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نبذة عن إي فاينانس1   |

نبذة عن إي فاينانس 

الشــركة الرائــدة فــي تطويــر وإدارة البنيــة التكنولوجيــة للمعامــات الماليــة الرقميــة وأول 
منصــة Fin-tech بالمعنــى الحديــث فــي مصــر

تأسست »إي فاينانس« عام 2005، وهي شركة متخصصة في بناء وإدارة وتشغيل 
اإللكترونية  للمدفوعات  متكاملة  حلول  وتطوير  وتقديم  الحكومية،  المالية  الشبكة 
الرقمية  الحلول والخدمات والقنوات  باقة متكاملة من  توفير  والرقمية، فضًل عن 
العديدة ذات الصلة. وقد نجحت الشركة منذ نشأتها في التوسع بأعمالها لتغطي أسواق 
وقنوات رقمية مختلفة في مصر مع تنمية باقة الخدمات والحلول الرقمية المقدمة 
حتى أصبحت تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات التابعة التي تغطي أنشطتها 
المصري.  بالسوق  المالية  وغير  المالية  الرقمية  المعاملت  منظومة  أركان  كافة 

وتضم مجموعة »إي فاينانس« خمس شركات تابعة، كما تمتلك حصًصا مباشرة 
في مجموعة متنوعة من االستثمارات األخرى. وتأتي شركة »تكنولوجيا تشغيل 
حيث  للمجموعة،  التابعة  الشركات  مقدمة  في  فاينانس««  »إي  المالية  المنشآت 
الحكومية،  المدفوعات  منظومة  إلدارة  الحلول  من  متكاملة  حزمة  بتوفير  تنفرد 
الجهات  وبين   ،G2G الحكومية  والهيئات  الجهات  بين  المدفوعات  ذلك  ويشمل 
الحكومية  الجهات  وبين   ،G2B الخاص  القطاع  الحكومية وشركات ومؤسسات 
الشبكة  منها  مختلفة  مالية  شبكات  إدارة  عن  فضلً   ،G2C المواطنين  وجموع 
البترولية،  المنتجات  توزيع  وشبكة  نت«  و»أجري  المصرية،  للحكومة  المالية 
باإلضافة إلى تقديمها خدمات الحوسبة السحابية لعدد كبير من القطاعات. وتقوم 
شركة »خالص« التابعة للمجموعة، بدور مركز التحصيل الرقمي لفواتير قاعدة 
شركائها من التجار، مدعومة بشبكتهم الواسعة االنتشار التي تضم أكثر من 326 
ألف نقطة بيع منتشرة على مستوى الجمهورية، علوة على تزويد شركائها بباقة 
تشغيل  تكنولوجيا  شركة  أّما  المضافة.  القيمة  ذات  األخرى  الرقمية  الحلول  من 
مصر،  في  الذكية  للبطاقات  ُمصدر  أكبر  فتعد   »eCards« الذكية  البطاقات 

أسواق  استهداف عدة  يتيح  التنظيمي حيث  هيكلها  بمرونة  فاينانس«  وتنفرد »إي 
المضافة في  القيمة  التابعة وبالتالي تعزيز قدرتها على تعظيم  من خلل شركاتها 
قطاع المعاملت المالية الرقمية. كما أتاح الهيكل التنظيمي الجديد للشركة ترسيخ 
تواجدها المباشر وتنمية حصتها السوقية في جميع الشرائح والقطاعات التي تشملها 
منظومة المعاملت الرقمية في مصر. كما أعطى للمجموعة مرونة وتركيًزا أكبر 
في التوسعات سواء في قطاعات جديدة أو تقديم باقات جديدة من الحلول والخدمات 

من خلل شركاتها التابعة أو االستثمارات المتنوعة.

االستثمار في الطاقات البشرية 
والتكنولوجيا لتطوير الخدمات االبتكارية 

والحلول التقنية الحديثة في مصر وخارجها.

الرؤية

المهمة 
توظيف الحلول الرقمية لتعظيم 

المردود اإليجابي لالقتصاد والمواطن.

وغير  المصرفيين  عملئها  عن  نيابة  البطاقات  ومعالجة  تشغيل  إلى  باإلضافة 
إدارة  في  التكنولوجيا  إليه  ما وصلت  أحدث   »eCards« وتتبى المصرفيين. 
 »e-KYC« العملء  لهوية  اإللكتروني  التعريف  حلول  أفضل  لتوفير  البيانات 
المالية  وغير  المالية  والمؤسسات  الكيانات  من  المتشعبة  عملئها  قاعدة  لخدمة 
تشغيل  تكنولوجيا  شركة  تمثل  أخرى،  جهة  من  والخاص.  العام  بالقطاعين 
للتجارة  متكاملة  رقمية  منصة  أكبر   »eAswaaq« اإللكترونية  األسواق 
اإللكترونية، حيث توفر باقة ابتكارية من خدمات وحلول إدارة وتشغيل األسواق 
والصناعـة  الزراعـة  بقطاعـات  العاملين  من  شركائها  لقاعدة  اإللكترونية 
والتجـارة والسياحة فـي مصـر. وتندرج ضمن مجموعة »إي فاينانس« أيًضا، 
والتعهيد  االتصال  مراكز  خدمات  في  الرائدة   ،»enable« نابل  إي  شركة 
والكيانات  المؤسسات  أبرز  تشمل  متنامية  عملء  بقاعدة  تحظى  حيث  للغير، 
مراكز   3 خلل  من  اقتصادية،  قطاعات   10 في  العاملة  والدولية  المصرية 

التكنولوجية. البنية  أعلى مستوى من  مختلفة على 
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وفي إطار مكانتها االستراتيجية باعتبارها ذراع الدولة لتحقيق خطط التحول الرقمي 
المستهدفة، فقد تم اختيار مجموعة »إي فاينانس« لتكون مساهًما فعاالً في تأسيس 
وتقديم أوجه الدعم المالي والفني والبنية التحتية والتكنولوجية التي تحظى بها لكٍل 
من شركة »eTax« المتخصصة في تشغيل ورقمنة وتطوير مصلحتي الضرائب 
العامة والضرائب العقارية، وشركة »eHealth« المتخصصة في تشغيل وإدارة 
وتطوير الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، باإلضافة 
الصحية.   الرعاية  أطراف  لجميع  والخدمات  الحلول  من  متكاملة  باقة  توفير  إلى 
كما تشمل االستثمارات األخرى للمجموعة، سلسلة من الشركات المتخصصة في 
إدارة وتشغيل منصات رقمية لخدمات الدعم اللوجستي في قطاعي التجارة والنقل، 
ومنصة إلكترونية لمدفوعات المرافق، باإلضافة إلى شركات رائدة بالسوق المحلي 

في تقديم خدمات االستشارات والرقمنة ونظم المعلومات.

وقد تضمنت أبرز اإلنجازات التي أحرزتها مجموعة »إي فاينانس« خلل 2021، 
نجاحها المشهود خلل أكتوبر الماضي في طرح أسهمها بالبورصة المصرية، لتنطلق 
نحو مرحلة جديدة من مسيرة نجاحها ونمو أعمالها. وتعد عملية الطرح هي األكبر 
من نوعها في البورصة المصرية، فقد بلغ معدل التغطية في شريحتي الطرح الخاص 
للمؤسسات والطرح العام 6.8 و61.4 مرة على التوالي، هذا باإلضافة إلى دخول 
صناديق وبنوك استثمارية عالمية ألول مرة في السوق المصري وقد شهد االكتتاب 
الطلبات  إجمالي  من   %70 من  أكثر  األجنبية  للصناديق  تخصيص  نسبة  الخاص 
الفريدة ، بفضل  القيمة  والذي يعد من أكبر اإلنجازات، وهي شهادة واضحة على 
البنية التكنولوجية المتطورة لشبكة شركاتها التابعة، التي أتاحت لها تنفيذ مليارات 
المعاملت بين الهيئات الحكومية والشركات ومقدمي الخدمات حتى جمهور العملء 
بكل سهولة وفاعلية. فقد نجحت »إي فاينانس« في ترسيخ قيادتها لدفّة التحول إلى 
االقتصاد الرقمي غير النقدي في مصر، من خلل باقة خدماتها وحلولها االبتكارية 
التي ساهمت بجدارة في رقمنة العديد من األنشطة االقتصادية، من الخدمات المصرفية 
مدفوعات  إلى  الجمركية  للرسوم  اإللكتروني  والتحصيل  الضريبية،  والتحصيلت 
المرافق والمعاملت المالية بين المواطنين، وإصدار وإدارة وتشغيل البطاقات الذكية، 
مما أثمر بدوره عن تنمية حصتها السوقية في جميع الشرائح والقطاعات السوقية التي 

تشملها منظومة المعاملت الرقمية في مصر سريعة النمو.

تعظيم  في  تتبلور  والتي  المجموعة،  استراتيجية  قوة  القوية  المكانة  تلك  وتعكس 
االستفادة من مقومات النمو التي يحظى بها السوق المصري واإلقبال المتزايد على 
قنوات  توفير  الشركة، من أجل  قويًا منذ نشأة  نمًوا  التي شهدت  الرقمية  الخدمات 
ومنصات إلكترونية مصممة خصيًصا لتتيح للحكومات والشركات والبنوك واألفراد 
المتميزة  الدفع  قنوات  من  العديد  طريق  عن  والتحصيلت  المدفوعات  كافة  تنفيذ 
بسهولة االستخدام. وقد تمكنت المجموعة من تحقيق تلك األهداف بجدارة، خاصة 
مع تسارع وتيرة نمو استخدام الوسائل الرقمية بعد انتشار فيروس )كوفيد – 19(. 
وتتطلع المجموعة خلل المرحلة المقبلة إلى توظيف مكانتها الجديدة كشركة مدرجة 
البنية  لتطوير  المخططة  االستثمارية  توسعاتها  مواصلة  في  المصرية  بالبورصة 
األساسية للمدفوعات الرقمية، وابتكار المزيد من الحلول والخدمات الرقمية الجديدة 

المساهمين  هيكل 

%48.70   بنك االستثمار القومي   
%6.95   البنك األهلي    
%6.95   بنك مصر    
%6.95   شركة بنوك مصر    
%6.95   المصرية للمشروعات   

%23.50   حصص أخرى    

ذات القيمة المضافة. كما تعتزم مواصلة دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي 
وأهداف استراتيجية الرقمنة التي تتبناها الحكومة في إطار »رؤية مصر 2030« 
والرقمية  اإللكترونية  والمنصات  الرقمية  الحلول  من  االستفادة  تعظيم  عن طريق 

المبتكرة التي تنفرد بها شركاتها التابعة. 

ترتكز  اآلخر،  تلو  عاًما  الشركة  تحققها  التي  النجاحات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
باألساس على إدارة الشركة وفريق العمل الذي يضم أفضل الخبراء والمحترفين 
المصري،  السوق  في  صدارتها  على  والحفاظ  الشركة  دعم  على  يعملون  ممن 
جوانبه  بجميع  الرقمية  المدفوعات  مجال  في  خدماتها  بين  التكامل  وتعزيز 
ومراحله، فضًل عن تعزيز مكانة الشركة في مجال المدفوعات الرقمية في مصر 

باعتبارها الركيزة األساسية لبناء وتشغيل الشبكات المالية الحكومية.
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نبذة عن إي فاينانس1   |

شبكة متكاملة من الخدمات الرقمية 
نجحت »إي فاينانس« في تطوير باقة متكاملة من الخدمات الرقمية والتحول إلى أحد 
الركائز الرئيسية لبناء وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية والشبكات األخرى التي 
تديرها ومنها الشبكة الزراعية وشبكة توزيع المنتجات البترولية وغيرهم، باإلضافة 
إلى المنصات الرقمية المختلفة لخدمة القنوات المتعددة التى تقدمها المجموعة؛ بفضل 
محفظة شركاتها التابعة وشراكاتها االستراتيجية المتعددة مع مختلف الشركات الرائدة 

في المجاالت التكنولوجية والتعاون مع نخبة من مزودي الخدمات ومراكز االتصاالت 
والمكاتب العامة، ومدعوًمة بخبرتها الواسعة ودرايتها العميقة باألنشطة الرقمية في 
السوق المصري. وتتيح شبكة العلقات االستراتيجية التي تنفرد بها الشركة القدرة 
على توفير مجموعة من القنوات الرقمية لخدمة مختلف القطاعات عبر توفير منصات 

الدفع الرقمية التي تربط بين جميع أطراف منظومة المدفوعات الرقمية.  

326 ألف
شبكة نقاط البيع خالل عام 2021 

)نمو سنوي بمعدل %31(

265 مليون جنيه
إيرادات خدمات الحوسبة 
 السحابية خالل عام 2021 

)نمو سنوي بمعدل %53.3(

49.7 مليون
عدد المعامالت خالل عام 2021 

)نمو سنوي بمعدل %71(

14 مليون
بطاقة مصدرة حتى اآلن 
)نمو سنوي بمعدل %69(

+726 مليار جنيه
 إجمالي قيمة المعامالت 
الحكومية خالل عام 2021 
)نمو سنوي بمعدل %50.4(

4
قطاعات اقتصادية ضمن تغطية 

الشركة خالل عام 2021  

737 مقعًدا
الطاقة التشغيلية لمركز 

االتصال خالل 2021 
)نمو سنوي بمعدل %29(

52
عمياًل قامت الشركة 

بخدمتهم خالل عام 2021 
)نمو سنوي بمعدل %30(
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التابعة استثمارات مجموعة »إي فاينانس«الشركات 

)B2C( 

الرائد لخدمات التعهيد للغير بطاقة تشغيلية متواصلة على  المزود 
المقدمة  خدماتها  باقة  وتشمل  األسبوع،  أيام  طوال  الساعة  مدار 
شتى  في  العمالء  من  واسعة  قاعدة  لخدمة  االتصال  مراكز  حلول 

أنحاء مصر وخارجها.

الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة اإللكترونية

المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى رقمنة 
مختلف عمليات مصلحة الجمارك المصرية من خالل النافذة الموحدة.

»e-Serve« شركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية

الشركة المشغلة لنظام G2G المعني بإدارة تبادل البيانات بين مختلف 
الهيئات الحكومية بأعلى مستويات الكفاءة واألمان.

)ACIS( المعلومات  ونظم  لالستشارات  العالمية  الشركة 

تنفيذ  متابعة  على  تركيًزا  االستشارية،  الخدمات  من  باقة  تقديم 
مصر. في  الكبرى  القومية  بالمشروعات  الرقمي  التحول  خطة 

دلتا مصر للمدفوعات

جمهور  لتمكين   )NFC( القريب  المدى  اتصال  حلول  أحدث  توظيف 
تطبيقات  خالل  من  الدفع  مسبقة  العدادات  شحن  من  المستهلكين 

الهاتف المحمول.

)G2G- G2B- G2C- B2B- B2C(

توظيف أحدث البنى التكنولوجية األساسية فائقة الجودة لتوفير باقة 
متكاملة من حلول الدفع والتحصيل اإللكتروني والرقمي التي تشكل 
الركيزة الرئيسية لتطوير وإدارة وتشغيل شبكات الخدمات المالية في 
السحابية  الحوسبة  خدمات  الشركة  تقدم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  مصر. 

المالية لقاعدة متشعبة من المؤسسات والشركات.

)B2B and B2C(

تقديم باقة متكاملة من خدمات إنتاج وإدارة وإصدار البطاقات الذكية 
باإلضافة إلى خدمات إدارة ومعالجة البطاقات للغيرـ فضاًل عن تقديم 
باقة من الخدمات الذكية المتكاملة والتي تشمل خدمات النقل الذكي 

والمدن الذكية وغيرها.

)B2B -B2C(

كافة  تربط  التي  اإللكترونية  التجارة  منصات  وتشغيل  وإدارة  تطوير 
والزراعة  السياحة  وتخدم قطاعات  اإللكترونية  التجارة  أطراف منظومة 

الصحي والتجارة والصناعة. التأمين  لمنظومة  التكنولوجية  الخدمات  وإدارة  تشغيل 
الشامل في مصر من خالل مجموعة من القنوات الرقمية المتطورة، 

فضاًل عن تقديم الدعم واالستشارات التكنولوجية للمنظومة.

تطوير وإدارة وتشغيل المنظومة الضريبية اإللكترونية بالتنسيق مع 
مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية.

