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 2021»إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية« تعلن نتائجها المالية والتشغيلية لعام 

مصعععع وط ا    2021المجموعة تجني ثمار التوسععععن طتهاععععات ا مهااا وعمال ا متنجي  ي ت قوي همو اوا لخاللاعام     عا   
 التوسعام التاغولوة المستملةطارتفاع صا ي اللطي على اللغم من 

لائدة  ي  الاعلةة  ال(، مهي EFIH.CAالبورصعة المصعلالةةوع  شعلةة يا  االناه  ل سعتامارام المالوة ماللاموة م. .   الوو  وعلنت    :2022  مارس  9القاهرة  

لعا  اعن  تلة مالتاعغولوة المالوة  طالمعنى ال دالث  ي مصعل، عن هتائج ا  Fin-techشعلةة  تاوالل ميعارة متاعغو  الاعبتام التتنولوةوة للمعام م اللاموة موم   

، طفضعع  المسععاهمة القوالة  2021ةنوه     عا  ملوون   1,963.3لتبلغ   %59.3ا  حوث ارتفعت اإلاللاعام طمعد  سععنو  ،2021عالسععمبل  31   ي  ةالمنت و  المالي

طمعد  سغنوف  ةما ارتفن صعا ي اللطي  .   e-cardsتكنولوجيا تشغيي  الطااااا الككي" »وشغرك"    »تكنولوجيا تشغيي  المنشغ ا المالي" ي ف ياينانسي ة  من شعلة

منفلع ا، ارتفععت    2021م    اللطن األ ول من ععا  . 2020مليون جنيغ  الل  اغا    353.9، مقغاطغ  2021مليون جنيغ  الل  اغا     519.7ليسغغغغجغ    46.9%

 ملوون ةنوه. 663.7لتسج  %59.6اإلاللاعام طمع  سنوا طمعد  

 ملخص قائمة الدخل
2020العام المالي  2021العام المالي  )مليون جنيه(   التغيي    

 % 59.3  1,232.3 1,963.3 اإليرادات المجمعة إجمالي 

 *%63.4  636.8 1,040.5 تكلفة اإليرادات 

 % 55.0   595.6  922.9  إجمالي الربح

 هقاة مئوالة *  1.3-  % 48.3 % 47.0 هامش يةمالي اللطي

 % 57.3   476.2   749.3  األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

هامش األرطاح التاغولوة اب   صم الضلائب مالفوائد ماإله ك  

 ماالست  ك

 هقاة مئوالة *  0.5-  % 38.6 % 38.2

قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  المعدلة األرباح التشغيلية 

 **  واالستهالك
 763.7  476.2   60.4 % 

الضلائب مالفوائد ماإله ك  اب   صم المعدلة  هامش األرطاح التاغولوة
 ** ماالست  ك

 هقاة مئوالة* 0.3    38.6%  % 38.9 

 % 46.9   353.9  519.7  صافي الربح

 * هقاة مئوالة 2.2-  % 28.7 % 26.5 هامش صا ي اللطي

     

 % 50.9   353.9  534.2 ** صافي الربح المعدل

 مئوالة هقاة  1.5-  % 28.7 % 27.2 المعد   هامش صا ي اللطي

ف اليتكعكس ياألجهزة المتعلق" طمشغروع تاوير سغكح يديد م،غر، ييت تتسغ  تلح األجهزة طانالفاا هوامش حرطايها. كما ، المسغاهم" ي  اإليراداا من توريد  يعكس التيير طهوامش األرطاح وارتفاع تكلف" اإليراداا *

مليون جني  الل   14.4الارح العا  األول  الطالي" غير المتكررة المتعلق" طم،غروياا  الحثر   داطعطعد اسغت  نتائج الرطيي"مث  النتائج المعدل" ت**   مؤالًرا.طالشغركاا التاطع" الجديدة الت  ت  تسسغيسغها الااااا الطشغري"  توظيف  

