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 يالتحو  الرقم يتشاااااارر واارت البترو  ف»إي فاايناانس لالساااااتثماارات الماالياة والرقمياة   

  يالمال

 

 2022يونيو  27القاهرة في 

يائدة في تطويي رإدا ة الشتتتيكة  ال(، رهي EFIH.CAكود البو صتتتة المةتتتييةإي فاينانس لالستتتارما ال المالية راليةمية .مممم    مجموعة اليومأعلنت 

إإي  رمامرلة في شتيكاي إإي فاينانسإ  أنها شتا كت  بالممنى الحديث في مةتي،    Fin-techشتيكة  رتشتيي  الشتبتال الاتنولوةية للممامالل اليةمية رأر   

تحويت  محطتال الوةود إلى مياك  ذلت  عبي  ر ة الباير  رالريرة الممتدنيتة، اتطويي المنظومتة اليةميتة لمحطتال الوةود بتالامتارو م  ر ي ختال"إ الاتابماي ، ف

  مماتاملة للخدمال المالية اليةمية لتافة المواطني  بما فيها عمليال السحب راإليداع رالاحوي  رسداد الفواتيي رالمدفوعال اإللتايرنية

مجموعال  ئيستتتتية م  الخدمال اليةمية داخ     3  خال"إ  ي فاينانسإ رإإيإع  طييق إ»إي فاينانس لالستتتتارما ال المالية راليةمية   رأطلقت مجموعة  

  بدأل أرالً بمنظومة اإلدا ة رالماابمة الذكية ألستاطي  ستيا ال نق  الوةود لتافة الشتيكال بدالً م  نظام التوبونال الو ةية، باإلةتافة يمحطال الوةود، رالا 

محطتة رةود، رةتا ت تمميت تلت  الختدمتال على كتافتة المحطتال بنهتايتة يوليو  400   أكري م يف  يرختدمتال التدف  اإللتايرن  يإلى تفميت  ختدمتال الستتتتحتب النقتد

 م2022

بمتد   يكتا ةتاط بتالتدة  - ةتا  المهنتدط طتا   المال ر يي الباير  رالريرة الممتدنيتة، خال  افااتاةتا محطتة الوةود الماتتاملتة الامتارو للباير في هتذ الستتتتيتا   ر

جي ة ر الستيد إبياهيت سيةاو الموو المناد  ر  ئيس مجلس إدا ة مجموعة إي فاينانس ،أو أرلى تل  الخدمال تطوييها بميافقة اللواء أةمد  اشتد محاف  ال

لتايرنية بدالً م  التوبونال الو ةية، مما يوتم  منظومة ماتاملة إلدا ة رماابمة ت ريد أستاطي  ستيا ال الجهال الماماةدة بالوةود باستاخدام الاقنيال اإل توفيي

 الاماةد شيكال الاسويق رالجهال المالتة لال  السيا الم   يريحف  ةقو  ةها بشت  أفو  رتدار  المناجال البايرلية تأمي  نق  

يات  يلاوفيي ة مة ةلو  رخدمال ماتاملة للمواطني  باستايال  اناشتا  محطال الاموي  تطبيقاً للاحو  اليةمفي إطا  الجهود الماواصتلة  رأةتا  الو يي أنا 

شتتيكة إي فاينانس بالانستتيق رالامارو م  ر ا ة الباير  رالجهال الاابمة لها م  الهي ة تمتنت ، ةيث Cash out  م  المحطال ية الستتحب النقدتقديت خدم

ة الوةود  لألموا  م  محط  يالنقدإمتانية  لمواط  الستحب  تايح لالمامة للباير  رشتيكال تستويق المناجال البايرلية م  تطويي خدمة ةديدة بمحطال الوةود  

 مةي في ا ، مي ة ، ماساي كا د (م يالماملة فمااح لجمي  شيكال البطاةال باساخدام التا ل البنتي الخاص با  

الامارو المشتاي  م  ام ي  أطي اعا ا ه ب ع  ، »إي فاينانس لالستارما ال المالية راليةمية إبياهيت ستيةاو  ئيس مجلس إدا ة مجموعة  عي   رم  ةانبا أ

م  المستتتتاودعتال إلى  يتةمناجتال البايرلالةطتاع الباير  بتدأ منتذ إطال  منظومتة مياةبتة    يف ياير  رالريرة الممتدنيتة، موةتتتتحتاً أو الاحو  اليةمر ا ة الب 

الامتارو رمةتتتتي  ، ةيتث تت االناهتاء م  ميتنتة ةمي  محطتال يالهي تة المتامتة للباير  ةتتتتم  خطاهتا للاحو  اليةم  ير بطهتا بتالنظت الماتتاملتة ف ،المحطتال

 للباير م

 يتت الاجهي  لا رالمم  عليا منذ ةوال  يلخدمة ةمي  المواطني ، رهو الهد  الذ يمنظومة الشتمو  المال  يفةد شتا كت  محطال الوةود  ستيةاو أو  رأةتا   

ةةتتلت إإي فاينانسإ على  خةتتة    ربن  مةتتي، رةد يركبيت البنو  الحتومية مر  البن  األهل  المةتتيي  يعام رنةتتا المام بالامارو م  البن  الميك 

 داخ  محطال الوةود م  خال  شيكة إإي خال"إ الاابمة لهام يتقديت خدمال الدف  رالاحةي  اإللتايرن 

