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«إي فاینانس لالســتثمارات المالیة والرقمیة» تعلن نتائجھا المالیة والتشــغیلیة لفترة أول تســعة 
  2022أشھر من عام 

في ـضوء نمو  2022خالل أول تـسعة أـشھر من عام   بالرغم من الظروف االقتـصادیةالمجموعة تنجح في تـسجیل نتائج قویة 
 ملیون جنیھ 682إلى  %79بنســبة ســنویة صــافي الربح  وارتفاع    ملیار جنیھ  1.9 لتســجل  %49بمعدل ســنوي   اإلیرادات

  خالل نفس الفترة

)، عن نتائجھا المالیة  EFIH.CAإي فاینانس لالستثمارات المالیة والرقمیة ش.م.م (كود البورصة المصریة  مجموعةأعلنت الیوم  :2022 نوفمبر 15القاھرة 
ملیار    1.9  لتسجل%  49.1؛ حیث ارتفعت اإلیرادات بمعدل سنوي  من العام الجاري  سبتمبر   30المنتھیة في   2022أول تسعة أشھر من عام  والتشغیلیة لفترة  

األرباح التشغیلیة قبل خصم ونتج عن ذلك نمو  لشركات التابعة. ا أغلب الذي أحرزتھ، مدعومة باألداء القوي 2022سعة أشھر من عام خالل أول تتقریبًا جنیھ 
األرباح التشغیلیة قبل خصم الضرائب  ملیون جنیھ، وصاحب ذلك ارتفاع ھامش  878.1% لتسجل  67.7بنسبة سنویة  الضرائب والفوائد واإلھالك واالستھالك 

% لیسجل  79.4صافي الربح بعد حقوق األقلیة بمعدل سنوي وارتفع  % خالل نفس الفترة.  45.3نقطة مئویة لیسجل    5.0بواقع    لفوائد واإلھالك واالستھالك وا
  % خالل نفس الفترة.  35.2سجل نقطة مئویة لی 5.9ملیون جنیھ، مصحوبًا بنمو ھامش صافي الربح بواقع  682.5

  
الربع   ارتفع  675.8بلغ  ت% ل71.0اإلیرادات بمعدل سنوي  ارتفعت  منفرًدا،    2022من عام    الثالثوخالل  قبل خصم  ت  ملیون جنیھ. كما  األرباح التشغیلیة 

وائد  األرباح التشغیلیة قبل خصم الضرائب والفملیون جنیھ، مصحوبًا بارتفاع ھامش    316.5لتبلغ    %111.6بنسبة    الضرائب والفوائد واإلھالك واالستھالك
ملیون جنیھ خالل   202.8الربح بعد حقوق األقلیة لیسجل  صافي    وتضاعف% خالل نفس الفترة.  46.8نقطة مئویة لیسجل    9.0بواقع    واإلھالك واالستھالك

  فترة من العام الماضي.% خالل نفس ال25.7% مقابل 30.0 نقطة مئویة لیبلغ 4.3بواقع الربع الثالث من العام الجاري، مصحوبًا بارتفاع ھامش صافي الربح 
 ملخص قائمة الدخل

الربع   (ملیون جنیھ) 
  الثالث 
2022 

  الثالثالربع 
2021 

  أشھر 9 التغییر
2022 

 التغییر 2021  أشھر 9

 %49.1   1,299.6    1,937.8 %71.0   395.2    675.8 إجمالي اإلیرادات المجمعة
 % 53.3   1,126.2    1,726.8  % 104.9   302.8  620.04 إیرادات شركة «تكنولوجیا تشغیل المنشآت المالیة ”إي فاینانس“» 

 % eCards «  129.9    69.9 85.8 %  216.1    151.2   42.9إیرادات شركة تكنولوجیا تشغیل البطاقات الذكیة «
 % 26.5-   53.9    39.6  % 33.0-   25.4    17.0  الرقمیة إیرادات شركة «خالص» لخدمات المدفوعات 

 % 61.4   40.1    64.8  % 82.8   13.2    24.2  إیرادات شركة «إي نابل» لخدمات التعھید
 % eAswaaq «  17.3    4.0   334.7 %  93.9    12.0   683.5إیرادات شركة تكنولوجیا تشغیل األسواق اإللكترونیة «

 % 142.6 ) 83.8(  ) 203.4( % 560.5 ) 21.0(  ) 133.0(  المعامالت بین الشركات التابعة   استبعادات
 % 25.0 )  685.2(  ) 856.6( % 29.7 )  218.0(  )  282.6( تكلفة المبیعات
 % 76.0   614.4    1,081.2  % 121.8   177.3    393.2  إجمالي الربح 