   . طما يتماشى مع معايير المياسط" الم،ري"، 2021اا  

 

»تتنولوةوا تاععغو  المناعع م    شععلةة،  ي ضععوا ارتفاع ياللاعام ةمون شععلةات ا التاطعة، م ي مقدمت ا 2021مالتتي النمو القوا إلاللاعام المجموعة     عا 

 1,529لتسعج   %29.8؛ حوث رصعدم همو اإلاللاعام طمعد  سعنوا التي اسعت وتم على هصعوب األسعد من يةمالي اإلاللاعام المجموعة  المالوة "يا  االناه "«

ا طعته     الععا ، عمن يةمعالي ياللاعام المجموععة   %77.9، وم معا الععاع   2021ملوون ةنوعه     ععا    ياللاعام    همو ي مععد     %48.1طنسععععبعة   عا سععععاهمعت  لمع 

  . 2021    عا   53.3 مالتتي تلك طفض  همو ياللاعام  دمام ال وسبة الس اطوة طمعد  سنوا المجموعة     هف  الفتلة.

 33.4مقاط  ، 2021ملوون ةنوه     عا   340.1لتسععج   %921طمعد  سععنوا «  e-Cardsشععلةة تتنولوةوا تاععغو  الباااام ال ةوة »  ارتفعت ياللاعامةما 

ياللاعام المجموعة       همو ي معد    %42.1طنسععبة ميةمالي ياللاعام المجموعة     العا ،  ي    %17.4، لتسععاهم ط لك طنسععبة 2020ملوون ةنوه     عا  

موعة طنمو اوا   ي ا تتا  عام ا التاععععغولي الااهي ةاععععلةة مسععععتقلة تاطعة للمجشععععلةة » الخ« لتدمام المد وعام اللاموة  من ةاهب ا، هج ت   هف  الفتلة.

 .2021ملوون ةنوه     عا   59.9لتسج   %183.6لخاللاعام طمعد  سنوا 

، عمن 2021    عا   %47.0لوسعج  اسعتقلار هامش يةمالي اللطي تلك حب  اصعمملوون ةنوه،   922.9لوسعج     %55.0رتفن يةمالي اللطي طمعد  سعنوا  ما

مما سعاهم  ي ال د  ،      العا   همو مل و  لخاللاعامما وثمل عن تلك من للمجموعة م  تلك طفضع  التوسعن القوا طاألهاعاة التاعغولوة . مالتتيتغول سعنوا مل و 

    عا   ملوون ةنوه  519.7لوسعععج     %46.9ارتفن صعععا ي اللطي طمعد  سعععنوا م.     هف  الفتلة  %63.4  طنسعععبة سعععنوارتفاع تتلفة اإلاللاعام من وثل ا

ارتفن يةمالي منفلع ا؛  2021م    اللطن األ ول من عا      العا  السعاطي.    %28.7مقاط    2021    عا    %26.5هامش صعا ي اللطي طونما سعج   ،  2021
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، طفضع   على التوالي  ،%37.2م %54.6م %77.5مصعا ي اللطي طمعدالم سعنوالة   األرطاح التاعغولوة اب   صعم الضعلائب مالفوائد ماإله ك ماالسعت  كاللطي م

اهجاح   .المجموعة  ي ةني ثمار تتاوف العملوام التاغولوة  ي الالةام التاطعة التي تم يط ا ا مؤ ل 

، طما 2021ملوون ةنوه     عا   14.4المصعلم ام غول المتتلرة المتعلقة طالالح العا  األملي البالغة  وثل  طعد اسعتبعاع عد سعجلت المجموعة صعا ي رطي م

هامش  مطلغ.  2020ملوون ةنوه     عا    353.9مقاط    ،%50.9ملوون ةنوه، مهو همو سعنوا طمعد     534.2( طقومة اشعى من معاالول الم اسعبة المصعلالةالتم