)B2C -B2B2C(

مصر،  في  الفواتير  وتحصيل  جمع  في  الرائدة  الرقمية  المنصة 
تنفيذ  من  المواطنين  جمهور  تمكين  في  محورًيا  دوًرا  تلعب  حيث 
مدفوعاتهم الرقمية بأيسر الطرق، عبر شبكتها التي تشمل 13 شريًكا 
وشبكاتهم واسعة االنتشار من نقاط البيع POS، بما في ذلك مدفوعات 
المصروفات الدراسية وفواتير خدمات المرافق، وغيرها من المدفوعات. 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

للمستقبل،  استشراًفا 
نتطلع إلى تسريع وتيرة 

استثماراتنا في االرتقاء بالبنية 
للمجموعة،  التكنولوجية 

للحفاظ على موقعنا الريادي 
الذي ننفرد به على مستوى 

السوق المصري وتحقيق 
أهدافنا االستراتيجية التي 

نتبناها، فضًا عن تعظيم 
القيمة للسادة المساهمين 

بصفة مستدامة
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والنجاحات  االستثنائية  باإلنجازات  الشديد  اعتزازي  أعرب عن  أن  أودُّ  بدايةً، 
الباهرة التي أحرزتها مجموعة »إي فاينانس« خلل عام 2021؛ وتتويجها بأداء 
مالي وتشغيلي قياسي؛ يجسد بوضوح القيمة الفريدة والمكانة الرائدة ألنشطتها 
وأعمالها، ويمهد الطريق أمامها لمواصلة انطلقتها المشهودة نحو مرحلة جديدة 
من النمو التي استهلت بها مسيرتها كشركة مدرجة بالبورصة المصرية. فقد 
ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 59.3% لتبلغ 1,963.3 مليون جنيه 

خلل عام 2021، بفضل النمو الملحوظ إليرادات الشركات التابعة.

ويعكس هذا األداء المشّرف؛ المردود اإليجابي لمختلف أنشطة وأعمال المجموعة 
سواء القائمة أو التي نجحنا في إطلقها مؤخًرا في إطار التحوالت الهيكلية ونموذج 
تطوير األعمال الذي نتبناه. ويأتي في مقدمة ذلك؛ نجاح شركة »تكنولوجيا تشغيل 
المنشآت المالية »إي فاينانس« في تسجيل إيرادات من خدمات الحوسبة السحابية 
بقيمة 265.3 مليون جنيه خلل عام 2021 صعوًدا من 173.0 مليون جنيه 
خلل عام 2020، في ضوء مساعي المجموعة المستمرة الستحداث المزيد من 
الخدمات والحلول االبتكارية بهدف دفع عجلة التحول الرقمي القتصادنا الوطني. 
كما ارتفعت إيرادات خدمات إدارة المعاملت بنسبة سنوية 25% خلل العام، 
لتساهم بنسبة 43.1% في إجمالي إيرادات الشركة خلل نفس الفترة، مما يبرهن 
اإلنجازات التي أحرزتها المجموعة على صعيد استراتيجية تنويع اإليرادات التي 
تتبناها، الهادفة إلى استحداث مصادر جديدة لإليرادات تحقق التكامل مع خدمات 

الحلول المتكاملة لتطوير وتشغيل وإدارة الشبكات المالية.

من جانب آخر؛ أثمرت جهودنا لتكثيف أنشطة إدارة البطاقات والحلول الذكية 
عن نمو أعمال شركة »eCards«، مما أدى إلى ارتفاع مساهمتها بشكل 
شركة  ونجحت   .2021 عام  خلل  المجموعة  إيرادات  إجمالي  في  ملحوظ 
عصرية،  رقمية  منصات  تطوير  استكمال  في  جانبها  من   »eAswaaq«
ستلعب دوًرا محوريًا في التوسع بأنشطة المجموعة في سلسلة من القطاعات 
فيما واصلت شركة »خالص«  الزراعة والتجارة اإللكترونية،  الحيوية مثل 
مسار النمو والربحية التصاعدي الذي تنهجه، في ضوء زيادة قاعدة شركائها 
 »enable« للفواتير. وتمكنت شركة االستراتيجيين من الجهات المصدرة 
كذلك من تحقيق أداء استثنائي خلل عامها األول كشركة مستقلة حديثة النشأة، 
والتي  التشغيلية،  طاقتها  صعيد  على  حققتها  التي  السديدة  التوسعات  بفضل 
أثمرت عن ارتفاع إيراداتها بمعدل سنوي 69.2% مقارنةً بأداء قطاع مراكز 

االتصاالت الذكية بمجموعة »إي فاينانس« خلل عام 2020. 

التي  التابعة  للشركات  مساندتها  تكثيف  المجموعة  استهدفت  العام،  وخلل 
في  ضختها  التي  االستثمارات  من  واالستفادة  مؤخًرا  إطلقها  في  نجحت 
عن  ذلك  أثمر  وقد  التكنولوجية،  ببنيتها  االرتقاء  أجل  من  الشركات  هذه 
جنيه  مليون   519.7 ليسجل   %46.9 سنوي  بمعدل  الربح  صافي  تنمية 
إن  بل   .%26.5 قدره  ربح  صافي  بهامش  مصحوبًا   ،2021 عام  خلل 
مؤشرات  نمو  على  إيجابي  بشكل  انعكست  المذكورة  التشغيلية  المستجدات 
الربحية ربعًا تلو اآلخر، حيث حققت المجموعة خلل الربع األخير من عام 
2021 منفرًدا، نمًوا إلجمالي الربح واألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهلك واالستهلك وصافي الربح بمعدالت ربع سنوية %77.5 
و54.6% و37.2%، على التوالي. لقد برهنت إدارة المجموعة بأدائها القوي 

استحقاقها عن جدارة للثقة التي حظيت بها من قبل مجتمع االستثمار المحلي 
البورصة  التاريخي ألسهمها في  العام األولي  الطرح  والدولي خلل عملية 

المصرية خلل أكتوبر الماضي. 

وأود عن أعرب عن فخري بتصنيف دولة رئيس مجلس الوزراء لعملية الطرح 
العام األولي ألسهم المجموعة في البورصة المصرية كأضخم طرح في تاريخ 
البورصة المصرية؛ سواء من حيث حجم الطرح الذي تجاوز 5.8 مليار جنيه، 
أو من حيث السيولة التي ضخها المستثمرين خلل عملية االكتتاب والتي قاربت 
نحو 58 مليار جنيه، مما أثمر عن تغطية طلبات االكتتاب بشريحة الطرح العام 
بمعدل 66 مرة وبشريحة الطرح الخاص بمعدل 6.8 مرة. واستحوذ األجانب 
من أكبر المؤسسات المالية على ما يزيد عن 70% من الطرح الخاص؛ حيث 
أكبر  أكثر من 250 مؤسسة من  للطرح االجتماع مع  الترويج  شهدت جولة 
المؤسسات المالية يمثلون أكثر من 12 دولة مختلفة. وتجدر اإلشارة إلى نجاح 
إدارة المجموعة خلل عملية الطرح في جذب مؤسسات وبنوك استثمارية لم 

تكن متواجدة فى البورصة المصرية من قبل.

لقد حققت مجموعة شركات إي فاينانس نجاحات مشهودة في تفعيل المشروعات 
القومية بالشراكة مع الحكومة المصرية، مما أثمر عن إرساء دعائم التحول 
الرقمي بمفهومه الشامل الذي يتضمن تبسيط اإلجراءات وميكنتها على نحو 
جهود  تعظيم  في  بدوره  ساهم  ما  وهو  التشريعية،  البنية  تحديث  مع  يتكامل 
والمصروفات  اإليرادات  منظومة  حوكمة  وتعزيز  الوطني  اقتصادنا  تحفيز 
والحفاظ على المسار االقتصادي اآلمن وتحقيق المستهدفات االقتصادية وتلبية 
ثقة  إلى  أدت  المصرية؛  الحكومة  مع  النجاحات  هذه  التنموية.  االحتياجات 
الحكومة في اختيار المجموعة للطرح في البورصة. وقد برهنت المجموعة 
العام  الطرح  الذى حققه  المسبوق  النجاح غير  الثقة من خلل  بهذه  جدارتها 
األولي، والذى أشاد به السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وجميع 

الجهات المتخصصة في مجاالت الطرح في البورصة.

هذا األداء القوى لمجموعة إي فاينانس، كان أيًضا محل تقدير وإشادة من السيد 
للدولة في  القوية والمرنة والسريعة  الذراع  بأنها  الشركة  المالية واصفًا  وزير 
التحول الرقمي؛ وأن ما أنجزته مجموعة إي فاينانس هو ثمرة نجاح خمسة عشر 
عاًما من العمل المتواصل والجهد الحقيقي الذي ساهم في تحسين كفاءة وفاعلية 
األداء الحكومي واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة 
والشفافية من خلل التوظيف األمثل للتكنولوجيا المتطورة؛ على نحو يتسق مع 
التوجه العالمي في االنتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم التكنولوجية. لقد أصبح 
لدينا نظام قوي إلدارة المالية العامة من خلل دمج وضبط وحوسبة كافة العمليات 
المالية الحكومية بدًءا من إعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد 

على تحقيق االنضباط المالي واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

ولعّل من أبرز المستجدات التي تميز بها عام 2021، قيام البنك المركزي المصري 
بإصدار العديد من المبادرات والقواعد التنظيمية الهادفة إلى تحقيق منظومة التحول 
الرقمي والشمول المالي، وتمكين القطاع المصرفي والكيانات العاملة في مجاالت 
والتحصيل  الدفع  وسائل  من  العديد  استخدام  من  اإللكتروني  والتحصيل  الدفع 

اإللكتروني الحديثة ودخول شرائح جديدة لمنظومة الشمول المالي. 
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وتنسيقها  متطورة،  تحتية  لبنية  فاينانس  إي  شركات  مجموعة  امتلك  ومع 
تواكبت  فقد  المتعاملين؛  من  متنوعة  وقطاعات  المصرفي  القطاع  مع  الدائم 
حثيثة  جهوًدا  بذلها  مع  المصري،  المركزي  البنك  مبادرات  مع  نشاطاتها 
للتوسع في نشاط الشركات في مجال التحول الرقمي؛ وهو ما أدى إلى اهتمام 
البنك المركزي بإبراز نتائج ونشاطات شركات إي فاينانس في مجال التحّول 
مجال  في  اإللكترونية  الخدمات  من  المزيد  لتقديم  معها  والتواصل  الرقمي، 

الشمول المالي والمساهمة في تفعيل المبادرات التي يتبناها.

واستشرافًا للمستقبل، نتطلع إلى تسريع وتيرة استثماراتنا في االرتقاء بالبنية 
على  به  ننفرد  الذي  الريادي  موقعنا  على  للحفاظ  للمجموعة،  التكنولوجية 
فضلً  نتبناها،  التي  االستراتيجية  أهدافنا  وتحقيق  المصري  السوق  مستوى 
عن تعظيم القيمة للسادة المساهمين بصفة مستدامة. ويسرني أن أشير في هذا 
الصدد إلى المركز المالي القوي الذي تحظى به المجموعة بنهاية عام 2021، 
التي  وجه،  أكمل  على  االستثمارية  لتنفيذ خططنا  التامة  جاهزيتنا  يؤكد  مما 
العائد  تعظيم  في  يساهم  بما  المجموعة،  وأنشطة  أعمال  كافة  تنمية  تستهدف 

والمردود اإليجابي للسادة المساهمين على المدى الطويل. 

األول في ترسيخ  يتمثل  االستثمارية على محورين رئيسيين،  تركز خططنا 
التي  الجديدة  النمو  فرص  اقتناص  على  قدرتها  وتعزيزها  المجموعة  مكانة 
يطرحها قطاع الخدمات المالية بالسوق المصري عقب التحوالت الهائلة التي 
مّر بها خلل الفترة الماضية، وأبرزها تبنيه للحلول الرقمية االبتكارية على 
غرار األسواق الدولية. أّما المحور الثاني فيتبلور في تزويد المجموعة بمقومات 
تنافسية هائلة، تجعلها صاحبة الريادة المطلقة في المجاالت والقطاعات التي 
المستمر  للتطوير  حقيقية  نواةً  بذلك؛  االستثمارية  لتصبح خططنا  بها،  تعمل 

لقدرات المجموعة واالرتقاء الدائم بأدائها عاًما بعد عام.

في مساٍر مواٍز؛ نمضي قدًما نحو تحقيق أفضل نموذج للتكامل بين جميع أنشطة 
وأعمال المجموعة، وتوظيف البنية التكنولوجية المشتركة بين الشركات التابعة 
من أجل الترويج لمختلف الحلول والخدمات المقدمة، خاصة وأن أنشطة الشركة 
المثال؛  بالقدرة على تحقيق الدمج والتكامل بينها. فعلى سبيل  المختلفة تتميز 
يمكن دمج حلول التجارة اإللكترونية وتجميع وتحصيل الفواتير وحلول البطاقات 
الذكية ومجموعة من الخدمات األخرى التي نتميز بها في باقة خدمات متكاملة 

وغير مسبوقة على مستوى سوق المعاملت الرقمية بأسره.

التوسع بقاعدة عملئنا لتشمل شرائح  أيًضا،  التطلعية  ويندرج ضمن أهدافنا 
تّجار  مثل  المصرفية،  والمؤسسات  الحكومية  الهيئات  تتجاوز  جديدة  وفئات 
التابعة  الشركات  من  العديد  بأن  علًما  الخاص،  القطاع  وشركات  التجزئة 
مساعينا  سنواصل  أخرى،  ناحية  ومن  االتجاه.  هذا  في  بالفعل  انطلقت 
للتوسع بحصتنا في قطاع البنوك الرقمية. وتحقيقًا لهذه الغاية، نستهدف ضخ 
التي  السحابية  الحوسبة  لخدمات  األساسية  البنية  لتعزيز  إضافية  استثمارات 
ننفرد بها، وكذلك البتكار المزيد من الخدمات التي تحقق التكامل مع خدمات 

الحوسبة السحابية وتساهم في تنمية قاعدة عملئها.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة »إي فاينانس« تمتلك بنية أساسية راسخة لخدمات 
الحوسبة السحابية، تؤهلها بجدارة لتحقيق الريادة على مستوى قطاع الخدمات 
وتقوم  المقدمة.  االبتكارية  باقة خدماتها وحلولها  في مصر، من خلل  المالية 
اإلدارة حاليًا باستكشاف الفرص المواتية لتحقيق تلك الريادة المنشودة، من بينها 
فرص التوسع بأنشطة المجموعة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذي 
شهد نمًوا متسارًعا في السوق المصري على مدار السنوات األخيرة، وال سيما 
أن منصاتنا القائمة تقدم أغلب الحلول والخدمات السائدة في ذلك القطاع. ومن 

ثّم، يمكننا توظيف البنية التكنولوجية المتطورة لخدمات الحوسبة السحابية التي 
ننفرد بها، في ابتكار باقة متكاملة من الخدمات؛ تثمر عن تزويد العملء من 
الشركات واألفراد بتجربة فريدة من نوعها على مستوى قطاع الخدمات المالية 
غير المصرفية. وسوف نركز في هذا اإلطار أيًضا على تعظيم االستفادة من قاعدة 
عملئنا المتشعبة التي تصل حاليًا إلى نحو 23 مليون عميل من شتى أنحاء البلد.

التأهيل  ذات  البشرية  الكوادر  من  متميزة  بمجموعة  تتميز  الشركة  أن  كما 
التحتية  البنية  مع  والتعامل  االبتكار  القادرة على  والخبرات  والكفاءة  العلمى 
لألداء  دائما  يؤهلها  ما  وهو  المتطورة،  اإللكترونية  والبرامج  التقنية،  عالية 
بحرفية ومهنية، واالستجابة الحتياجات العملء بحلول متميزة بكفاءتها العالية 
الحلول  المزيد من  إلى مواصلة تطوير  باإلضافة  التقنيات،  أفضل  وتوظيف 

اإللكترونية االبتكارية التي تواكب أحدث التقنيات العالمية.

وانطلقًا من األولويات االستراتيجية التي تتبناها المجموعة على صعيد قطاع 
الخدمات المالية، وفي مقدمتها توطيد علقاتها مع قاعدة عملئها من الشركات 
اإلدارة على  احتياجاتهم؛ تعكف  تلبية مختلف  واألفراد على حد سواء بهدف 
دراسة فرص جديدة تساهم في ترسيخ المكانة الرائدة لمجموعة »إي فاينانس« 
المحتملة  الفرص  من  بدًءا   ،fintech المالية  الخدمات  تكنولوجيا  قطاع  في 
للستثمار المباشر في الكيانات العاملة في هذا القطاع، وصوال إلى تنفيذ صفقات 
محتملة للدمج أو االستحواذ الكامل عليها. وعلى المدى الطويل، نتطلع أن تغطي 

أنشطة المجموعة مختلف عناصر سلسلة القيمة بهذا القطاع الحيوي.

وفي الوقت نفسه، نستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الطفرة الهائلة التي 
يشهدها اقتصادنا الوطني، للتوسع بأعمالنا في القطاعات االقتصادية الجذابة، 
مثل الزراعة والسياحة وخدمات النقل وغيرها. وقد نجحت المجموعة بالفعل في 
إحراز تقدم ملحوظ ألنشطتها بتلك القطاعات عبر مختلف شركاتها التابعة. وفي 
هذا اإلطار، أجدد التزامنا بالمسئولية التي نحملها بكل فخر على عاتقنا تجاه نشر 

وتعزيز برنامج التأمين الصحي الشامل في مختلف محافظات مصر. 