 % 8.5 % 47.3 % 55.8 % 13.3 % 44.9 % 58.2 ھامش إجمالي الربح 
 %67.7   523.7    878.1  %111.6   149.6    316.5  األرباح التشغیلیة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلھالك واالستھالك 

 % 5.0 % 40.3 % 45.3 % 9.0 % 37.8 % 46.8 ھامش األرباح التشغیلیة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلھالك واالستھالك 
  %74.0    523.7     911.5   %134.0    149.6     350.0   1قبل خصم الضرائب والفوائد واإلھالك واالستھالك  المعدلة األرباح التشغیلیة

  % 6.7  % 40.3  % 47.0  % 13.9  % 37.8  % 51.8  واالستھالك قبل خصم الضرائب والفوائد واإلھالكالمعدلة األرباح التشغیلیة  ھامش 
 %79.4   380.4    682.5  %99.7   101.6    202.8  صافي الربح قبل حقوق األقلیة 

 % 5.9 % 29.3 % 35.2 % 4.3 % 25.7 % 30.0 ھامش صافي الربح 
  %88.2    380.4     715.9   %132.6    101.6     236.2   قبل حقوق األقلیةالمعدل صافي الربح 

  % 7.7  % 29.3  % 36.9  % 9.3  % 25.7  % 35.0  ھامش صافي الربح المعدل قبل حقوق األقلیة 
 

  

نوي   عة أـشھر خالل  تقریبًا جنیھار  ملی  1.9% لتبلغ  49.1ارتفعت اإلیرادات بمعدل ـس یة إلى األداء  2022من عام  أول تـس اـس . ویرجع ھذا النمو القوي بصـورة أـس
آت المالیة  المتمیز ل باإلضـافة إلى  ل نفس الفترة،  ، التي سـاھمت بنصـیب األسـد في إجمالي إیرادات المجموعة خال»"إي فاینانس"شـركة «تكنولوجیا تشـغیل المنـش

 
  ملیون جنیھ.   33البالغة  ESOPوإثابة الموظفین  بعد استبعاد المصروفات غیر النقدیة المتعلقة ببرنامج تحفیز  1
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ــاھمة  ال ــركتي «المسـ ــنوي اإلارتفعت منفردًا،    2022وخالل الربع الثالث من عام  ».  enable» و«eCardsقویة من شـ   675.8% لتبلغ  71.0یرادات بمعدل سـ
   .ملیون جنیھ

ـتبعاد  ( شـركة تكنولوجیا تشـغیل المنشـآت المالیة "إي فاینانس"نجحت  أشـھر من   خالل أول تسـعةأداء قوي  حقیق) في تالمعامالت بین الشـركات التابعةبعد اس
نمو إیرادات مختلف قطاعات الشــركة، وفي   ویأتي ذلك بفضــل٪.  52.6بمعدل تقریبًا، وھو نمو ســنوي  جنیھ  ار  ملی  1.7  بقیمة  إیراداتحیث ســجلت  ،  2022عام  

لتـساھم    2022من عام   أول تـسعة أـشھر خالل ملیون جنیھ   553.1لتبلغ  %  169.8 ـسنويرتفعت بمعدل  اخدمات الحوسـبة الـسحابیة، حیث  مقدمتھا إیرادات قطاع  
قطاع إدارة المعامالت  ارتفعت إیرادات  خالل نفس الفترة. كما    إیرادات شركة «تكنولوجیا تشغیل المنشآت المالیة "إي فاینانس"»في إجمالي  %  32.0بذلك بنسبة 

ـبة  2022من عام    ملیون جنیھ خالل أول تسـعة أشـھر   603.3% لتسـجل 17.2بنسـبة سـنویة  ا  ارتفعت  % في إجمالي إیرادات الشـركة. و34.9، لتسـاھم بنس أیضـً
 ت، بینما انخفضـ 2022من عام   ة أـشھر أول تـسع خاللملیون جنیھ   325.8لتبلغ  %  149.0 معامالت تحـصیل الرـسوم المتغیرة بنـسبة ـسنویةأنـشطة اإلیرادات من  