 .2021    عا   %27.2المعد  صا ي اللطي 
 

هجازام االسعتانائوة عن اعتزازه الاعدالد طاإل  لالسيتثمارات المالية والرقمية إي فاينانس  مجموعة  أعرب إبراهيم سيراا  رئيس مجلس إدار   هذا السييا،   وفي  

؛ متتوالج ا طتعاا مالي متاعغولي اواسعي؛ الجسعد طوضعوح القومة الفلالدة مالمتاهة اللائدة 2021    عا    »يا  االناه «مجموعة  مالنجاحام الباهلة التي وحلزت ا 

اها ات ا الماعع وعة ه و ملحلة ةدالدة من النمو التي اسععت لت ط ا مسععولت ا ةاععلةة مدرةة طالبورصععة  واصععلة  ألهاععات ا موعمال ا، مالم د الالالي ومام ا لم

، طفضعع  النمو المل و  إلاللاعام ةمون الاععلةام  2021ملوون ةنوه     عا    1,963.3لتبلغ   %59 قد ارتفعت ياللاعام المجموعة طمعد  سععنوا    المصععلالة.

ا  ي يطار    الملعمع اإلالجاطي لمتتلفاألعاا الماّلف؛   ه ا  مالعت ماالستامارام التاطعة.   وهااة موعما  المجموعة سواا القائمة وم التي هج نا  ي يط ا ا مؤ ل 

 الت والم ال وتلوة مهموتج تاوالل األعما  ال ا هتبناه. 

  يثملم يرسعاا ععائم الت و  اللام وتفعو  الماعلمعام القوموة طالاعلاةة من ال تومة المصعلالة    ي االناه    ياهجاحام مجموعة شعلةام   موضعاف سعلحان ون

 متعزالز، اتصععاعتعظوم ة وع ت فوز اال  يالتضععمن تبسععوج اإلةلااام مموتنت ا على ه و التتام  من ت دالث البنوة التاععلالعوة طما سععاهم    اطمف ومه الاععام  ال 

موةد سعلحان ون حتواةام التنموالة. اتصعاعالة متلبوة االاآلمن مت قوي المسعت د ام اال  ااتصعاعمال فا  على المسعار اال  حوةمة منظومة اإلاللاعام مالمصعلم ام

غول مسععبوا وشععاع طه السععود رئو  مجل     اهجاح  لت قي   ،البورصععة  ي توار الاععلةة للالح  ا  يوعم يلى ثقة ال تومة    ؛ه ه النجاحام من ال تومة المصععلالة

 .البورصة يمجاالم الالح   ية الوزراا مةمون الج ام المتتصصة  الوزراا مالساع

طته ا ال راع القوالة مالملهة    مجموعةمصععف ال، حوث ةان م   تقدالل ميشععاعة من السععود مزالل المالوة  االناه   يااألعاا القوى لمجموعة  موشععار سععلحان يلى ون 

  يمال ى سعاهم    يا من العم  المتواصع  مالج د ال قوق االناه  هو ثملة هجاح  مسعة عاعل عام    ايمون ما وهجزته مجموعة    ي،الت و  اللام يمالسعلالعة للدملة  

رتقاا طجوعة التدمام المقدمة للمواطنون متعزالز ال وةمة مالاعععفا وة من     التو وف األما  للتتنولوةوا المتاور  ماال  يت سعععون ةفااة م اعلوة األعاا ال توم

هتقا  من طوئة العم  الوراوة يلى النظم التتنولوةوة. لقد وصبي لدالنا هظا  اوى إلعارة المالوة العامة من     عمج مضبج  اال  ي  يالتوةه العالمعلى ه و التسي من 

سعتتدا  موارع الدملة  ام يط المالهضعباطما السعاعد على ت قوي اال ،محوسعبة ةا ة العملوام المالوة ال توموة طدا  من يعداع الموازهة العامة للدملة متنفو ها مرااطت ا

 طتفااة م اعلوة.