النمو  لمرحلة  االستراتيجية  باألهمية  التام  اإلدارة  إيمان  أؤكد  القول؛  خلصة 
البورصة  فاينانس« كشركة مدرجة في  التي تمر بها مجموعة »إي  الراهنة 
المصرية، وما تحمله من فرص وتحديات تتطلب منا التحلي باإلبداع والرؤية 
المستنيرة والعمل الدؤوب. وقد بدأت اإلدارة من هذا المنطلق في إرساء ثقافة 
مؤسسية جديدة، تليق بالمكانة الرائدة والسمعة القوية التي تنفرد بها مجموعة 
»إي فاينانس« على مستوى سوقنا الوطني واألسواق الدولية، وتعكس التزامها 

بتعظيم القيمة والعائد لقاعدة عريضة من األطراف ذات العلقة. 

وفى الختام، يسعدني التقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء مجلس إدارة 
المجموعة واللجان المنبثقة من المجلس على ما قدموه من دعم لمجموعة الشركات 
من خلل الكفاءات والخبرات التى يتميز بها السادة األعضاء. وقد كان لهذا الدعم 
أثره الملموس في النجاحات التي حققتها الشركات. كما أود أن أعرب عن ثقتي 
البالغة في كفاءة فريق العمل وجهوده الحثيثة التي تشكل الداعم األول الستمرار نمو 
المجموعة ومواكبتها لمختلف التغيرات والمستجدات السوقية المحيطة، والركيزة 

المحورية للنجاحات والتطلعات التي ننشدها خلل السنوات القادمة.

إبراهيم سرحان
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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نبذة عن إي فاينانس1   |

مسيرة حافلة باإلنجازات 

تحمل مجموعة »إي فاينانس« على عاتقها قيادة قاطرة التحول الرقمي في مصر منذ انطاق أعمالها خال عام 2005.  

بالنجاحات، يبدأ فصوله بانطلق  تمتلك مجموعة »إي فاينانس« سجلً حافلً 
أعمال الشركة خلل عام 2005 بهدف تولي مسئولية تصميم وإنشاء وإدارة 
وتشغيل الشبكة المالية الحكومية والشبكات األخرى المختلفة، ويمتد إلى النجاح 
المشهود للطرح العام ألسهمها في البورصة المصرية خلل عام 2021. وطوال 
تلك المسيرة؛ نجحت المجموعة في التوسع بأعمالها وأنشطتها لتشمل شرائح 
وقطاعات اقتصادية مختلفة ومتنوعة حتى تحولت اليوم إلى المحرك الرئيسي 
بناء  في  االستراتيجي  دورها  جانب  وإلى  مصر.  في  الرقمي  التحول  لقاطرة 
وتأسيس شبكات مالية شاملة مثّلت حجر األساس للقتصاد الرقمي الذي تنشده 

الحكومة؛ تمكنت »إي فاينانس« من تأسيس مجموعة من المنصات والقنوات 
في  المواطنين  وجمهور  والبنوك  والشركات  الحكومة  لدعم  والمنافذ  الرقمية 
إتمام المعاملت المالية اليومية بأسهل الطرق اآلمنة. وخلل عام 2019، قامت 
مجموعة »إي فاينانس« بتنفيذ برنامج تعظيم قيمة الشركة من خلل زيادة رأس 
المال للبدء في عملية إعادة هيكلة استراتيجية ألنشطتها وأعمالها، والتي ساهمت 
في ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة وتمهيد الطريق أمامها للدخول إلى أسواق 
حيوية جديدة مثل الرعاية الصحية، وكتابة فصل جديد من النمو يليق بمكانتها 

الجديدة كشركة مدرجة بالبورصة المصرية.     

2005- 2010 مرحلة االنطاق: 

200520072010

حجر األساس

تأسيس الشركة بهدف إدارة 	 
وتشغيل الشبكة المالية 

الحكومية لتقود دفة التحول 
الرقمي في مصر.

إطالق الخدمات الرقمية

وقع اختيار وزارة المالية 	 
المصرية على الشركة إلنشاء 

وتشغيل مركز الدفع والتحصيل 
للحكومة. اإللكتروني 

إطلق مشروع خدمة الدفع 	 
اإللكتروني لمستحقات العاملين 

بالدولة.  

نمو قطاعات الشركة 

تنفيذ باكورة أوامر الدفع اإللكتروني.	 
تنفيذ أولى عمليات التحصيل اإللكتروني 	 

لمصلحة الجمارك المصرية.

2009

نمو قطاعات الشركة 

أول عملية تحصيل 	  تنفيذ 
للضرائب. إلكتروني 

إطلق حساب الخزانة الموحد.	 
إطلق مشروع ميكنة المعاشات.	 
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2011-2016 مرحلة التطوير 

201220132015

 2016- 2018: مرحلة النمو

201620172018

التوسع في إصدار البطاقات الذكية 
 وإدارة ومراقبة منظومة

توزيع الوقود
التوسع في خدمات إنتاج البطاقات.	 
بدء تشغيل نظام إدارة ومراقبة منظومة توزيع الوقود.	 

استخدام نظام خدمات 
 ،CPS المدفوعات للشركات

 CAMS ونظام
إطلق خدمات المدفوعات للشركات لخدمة 	 

البنكي. القطاع 
تأسيس نظام CAMS لتحصيل الجمارك.	 

تعزيز الشراكات 

تعزيز الشراكة مع هيئة البريد المصرية.	 
بدء تشغيل مشروع بطاقات تكافل وكرامة.	 

بداية عصر جديد

اكتمال تشغيل منظومة الدفع اإللكتروني لتسوية 	 
وتنفيذ المعاملت المالية الحكومية، واستغناء 

الحكومة بشكل كامل عن إصدار الشيكات.

دعم قطاع الزراعة في مصر

تدشين البنية األساسية الرقمية إلطلق كارت 	 
الفلح، لخدمة المزارعين وتمكينهم من الدعم 

المستحق. كما يعد الكارت وسيلة محورية 
لجمع وتحليل البيانات.

تقدم سريع  

االنتهاء من بناء الشبكة المالية للحكومة المصرية.	 
ضخ زيادة رأسمال الشركة.	 
ارتقاء المجموعة بالطاقة االستيعابية لبنيتها األساسية.	 
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2019-2020 إعادة الهيكلة واالستعداد للطرح العام األولي في 
البورصة المصرية 

20192020

2021- إحراز المزيد من اإلنجازات واالنطاق إلى أسواق جديدة

2021

االستراتيجية  تحديث 

 اختيار الشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية حتى تتيح للمستثمرين 	 
االستفادة من فرص النمو الواعدة التي يطرحها قطاع الخدمات الرقمية سريع 

النمو في مصر.
ضخ زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 300 مليون جنية للتوسعات وتنفيذ خطة إعادة 	 

الهيكلة التنظيمية للشركات، تنفيذًا لبرنامج تعظيم قيمة الشركة.
إعادة صياغة استراتيجية النمو الخاصة بالشركة حتى تتمكن من تعزيز قدرتها 	 

على تعظيم القيمة المضافة في سوق المعاملت المالية الرقمية.

التحول ونمو التكنولوجيا المالية 

فصل ثلث أنشطة من شركة إي فاينانس إلى ثلث كيانات قانونية مستقلة 	 
.)eCards - eAswaaq- enable  - خالص(

تأسيس شركة » eAswaaq للتجارة اإللكترونية« للتوسع بأعمال الشركة في 	 
قطاع التجارة اإللكترونية، سعيًا إلى تعظيم االستفادة من الطفرة الرقمية التي 

يمر بها العالم عقب انتشار فيروس )كوفيد – 19(.
تنفيذ االنقسام الرأسي لشركة إي فاينانس لشركتين؛ شركة إي فاينانس لتكنولوجيا 	 

تشغيل المنشآت المالية، وشركة إي فاينانس للستثمارات المالية والرقمية.

الطرح العام في البورصة المصرية مع استمرار نمو أعمال الشركة 

استثمرت مجموعة إي فاينانس بالشراكة مع وزارة المالية في شركة eTax لتكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية، باإلضافة 	 
إلى الشراكة مع هيئة التأمين الصحي في شركة إي هيلث لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل.

شراء مبنى جديد كمقر لكل الشركات التابعة بالقرية الذكية.	 
تجديد عقد الدفع والتحصيل لمدة سبع سنوات )حصريًا(.	 
النجاح التاريخي للطرح العام األولي والثانوي في البورصة المصرية خلل شهر أكتوبر 2021، حيث بلغت القيمة السوقية 	 

للمجموعة »إي فاينانس« 22.4 مليار جنيه. ونجح الطرح في جذب اهتمام مجتمع المستثمرين على المستويين المحلي 
والدولي بشكل كبير، في ضوء تغطية طلبات االكتتاب بمستويات قياسية بعد اإلقبال غير المسبوق من المستثمرين في 

شريحتي المؤسسات واألفراد. لتحتل في ختام العام مرتبة ثاني أكبر قيمة سوقية في البورصة المصرية.
موافقة الجمعية العمومية على نظام ESOP من خلل زيادة رأس مال الشركة %4.	 
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نموذج األعمال واالستراتيجية المستقبلية2   |

تحظــى »إي فاينانــس« بنمــوذج أعمــال فريــد يقــوم علــى توظيــف شــبكتها التكنولوجيــة ونظــام حوســبة فائــق الجــودة 
ــم  ــادة حج ــن زي ــًا ع ــدة، فض ــات الجدي ــة والمنص ــات الرقمي ــن الخدم ــد م ــاق المزي ــة إط ــن مواصل ــا م ــا يمكنه ــو م وه

ــة.  ــة الرقمي ــات المالي المعام

تشمل أنشطة ومجاالت عمل مجموعة إي فاينانس للستثمارات المالية والرقمية 
»اي فاينانس« كافة أركان منظومة المعاملت الرقمية في مصر مثل البنوك، 
والمؤسسات  األموال،  تحويل  وشركات  النقل،  وشركات  التأمين،  وشركات 
سواء المصرفية أو غير المصرفية التي يشمل عملها تنفيذ المعاملت المالية 
الرقمية، باإلضافة إلى سداد فواتير المرافق رقميًا في قطاعات مثل )النقل، 

واالتصاالت، والكهرباء، والمياه، والغاز، وغيرها(. 

تغطي  الجودة  فائقة  الخدمات  من  متكاملة  باقة  بتقديم  فاينانس«  »اي  وتقوم 
منظومة الدفع والتحصيل اإللكتروني لعملئها وذلك عبر تعظيم االستفادة من 
منصات المدفوعات الرقمية متعددة القنوات وخدمات القيمة المضافة، والتي 
تتضمن برامج المكافآت ووالء العملء، وبوابة المدفوعات، ومركز تكنولوجيا 
المختلفة.  اإللكتروني  والتحصيل  الدفع  حلول  من  وغيرها  المالية،  الخدمات 
وتستمد »اي فاينانس« مكانتها الخاصة من واقع القدرات الفائقة التي تحظى 
بها الشركة في تقديم باقة متكاملة من خدمات وحلول المعاملت الرقمية للدفع 

عملء  لشبكة  والمتنوعة  الخاصة  للحتياجات  وفقاً  اإللكتروني  والتحصيل 
ضخمة تشمل األجهزة والهيئات الحكومية ومجتمع األعمال والشركات وأيًضا 
العملء األفراد، وذلك من خلل مجموعة مترابطة من الشركات التابعة التي 

تركز كل منها على شريحة سوقية محددة في قطاع المعاملت الرقمية.

شبكتها  توظيف  على  يقوم  فريد  أعمال  بنموذج  فاينانس«  »اي  تتمتع 
التكنولوجية ونظام حوسبة فائق الجودة وهو ما يمكنها من مواصلة إطلق 
قاعدة  زيادة  عن  فضًل  الجديدة،  والمنصات  الرقمية  الخدمات  من  المزيد 
عملئها المستفيدين من مختلف الخدمات التي تقدمها عبر مختلف قنواتها. 
التنافسية  المزايا  من  بمجموعة  فاينانس«  »اي  تنفرد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بينها  ومن  بها،  تعمل  التي  األسواق  في  المنافسة  أمام  المجال  تغلق  التي 
مع  االستراتيجية  والشراكات  التكنولوجية،  البنية  في  االستثمار  تكثيف 
لنطاق  القوي  التواجد  عن  فضًل  التكنولوجية،  والمؤسسات  الجهات  أبرز 

تقدمها. التي  الخدمات 

نموذج األعمال واالستراتيجية المستقبلية 
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شركة التجارة اإللكترونية 

خدمات المدفوعات الرقمية

شركة تكنولوجيا  تشغيل البطاقات الذكية 

المدفوعات والمنصات

أركان منظومة 
الدفع والتحصيل 

اإللكتروني

باقة من الخدمات المتكاملة 
في مجال إدارة البطاقات

بنية أساسية متكاملة لخدمة المدفوعات 
وإدارة وتطوير الشبكات المالية

تطوير منصات التجارة اإللكترونية لخدمـة 
قطاعـات الزراعـة والتجـارة والصناعـة  

خدمات الدفع والتحصيل اإللكتروني 
للفواتير تتسم بسهولة االستخدام

منصة خدمات متكاملة تغطي جميع أركان منظومة المعامات الرقمية 

منصات التجارة اإللكترونية لقطاعات مختلفة	  تقديم خدمات الحلول الذكية المتكاملة والتي يمكن من خللها 	 
توفير حلول البطاقات )إصدار- إدارة- تشغيل( متعددة 

االستخدامات للقطاع المصرفي والمؤسسات غير المالية في 
القطاعين العام والخاص. 

إدارة البطاقات المالية الخاصة بالمواطنين نيابة عن المؤسسات	 
توفير منصة الختيار التمويل األفضل في مجموعة من 	 

القطاعات المتخصصة مثل الزراعة والتجارة والتصنيع

باقة من الحلول الذكية المتكاملة 
يطرحها  التي  الفرص  القتناص  التنافسية  القدرات  تعزيز 

سوق الخدمات غير الحكومية والحكومية

تتولى المجموعة  حصريًا إدارة ومعالجة جميع المعاملت 	 
 G2G-« المالية الرقمية للمدفوعات الحكومية بمختلف أنواعها

»G2B-G2C

الوكيل الحصري لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية. ويندرج 	 
ضمن ذلك مصلحتي الضرائب والجمارك، فضًل عن تولي تسوية 

100% من المدفوعات الحكومية من خلل عدة قنوات وعبر 
وسائل متنوعة تناسب جمهور المستهلكين  

شبكة تسوية مدفوعات تشمل أكثر من 320 ألف منفذ.	 
 	)ATM( شبكة تضم أكثر من 300 صراف آلي

تسوية المعاملت المالية نقًدا أو من خلل البطاقات أو المحافظ 	 
اإللكترونية فضًل عن الحسابات البنكية

خدمات حصرية  
القائم على تشغيل وتطوير الشبكة المالية 

الوطنية

إنشاء منصات للتجارة اإللكترونية 
تعزيز القدرات التنافسية القتناص الفرص التي يطرحها 

سوق الخدمات غير الحكومية والحكومية

 	 - )B2C( بوابة مختصة بتقديم خدمات الدفع الرقمي لألفراد
خدمات رقمية متكاملة في حلول المدفوعات

الموبايل	  تطبيقات 

خدمات تجميع الفواتير ووحدة مركزية لتنفيذ المعاملت 	 
الرقمية لشبكة تضم 13 جهة مصدرة وأكثر من 326 ألف 

)POS( نقطة بيع

خدمات تجميع وتحصيل الفواتير 
التي  الفرص  القتناص  التنافسية  القدرات  تعزيز 

يطرحها سوق الخدمات غير الحكومية

الخدمات التشغيليةخدمات الحوسبة السحابية

طوال  الساعة  مدار  على  االتصال  مراكز  خدمات 
أيام األسبوع، بما يساهم في تعزيز باقة الخدمات 

المقدمة المتكاملة 

دعم مباشر على مدار الساعة طوال أيام 
الـ27 المصرية  المحافظات  بجميع  األسبوع 

ببنية قوية وأعلى  شبكة فريدة تحظى 
التشغيل  مستويات األمان، بما يضمن كفاءة 

األعمال  واستمرارية 
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إصدار وإدارة البطاقات
تحظى أنشطة الشركة بدعم أبرز مزودي خدمات 
الدفع اإللكتروني مثل فيزا )Visa( وماستركارد 
)MasterCard( وميزة )Meeza، فضاًل عن خدمات 

”TPP“ التشغيل الخارجي

حلول التعرف على هوية العمالء 
إلكترونًيا )e-KYC( - التعرف على 

)KYC( هوية العمالء

معالجة مدفوعات البطاقات
خدمات  مزودي  أبرز  بدعم  الشركة  أنشطة  تحظى 
وماستركارد   )Visa( فيزا  مثل  اإللكتروني  الدفع 
خدمات  عن  فضاًل   ،)Meeza( وميزة   )MasterCard(

”TPP“ التشغيل الخارجي

»إي فاينانس لالستثمارات 
المالية والرقمية« 

20 ألف 
نقطة بيع حكومية 

الكفاءة التشغيلية والدعم الفني
أكثر من 900 شخص من أفضل الكفاءات	 
نموذج دعم فني يتكون من أربعة مستويات	 
نظام إدارة تشغيلية فائق الجودة ونموذج عمل مستدام	 

األمان واالمتثال 
 	)27001 ISO- 9001 ISO( نظام أمن المعلومات
 	 )PCI PIN-DSS( شهادة
شهادة )PCI-DSS( العالمية لحماية بطاقات الدفع	 
نظام إدارة مخاطر عالي المستوي	 

البنية األساسية السحابية
أكثر من 7 آالف CPUs بسعة تخزينية  2.3 بيتابايت	 
شبكة اتصال باإلنترنت بسرعة 6 جيجابت في الثانية	 
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األمن 

العمليات

الخدمات 

+800
شبكة تضم أكثر من 800 جهاز

+50
أكثر من 50 نقطة اتصال باألقمار الصناعية

محطة واحدة لخدمة وتنفيذ المعامات 
المالية الرقمية بكافة أنواعها

6000 + 20
بنك  - شركة

326ألف 
نقطة تحصيل من خال الشبكة 

الجماهيرية والتي تشمل 13 شريك
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منظومة إدارة التمويل 
”TPP“ خدمات التشغيل الخارجي 

التحويات 
توفير خدمات التجميع والخدمات التقنية

مدفوعات الفواتير 
منظومة إدارة العالقات مع التجار

4900 -38
بنك - فرع

4100
فرع

  1200
فرع

البوابات الرقمية/ التطبيقات الذكية/ االستجابة الصوتية التفاعلية IVR/الرسائل 
 ”Chatbots“ النصية/ البريد اإللكتروني/ العماء/ مركز الخدمات/  المساعد اآللي

خدمات 	  ومقدمي  الوقود،  ومحطات  )البنوك،  والعمالء  الشركاء  شبكة  احتياجات  تلبية 
المدفوعات، وغيرها(

برامج المساعدة اآللية المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء االصطناعي الخاصة بالتواصل	 
مركز اتصال يعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. 	 