وم  یرادات  اإل نویة  بنسـبةالثابتة  من معامالت تحصـیل الرـس تطبیق نظام المعالجة المحاسـبیة   على خلفیة  ،ملیون جنیھ خالل نفس الفترة  277.5لتسـجل %  27.7  ـس
یبیة على مدار اثني عشـر شـھًرا، والتي كان یتم احتسـابھا مباشـرة والذي أدى إلى توزیع عائدات اإلقرارات الضـر   الجدید إلیرادات منظومة اإلقرارات الضـریبیة

ً عن اسـتمرار تحویل بطاقات أصـحاب المعاشـات وبطاقات تكامل وكرامة من من،  عند التحصـیل خالل نفس الفترة من العام السـابق منظومة القطاع غیر   فضـال
  .المصرفي إلى منظومة بطاقات القطاع المصرفي

ملیون   56.4  قفزة ھائلة لتبلغ »eAswaaq«إیرادات شـركة تكنولوجیا تشـغیل األسـواق اإللكترونیة   حققت،  بعد اسـتبعاد المعامالت بین الشـركات التابعة
ــعة أشـــھر  جنیھ خالل  ــي ویرجع ذلك النمو  %1316بنمو  2022من عام أول تسـ المردود اإلیجابي لعقد تورید غیر متكرر لمشـــروع إلى القیاسـ

)VSLA  یاحي  مزار  29خدمة حجز التذاكر في  ) باإلضـافة إلى نمو اإلیرادات من نوي   لخدمات التعھید »enable «إیرادات  وارتفعت   .ـس بمعدل ـس
ً بنمو  2022 عام منأول تســعة أشــھر  ملیون جنیھ خالل   41.5 % لتســجل117.3 ــركة    بلغت.  خالل نفس الفترة  قاعدة العمالء، مدفوعة إیرادات ش

،  % 1.6بمعدل  وھو تراجع ســـنوي    ،2022من عام أول تســـعة أشـــھر  ملیون جنیھ خالل   e-Cards« 116.9البطاقات الذكیة «  تشــغیلتكنولوجیا 
ــعار   118.9مقابل  ــدار البطاقات على خلفیة تقلبات أسـ ــیة. ویرجع ذلك إلى انخفاض إیرادات إصـ ــنة الماضـ ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من السـ

لخدمات    »eKhales«شــركة  إیرادات    بلغتو  .باضــطراب ســالســل اإلمداد والتورید SIMالصــرف، باإلضــافة إلى تأثر توافر شــرائح البطاقات  
إیرادات %، ویرجع ذلك إلى تســـجیل 33تراجع ســـنوي بمعدل ب،  2022من عام أول تســـعة أشـــھر ملیون جنیھ خالل   33.8  یةالمدفوعات الرقم

  اإلیرادات اســـتبعاد   في حالةنقاط البیع خالل فترة المقارنة من العام الماضـــي. و ماكینات ملیون جنیھ تقریبًا من مبیعات نظام  28.9بقیمة  ةاســـتثنائی
ــتثنائیة   ــترتفع إیراداتنقاط البیع خالل فترة المقارنة،  من مبیعات االس ــركة «خالص»   س ــنوي  ش ــھر من العام   %56بمعدل س ــعة أش خالل أول تس

    .تجمیع ومعالجة الفواتیر خالل نفس الفترةنشطة القوي ألنمو بفضل ال،  الجاري

وھو  ،  2022من عام  أول تسعة أشھر  خالل  تقریبًا  جنیھ    ارملی  1,1بقیمة  بح  إجمالي رمجموعة إي فاینانس  على صعید مستویات الربحیة، سجلت  
 ویأتي ذلك بفضل % خالل نفس الفترة.55.8نقطة مئویة لیسجل  8.5وصاحب ذلك ارتفاع ھامش إجمالي الربح بواقع %. 76.0نمو سنوي بمعدل 

ارتفع إجمالي الربح تسجیل المجموعة إیرادات من مصادر متنوعة تتمیز بھوامش أرباحھا المرتفعة. وخالل الربع الثالث من العام الجاري منفردًا،  
 .  % 58.2لیسجل  نقطة مئویة  13.3بواقع  ارتفاع ھامش إجمالي الربحب مصحوبًا   ،ملیون جنیھ 393.2% لیسجل 121.8بمعدل سنوي 

، وصاحب ذلك ارتفاع 2022من عام    أول تسعة أشھرملیون جنیھ خالل    682.5% لیسجل  79.4صافي الربح بعد حقوق األقلیة بمعدل سنوي  ارتفع  و
أول تسعة  ملیون جنیھ خالل    715.9  ارتفع صافي الربح المعدل إلى. من جانب آخر،  %35.2نقطة مئویة لیسجل    5.9ھامش صافي الربح بواقع  