ا  اإلعارة تسعتاعلف المسعتقب  طتسعلالن متولة االسعتامارام المتااة ل رتقاا طالبنوة التتنولوةوة للمجموعة، لل فا  على مواع ا اللالاعا ال  مومضعي سعلحان ون 

ا يلى اوة  بناها،  نفلع طه على مسعتوى السعوا المصعلا مت قوي األهداف االسعتلاتوجوة التي تت ت  طفضع  مصعو  النقدالة مما  ي حتم ا   مجموعةللالملةز المالي ماعول 

ةاهزالت ا التامة لتنفو   اا ا االسععتامارالة على وةم  مةه، التي تسععت دف تنموة ةا ة وعما  موهاععاة المجموعة، طما ؤةد مما ال   ةنوه تقلالب ا، ونملو   2,877يلى 

 اطي للساعة المساهمون طصفة مستدامة. الساهم  ي تعظوم العائد مالملعمع اإلالج

على  ادرت اتاج االسعتامارالة التي تسعت د  ا المجموعة تلةز على م ورالن رئوسعوون، التما  األم   ي تلسعوا متاهة المجموعة متعزالزها الون يلى سعلحان    ملفت

تبنوه  التي الالح ا القااع التدمام المالوة طالسعععوا المصعععلا عقب الت والم ال ائلة التي مّل ط ا     الفتلة الماضعععوة، موطلزها   لص النمو الجدالدةااتناص 

ا صعععاحبة النفوت ماللالاعة لل لو  اللاموة االطتتارالة على غلار األسعععواا الدملوة. وّما الم ور الااهي  وتبلور  ي تزمالد المجموعة طمقومام تنا سعععوة هائلة، تجعل 

ا المالقة  ي المجاالم مالقااعام التي تعم  ط ا، لتصعبي  اانا االسعتامارالة ط لك؛ هواة  حقوقوة للتاوالل المسع تمل لقدرام المجموعة ماالرتقاا الدائم طتعائ ا عام 

 طعد عا .

لتكام  طين جميع حنشغاتها وحامالها، وتوظيف الطني" التكنولوجي" المشغترك" حيضغ  نموك  لادًما ي  مسغار  مواز  نيو تيقي   ماسعتالع سعلحان ون الاعلةة تمضعي  

اا المقدم"، الا،غ" وحن حنشغا" الشغرك" المالتلف" تتميز طالقدرة الى تيقي  الدمج والتكام  طينها. طين الشغركاا التاطع" من حج  الترويج لمالتلف اليلو  والالدم

ت  نتميز طها ي   يعلى سغغطي  المثا ي يمكن دمج يلو  التجارة اإللكتروني" وتجميع وتي،غغي  الفواتير ويلو  الطااااا الككي" ومجموا" من الالدماا األالر  ال

 طوا" الى مستو  سوق المعاملا الرامي" طسسره.طاا" الدماا متكامل" وغير مس

ي"، مث  تّجار وحارب سغريان ان تالع المجموا" حيضًغا  لى التوسغع طقاادة املئنا لتشغم  شغرائا ويئاا جديدة تتجاوز الهيئاا اليكومي" والمؤسغسغاا الم،غري

الفع  ي  هكا االتجاه. ومن نايي" حالر ، سغتوا،غ  المجموا" مساايها للتوسع التجزئ" وشغركاا القااع الالا،، الًما طسن العديد من الشغركاا التاطع" انالقا ط 

" الت  تنفرد طها، طي،غتها ي  اااع الطنوح الرامي". وتيقيقًا لهكه الياي"، تسغتهدف ضغس اسغتثماراا  ضغايي" لتعزيز الطني" األسغاسغي" لالدماا اليوسغط" السغياطي 

 تكام  مع الدماا اليوسط" السياطي" وتساه  ي  تنمي" ااادة املئها. وككلح الطتكار المزيد من الالدماا الت  تيق  ال
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لالدماا اليوسغط" السغياطي"، تؤهلها طجدارة لتيقي  الريادة الى مسغتو  اااع الالدماا المالي" ي  م،غر، تمتلك طنوة وسعاسعوة راسعتة    موةد سعلحان ون المجموعة