الهاتف/ المتصفح/ الكشك /الصراف اآللي/ نقاط البيع النقدية/ البطاقات/ 
 /”QR“ رمز االستجابة السريع / NFC المحافظ/التقنيات القابلة لارتداء/تقنية

)USSD( الرسائل النصية/بيانات الخدمة التكميلية غير المهيكلة
قاعدة ضخمة من العمالء	 
استخدام أجهزة متنوعة 	 
حلول جاهزة لخدمات الهاتف اآللي	 

تجربة عماء متميزة
تدشين المنصات وفًقا الحتياجات العمالء	 
التركيز على تجربة العميل ومراعاة ذلك في تأسيس البنية األساسية	 
تقديم الخدمات المصرفية	 
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العمليات

الخدمات 

ثالثة من أبرز مزودي خدمات الدفع اإللكتروني
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وسائل النمو
حلول البوابات اإللكترونية	 

وسائل النمو
اإللكترونية	  التجارة 
مدفوعات خالص الرقمية	 
خدمات األعمال الرقمية	 
فروع البنك اإللكتروني	 
اإللكتروني	  التسجيل 
إدارة البيانات إلكترونيًا	 

وسائل النمو
حلول تعريف هوية العملء 	 

)e-KYC(
شبكة الصراف اإللكتروني	 
خدمات األمن السيبراني	 
مراكز االتصال الرقمية	 
الدعم الفني	 
إدارة العمليات	 

وسائل النمو
رأس المال المخاطر	 
معامل االبتكار	 
تقنية بلوك تشين	 
الذكاء االصطناعي	 
التعلم اآللي	 
منصة الشركات الناشئة	 

المحور األول – الحلول الرقمية المتكاملة
تطوير حلول مصممة خصيًصا لتسهيل الخدمات األساسية

الخدمات
الدعم المالي وغير المالي	 
نظام معلومات اإلدارة المالية الحكومية، حساب الخزانة الموحد، نظام تحديد المواقع، نظام إدارة 	 

سلمة الغذاء، وغيرها

المحور الثاني – منصات المدفوعات
الربط بين جميع أطراف منظومة الدفع وتمكين المتعاملين من أداء وتنفيذ المعاملت الرقمية بسهولة ويسر. 

تقوم الشركة حاليًا بإدارة العديد من المنصات والقنوات والمنافذ لصالح مجموعة من العملء سواًء من الهيئات 
والمؤسسات الحكومية أو بالقطاع الخاص، وذلك من خلل منصة متكاملة ألجهزة نقاط البيع والصراف 

اإللكتروني، ومنصة مدفوعات إلكترونية في البنوك، ومنصة دفع رقمية للشركات والعملء، ومنصات إقراض 
رقمية، ومنصة لإلدارة حديثة ومتكاملة تعمل وفقًا ألحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية.

الخدمات
خدمة تجميع الفواتير	 
مدفوعات إلكترونية، شبكة الخدمات البنكية عبر اإلنترنت، بوابة الدفع اإللكتروني	 
إدارة البطاقات	 

المحور الرابع – مسرع الشركات الناشئة 
دعم وتشجيع االبتكار. تتطلع »اي فاينانس« للمساهمة أو إلنشاء برامج مسرع الشركات الناشئة المدعوم 

بأحدث حلول تكنولوجيا الخدمات المالية fintech من أجل دعم الشركات الناشئة ذات مقومات النمو الجذابة 
بمجال الخدمات المالية. تتمتع مصر بمكانة فريدة لتصبح البوابة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية 

بالمنطقة مدعومة بتركيبة سكانية أغلبها من الشباب فضًل عن سوق ضخم ال يزال في حاجة إلى هذا النوع من 
الخدمات. وقد قامت الشركة بدعم العديد من شركات تكنولوجيا الخدمات المالية لتعزيز مجال الدفع اإللكتروني 

في مصر وزيادة إيراداتها القائمة على المعاملت من خلل تنمية هذه الشركات الناشئة.

المحور الثالث – الخدمات الرقمية 
تعظيم االستفادة من المنصات والحلول التي تقدمها الشركة. سوف تقوم الشركة بالتوسع في باقة الخدمات 

الرقمية التي تقدمها، والتي تشمل خدمات استضافة البيانات، وخدمات ماكينات الصراف اآللي، وإدارة 
نقاط البيع، ومراكز االتصال، وخدمات البطاقات والحلول الذكية، باإلضافة إلى االستفادة من قدراتها الفائقة 
لتطوير أفضل الخدمات الجديدة مثل معالجة وتحليل البيانات، وخدمات األمن السيبراني، واستضافة البيانات.

الخدمات
خدمات الحوسبة السحابية	 
الصراف اإللكتروني ونقاط البيع	 
مراكز االتصال، ومكاتب الخدمة والخدمات الميدانية	 

الدعم الفني	 
إدارة العمليات	 

ــغيلية  ــات التش ــز العملي ــي تعزي ــاهم ف ــة تس ــة وفعال ــو واضح ــتراتيجية للنم ــة واس ــس« رؤي ــركة »اي فاينان ــى ش تتبن
ــركة... ــا الش ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ــع باق وتنوي

نموذج األعمال واالستراتيجية التطلعية 
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التوسعات الجديدة
من منطلق تركيز مجموعة إي فاينانس للستثمارات المالية والرقمية على 
األصول  فى  للستثمار  المؤثرة  العوامل  من أهم  فكان  االستثمارات  نشاط 
الكبيرة  للتوسعات  نظًرا  الشركة  أصول  من  كأصل  جديد  مبني  شراء  هو 
الهيكل  زيادة  فى  األثر  له  كان  مما  المجموعة  تشهدها  التي  والسريعة 
التابعة واستقطاب خبرات كثيرة وزيادة  للشركة األم والشركات  التنظيمى 
أعداد العاملين بالمجموعة واحتياج المجموعة لمقرات عمل تستوعب هذه 

العاملين. الزيادة فى أعداد 

وهي  بالشركة  الخاصة  لألصول  استثمارية  حلول  إيجاد  من  البد  فكان 
المقر  بجانب  ليكون  الذكية وذلك  بالقرية  جديد  لمبني  الشركة  امتلك 

تكنولوجي  مجتمع  بكونه  يتميز  حيث  الذكية  األم بالقرية  للشركة  الرئيسى 
تستوعب  التى  التحتية  والبنية  اللوجيستية  الخدمات  جميع  على  يحتوي 
جديد  مبني  تملك  في  االستثمار  من  العائد  وكذلك  الشركات  متطلبات 
وكذلك  الشركات  لهذه  اإليجارية  التكاليف  المجموعة عوًضا عن  لشركات 
مستقبلً  األصل  لهذا  السوقية  القيمة  زيادة  من  الشركة  على  سيعود  ما 
وتقييم  دراسة  تم   حيث  جديد،  مبنى  امتلك  من  االستثمار  على  والعائد 
هذا االستثمار من عدة متخصصيين وكذلك عدة اختيارات بديلة ألكثر من 
مبني ومن ثم تم اختيار شراء مبنى 12000 متر مربع يحتوي على دور 
بدرومات  أدوار   3 عدد  إلى  باإلضافة  متكررة  أدوار   5 أرضى وعدد 

بمساحة 9000 متر مربع.
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تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية
الركيزة الرئيسية لمنظومة المدفوعات الرقمية في مصر 

نظرة عامة 
مقدمة  في  فاينانس««  »إي  المالية  المنشآت  تشغيل  »تكنولوجيا  شركة  تأتي 
لمنظومة  القومية  الركيزة  باعتبارها  فاينانس«،  لمجموعة »إي  التابعة  الشركات 
التكنولوجية  البنى  أحدث  بتوظيف  تنفرد  حيث  مصر،  في  الرقمية  المدفوعات 
األساسية فائقة الجودة لتوفير باقة متكاملة من حلول الدفع الرقمية لتطوير وإدارة 
وتشغيل الشبكات المالية وفق أعلى مستويات الكفاءة، باإلضافة إلى تقديم مجموعة 
المتشعبة  عملئها  قاعدة  إلى  االبتكارية  الرقمية  والخدمات  المنتجات  من  أخرى 
المواطنين.  وجموع  الخاص  القطاع  ومؤسسات  وشركات  الحكومية  الهيئات  من 
وتمثل شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية »إي فاينانس«« الشريك الرقمي 
المالية  شبكتها  بتشغيل  المرخصة  الوحيدة  والجهة  المصرية  للحكومة  الحصري 

وتنفيذ وتسوية المعاملت المالية الخاصة بمنظومة مدفوعاتها اإللكترونية.

وتحظى الشركة بأحدث بنية تكنولوجية تذخر بمنظومة حماية أمنية فائقة الجودة، 
بما يؤهلها بجدارة لتطوير وإدارة وتشغيل مختلف أنظمة الدفع اإللكتروني بأعلى 
الحلول  باقة  وتشمل  األعمال.  استمرارية  وضمان  التشغيلية  الكفاءة  درجات 
بين  الرقمية  المالية  المعاملت  كافة  وتسوية  وتنفيذ  إدارة  تقدمها  التي  والخدمات 
الجهات والهيئات الحكومية G2G، وبين الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات 

.G2C وبين الجهات الحكومية وجموع المواطنين ،G2B القطاع الخاص

شركة  تتولى  المصرية،  الحكومة  مع  االستراتيجية  شراكتها  من  وانطلقًا 
ومعالجة  إدارة  حصريًا  فاينانس««  »إي  المالية  المنشآت  تشغيل  »تكنولوجيا 
 G2G-« جميع المعاملت المالية الرقمية للمدفوعات الحكومية بمختلف أنواعها
اإلمداد  ومدفوعات  النقدي  والدعم  الرواتب  مدفوعات  في  بما   ،»G2B-G2C
الحصري  الشريك  بدور  الشركة  تقوم  ذلك،  على  وعلوة  الحكومي.  والتوريد 
إدارة  أيًضا  اختصاصاتها  ضمن  ويندرج  الحكومية.  الخدمات  رسوم  لتحصيل 
توفير  إلى  باإلضافة  والجمارك،  للضرائب  الرقمية  المدفوعات  منظومة  وتشغيل 
التي  والخدمات  واألنشطة  الخدمات  رسوم  لتحصيل  متكاملة  تكنولوجية  حلول 

تصب مباشرة في الخزانة العامة للدولة.

شركة  تعد  المصرية،  للحكومة  المالية  الشبكة  وتطوير  تشغيل  جانب  وإلى 
»تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية »إي فاينانس«« الشريك االستراتيجي الداعم 
والتأمين  الزراعة  مثل  الحيوية،  القطاعات  من  العديد  لرقمنة  الحكومة  لمبادرات 
نخبة  يضم  بفريق عمل  الشركة  وتذخر  األثرية.  والمناطق  والبترول  االجتماعي 
من 1000 موظف، ممن يقومون بتوظيف خبراتهم المتضافرة بمختلف األنشطة 
الفني  الدعم  متكاملة من خدمات  باقة  تقديم  في  الصلة،  ذات  التشغيلية  والعمليات 

بشكل مباشر وعن بُعد بشتى المحافظات المصرية على مدار الساعة.

حصة مجموعة إى فينانس في الشركة
 بنهاية العام المالية 2021

%99.99

مساهمة الشركة في إيرادات المجموعة 
خالل العام المالي 2021

%78
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منظومة خدمات الدفع والتحصيل اإللكتروني
نجحت شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية »إي فاينانس«« في تحقيق طفرة 
نوعية بمنظومة المدفوعات الرقمية في مصر، بفضل دورها الرائد في توفير باقة 
واألنشطة  القطاعات  من  واسعة  شريحة  تغطي  التي  الرقمية  الحلول  من  متكاملة 
االقتصادية، مدعومةً بشبكة متشعبة في شتى أنحاء البلد. وتوفر الشركة مجموعة 
متنوعة من الوسائل والقنوات الرقمية تتسم بسهولة االستخدام لمعالجة وتنفيذ وتسوية 
شبكة  من  االستفادة  تعظيم  من  الشركة  تمكنت  وقد  أحجامها.  بمختلف  المدفوعات 
شراكاتها االستراتيجية الفريدة، لترسيخ قيادتها لمسيرة التحول الرقمي في مصر، عبر 
قطاعاتها التشغيلية الثلث التي تغطي كافة أركان منظومة المعاملت المالية الرقمية 
بالسوق المصري وهي؛ قطاع الحلول المتكاملة لخدمات التطوير والتشغيل واإلدارة 

المتكاملة للشبكات المالية، وقطاع الحوسبة السحابية، وقطاع إدارة المعاملت.   

ــر  ــات تطويـ ــة لخدمـ ــول المتكاملـ ــاع الحلـ قطـ
وتشـــغيل وإدارة الشـــبكات الماليـــة

»تكنولوجيا  شركة  إليرادات  الرئيسية  المنابع  من  المتكاملة  الحلول  قطاع  يعد 
عقود  تنفيذ  على  يعكف  حيث  فاينانس««،  »إي  المالية  المنشآت  تشغيل 
التابعة  اإللكترونية  المالية  للشبكات  األساسية  البنى  وتشغيل  إنشاء  مشروعات 
المجموعة  مكانة  ترسيخ  في  محوريًا  دوًرا  القطاع  ويلعب  المصرية.  للحكومة 
باعتبارها الركيزة الداعمة لتسريع عملية التحول الرقمي في مصر، عبر التوسع 
في رقمنة تنفيذ ومعالجة منظومة المدفوعات الحكومية. من ناحية أخرى، توفر 
إنجازات القطاع المشهودة الداعمة لمبادرات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة 
من  الشركة  تجنيها  التي  لإليرادات  ومستداًما  آخر  مصدًرا  المختلفة؛  بوزاراتها 

المعاملت. تنفيذ وتسوية  إدارة  عموالت 

وقد أثمرت جهود القطاع عن تحول »إي فاينانس« إلى الشريك الرقمي األمثل للحكومة 
األجل،  طويلة  مشروعات  عقود  تنفيذ  في  الرئيسي  عمله  ينصب  حيث  المصرية، 
يقوم بموجبها تقديم الحلول المتكاملة لتطوير وتشغيل وصيانة األنظمة اآللية التابعة 
للحكومة. كما تمتد جهوده من تطوير وتشغيل الشبكات المالية الرقمية الحكومية إلى 
تطوير منظومات رقمية وتشغيل شبكات في عدة قطاعات استراتيجية مثل؛ الزراعة 
والبترول والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من القطاعات وفقًا للتوجهات والخطط 
التي تتبناها الدولة. وفيما يلي نبذة عن أهم الشبكات والمنظومات التي يديرها القطاع:  

الشبكة المالية للحكومة المصرية
المصرية  للحكومة  المالية  الشبكة  وتشغيل  إدارة  فاينانس  إي  شركة  تتولى 

الثلث: بمنظوماتها 
حساب الخزانة الموحد 	 
مركز الدفع والتحصيل االلكتروني	 
 	 GFMIS

حساب الخزانة الموحد    

تتولى شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية »إي فاينانس« تشغيل نظام الخزانة 
المصرفية  الحسابات  رئيسية تضم جميع  منظومة  للدولة، وهي   )TSA( الموحد 
المركزي  البنك  لدى  موحدة  حسابات  تحت  حكومية  جهة  ألف   65 من  ألكثر 
المصري. يمثل حساب الخزانة الموحد منصة استراتيجية لدعم وتعزيز التوظيف 

األمثل للموارد النقدية الحكومية، واالرتقاء بكفاءة إدارة المالية العامة للدولة. 