 األرباح ھوامش المتمیزة بإلیرادات مصادر ا. ویأتي نمو صافي الربح بفضل االرتفاع القوي ل% 88.2وھو نمو سنوي بمعدل  ، 2022من عام  أشھر
ً عن ارتفاع المرتفعة من العام الجاري.  أول تسعة أشھر خالل  % 1172.9بنمو سنوي ملیون جنیھ  51 لتسجل استثمارات المجموعة إیرادات، فضال

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة، وھو ما یمثل عائدًا ألنشطة   242لتسجل    %589.5  بمعدل سنويربح نمو اإلیرادات التمویلیة  كما یعكس نمو صافي ال
مردود االرتفاعات المتتالیة ألسعار ما یعكس  منقطة مئویة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،    3.9وھو ارتفاع بمقدار    %11.3  التمویل بنسبة

لیسجل    %99.7صافي الربح بعد حقوق األقلیة بمعدل سنوي  وخالل الربع الثالث من العام الجاري منفردًا، ارتفع  .  قبل البنك المركزيالفائدة من  
  .% خالل نفس الفترة30.0إلى نقطة مئویة  4.3بواقع ملیون جنیھ، مصحوبًا بارتفاع ھامش صافي الربح  202.8

ًا تلو  ، إبراھیم سرحان رئیس مجلس إدارة مجموعة إي فاینانس لالستثمارات المالیة والرقمیةشاد وفي ھذا السیاق، أ بنجاح المجموعة في تكرار نجاحاتھا ربع
ارتفع   ملیار جنیھ، في حین 2% لتقترب من 49. فقد ارتفعت إیرادات المجموعة بنسبة سنویة 2022من عام تسعة أشھر خالل أول اآلخر، لتسجل نتائج استثنائیة 

الربح بنسبة سنویة   الربح لیسجل    682.5بلغ  یل%  79.4صافي  الفترة، مصحوبًا بنمو ھامش صافي  نفس  الكفاءة  35.2خالل  الباھرة؛  %. وتعكس تلك النتائج 
ح المجموعة في تحقیق أھداف  نجالتحول الرقمي في مصر. وأكد سرحان  في ا التشغیلیة الملحوظة لمختلف أنشطة المجموعة، مع احتاللھا مكانة السبق والریادة  
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أنشطتھا، وتمضي قدًما على المسار    تنمیةالتغلب على تلك التحدیات و  من المجموعة  تمكنت    فقد  .التحدیات االقتصادیة الراھنة النمو التي تتبناھا على الرغم من  
خالل    )ESOP(   تحفیز وإثابة الموظفینبرنامج  الجزئي ل  تنفیذالة  وبالتوازي مع ذلك، بدأت المجموع  الصحیح نحو تحقیق النتائج المنشودة بختام العام الجاري.

ال الجاري، حیث قامت  العام  إثابة وتحفیز للعاملین 1فقط من إجمالي    %0.25بتوزیع    مجموعةالربع الثالث من  الحالي   % كانت مخصصة كأسھم  العام  ،  خالل 
ا من حرص المجموعة على ضمان الوفاء بكافة   ً   القیمة والعائد للسادة المساھمین.  مع تعظیم  ، االلتزامات المخططة لھذا العامانطالق

الفترة، ومن بینھم  سرحان تفاؤلھ بقدرة المجموعة على تحقیق المزید من النمو مستقبالً، مدعومة باإلنجازات التشغیلیة التي حققتھا الشركات التابعة خالل    أكد و
تتبناھا، ونجحت في التوسع بالبنیة التي أحرزت خطوات ھامة في إطار االستراتیجیة االستثماریة التي  شركة «تكنولوجیا تشغیل المنشآت المالیة ”إي فاینانس“»

ً عن عقدھا شراكات استراتیجیة مع أبرز الكیانات الرائدة في قطاع الحوسبة السحابیة،  مما سیعزز من القیمة  األساسیة لمنظومة خدمات الحوسبة السحابیة، فضال
للعمالء في شتى أنحاء مصر. وسوف تثمر تلك التطو ا رات التشغیلیة عن تعظیم استفادة المجموعة من  الفائقة التي تقدمھا خدمات الشركة  التي    لبیاناتقواعد 