ا  لى حن اإلدارة تقو  ياليًا طاسغغتكشغغاف الفر، المواتي" لتيقي  تلح الريادة المنشغغودة، من طينها ير،  من الل  طاا" الدماتها ويلولها االطتكاري" المقدم". ولف

ة، والسغيما حن التوسغع طسنشغا" المجموا"  لى اااع الالدماا المالي" غير الم،غريي"، الكف شغهد نمًوا متسغارًاا ي  السغوق الم،غرف الى مدار السغنواا األالير

كلح القااع. واالتت  سغغريان حن المجموا" لديها القدرة الى   الت  تقدمتها من،غغاتها سغغتكون طمثاط" ايم" مضغغاي" ألنشغغا" واملياا مل"المتكا  اليلو  والالدماا

كاا  عملء من الشغغغرتوظيف الطني" التكنولوجي" المتاورة لالدماا اليوسغغغط" السغغغياطي" الت  تنفرد طها، ي  اطتكار طاا" متكامل" من الالدمااي تثمر ان تزويد ال

 واأليراد طتجرط" يريدة من نواها الى مستو  اااع الالدماا المالي" غير الم،ريي".

مليون جني ،  177.7جني  للسغغه ، طما يعاد    0.10طقيم"    2021ان السغغن" المالي"  نقدي" الى المسغغاهمين توزيع حرطاح   ااترحمجلس اإلدارة  جدير طالككر حن 

 .2021مارس  8ي   افا % طناًء الى سعر اإل0.55طنسط"  الى السه  اائًداوهو ما يمث  %، 45 سنوي" ادرها طزيادة

  31  ي    المنتهي"العا  المال     يترة   ان  للشرك"   المجمع" والمستقل"  المالي"   القوائ   من   لكتروني"  نسال"   الى   والي،و    طالكام   المالي"  النتائج  تقرير  الى  للالع 

  investors.efinanceinvestment.com: الراطا التال  اطر اإللكترون  اعالمو  زيارة يرجى ،2021ديسمطر 

 

 —نهاي" الطيان—

 لالستثمارات المالية والرقمية«  إي فاينانسنبذ  عن مجموعة »

ةالةة مصلالة متتصصة  ي تاوالل ميعارة البنوة التتنولوةوة للمعام م المالوة اللاموة، متم تتلوف الالةة  ي    2005عا   «  يا  االناه »مجموعة  تتسست  

ا  ي التوسن طتعمال ا لتغاي «  يا  االناه »تلك الوات طبناا متاغو  ميعارة الابتة المالوة لل تومة المصلالة، مهج ت   عبل مسولت ا الممتدة لن و عالالن عام 

ي وهاات ا ةا ة  ةمون األسواا اللاموة  ي مصل من تنموة طااة التدمام مال لو  المقدمة حتى وصب ت تضم ت ت مظلت ا مجموعة من الالةام التاطعة التي تغا

التوي ل ا است داف عدة وسواا من     شلةات ا   مماطملمهة هوتل ا التنظومي،   «يا  االناه »متنفلع  ورةان منظومة المعام م المالوة اللاموة طالسوا المصلا.  

طتبني متابوي هموتج وعما  متتام  لتتون    «يا  االناه »التاطعة مطالتالي تعزالز ادرت ا على تعظوم القومة المضا ة  ي سوا المعام م المالوة اللاموة. ةما تتموز  

يا »دة لجمون عناصل منظومة المعام م اللاموة للد ن مالت صو  اإللتتلمهي  ي مصل؛  إلى ةاهب منظومة تتنولوةوا التدمام المالوة، تضم  طمااطة م اة ماح

للمزالد من   عدة شلةام تاطعة تتتصخ ة  من ا  ي مجا  م دع لضمان ادرة المجموعة على التنوع طتعمال ا لتغاوة ورةان منظومة المعام م اللاموة.  « االناه 
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