عدد المعامالت الحكومية خالل عام 2021

+726 مليار جم
قيمة التحصيالت الرقمية خالل عام 2021

)نمو سنوي 50 %(

+346 مليون
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كما تساهم هذه المنصة في ضمان كفاءة تسوية المتحصلت الحكومية الضريبية 
إدارة األرصدة  تعزيز  عن  المقرر، فضلً  الزمني  الضريبية وفق جدولها  وغير 
النقدية على أكمل وجه، بهدف تقليل تكاليف االقتراض وتعظيم العوائد من وفرة 
مع  التكامل  تعزيز  على   2021 عام  خلل  الشركة  عملت  وقد  النقدية.  السيولة 
فرًعا  و4900  بنًكا   38 تضم  المنصة  شبكة  أصبحت  حيث  المصرفي،  القطاع 

بنهاية العام.

مركز الدفع والتحصيل االلكتروني  

بناء  في  فاينانس««  »إي  المالية  المنشآت  تشغيل  »تكنولوجيا  شركة  نجحت 
لتقديم  رقمية  منصة  وهو  االلكتروني،  والتحصيل  للدفع  الوطني  المركز  وتشغيل 
موظفي  برواتب  الخاصة  المالية  المعاملت  لتنفيذ  اإللكترونية  المدفوعات  حلول 
الحكومة والمتعاقدين معها من خلل بنية تكنولوجية حديثة تضم ما يربو على 20 
للضرائب  اإللكتروني  التحصيل  خدمات  إلى  باإلضافة   ،)POS( بيع  نقطة  ألف 
والجمارك والتأمينات االجتماعية والمعاشات، وغيرها من الخدمات الحكومية. تقدم 

الشركة باقة من القنوات للمدفوعات الحكومية منها قناة لخدمة المدفوعات للشركات 
)CPS( من خلل شبكة من البنوك وفقًا للشراكات المبرمة معها. 

الحكومية  المالية  اإلدارة  معلومات  نظام    
:)GFMIS(

بتأسيس  فاينانس««  »إي  المالية  المنشآت  تشغيل  »تكنولوجيا  شركة  قامت 
الذي   )GFMIS( المصرية  للحكومة  المالية  اإلدارة  معلومات  نظام  وتشغيل 
بطريقة  للدولة  العامة  الموازنة  تنفيذ  ومراقبة  إعداد  في  المالية  وزارة  توظفه 
بالهيئات  الصرف  أوجه  على  الرقابة  تشديد  إلى  باإلضافة  ُمحكمة،  إلكترونية 
المدفوعات  نظام  مع  ربطها  عبر  االقتصادية  الوطنية  والمؤسسات  الحكومية 
وتحسين  الشفافية  تعزيز  في   )GFMIS( منظومة  نجحت  وقد  اإللكترونية. 
الكفاءة في كافة مراحل عملية إعداد وتنفيذ الموازنة. ونظرا لنجاح الشركة؛ فقد 
تم تكليفها خلل 2021 بربط الهيئات االقتصادية ضمن نظام معلومات اإلدارة 

.GFMIS المصرية  للحكومة  المالية 

 أبرز مؤشرات الشبكة المالية للحكومة المصرية

3.200
وحدة حسابية مدارة

4100
عدد مكاتب البريد المتصلة رقمًيا 

بالشبكة

38
البنوك المتصلة بالشبكة

20,000
 )POS( ماكينات نقاط البيع

الحكومية

20
مؤسسة بنكية مرتبطة بمنظومة 

خدمات المدفوعات للشركات

فيزا وماستركارد 
وميزة 

شركاء الشركة من مزودي 
خدمات الدفع

3
مراكز بيانات

فودافون، أورانج، 
وي، اتصاالت

شركاء محافظ الهواتف 
المحمولة
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الشبكة الزراعية 
الزراعة  وزارة  لصالح  »أجرينت«  الزراعية  الشبكة  بتشغيل  الشركة  تقوم 
واستصلح األراضي. وتعمل هذه المنظومة على إدارة وحصر الحيازات الزراعية 
اآللية  الوسائل  بأحدث  منظومة »أجرينت«  توظيف  تم  وقد  المحاصيل.  وتخطيط 
منذ عام 2016؛ في جميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة. كما نجحت 

الشركة في رقمنة ما يربو على 5700 جمعية زراعية في كل ربوع مصر.

وخلل عام 2021، أحرزت منظومة »أجرينت« تقدًما كبيًرا على صعيدي تحديث 
الذكية  البطاقات  وإصدار  اآللي،  التشغيل  الوسائل  بأحدث  الزراعية  المنظومة 
 .eCards الشقيقة  الشركة  خلل  من  الوزارة  مع  بالتعاون  بالفلحين  الخاصة 
وتساهم بطاقات الفلحين في تسهيل حصولهم على المخصصات الزراعية المدعومة 
مثل األسمدة، فضل عن دورها في جمع البيانات الدقيقة عن الحيازات الزراعية 
وأنواع المحاصيل المزروعة. وقد نجحت »أجرينت« خلل عام 2021 في تفعيل 
نظام الدفع اإللكتروني لتمكين المزارعين من سداد قيمة المشتريات الزراعية مثل 

األسمدة من خلل بطاقات الفلح »ميزة« مسبقة الدفع. 

شبكة إدارة توزيع المنتجات البترولية
تتولى شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية »إي فاينانس«« إدارة شبكة توزيع 
المنتجات البترولية الحكومية، مع إحكام المراقبة على منظومة توزيعها إلى أكثر 
من 8000 محطة وقود وكبار المستهلكين، بدًءا بمرحلة انتقالها من المستودعات 
ووصوالً إلى توزيعها على المستهلكين. وفي الوقت نفسه، توفر الشركة للمستهلكين 
مجموعة من الخدمات الرقمية من خلل شبكة نقاط البيع المنتشرة بمحطات الوقود 

مثل السحب النقدي والدفع اإللكتروني.

من  باقة  فاينانس«  »إي  تقدم  البترول،  لقطاع  الداعمة  لجهودها  واستكماال 
إلكتروني  نظام  وتشغيل  إدارة  تشمل  المضافة،  القيمة  ذات  الرقمية  الخدمات 
الجهات  مركبات  على  البترولية  المنتجات  توزيع  عملية  لتنظيم  متكامل 
ذكية  بطاقات  باستخدام  للبترول«  »التعاون  بمحطات  المتعاملة  الحكومية 
مع  شراكتها  إطار  في  فاينانس«  »إي  قامت  ذلك،  على  وعلوة  مخصصة. 
إلكتروني  مدفوعات  نظام  وتشغيل  وإدارة  بتطوير  للبترول«  »مصر  شركة 

الذكية. البطاقات  خلل  من 

3مليون
بطاقة فالح ذكية متعددة 

التطبيقات

5,700+
الجمعيات الزراعية المرتبطة 

الرقمية بالمنظومة 

5.4مليون
حيازة زراعية
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أبرز مؤشرات منظومة توزيع المنتجات البترولية

قطاع خدمات الحوسبة السحابية
خدمات  فاينانس««  »إي  المالية  المنشآت  تشغيل  »تكنولوجيا  شركة  تقدم 
الحوسبة السحابية المالية لقاعدة متشعبة من المؤسسات والشركات ممن يسعون 
الوسائل  بأيسر  معقولة  بتكاليف  بأنشطتهم  والتوسع  االنتشار  سرعة  تحقيق  إلى 
الرقمية اآلمنة. كما تقدم الشركة خدمات الدعم التقني واإلدارة والتشغيل ومنهم 
منظومة العمليات الرقمية لمصلحة الضرائب المصرية، وهو ما أثمر عن تحسين 
الضريبية  لإلقرارات  اإللكترونية  البوابة  ذلك  في  بما  التابعة  منصاتها  كفاءة 
وتقدم  الضرائب.  لتحصيل  اإللكترونية  والبوابة  اإللكترونية،  الفاتورة  ومنظومة 
الواحد«  »الشباك  لمنظومة  المالية  السحابية  الحوسبة  خدمات  أيًضا  الشركة 
السحابية  الحوسبة  خدمات  الشركة  وتقدم  للشحنات.  المسبق  التسجيل  ومنظومة 
بتقديم  تختص  رقمية  منصة  وهي  اللوجستية،  للخدمات  مصر  لمنصة  أيًضا 
المطارات  الخارجية، وتغطي شبكتها  التجارة  اللوجيستي ألنشطة  الدعم  خدمات 

الحرة بمصر. الحدودية والمناطق  الحرة والمنافذ  والموانئ والمناطق 

قطاع إدارة المعامالت
للمدفوعات  الرقمية  القنوات  من  متنوعة  مجموعة  المعاملت  إدارة  قطاع  يوفر 
شركة  إيرادات  مصادر  أحد  القطاع  يمثل  ثم  ومن  الحكومية،  والتحصيلت 

رسوم  من  تتدفق  والتي  فاينانس««،  »إي  المالية  المنشآت  تشغيل  »تكنولوجيا 
المعاملت التي يتم تنفيذها من خلل تلك القنوات المذكورة. وقد نجح القطاع في 
تنمية أنشطته بصورة ملحوظة خلل السنوات الماضية، عبر تطوير سلسلة من 
قنوات المدفوعات الرقمية التي تتسم بأعلى درجات التطور والكفاءة التشغيلية، 
الشبكة  وتشغيل  إدارة  في  الشركة  تحتلها  التي  االستراتيجية  المكانة  من  مستفيًدا 

الوطنية. المالية 

أبرز المستجدات التشغيلية والمالية لعام 2021
ارتفعت إيرادات شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية »إي فاينانس«« بمعدل 
سنوي 22.7% لتسجل 1,550.8 مليون جنيه خلل عام 2021، بفضل نمو إيرادات 
قطاع خدمات الحوسبة السحابية بمعدل سنوي 53.3% لتسجل 265.3 مليون جنيه 
خلل عام 2021 مقابل 173.0 مليون جنيه خلل عام 2020، مدعومة بالعقود 
الجديدة التي أبرمتها الشركة إلدارة وتشغيل منظومة الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب 
للفواتير. كما  التحصيل اإللكتروني  القومي لخدمة  والفاتورة اإللكترونية والبرنامج 
يعكس نمو إيرادات الشركة األداء القوي لقطاع إدارة المعاملت، حيث سجل إيرادات 
بقيمة 668.7 مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 25.1%، بفضل ارتفاع اإليرادات 

من رسوم المعاملت المتغيرة بنسبة 25% خلل العام. 

4000
محطة وقود 

149
مستودع

4000
المستهلكين كبار 

3700
مركز توزيع

14000
شاحنات التوزيع

17000
)POS( شبكة نقاط البيع
بالمنظومة المرتبطة 

1000+
مندوب بيع
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التغيرالعام المالي 2020العام المالي 2021مليون جنيه )مالم يذكر غير ذلك(

22.7%1,550.81,264.4إجمالي اإليرادات 

25.1%668.7534.7إيرادات قطاع إدارة المعامالت

22.7%442.6382.2   • إيرادات معامالت تحصيل الرسوم الثابتة 

25.0%226.1152.5   • إيرادات معامالت تحصيل الرسوم المتغيرة 

17.7%548.5465.9إيرادات قطاع الحلول المتكاملة لخدمات تطوير وتشغيل وإدارة الشبكات

53.3%265.3173.0إيرادات قطاع خدمات الحوسبة السحابية

-24.7%68.490.8إيرادات أخرى

أبرز المؤشرات التشغيلية

-22.6%345.6446.6عدد المعامات )الرسوم الثابتة( بالمليار

50.4%726.5483.0إجمالي قيمة التحصيالت الحكومية )بالمليار جنيه- رسوم متغيرة(

أبرز مؤشرات األداء 

على الصعيد التشغيلي، بلغ إجمالي عدد المعاملت الحكومية إلى 345.6 مليون 
العام  خلل  معاملة  مليون   446.6 مقابل   ،2021 عام  خلل  حكومية  معاملة 

السابق. وبلغ بذلك إجمالي قيمة المعاملت 726.5 مليار جنيه خلل عام 2021، 
وهو نمو سنوي بمعدل %50.4. 

 إيرادات شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية
»إي فاينانس«« )مليون جنيه(

 توزيع إيرادات شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية
»إي فاينانس«« خالل عام 2021 بحسب القطاعات التشغيلية

العام المالي 
2020

العام 
المالي 2021

1,551

%43

%5

%52

1,264

 خدمات تطوير وتشغيل
وإدارة الشبكات المالية

أخرىإدارة المعامالت
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األداء القــوى لمجموعــة إي فاينانــس، كان محــل تقديــر وإشــادة من الســيد وزيــر المالية، 
حيــث وصــف المجموعــة بأنهــا الــذراع القويــة والمرنــة والســريعة للدولــة فــي التحــول 
ــا  ــر عاًم ــة عش ــاح خمس ــرة نج ــو ثم ــس ه ــة إي فاينان ــه مجموع ــا أنجزت ــي؛ وأن م الرقم
مــن العمــل المتواصــل والجهــد الحقيقــي الــذي ســاهم فــي تحســين كفــاءة وفاعليــة 
ــز الحوكمــة  األداء الحكومــي واالرتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، وتعزي
والشــفافية مــن خــال التوظيــف األمثــل للتكنولوجيــا المتطــورة؛ علــى نحــو يتســق مــع 
ــة.  ــم التكنولوجي ــى النظ ــة إل ــل الورقي ــة العم ــن بيئ ــال م ــه العالمــي فــي االنتق التوج
األداء القــوى لمجموعــة إي فاينانــس، كان محــل تقديــر وإشــادة من الســيد وزيــر المالية، 
حيــث وصــف المجموعــة بأنهــا الــذراع القويــة والمرنــة والســريعة للدولــة فــي التحــول 
ــا  ــر عاًم ــة عش ــاح خمس ــرة نج ــو ثم ــس ه ــة إي فاينان ــه مجموع ــا أنجزت ــي؛ وأن م الرقم
مــن العمــل المتواصــل والجهــد الحقيقــي الــذي ســاهم فــي تحســين كفــاءة وفاعليــة 
ــز الحوكمــة  األداء الحكومــي واالرتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، وتعزي
والشــفافية مــن خــال التوظيــف األمثــل للتكنولوجيــا المتطــورة؛ علــى نحــو يتســق مــع 

التوجــه العالمــي فــي االنتقــال مــن بيئــة العمــل الورقيــة إلــى النظــم التكنولوجيــة. 
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ــى  ــث تتول ــري، حي ــوق المص ــو بالس ــريعة النم ــة س ــات الرقمي ــة المدفوع ــم منظوم ــي دع ــا ف ــركة »eCards« دوًرا محورًي ــب ش تلع

ــواء  ــة س ــات الذكي ــول البطاق ــغيل حل ــر وإدارة وتش ــال تطوي ــن خ ــر م ــي مص ــي ف ــول الرقم ــة التح ــادة حرك ــئولية قي ــركة مس الش

للمؤسســات الماليــة أو غيــر الماليــة، فضــًا عــن دورهــا الرائــد فــي توفيــر أحــدث الحلــول الذكيــة التــي تســاهم فــي رقمنــة العديــد 

ــة. مــن القطاعــات المصري

مساهمة »eCards« في 
إجمالي إيرادات مجموعة »إي 
فاينانس« خالل العام المالي 

2021

نبذة عن الشركة 
عام   »eCards« الذكية  البطاقات  تشغيل  تكنولوجيا  شركة  أنشطة  بدأت 
والذي  فاينانس«،  »إي  بمجموعة  الرئيسية  التشغيلية  القطاعات  كأحد   2009
وتمثل   .2020 عام  خلل  للمجموعة  تابعة  مستقلة  شركة  إلى  ذلك  بعد  تحول 
مع  المصري،  السوق  في  الذكية  للبطاقات  ُمصدر  أبرز  اليوم   »eCards«
إصدار  الشركة  تتولى  حيث  إفريقيا،  أسواق  في  بأنشطتها  للتوسع  قدًما  مضيها 
متنوعة  مجموعة  توفير  إلى  باإلضافة  الذكية،  البطاقات  حلول  وتشغيل  وإدارة 
في  المالية  وغير  المصرفية  للمؤسسات  المتكاملة  الذكية  الحلول  تطبيقات  من 
مليون   60 من  أكثر  اآلن  إلى  الشركة  أصدرت  وقد  والخاص.  العام  القطاعين 
المقدمة  والمنتجات  الخدمات  أبرز  وتتمثل  المصري.  السوق  في  ذكية  بطاقة 
اإللكترونية  الشرائح  وإصدار  الذكية،  البطاقات  وإدارة  إصدار  في  الشركة  من 
ومتطلبات  احتياجات  بحسب  الصادرة  البطاقات  المؤسسي على  الطابع  وإضفاء 

المؤسسات  الخارجي »TPP« لمختلف  التشغيل  كل عميل، فضلً عن خدمات 
المصرفي.  للقطاع  التابعة  المالية 

وباإلضافة إلى التوسع بقدراتها في إنتاج وتشغيل البطاقات الذكية في مصر وإضفاء 
الطابع المؤسسي على البطاقات الصادرة، قامت المجموعة بضخ استثمارات كبيرة 
لتوظيف أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا إدارة البيانات وحلول تعريف هوية العملء 
)e-KYC( ضمن خطة متكاملة الستحداث وتقديم مجموعة من الحلول التقنية والرقمية، 
مما أثمر عن جني الشركة إيرادات من ثلثة مصادر متنوعة؛ إصدار البطاقات، وإدارة 
وتشغيل البطاقات، باإلضافة إلى الحلول الذكية. وتتطلع شركة »eCards« إلى قيادة 
دفة التحول الرقمي في مصر عبر تعزيز التكامل الشامل بين خدماتها إلى جانب االهتمام 

بتطوير خدمات إدارة وتشغيل البطاقات الذكية المقدمة للبنوك والجهات الحكومية. 