ً إلى مصدر جدید لإلیرادات.    ، حیث ستتمكن من توظیف أحدث األدوات الرقمیة والذكاء االصطناعي في إدارة وتحلیل ومعالجة البیانات، تمتلكھا لتتحول مستقبال
، حیث تتمیز الشركتان بمقومات نمو ھائلة في ضوء  »e-Healthشركة «و»  e-Taxشركة «موعة في  وأكد سرحان ثقتھ في المستقبل المثمر الستثمارات المج

  .  وتعظیم العائد للمجموعة نمو اقتصادنا الوطني على الحاجة الشدیدة لخدماتھما المقدمة، مما سینعكس أثره اإلیجابي 

أن   الرسمي، مما یطرح فرًصا واعدة أمام    الدولة وتابع سرحان  الوطني  تمضي قدًما بكل إصرار نحو تنظیم مختلف األنشطة االقتصادیة تحت مظلة االقتصاد 
. وعلى ھذا الصعید،  ضمن االقتصاد الرسمي للدولة   على تسجیل أعمالھا   نشطة والشركات في ضوء المبادرات التي تقدمھا الحكومة لتحفیز األ  »e-Tax«شركة  

الفاتورة اإللكترونیة، وتبذل جھودًا  اإلیصال اإللكتروني، وأصبحت الشركة منذ نوفمبر الجاري المزود الوحید لمنظومة  في إطالق منظومة    »e-Tax«ت  نجح
منصة الفاتورة اإللكترونیة  ن  ومن الجدیر بالذكر أ.  حثیثة لالنتھاء من رقمنة جمیع فواتیر المعامالت بین الشركات، وإیصاالت المعامالت بین الشركات والمواطنین 

وأعرب سرحان عن اعتزازه باإلطالق الناجح لمنصة اإلیصال    . ا، بما یزید عن ملیون فاتورة یومیً ملیون فاتورة  400منذ تأسیسھا في إصدار أكثر من  نجحت  
استفادة من    »e-Health«وفي مساٍر مواٍز، تسعى شركة    نشر النظام على أكبر عدد من الشركات.  ىویجري العمل علاإللكتروني،   أكبر  لتحقیق  بكل اجتھاد 

ملیون نسمة، من خالل دمجھم في برنامج التأمین    100  ى شراكتھا االستراتیجیة مع الھیئة العامة للتأمین الصحي الشامل، لخدمة مواطنینا الذین یصل تعدادھم إل
ملیون    6الصحیة الالزمة للمواطنین. وقد أبرمت المجموعة أول عقد لتوفیر بطاقات التأمین الصحي الشامل لنحو  الصحي الشامل والذي یتضمن توفیر الرعایة  

  وحدة طبیة.   140مواطن في خمس محافظات مختلفة، بتغطیة تشمل 

ن المجموعة  أأوضح سرحان ، للتحول الرقمي في مصر الداعمة   الناشئةاالبتكاریة وفي إطار استراتیجیة المجموعة التي تتمثل إحدى ركائزھا في دعم الشركات 
ي  ف  الصاعدة" إحدى الشركات  Nextaشركة "ل  مالیین دوالر   3بقیمة  قیادتھا لجولة تمویلیة  مؤخًرا عن    أعلنت إي فاینانسفقد    ھذا االتجاه.  أحرزت تقدًما كبیًرا في

لتقدیم مجموعة من الخدمات  "نكستا" ابتكار تجربة جدیدة وممیزة في السوق المصري    ا معاكتھوتستھدف مجموعة "إي فاینانس" من خالل شر   التكنولوجیا المالیة.
ضمن سلسلة من الشراكات الواعدة المستھدفة التي تقوم المجموعة حالیًا بدراستھا    خطوة ھي    " Nexta". وأشار سرحان إلى أن الشراكة مع  المصرفیة الرقمیة

  .  وسیتم اإلفصاح عن تطورات تلك الفرص عند إتمامھامع منصاتھا وخدماتھا القائمة، والتي یمكن أن تحقق التكامل  وتقییمھا،

،  بنتائج إیجابیة قویةوحول رؤیتھ للمشھد االقتصادي الراھن ومردوده على أنشطة الشركة مستقبال، أكد سرحان ثقتھ في قدرة المجموعة على اختتام العام الجاري 
الوطني یحظى بالعدید من مقومات وركائز النمو. وثّمن سرحان السیاسات االقتصادیة التي تتبناھا الدولة، والتي من شأنھا تحقیق نمو  مشددا على أن اقتصادنا  