ستتامم   ي، رالا (POSإلتايرنية  آال  ماكينة نقاط بي    8على أكري م  اليوم  محطال رةود شتتيكاي الامارو رمةتتي للباير    يتحاوم  الجديي بالذكي،  ر

االستتافادة م  الستتيولة النقدية التبيية داخ  محطال    يذل  عمليال صتتي  مما. تتاف  ركيامة، ربالاال يللةتتي  راإليداع بما ف  (ATM بمرابة ماكينال 

 ايات تحويلهةيث   ،محطالالداخ   تل  الستيولة النقدية مخاطي تتدط   يمةتي، ركذل  تفادربن   يالةتي  لممالء البن  األهلفي  الوةود رم  ثت استاخدامها  

 لحسا  المحطة بمجيد صيفا للممالءم



 
 

 

 إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية | بيان إخباري 
 

 بيان إخباري 

 2022يونيو القاهرة | ** 

أصتتبحت ا و بديالً لنظام التوبونال   يالوةود رالا   ينافذة إلتايرنية للامام  م  مو د  (POSاإللتايرنية  أصتتبحت ماكينال نقاط البي   باإلةتتافة إلى ذل ، 

عمليال شتح  رتفيي    يلاحديد كميال رأستما  الوةود المقي ة لت  عملية، م  الاحتت راإلدا ة التاملة ف يالنظام اإللتايرن في القديت ةيث يمت  الاحتت لحظياً  

 مجا  الوةود رالطاةةم ييكال الماملة فمجموعة لجمي  الشالتوفيه  يسيا ال الوةود عبي نظام إدا ة األساطي  الماتام  الذ

داخ  محطال الوةود على تقديت خدمال الستتحب راإليداع فق ، ب  تايح ةمي  خدمال   (POSاإللتايرنية  ل  تقاةتتي ماكينال نقاط البي   م  ناةية أخيت،  ر

»إي تقدمها شتتتتيكة إإي خال"إ الاابمة لمجموعة    ي  الا رالخاص ع  طييق ةائمة كبيية ةداً م  خدمال الدف  رالاحةتتتتي   يدف  الفواتيي للقطاعي  الحتوم

ماكينال نقاط توفي ، ةيث  ، بحيث يات تنفيذ ممظت الممامالل ع  طييق الماكينة بما يقل  الحاةة لحم  الستيولة النقديةفاينانس لالستارما ال المالية راليةمية 

 مةيم يف يالشمو  المالهت في تحقيق يسام  خدمال الدف  لمخالا الجهال، بما ةةي لها البي  مجموعة ال 

 –  نهاية البياو –
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 لالستثمارات المالية والرقمية« إي فاينانسنبذة عن مجموعة »

كشيكة مةيية ماخةةة في تطويي رإدا ة البنية الاتنولوةية للممامالل المالية    2005عام     إي فاينانس»مجموعة  تأسست  

عبي     إي فاينانس»اليةمية، رتت تتليا الشيكة في ذل  الوةت ببناء رتشيي  رإدا ة الشبتة المالية للحتومة المةيية، رنجحت  

  األسوا  اليةمية في مةي م  تنمية باةة الخدمال رالحلو   مسييتها الممادة لنحو عشيي  عاًما في الاوس  بأعمالها لايطي ةمي 

المقدمة ةاى أصبحت توت تحت مظلاها مجموعة م  الشيكال الاابمة الاي تيطي أنشطاها كافة أ كاو منظومة الممامالل المالية 

عدة أسوا  م  خال  شيكاتها يايح لها اساهدا     ممابميرنة هيتلها الانظيمي،     إي فاينانس» اليةمية بالسو  المةييم رتنفيد  

تامي    اليةميةم كما  المالية  الممامالل  الموافة في سو   القيمة  ةد تها على تمظيت  تم ي   ربالاالي  فاينانس»الاابمة  بابني     إي 

رتطبيق نموذج أعما  ماتام  لاتوو بمرابة محطة راةدة لجمي  عناصي منظومة الممامالل اليةمية للدف  رالاحةي  اإللتايرني 

عدة شيكال تابمة تاخة" ك  منها في مجا      إي فاينانس»في مةي؛ فإلى ةانب منظومة تتنولوةيا الخدمال المالية، توت  

الانوع بأعمالها لايطية أ كاو منظومة الممامالل اليةميةم للم يد م  المملومال يُيةى  يا ة  محدد لوماو ةد ة المجموعة على 

 م efinanceinvestment.comموةمنا: 

 

 
 معلومات عن السهم

 EFIH.CAكود البورصة المصرية: 

 1,848,888,889 عدد األسهت

 جنيه  0.5 القيمة االسمية للسهت

 جنيه  924,444,444  أط الما  المدفوع
 

   مزيد من المعلومات يرجى االتصال على:ل

 ir@efinance.com.eg|  المستثمرينعالقات قطاع 

 

 

 

 

 هيكل المساهمي   

 ( 2022مارس  31)اعتباًرا من 

 

ي تبلغ  تتضمن نسبة التداول الحر األسهم الخاصة بنظام اإلثابة والتحفي    •
والت 

 مليون سهم )لم يتم تخصيصهم بعد(. 71.1
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National Investment Bank Banque Misr

National Bank of Egypt Egyptian Banks Company

Egyptian Co. for Inv. Projects Free Float


