تسـ ــلحة تسـ قبة مصـ
، وســوف یثمر ذلك عن ترســیخ القیمة الفائقة للخدمات  وتشــھد نمًوا متســارًعا مؤخًرا  business-to-businessعامالت بین الشــركات  تالضــرائب المصــریة لل

  االستراتیجیة التي تقدمھا المجموعة. 
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ــي المجموعة قدًما في تحقیق رؤیتھا  ــرحان إلى مض ــتثمارھا في التأمین  إحداث طفرة رقمیة بقطاع  الھادفة إلى  ولفت س ــري من خالل اس ــحي المص ــركة الص ش
بتحدید أبرز الالعبین في قطاع الرعایة الـصحیة الحكومي والخاص   »e-Health«. وتقوم ـشركة  »e-Health«الـصحي  تكنولوجیا تـشغیل وإدارة خدمات التأمین

أن تكون بمثابة حلقة وصـل تربط بین الھیئة العامة للتأمین   »e-Health«الذي سـیشـكلون النواه الرئیسـیة لمنظومة التأمین الصـحي الشـامل في مصـر. كما تھدف  
.  التأمین الصـحي الشـامل الموافقة على إطالق المرحلة األولى من برنامج رز المسـتجدات،  وقد شـملت أبالصـحي ومؤسـسـات الرعایة الصـحیة بالقطاع الخاص.  

ـت من أجل تحقیق برنامج   لنجاح جھود الدولةشـكل الداعم األول  وأعرب سـرحان عن ثقتھ في القدرات الفائقة للبنیة األسـاسـیة التي تحظى بھا المجموعة، والتي س
  . 2030لوطن بما یتماشى مع رؤیة مصر التأمین الصحي الشامل لجمیع أبناء ا

دعم الـشركات الناـشئة بالـسوق المـصري المختـصة في مجال تكنولوجیا الخدمات المالیة، بما یـساھم في دفع عجلة التحول الرقمي بوجدد ـسرحان التزام المجموعة  
ــاھذا اإلطار، أعلنت المجموعة خالل الربع األول من العام الجاري عن   في وطننا. وفي ــندوق  مسـ ــندوق رأس مال مخاطر Nclude«ھمتھا في صـ »، وھو صـ

تحقیق أرباح رأســمالیة طویلة األجل من خالل االســتثمار بصــفة أســاســیة في الشــركات الناشــئة بالســوق المصــري وأســواق الشــرق األوســط وأفریقیا  یســتھدف
خالل   أو القطاعات المرتبطة بھ. ویركز الصـــندوق على االســـتثمار بالشـــركات الناشـــئة المســـتھدفة Fin-techالمختصـــة في قطاع تكنولوجیا الخدمات المالیة  

ملیون دوالر؛ یأتي في إطار االستراتیجیة   10» بقیمة Nclude«في صندوق  المساھمة    علىمجموعة  وأكد سرحان أن إقدام الالمراحل المبكرة من مسیرة نموھا.  
ومات نمو عالیة، ســعیًا إلى تعزیز التي تتبناھا الھادفة إلى دعم الشــركات الناشــئة بالســوق المصــري المختصــة في مجال تكنولوجیا الخدمات المالیة وتحظى بمق

وإلى  ت المالیة الرقمیة.  الدور الرائد الذي تلعبھ المجموعة في تطویر منظومة الدفع اإللكتروني في مصـر، باإلضـافة إلى تنمیة إیراداتھا من نشـاط إدارة المعامال
ترسیخ مكانة حثیثة الستكشاف فرص االستثمار الجذابة التي تساھم في   جھودًاالتابعة    تاشركالعدید من ال»، بذلت  Nclude«جانب خطوة المساھمة في صندوق  

إلى الـشركات والمنـصات الرقمیة   ھاتـسھیل وـصولو،  المرتبطة بمجاالت عمل المجموعة  المجموعة على ـساحة الـشركات الناـشئة بقطاع تكنولوجیا الخدمات المالیة
ً عن إتاحة الفرص لتنویع باقة الخدمات التي تقدمھا وتعزیز خبراتھا بالسوق.   الناشئة التي تحظى بمقومات نمو جذابة، فضال

ع بأنشـطتھا إلى األسـواق الدولیة، أوضـح سـرحان أن المجموعة تمضـي بخًطى ثابتة نحو األسـواق التي تتسـم   بمقومات نمو واعدة. وقد وعلى صـعید خطط التوسـ
.  تشـھد نمًوا متسـارًعا على الصـعیدین االقتصـادي والسـكاني جنوب الصـحراء، والتي  بمنطقة  ةفریقیاألسـواق  األسـلطت المجموعة تركیزھا في ھذا االتجاه على  

ـتحدثت المجموع ــتراتیجیة التي نفذتھا للتوســع ببصــمتھا إلى األســواق األفریقیة، اسـ خالل الربع األول من العام  ة قطاًعا تشــغیلیًا جدیدا  ومن بین الخطوات االس
   سیضطلع بقیادة أنشطة المجموعة في أسواق المنطقة. حیثمع األسواق األفریقیة واالتحادات الدولیة،  المجموعة ختص بتوطید عالقاتالجاري ی

  
  2022الربع األول من عام    فترة  عن  للشركة المجمعة والمستقلة  المالیة  القوائم  من  إلكترونیة  نسخة  على  والحصول بالكامل  المالیة  النتائج  تقریر   على   لالطالع
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— البیان نھایة  — 

  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«مصریة، ونجحت  ذلك الوقت ببناء وتشغیل وإدارة الشبكة المالیة للحكومة ال
ي أنشطتھا كافة  جمیع األسواق الرقمیة في مصر مع تنمیة باقة الخدمات والحلول المقدمة حتى أصبحت تضم تحت مظلتھا مجموعة من الشركات التابعة التي تغط 

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

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

    efinanceinvestment.comالمعلومات یُرجى زیارة موقعنا:



 
 

 | بیان إخباري إي فاینانس لالستثمارات المالیة والرقمیة

ان  اري   ب إخ
  2022یو ما 31القاھرة| 

 

 
 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

 
    االتصال على: مزید من المعلومات یرجى ل

 ir@efinance.com.eg|  عالقات المستثمرین قطاع 

 

 

 

ل المساهم   ه

( 2202 مارس  31اعتباًرا من  ) 

  

   ة التداول الحر األسهم س ة والتحف تتضمن  لغ   الخاصة بنظام اإلثا وال ت
 ملیون سھم (لم یتم تخصیصھم بعد). 71.1

46.8%

6.7%6.7%

6.7%

6.7%

26.4%

National Investment Bank Banque Misr

National Bank of Egypt Egyptian Banks Company

Egyptian Co. for Inv. Projects Free Float