ار أن  أشوطني. و اقتصادي على نحو مستدام. وأوضح أن قیام البنك المركزي بتحریر أسعار الصرف ورفع الفائدة سیساھم بصورة كبیرة في استقرار اقتصادنا ال 
اتفاقیة تمویل جدیدة من صندوق النقد الدولي   المؤسسات االقتصادیة الدولیة في قوة    ثقةیؤكد  ملیار دوالر؛    9بقیمة    الشركاء الدولیینونجاح الدولة في إبرام 

الصنادیق السیادیة  أبرز  ستثمار الدولي ولكبار مؤسسات مجتمع اال  اقتصادنا. من جھة أخرى، تحظى مصر بمناخ استثماري جذاب، وھو ما یعكسھ اإلقبال الملحوظ 
ا " بالشركات المدرجة  الستثمار في  على  القلب منھا مجموعة  وفي  األسھم المصري،  فاینانسسوق  الرأسمالیة األجنبیة على القطاعات  " إي  التدفقات  مع نمو   ،

لنمو   بمستقبل مشرق  أیًضا  یبشر  ما  وھو  الواعدة،  النمو  مقومات  دائرة ضوء  االقتصادیة ذات  الوطني. وباإلضافة إلى ما سبق، أصبحت دولتنا في  اقتصادنا 
على التزام    –الذي تشارك فیھ مجموعة إي فاینانس   –. وقد برھن ھذا المؤتمر  COP27مؤتمر األطراف تھا  االستدامة على مستوى العالم، خاصة بعد استضاف

ة المتعلقة بالحفاظ على البیئة، مع االتجاه القوي لضخ المزید من االستثمارات  یأفضل المعاییر الدول  الشركات والمؤسسات المصریة بموائمة أنشطتھا وعملیاتھا من 
  في المبادرات الخضراء التي ستغطي مختلف أنحاء مصر خالل السنوات القادمة.  

وتعزیز دورھا المحوري في دفع عجلة التحول الرقمي في  ثقتھ في قدرة المجموعة على مواصلة تحقیق أھداف االستراتیجیة التي تتبناھا  سرحان  جدد  وختاًما،  
واعدة،  النمو الالفریدة للدخول إلى قطاعات جدیدة تتسم بفرص  حرص المجموعة الشدید على تعظیم االستفادة من مقوماتھا التكنولوجیة . ھذه الثقة، یؤكدھا  مصر 

ً عن على تعزیز أداء المجموع بكل تأكید وھو ما سینعكس مردوده اإلیجابي جدیدة ومتنوعة تساھم في تعظیم القیمة   قنواتأو  خدمات تقدیمة ونمو أعمالھا، فضال
واالستثمار في   ،التحتیةاالرتقاء بقدراتھا التكنولوجیة وبنیتھا  ضخ المزید من االستثمارات في  والعائد على الصعید الوطني. من جانب آخر، ستواصل المجموعة  

رج  داخل أو خا  فرص جدیدةاقتناص   م فيسوف یساھ  ممافي مصر،  التكنولوجیا المالیةي مجال ف الناشئةالشركات كذلك  و الخدمات المالیة غیر المصرفیة قطاع



 
 

 | بیان إخباري إي فاینانس لالستثمارات المالیة والرقمیة

ان  اري   ب إخ
  2022 نوفمبر 15القاھرة| 

  القطاعات تخدم    متكاملةباقة  یم  تنا الھادفة إلى تقدمواصلة رسالتحقیق التكامل مع الخدمات التي تقدمھا الشركات التابعة، و  عزز مما یالعربیة  مصر  جمھوریة  حدود  
  في مختلف ربوع مصر.  مباشرة لمواطنین ة باإلضافة إلى تقدیم الخدمات ل وغیر المصرفییة المصرف

  2022م  من عا  فترة أول تسعة أشھرلالطالع على تقریر النتائج المالیة بالكامل والحصول على نسخة إلكترونیة من القوائم المالیة المجمعة والمستقلة للشركة عن  
  investors.efinanceinvestment.com: ، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني عبر الرابط التالي2022 سبتمبر  30المنتھیة في 

 —نھایة البیان —

  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  

تھا الممتدة لنحو عشرین عاًما في التوسع بأعمالھا لتغطي  عبر مسیر »  إي فاینانس«ذلك الوقت ببناء وتشغیل وإدارة الشبكة المالیة للحكومة المصریة، ونجحت  
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«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  « 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:
 

 
 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
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 د. أحمد السید 
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