                                هيكل المساهمين بنهاية العام المالي 2021

%10 %89%1

3مليون
عدد البطاقات التي قامت الشركة 

بإداراتها خالل عام 2021 )العام 
التشغيلي األول(

14مليون
عدد البطاقات التي تم إصدارها 
للجهات الحكومية والمؤسسات 
المالية وغير المالية خالل عام 2021

)نمو سنوي بمعدل %69(

%17
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إصدار البطاقات 
مصر.  في  الذكية  البطاقات  وإصدار  لتصنيع  منشأة  أكبر   »eCards« تمتلك 
الليزر  تقنيات  بأحدث  مزودة  الجودة  فائقة  إنتاجية  بمنظومة  الشركة  وتنفرد 
مجموعة  إنتاج  بهدف  البطاقات،  طباعة  ماكينات  في  المستخدمة   »DOD«و
كل  احتياجات  يلئم  بما  الجودة  معايير  أعلى  وفق  الذكية  البطاقات  من  متنوعة 
بطاقة  مليون   60 من  أكثر  إصدار  في  اآلن  حتى  الشركة  نجحت  وقد  عميل. 

كامل  بدعم  الشركة  أنشطة  وتحظى  المصرفية.  والمؤسسات  الحكومية  للهيئات 
وماستركارد   )Visa( فيزا  مثل  اإللكتروني  الدفع  خدمات  مزودي  أبرز  من 
صناعة  أمان  مجلس  معايير  واعتماد   )Meeza( وميزة   )MasterCard(
بطاقات الدفع )Payment Card Industry Council(، علًما بأن الشركة 

هي الجهة الوحيدة المصدرة لمختلف بطاقات الدفع الحكومية.
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إدارة البطاقات
تقدم »e-Cards« مجموعة من الحلول المتكاملة لخدمات إدارة وتشغيل البطاقات، 
باإلضافة إلى خدمات أخرى للربط بين أطراف منظومة الدفع مثل خدمات التشغيل 
والمعالجة للغير»TPP«، لمجموعة من العملء مثل بنك مصر وبنك مصر الزراعي، 
المزودين الرائدين لخدمات بطاقات »ميزة«، وغيرهم من البنوك، وكذلك لمجموعة 
من المؤسسات غير المالية، بما يساهم في إجراء عمليات قبول وتحصيل المدفوعات 
بأيسر الوسائل اإللكترونية. كما تحظى الشركة باعتماد من أبرز مزودي خدمات الدفع 
اإللكتروني؛ فيزا )Visa( وماستركارد )MasterCard( وميزة )Meeza(، مما 
يجعل خدمات الشركة متاحة لشريحة كبيرة من العملء وفق نظام سلس يقبل كل أنواع 
معاملت بطاقات الدفع. وقد بلغ عدد البطاقات التي تديرها الشركة حوالي 3 مليون بطاقة.

 
والمعالجة  التشغيل  باعتماد  تحظى   »eCards« أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
وماستركارد   )Visa( فيزا  اإللكتروني  الدفع  أنظمة  لجميع   »TPP« للغير 
يشمل  بما  بطاقاتها؛  أنواع  بمختلف   ،)Meeza( وميزة   )MasterCard(
بأنها تعمل حاليًا على تطوير مجموعة من  البطاقات متعددة االستخدامات، علًما 
منتجات  ذلك  في  بما  اإلفريقية،  األسواق  في  بأنشطتها  التوسع  إلى  سعيًا  الحلول 
»بريميوم كارد« وخدمات التشغيل والمعالجة للغير »TPP« والحلول المتكاملة. 

الحلول الذكية المتكاملة  
تعمل »eCards« في الوقت الراهن على تطوير باقة من الحلول الذكية لخدمة 
والنوادي  والجامعات  المتاحف  إلى  باإلضافة  النقل،  وقطاع  المصرفي  القطاع 
إلكترونيًا  العميل  هوية  تعريف  حلول  مجموعة  ذلك  في  بما  الذكية،  والمدن 
تقدمها  التي  والمنتجات  الخدمات  بباقة  التوسع  بهدف  وذلك   ،)e-KYC(
خصيًصا  مصممة  شاملة  دفع  حلول  تطوير  إلى  الشركة  تسعى  كما  الشركة. 
للمدن الذكية للمساعدة في إدارة المرافق، ومواقف السيارات، وشحن المركبات 
الخدمات.  الذكية، وغيرها من  الدخول، والعدادات  الكهربائية، وأنظمة مراقبة 

حلول النقل الذكي 
تضع الحكومة في مقدمتها أولوياتها تطوير شبكة النقل في مصر، وتقوم في هذا 
جودة  وتحسين  النقل  شبكة  بنطاق  للتوسع  كبيرة  استثمارات  بتخصيص  الصدد 
االقتصاد  تنمية  على  اإليجابي  مردوده  ينعكس  بما  للمواطنين،  المقدمة  الخدمات 
النقل  وزارة  تتبناها  التي  االستراتيجية  ضوء  في  الجهود  هذه  وتأتي  الوطني. 
والمواصلت الهادفة إلى تعزيز البنية األساسية للدولة، وتحسين أداء جميع مرافق 

شبكة النقل بشتى أنحاء الجمهورية، وفق رؤية مصر 2030.
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قامت  الحيوي،  النقل  قطاع  في  وخدماتها  مكانتها  لترسيخ  مساعيها  إطار  وفي 
في  الحديدية  السكك  محطات  بوابات  وميكنة  تطوير  مشروع  بتنفيذ  الشركة 
جابر  وسيدي  واإلسكندرية  القاهرة  وهي؛  الحركة  بكثافة  تتسم  محطات  أربع 
مداخل  لرقمنة   AFC تقنيات  أحدث   »eCards« أدخلت  كما  والجيزة. 
داخل  المرور  حركة  لتحسين  إليها  المؤدية  والمسارات  المحطات  ومخارج 
بطاقات  لحاملي   »e-Cards« أتاحت ذلك،  إلى  باإلضافة  المحطات.  وخارج 
التذاكر،  المفتوح استخدام بطاقاتهم لحجز وشراء  المجال  المدعومة بنظام  الدفع 
باإلضافة إلى تثبيت بوابات دخول ذكية بالمحطات مجهزة للتعامل مع البطاقات 
نجحت  ذلك،  مع  وبالتوازي   .)QR( السريعة  االستجابة  ورمز  اللتلمسية 
الشركة في تطوير خدمات الحجز اإللكتروني للتذاكر من خلل شبكة االنترنت، 

التذاكر. باإلضافة إلى تطوير تطبيق هاتف محمول مخصص لحجز وشراء 

وقد شهد عام 2021، نجاح »eCards« في تثبيت 252 بوابة ذكية وتطوير 
الرئيسية  الحديدية  السكك  عبر محطات  التذاكر  وشراء  لحجز  رقمية  منصة   50
في البلد. كما قدمت 1200 جهاز تحكم ومراقبة إلكتروني لقراءة بيانات التذاكر، 

بينها  من  المضافة  القيمة  ذات  األخرى  الخدمات  من  مجموعة  توفير  عن  فضلً 
الساعة،  مدار  على  الحديدية  السكك  بمحطات  التشغيلية  للكفاءة  الداعمة  الحلول 

وإعداد التحليلت والتقارير لدعم اتخاذ القرارات ذات الصلة.

)e-KYC( حلول تعريف هوية العمالء
تعكـــف »eCards« علـــى توظيـــف قدراتهـــا التقنيـــة لمســـاعدة األطـــراف 
الخارجيـــة للتعـــرف اإللكترونـــي علـــى هويـــة العمـــلء )e-KYC(، اســـتعدادا 
ـــف  ـــص التكالي ـــي تقلي ـــاهم ف ـــا يس ـــة بم ـــح التنظيمي ـــزي للوائ ـــك المرك إلطـــلق البن
واإلجـــراءات الروتينيـــة التقليديـــة المرتبطـــة بنظـــام »اعـــرف عميلـــك«. وقـــد 
ــة  ــى هويـ ــي علـ ــرف اإللكترونـ ــة للتعـ ــر منظومـ ــي تطويـ ــركة فـ ــت الشـ نجحـ
العمـــلء بأيســـر الطـــرق اآلمنـــة، ممـــا أثمـــر عـــن تقليـــص الفتـــرة المســـتغرقة 
للتعـــرف علـــى هويـــة العمـــلء مـــن أيـــام إلـــى دقائـــق معـــدودة. وتتيـــح تلـــك 
دورات  تســـريع  للمؤسســـات   »eCards« مـــن المقدمـــة  الذكيـــة  الحلـــول 
الموافقـــات مـــع تحســـين تجربـــة المســـتخدمين وارتفـــاع مســـتويات رضـــاء 
ـــن. ـــت ممك ـــي أســـرع وق ـــات المنشـــودة ف ـــى الخدم ـــم عل ـــلء بفضـــل حصوله العم

 مجموعة إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية | التقرير السنوي لعام 2021 |   39



الشركات التابعة3   |

التغير 20212020مليون جنيه )مالم يذكر غير ذلك(

309.9%91.7 375.8إجمالي اإليرادات 

82.1%147.180.8إيرادات أنشطة إصدار البطاقات الذكية

286.2%42.110.9إيرادات خدمات إدارة البطاقات الذكية

--186.5خدمات الحلول الذكية 

أبرز المؤشرات التشغيلية

68.7%14.08.3إصدار البطاقات

أبرز المستجدات المالية والتشغيلية لعام 2021
جنيه  مليون   375.8 لتبلغ   %309.9 سنوي  بمعدل  الشركة  إيرادات  ارتفعت 
الذكية، حيث بدأت الشركة  الحلول  بتكثيف أنشطة  خلل عام 2021، مدفوعة 
وإدخال  اإللكترونية  البوابات  وثبيت  مصر  حديد  سكك  رقمنة  مشروع  تنفيذ 

في  حديدية  سكك  محطات  أربع  أكبر  في  للتذاكر  اإللكتروني  الحجز  أنظمة 
كما  والجيزة.  جابر،  وسيدي  واإلسكندرية،  القاهرة،  محطات  وهي؛  مصر 
باإلضافة  البطاقات،  إدارة  خدمات  أنشطة  نمو  الشركة  إيرادات  ارتفاع  يعكس 
إلى ارتفاع إيرادات أنشطة إصدار البطاقات بنسبة سنوية 82.1% خلل العام.    
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 »e-Cards« إيرادات شركة
)بالمليون جنيه(

توزيع إيرادات الشركة خالل 
العام المالي 2021

2020 2021

376

92

%39

%50

%11

خدمات الحلول الذكيةإدارة البطاقاتإصدار البطاقات
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ــي  ــار الت ــة االزده ــن حال ــتفادة م ــر اس ــق أكب ــي تحقي ــس« ف ــة »إي فاينان ــت مجموع نجح
يشــهدها ســوق التجزئــة المصــري مــن خــال شــركتها التابعــة »خالــص«، حيــث لعبــت دوًرا 
ــد المســتخدمين بأيســر الطــرق لســداد مدفوعــات الفواتيــر، فضــًا عــن  ــا فــي تزوي محورًي

تعظيــم القيمــة لقاعــدة واســعة مــن شــركائها التجــار.  

مساهمة »خالص« في إجمالي إيرادات 
المجموعة خالل العام المالي  2021

هيكل المساهمين بنهاية العام المالي 2021

نظرة عامة 
نجحت شركة »خالص« منذ انطلق أعمالها بنهاية عام 2019 ككيان مستقل تابع 
لمجموعة »إي فاينانس«، في ترسيخ مكانتها باعتبارها مركًزا محوريًا للتحصيل 
واسعة  شبكتها  عبر  مصدرة  جهة   13 البالغة  شركائها  قاعدة  لفواتير  الرقمي 
»خالص«  شركة  وتنفرد  نقطة صبيع.  ألف   326 من  أكثر  تضم  التي  االنتشار 
تنفيذ  من  المستهلكين  جمهور  تمّكن  التي  االبتكارية  الحلول  من  باقة  بتقديم 
مدفوعاتهم الرقمية بأيسر الطرق. كما تمكنت »خالص« من تعظيم االستفادة من 
قدراتها الضخمة في مجال التجميع والتحصيل الرقمي للفواتير، لتزويد شركائها 
الهواتف  تطبيقات  تطوير  تشمل  والتي  القيمة،  ذات  الرقمية  الخدمات  من  بباقة 
الذكية ذات العلمة البيضاء )white-label applications(، وتوفير محافظ 
رقمية مدعومة بنظام التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية، باإلضافة إلى بوابة 

إلكترونية لخدمات المدفوعات الرقمية. 

وقد بادرت مجموعة »إي فاينانس« بضخ المزيد من االستثمارات لتطوير منصة 
لتوفير  المستمرة  مساعيها  من  انطلقًا  الرقمية،  المدفوعات  لخدمات  »خالص« 
إجراء  للعملء  تتيح  التي  الرقمية  المدفوعات  معالجة  خدمات  من  متكاملة  باقة 
مختلف  بتغطية  التوسع  إلى  الدائم  تطلعها  عن  فضلً  الطرق،  بأسهل  مدفوعاتهم 
أركان منظومة الدفع والتحصيل اإللكتروني في مصر. وفي هذا اإلطار، تواصل 
بهدف  اإلضافية،  الخدمات  من  جديدة  بمجموعة  خدماتها  باقة  تعزيز  »خالص« 

االرتقاء المستمر بتجربة قاعدة عملئها الواسعة.       

%3

%2 %70%2 %9%2 %15
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%56

أخرىمجمع الفواتير

%44

منصة مجمع الفواتير
التجاري  التبادل  نموذج  في  رائدة  رقمية  منصة  بتشغيل  تنفرد شركة »خالص« 
من الشركات إلى مقدمي الخدمة إلى المستهلك B2B2C ، والتي تمكن العملء 
من  االنتشار  واسعة  بشبكة  مدعومة  الطرق،  بأيسر  التجزئة  معاملت  تنفيذ  من 
المحافظ  تطبيقات  من  ومجموعة   ،)POS(خالص بشبكة  المربوطة  البيع  نقاط 
اإللكترونية المدعومة بنظام التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية. وخلل عام 
2021، نجحت »خالص« في ترسيخ مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في تجميع 
ومعالجة فواتير الخدمات بالسوق المصري، والمركز المحوري للتحصيل الرقمي 
خدمات  فواتير  ذلك  في  بما  الرقمية،  المدفوعات  من  متنوعة  مجموعة  لفواتير 
المرافق والرسوم الدراسية واألنشطة الترفيهية؛ وغيرها من الخدمات الحكومية.

لجمع  معتمدتين  شركتين  من  واحدة  هي  »خالص«  شركة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
وتحصيل فواتير الكهرباء على مستوى مصر، حيث تختص »خالص« بمعالجة فواتير 
تسع شركات توزيع كهرباء، مدعومة بشبكة نقاط بيع واسعة تضم 326 ألف نقطة 
مؤهلة لقبول مدفوعات فواتير الكهرباء في شتى أنحاء الجمهورية. وباإلضافة إلى 
التحصيل الحصري لرسوم المدارس والجامعات الحكومية، أبرمت شركة »خالص« 
شراكات استراتيجية مع مجموعة من المدراس والجامعات والخاصة، لتقديم خدمات 
الدفع اإللكتروني لتحصيل المصروفات الدراسية. كما تعكف »خالص« على تقديم 
خدمات التحصيل اإللكتروني لفواتير مقدمي خدمات الغاز والمياه. وفي إطار جهودها 
لتسهيل المدفوعات الرقمية للفواتير، أقدمت الشركة على التوسع بنطاق منصتها الرقمية 
عن طريق ربط منظومة مدفوعاتها مع منصات مقدمي خدمات االتصاالت مثل شركة 
»أورانج«، حيث أبرمت معها اتفاقية شراكة استراتيجية يتم بموجبها دمج تطبيق محفظة 
الهاتف المحمول التابع لشركة »أورانج« مع خدمات مركز الدفع والتحصيل اإللكتروني 

للفواتير التابع لشركة »خالص«.

لتتوسع بنطاق خدماتها لتشمل  وبالتوازي مع ذلك، تواصل »خالص« مساعيها 
المزيد من القطاعات، حيث قامت في هذا الصدد بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية 
مع »الشركة القابضة لكهرباء مصر« لتفعيل مبادرة رقمنة منظومة مدفوعاتها. 
مع  استراتيجية  شراكة  اتفاقية  توقيع  في  الشركة  نجحت  ذلك،  غرار  وعلى 
حيث  مدفوعاتها،  منظومة  رقمنة  مبادرة  لتفعيل  للمياه«  القابضة  »الشركة 

الدفع. المياه مسبقة  ستعمل شركة »خالص« على رقمنة مدفوعات عدادات 

توزيع اإليرادات شركة »خالص« بحسب القطاعات 
خالل العام المالي 2021
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التغير 20212020 نسبة 

160.6%65.525.1إجمالي اإليرادات )بالمليون جنيه(

18%1311الشركاء

30.9%326.0249.0شبكة نقاط البيع )باأللف(

71.4%49.729عدد المعامالت )بالمليون(

حلول المدفوعات الرقمية
الرقمية  خدماتها  بباقة  للتوسع  إضافية  استثمارات  بضخ  »خالص«  شركة  بادرت 
المدفوعات  لقبول  المؤهلة  التجار، عبر تزويدهم باألجهزة  المقدمة لشبكة شركائها 
الرقمية عبر تطبيقات محافظ الهاتف المحمول، سعيًا إلى دعم شركائها بالمزيد من 

الخدمات االبتكارية ذات القيمة المضافة. 

وإلى جانب العائد والمردود اإليجابي من إدارة وتشغيل أكبر شبكة للدفع والتحصيل 
اإللكتروني لفواتير الخدمات في مصر، تجني شركة »خالص« إيرادات إضافية عن 
طريق العموالت من المدفوعات اإللكترونية للفواتير عبر بوابتها المختصة بتسهيل 
المدفوعات الرقمية بين الشركات مقدمة الخدمات والجمهور )B2C(، فضلً عن 
 )white-label applications( العموالت من مبيعات برامج العلمات البيضاء

رؤية مستقبلية 
القيمة والمردود اإليجابي عبر تسريع وتيرة  تتطلع شركة »خالص« إلى تعظيم 
التجارية،  األنشطة  مدفوعات  صعيد  فعلى  مصر.  في  األفراد  مدفوعات  رقمنة 
ومؤسسات  شركات  من  المزيد  لتأهيل  الرائد  دورها  مواصلة  »خالص«  تعتزم 
القطاعين العام والخاص لقبول واعتماد المدفوعات الرقمية. كما تستهدف الشركة 
بالتوازي مع  للفواتير،  المصدرة  الجهات  لفئات جديدة من  بدمج منصتها  التوسع 
من  بدًءا  »خالص«،  خدمات  تشمل  التي  اإللكتروني  الدفع  قنوات  وتنويع  زيادة 
وصوالً  اإللكترونية،  المدفوعات  بوابة  بنطاق  والتوسع  البيع  نقاط  شبكة  تنمية 
الخدمات  ومنصات  اآللي،  الصراف  ماكينات  في  »خالص«  خدمات  دمج  إلى 
تزويد  إلى  الخطوات  هذه  خلل  من  الشركة  وتهدف  اإللكترونية.  المصرفية 
العملء بتجربة فريدة، تساهم في تسهيل مدفوعاتهم اإللكترونية في كل وقت ومن 

أي مكان عبر المزيد من الوسائل المتنوعة سهلة االستخدام.

وكذلك العموالت من مبيعات تطبيقات الهاتف المحمول وتقديم حلول البنية التكنولوجية. 
ويُعد االتفاق الذي أبرمته شركة »خالص« مع الشركة القابضة لكهرباء مصر تجسيًدا 
لجودة الخدمات االبتكارية التي تقدمها، حيث تعمل »خالص« على شحن بطاقات 
عداد الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام تقنية االتصال قريب المدى )NFC( عبر محافظ 

الهواتف الذكية للعملء.    

أبرز المستجدات المالية والتشغيلية لعام 2021
ارتفعت إيرادات شركة »خالص« بمعدل سنوي 160.6% لتسجل 65.5 مليون 
جنيه خلل عام 2021، مدفوعةً بنمو إيرادات خدمات تحصيل فواتير المرافق، 

وإيرادات شبكة نقاط البيع )POS( خلل نفس الفترة.

إيرادات شركة »خالص« )مليون جنيه(

25.1

65.5

العام المالي 
2020

العام المالي 
2021
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المرافق االتصاالت

التعليم 

النقل 

خدمات 
االشتراكات

القطاعات 
المالية  والمؤسسات 

الجهات والهيئات 
الحكومية

الجمعيات 
الخيرية

منصات التجارة 
اإللكترونية
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تعــد إي نابــل »enable« مــن الشــركات الرائــدة فــي تقديــم خدمــات التعهيــد للغيــر بالســوق المصــري، حيــث تحظــى بقاعــدة 
عمــاء متناميــة تشــمل أبــرز المؤسســات والكيانــات المصريــة والدوليــة العاملــة فــي 10 قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة.

نظرة عامة 
تحتل شركة إي نابل »enable« مكانة رائدة في قطاع خدمات التعهيد للغير 
خدمات  من  متكاملة  باقة  بتقديم  تختص  حيث  والخارج،  مصر  مستوى  على 
المصرية  والمؤسسات  الكيانات  أبرز  من  واسعة  عملء  لقاعدة  للغير  التعهيد 

والدولية والتي تمثل 10  قطاعات مختلفة. وتشمل خدمات الشركة تقديم خدمات 
تكنولوجيا  حلول  تقديم  إلى  باإلضافة  البشرية  الموارد  وعمليات  أنشطة  إدارة 

االتصال. ومراكز  المعلومات 

باقة خدمات متكاملة

خدمات مركز اتصال على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع

إدارة المكالمات الصادرة والواردة

الخدمات غير الصوتية

مركز استشارات بنظام المساعد 
 chatbot اآللي

خدمات الموارد البشرية

إدارة عمليات الموارد البشرية

خدمات التوظيف

التدريب

حلول تكنولوجيا المعلومات

خدمة العمالء

تكنولوجيا مركز االتصال

االستشارات

حصة مجموعة إي فاينانس بالشركة 
بنهاية العام المالي 2021

%99.99

مساهمة »إي نابل« في إجمالي إيرادات 
المجموعة خالل العام المالي 2021

%1
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مقعد

737
العمالء

52

قطاعات اقتصادية

10

توفير الخدمات

7/24

التعهيد للغير، مستفيدة  تنفرد »إي نابل« بتقديم باقة متنوعة من خدمات وحلول 
فضلً  فاينانس«،  »إي  مجموعة  بها  تحظى  التي  القوية  والمكانة  السمعة  من 
عن إلمامها التام بمختلف احتياجات أنشطة العملء بأبرز القطاعات االقتصادية. 

تغطية واسعة ومتنامية ألبرز القطاعات االقتصادية 
وخلل عام 2021، نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها الرائدة بين كبرى شركات 
قاعدة  إلى  تقديم خدماتها  من  تمكنت  والخاص، حيث  العام  القطاعين  ومؤسسات 

عملء واسعة تمتد عبر 10 قطاعات اقتصادية مختلفة.  
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أبرز المستجدات المالية والتشغيلية خالل عام 2021
قامت مجموعة »إي فاينانس« خلل عام 2021 بفصل قطاع مراكز االتصاالت 
الذكية وتأسيس شركة إي نابل لخدمات التعهيد خلل عام 2021. وقد أعلنت الشركة 
عن أول قوائم مالية لها بنهاية العام المالي 2021، وبالتالي تعكس مؤشرات األداء 
عام  النشأة خلل  حديثة  مستقلة  كشركة  نابل«  »إي  أداء  التالية  والتشغيلي  المالي 
2021، مقارنةً بأداء قطاع مراكز االتصاالت الذكية بمجموعة »إي فاينانس« خلل 
عام 2020. وعلى هذه الخلفية، ارتفعت إيرادات إي نابل »enable« بمعدل سنوي 

69.2% لتسجل 53.8 مليون جنيه خلل عام 2021، مقابل 31.8 مليون جنيه التي 
حققها قطاع مركز االتصاالت الذكية خلل عام 2020.

للرتقاء  الشركة  ضختها  التي  السديدة  االستثمارات  ضوء  في  النمو  هذا  ويأتي 
بطاقتها التشغيلية، حيث نجحت الشركة خلل عام 2021 في تقديم خدماتها إلى 

52 عميل، مقابل 40 عميل خلل العام السابق.

باقة من الخدمات فائقة الجودة
العاملين في مجموعة  التي تقدمها للعملء  تحرص »إي نابل« بصفة دائمة على تطوير وتنمية باقة الخدمات والحلول الرقمية 

القطاعات   واسعة من 

الخدمات 
الصوتية

المكالمات الواردة 
خدمة العمالء

معالجة شكاوى العمالء

الرد على االستفسارات العامة المتعلقة بمنتجات الشركة

تجديد العضوية واالشتراكات المختلفة

الرد على االستفسارات العامة  بخصوص الحمالت الدعائية

إدارة المبيعات والطلبات

المكالمات الصادرة 
خدمات المبيعات عبر الهاتف

خدمات التسويق عبر الهاتف

خدمات التحصيل عبر الهاتف

الخدمات غير 
الصوتية

االستشارات
BOT مركز اتصاالت بنظام المساعد اآللي

الدعم الفني
تشخيص وإصالح األعطال

دعم التطبيقات 

الوقائية الصيانة 

التدريب
تقييم االحتياجات التدريبية  

برامج التدريب المصممة وفًقا الحتياجات العمالء

قياس وتقييم فعالية البرامج التدريبية

وسائل التواصل االجتماعي
إدارة صفحات التواصل االجتماعي

حمالت التسويق الرقمية
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مليون جنيه )ما لم يذكر غير 
التغير20212020ذلك(

69.2%53.831.8إجمالي اإليرادات 

مؤشرات األداء التشغيلي 

30.0%5240عدد العمالء

28.8%737572عدد المقاعد

مؤشرات أداء الشركة 

اإليرادات )بالمليون جنيه(

2020 2021

32

54
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ــا  ــة أهدافه ــي مقدم ــع ف ــة، وتض ــواق اإللكتروني ــغيل األس ــيس وإدارة وتش ــا تأس ــركة »eAswaaq« بتكنولوجي ــص ش تخت
االســتفادة مــن فــرص النمــو التــي تطرحهــا مختلــف القطاعــات االقتصاديــة، ســعًيا إلــى بنــاء ســوق وطنيــة شــاملة للتجــارة 

اإللكترونيــة تماشــيًا مــع توجيهــات الدولــة

التجارة اإللكترونية

نبذة عن الشركة
انطلقت أعمال شركة »eAswaaq« خلل النصف الثاني من عام 2020 بهدف 
وتشغيل  إدارة  على  الشركة  وتقوم  اإللكترونية.  للتجارة  شاملة  وطنية  سوق  بناء 
األسواق اإللكترونية التي تختص برقمنة مختلف عمليات التجارة التقليدية، مدعومة 
بمجموعة شاملة من الحلول الرقمية االبتكارية التي تربط بين كافة أطراف منظومة 
بمنظومة  التجارة  من  عملئها  شبكة  بتزويد  الشركة  وتنفرد  اإللكترونية.  التجارة 
تجارة رقمية متكاملة، لتسهيل حركة مبيعات منتجاتهم بمختلف أنواعها في أسواق 
التجزئة والجملة. كما تتميز شركة »eAswaaq« بمجموعة متنوعة وفريدة من 
حلول الدفع سهلة االستخدام، لخدمة قاعدة عملئها الواسعة التي تضم تجار ممن 
نفسه،  الوقت  وفي  والسياحة.  والصناعة  والتجارة  الزراعة  مجاالت  في  يعملون 
تعمل الشركة على االنتهاء من منصة »أسواق مصر«، وهي أول منصة إلكترونية 
شاملة تركز على تقديم أسهل الطرق لتنفيذ وتسوية المعاملت المالية بين الشركات 

شراكات  بشبكة  مدعومة   ،)B2C( عملئها  وجمهور  الشركات  وبين   )B2B(
استراتيجية متشعبة مع أبرز العلمات في مجال التجارة والصناعة.

من جانب آخر، تقدم الشركة باقة من الحلول الفريدة التي تساهم في رقمنة أنشطة 
تحسين  في  اإللكترونية  التجارة  بها  تنفرد  التي  المزايا  وتوظيف  والتوريد  اإلمداد 
ويدعم  المنشود  النمو  أهداف  يحقق  بما  اإللكترونية  التجارة  منظومة  أركان  كافة 
الشركة  تقوم  كما  المصري.  بالسوق  الرئيسية  االقتصادية  القطاعات  استدامة 
فاينانس«،  »إي  مجموعة  بها  تنفرد  التي  التكنولوجية  والبنية  التقنيات  بتوظيف 
وشبكة شراكاتها االستراتيجية المتشعبة؛ لتوفير حلول ابتكارية تساهم في الربط بين 
مختلف األطراف المعنية بالقطاعات االقتصادية وتعظيم القيمة من مجال التجارة 

اإللكترونية الواعد في مصر.

ACIS Agricultural
Bank of Egypt

%61%29%10

 »eAswaaq« مساهمة شركة
في إيرادات المجموعة خالل 

العام المالي 2021

%1
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نجحــت شــركة »eAswaaq« في إطاق منصة»AgriMisr« خــال النصف الثاني من 
عــام 2021 بالتعــاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعــي المصري، وهي أول منصة تجارة 

إلكترونيــة متكاملــة تركــز على خدمة القطاع الزراعي فــي مصر، وتقوم بربط كافة 
أطــراف المنظومــة الزراعية عبر تنظيم وتيســير المعامــات التجارية بينهم، وذلك 
من خال ســوق إلكترونية شــاملة للمعامات التجارية توفر أفضل وســائل العرض 

والتســويق والتجارة لألنشــطة والخدمات الزراعية، بهدف تنمية أنشــطة السوق 
الزراعيــة المحلية، وفتح أســواق جديدة للصادرات.
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الشركات التابعة3   |

إلكترونية  تجارة  منصة  وتشغيل  إنشاء  في   »eAswaaq« أهداف شركة تتبلور 
شاملة؛ تضم سلسل وأصنافًا متنوعة من المنتجات للربط بين جميع أطراف منظومة 
التجارة اإللكترونية. وقد انصب تركيز الشركة في بدايتها على قطاع الزراعة الذي 
يساهم بحوالي 12% من الناتج المحلي اإلجمالي في مصر، ويخدم نحو 6 مليون مستفيد 

من أصحاب الحيازات الزراعية، باإلضافة إلى 5 آالف جمعية زراعية.

للبنية  األمثل  التوظيف  في   »eAswaaq« الخلفية، نجحت شركة وعلى هذه 
قاعدة  من  واالستفادة  فاينانس«،  »إي  مجموعة  بها  تحظى  التي  التكنولوجية 
بيانات »بطاقات الفلح الذكية« التي تصدرها شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات 
الذكية »eCards« التابعة للمجموعة؛ إلطلق منصة »AgriMisr« خلل 
الزراعي  والبنك  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون   ،2021 عام  الثاني من  النصف 
القطاع  تركز على خدمة  متكاملة  إلكترونية  تجارة  منصة  أول  المصري، وهي 
الزراعي في مصر. وتقوم المنصة بالربط بين كافة أطراف المنظومة الزراعية 
إلكترونية  وذلك من خلل سوق  بينهم،  التجارية  المعاملت  وتيسير  تنظيم  عبر 
والتجارة  والتسويق  العرض  وسائل  أفضل  توفر  التجارية  للمعاملت  شاملة 
المحلية،  الزراعية  السوق  أنشطة  تنمية  بهدف  الزراعية،  والخدمات  لألنشطة 

وفتح أسواق جديدة للصادرات.

 Ayady مصر-  »أيادي  الرائد  المنصة  أيًضا   »eAswaaq« شركة  وتدير 
المصرية  النساء واألسر  الوطن من  أبناء  تدعم  ابتكارية  Misr«، وهي منصة 
سوق  خلل  من  المنتجات  من  وغيرها  اليدوية  الحرف  منتجات  ترويج  عبر 

التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  مصر«  »أيادي  منصة  وتعكف  منظمة.  إلكترونية 
الوطنية  الصناعات  وتسويق  عرض  على  العالمي  الغذاء  وبرنامج  المحلية 
الناتجة من الحرف اليدوية، بما يساهم في تنشيط وتعزيز كفاءة سوق صناعات 
المنتجين  المعاملت بين صغار  تكاليف  اليدوية في مصر عبر تخفيض  الحرف 
على  مصرية  بأياٍد  مصنوع  منتج   1400 حوالي  المنصة  وتعرض  وعملئهم. 
أعلى درجات الجودة، مع تواجد قوي للمنتجات المصنوعة بأيادي أبناء الريف 
مصر«  »أيادي  منصة  بتزويد   »eAswaaq« شركة  قامت  وقد  المصري. 
بأيسر  المنتجات  وشراء  وبيع  عرض  خدمات  لتقدم  متكاملة  رقمية  بمنظومة 

االستخدام.  الرقمية سهلة  الطرق 

e-Tourism رقمنة أنشطة السياحة
في إطار هدفها االستراتيجي بالتوسع بأعمالها في قطاع السياحة المصري سريع التطور، 
أقدمت شركة »eAswaaq« على تطوير أول منصة إلكترونية توفر حلول الحجز 
اإللكتروني ألكثر من 30 وجهة سياحية. كما تم التعاقد مع الشركة لتطوير تطبيقات 

للهواتف المحمولة بغرض دعم التحول الرقمي ألنشطة السياحة في مصر.

للتذاكر،  اإللكتروني  للحجز  منصات  ست  وتشغيل  بإدارة  الشركة  تقوم  كما 
أو  البنكية  البطاقات  طريق  عن  سواء  اإللكتروني  الدفع  حلول  بأسهل  مدعومة 
تذكرتها  حجز  تم  التي  المواقع  إلى  الدخول  تسهيل  مع  اإللكترونية،  المحافظ 
أو  التذاكر  على  المدون   QR code السريع  االستجابة  مسح رمز  من خلل 

المحمولة.  الهواتف  أو  البطاقات 
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خدمات تمويل المزارعين
رقمية  تمويل  منصة  أول  مصر«،  »تمويل  منصة  استكمال  في  الشركة  نجحت 
لدعم  التمويلية  والمنتجات  البرامج  من  متنوعة  مجموعة  توفر  حيث  متكاملة، 
االستهلكي،  التمويل  حلول  عن  فضلً  الصغر،  ومتناهية  الصغيرة  المشروعات 
مجموعة  بها  تحظى  التي  التطور  فائقة  التقنية  المنظومة  بيانات  بقاعدة  مدعومة 
التمويلية  البرامج  تسهيل  في  مصر«  »تمويل  منصة  وتساهم  فاينانس«.  »إي 
بأحدث  مدعومة  االستخدام  سهلة  منظومة  خلل  من  لألفراد  البنوك  من  المقدمة 
نظام لتسجيل وتقييم مخاطر االئتمان credit scoring system، بما يثمر 

عن توفير أفضل منظومة تمويلية رقمية على مستوى السوق المصري.

وفي نهاية العام، أبرمت منصتي »تمويل مصر« و»AgriMisr« شراكة استراتيجية 
مع البنك الزراعي المصري، إلطلق منظومة رقمية شاملة تقوم على تسهيل ومعالجة 
وتنفيذ طلبات التمويل للعاملين باألنشطة الزراعية، مع إدارة عمليات سداد مستحقات 
التمويلت المقدمة بصورة رقمية كاملةعلى مستوى السوق المصري، وسوف يبدأ 
التشغيل الفعلي  خلل الربع الثاني من عام 2022. وتعمل المنظومة الرقمية الجديدة 
على توظيف بطاقات »ميزة« للمزارعين في دمج حلول تمويل المزارعين المقدمة 
مع قاعدة بيانات الحيازات الزراعية، المرتبطة بدروها بالجمعيات الزراعية المستفيدة 
من منظومة »eAswaaq« الرقمية مما يساهم في تسهيل إدارة صرف وسداد 
مستحقات التمويلت بصورة رقمية كاملة سواء من الفروع الرقمية للبنك الزراعي 
المصري أو من خلل شبكة نقاط »ميزة« واسعة االنتشار. جدير بالذكر أن برامج 
التمويل المقدمة متاحة لجميع األطراف المعنيين باألنشطة الزراعية، بدًءا من صغار 

المنتجين، إلى العاملين في أنشطة نقل وتوزيع المنتجات الزراعية.

 »eAswaaq« إيرادات شركة التجارة اإللكترونية
)بالمليون جنيه(

2020 2021

23.4
-

أبرز المستجدات المالية والتشغيلية خالل عام 2021
بلغت إيرادات شركة »eAswaaq« 23.4 مليون جنيه خلل عام 2021، 
 »Mobadra -بفضل المردود اإليجابي لجهود الشركة في دعم منصة »مبادرة
كما  االستهلك.  وتشجيع  المحلي  المنتج  على  الطلب  وزيادة  دعم  إلى  الهادفة 
واالقراض  االدخار  مشروعات  أنشطة  لدعم   »eAswaaq« جهود  ساهمت 
إلى  باإلضافة  وذلك  الفترة،  نفس  خلل  الشركة  إيرادات  دعم  في   )VSLA(

المتاحف. تحقيق إيرادات من مشروع 
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المنظومة الضريبية األساسية 

الشركات التابعة3   |

استثمارات مجموعة »إي فاينانس«
تحــرص مجموعــة »إي فاينانــس« علــى تعظيــم االســتفادة مــن البنيــة األساســية القويــة لشــبكاتها المتشــعبة فــي مختلــف 
ــو  ــرص النم ــز ف ــي تعزي ــاهم ف ــا يس ــة، بم ــات الحيوي ــن القطاع ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــطتها إل ــع بأنش ــر، للتوس ــوع مص رب

والتكامــل بيــن مختلــف شــركاتها التابعــة

»e-Tax شركة »تكنولوجيا الحلول الضريبية
تأسست شركة »تكنولوجيا الحلول الضريبية e-Tax« خلل عام 2021 بالتعاون 
بين مجموعة »إي فاينانس« ووزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب، وهي 
بالتنسيق  اإللكترونية  الضريبية  المنظومة  وتشغيل  إدارة  في  متخصصة  شركة 
الضرائب  ومصلحة  المصرية  الضرائب  بمصلحة  المتخصصة  العمل  فرق  مع 
العالمية  والتقنيات  الحلول  أحدث  توظيف  على   »e-Tax« وتعكف  العقارية. 
مصلحة  استراتيجية  ألهداف  الداعمة  الرئيسية  المجاالت  من  العديد  معالجة  في 
الحالية  اإللكترونية  الضريبية  المنظومة  تسهيل  بهدف  المصرية،  الضرائب 

واالرتقاء باإلدارة الضريبية وتحسين الخدمات القائمة بشكل كبير.

تبذل مجموعة »إي فاينانس« جهوًدا حثيثة للرتقاء بقدراتها والتوسع بأنشطتها 
بصفة مستمرة، مع تعظيم االستفادة من بنيتها التحتية. وهو ما يعكس االستثمارات 
التكنولوجية  لشبكاتها  األساسية  البنية  تعزيز  أجل  من  تضخها  التي  السديدة 
المجموعة حصًصا  امتلك  الجهود عن زيادة  تلك  أثمرت  واسعة االنتشار. وقد 
متنوعة  تغطي مجموعة  استثمارات إضافية خلل عام 2021  في ستة  مباشرة 
من القطاعات االقتصادية الحيوية في البلد، مما ساهم بدوره في ترسيخ المكانة 

حصة مجموعة »إي فاينانس« 
بنهاية العام المالي  2021

%35

االستراتيجية للمجموعة في السوق المصري باعتبارها الشريك الرقمي المفضل 
لقاعدة واسعة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص. وتأتي تلك التطورات 
التحول  بعجلة  والدفع  المالي  الشمول  لتعزيز  المجموعة  مساعي  ضوء  في 
الرقمي في البلد، عبر ابتكار المزيد من الحلول والمنتجات الجديدة التي تساهم 
في تعظيم المردود اإليجابي لألنشطة االقتصادية والمواطنين، فضلً عن توفير 

للمجموعة.  التابعة  الشركات  أنشطة  لنمو  ركائز جديدة ومستدامة 

لميكنة  الرقمية  الحلول  أحدث  تطوير  الشركة  ومسئوليات  جهود  ويندرج ضمن 
اإلقرارات  وإرسال  التسجيل  طلبات  من  بدًءا  كامل،  بشكل  الضريبية  العمليات 
النزاعات  معالجة  الضريبي وحلول  التحصيل  إلى عمليات  الضريبية، ووصوالً 
الحصيلة  وتحفيز  ككل  الضريبية  العلميات  كفاءة  رفع  في  يساهم  بما  الضريبية، 
االستشارية  الخدمات  من  باقة  الشركة  تقدم  كما  مستدام.  بشكل  الضريبية 
المصرية  الضراب  مصلحة  دعم  في  تساهم  التي  الرائدة  التكنولوجية  والحلول 
للضرائب  اإللكترونية  المنظومة  وتشغيل  إلدارة  العقارية  الضرائب  ومصلحة 

متكاملة. بكفاءة 

الفاتورة اإللكترونية

اإلقرارات اإللكترونية

اإليصال اإللكتروني 

بوابة الضرائب اإللكترونية
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شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين 
»e-Health« الصحي

 »e-Health« تأسست شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي
التي ضختها مجموعة »إي  السديدة  باالستثمارات  مدعومة   ،2021 خلل عام 
النمو.  سريع  المصري  الصحية  الرعاية  قطاع  إلى  بأنشطتها  للتوسع  فاينانس« 
وتختص »e-Health« بتطوير وإدارة وتشغيل منصات الخدمات التكنولوجية 
مختلف  في  ونشره  تفعيله  يجري  والذي  الشامل،  الصحي  التأمين  لبرنامج 
إلى  الهادفة  الوطنية  الرؤية  لتحقيق  سعيًا  تدريجي  بشكل  المصرية  المحافظات 

القادم.  توفير خدمات تأمين صحي شامل لكل المواطنين خلل العقد 

والحلول  الخدمات  من  باقة  توفير  على  الشركة  تعكف  ذلك،  إلى  باإلضافة 
حيث  عام،  بوجه  الصحي  والتأمين  الصحية  الرعاية  لقطاع  المتكاملة  الرقمية 
وتقديم  التكنولوجية  لألنظمة  اليومي  والتشغيل  اإلدارة  بين  ما  الحلول  تتنوع 
إلى  الشركة  تسعى  كما  الصلة.  ذات  المجاالت  في  المتخصص  التقني  الدعم 
تقديم مجموعة من حلول الذكاء االصطناعي لجمع وتحليل البيانات، فضًل عن 

 الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة
 MTS اإللكترونية

التجارة اإللكترونية في عام 2015، وهي  لتكنولوجيا  المصرية  الشركة  تأسست 
المصرية  الحكومة  بين  استراتيجية  شراكة  بموجب  إطلقها  تم  رقمية  منصة 
اللوجستية  الخدمات  تقديم  بهدف  الخاص  القطاع  في  العلقة  ذات  واألطراف 
مصلحة  مع  عاًما   20 لمدة  تعاقًدا  الشركة  وقعت  وقد  والنقل.  التجارة  ألنشطة 
الجمارك المصرية، حيث تقوم بموجبه برقمنة العمليات التشغيلية للهيئة وتطوير 
والحدود  البحرية  والموانئ  المطارات  تغطي  موحدة  وطنية  تكنولوجية  منصة 

البرية والمناطق الحرة.

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  حلول  أحدث  توظيف  على  الشركة  وتعمل 
بقطاع  شركائها  دعم  في  الجودة،  فائقة  األنظمة  بين  والربط  التكامل  وأدوات 
والميكنة،  اآللي  التشغيل  وأنظمة  اإللكترونية  الخدمات  من  متنوعة  بباقة  التجارة 
تقديم  تشمل  والتي  المضافة  القيمة  ذات  الخدمات  من  متكاملة  بحزمة  مصحوبة 
تحليلت دقيقة للبيانات لدعم صانعي القرار في اتخاذ القرارات السديدة ألنشطتهم 

وأعمالهم في التوقيتات الملئمة.

حصة مجموعة »إي فاينانس« بنهاية 
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تطوير أنظمة ذكية لتوفير المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وتتولى الشركة أيًضا 
التابعة  بالتنسيق مع الشركات  الذكية متعددة االستخدامات  إدارة بطاقة المواطن 

الصلة. ذات  الطبية  والهيئات  المصرفية،  والمؤسسات  للمجموعة، 
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الشركات التابعة3   |

 شركة مصر للخدمات التكنولوجية
 »e-Serve« الحكومية

ترسيخ  في   »e-Serve« الحكومية التكنولوجية  للخدمات  نجحت شركة مصر 
مكانتها منذ انطلق أنشطتها خلل عام 2017، لتصبح الشركة الرائدة في تقديم 
منصة  تدشين  عن  فضلً  الحكومية،  الخدمات  مختلف  لتسهيل  الرقمية  الحلول 
التكامل  لتحقيق   )G2G( الحكومية  والجهات  الهيئات  مختلف  بين  للربط  رقمية 
الشركاء  بين  الشركة  وتربط  القومي.  المستوى  على  البيانات  موارد  يخص  فيما 
رقمية  بوابة  وهي   ،)ESB( تقنية  عبر  والمؤسسات  الهيئات  من  االستراتيجيين 
مقدمي  تلقي  لضمان  المعلومات،  تكنولوجيا  أمن  حماية  مستويات  بأعلى  تحظى 
منصة  عبر  المستخدمين  من  إليهم  ترد  التي  الطلبات  كل  الحكومية  الخدمات 

متكاملة ومتخصصة تمد كل الهيئات بأي مستجدات بالتوقيت المباشر. 

للهواتف  تطبيق  وهو  تطبيق »خدمات مصر«،  تطوير  الشركة على  كما عملت 
من  متنوعة  مجموعة  إجراء  المواطنين  لكل  ويتيح  االستخدام  سهل  المحمولة 
الطلبات  متابعة  خدمة  أيًضا  لهم  وتوفر  الحكومية  الجهات  تقدمها  التي  خدمات 
ألصحاب  القومي  الرقم  بطاقة  على  الحصول  خدمة  التطبيق  ويقدم  المقدمة. 
شركات التطوير العقاري ورجال األعمال وجموع المواطنين. وقد نجحت الشركة 
كذلك في قيادة رقمنة المناهج التعليمية لدعم منظومة التعليم الحكومي في مصر، 
والتمرينات  المناهج  تضم  االستخدام  وسهلة  متطورة  تعليمية  منصة  وتطوير 

المدرسية واالختبارات فضًل عن تقييم األداء.

حصة مجموعة »إي فاينانس«
بنهاية 2021
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شركة دلتا مصر للمدفوعات 
بين  استراتيجية  شراكة  خلل  من   )DMP( للمدفوعات  مصر  دلتا  تأسست 
ينصب  والتي  اإللكترونية،  لألنظمة  الدلتا  وشركة  فاينانس«  »إي  مجموعة 
الرسمي  االقتصاد  تعزيز  إلى  الحكومة  تطلعات  تحقيق  في  أهدافها  محور 
التشجيع  خلل  من  اليومية  النقدية  المالية  المعاملت  على  االعتماد  وتقليل 
شبكة  تطوير  في  الشركة  نجحت  وقد  اإللكتروني.  الدفع  أنظمة  استخدام  على 
لقطاعي  متطورة  إلكترونية  مدفوعات  أنظمة  لتأسيس  تكنولوجية  أساسية  بنية 
الذكية  للعدادات  قوية  الكهرباء والطاقة بشبكة  المياه والكهرباء، وتزويد وزارة 
مسبقة الدفع، فضلً عن شراكتها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير 
اإللكتروني  الدفع  خدمات  الشركة  وتتيح  الدفع.  مسبقة  المياه  عدادات  من  شبكة 
طرق  من  مجموعة  عن  فضًل  المحمول،  الهاتف  تطبيقات  خلل  من  لعملئها 
القريب  المدى  اتصال  تقنيات  تطوير  على  الشركة  تعمل  كما  األخرى.  الدفع 
)NFC( التي تُمكن المستهلكين من شحن البطاقات والعدادات مسبقة الدفع من 

المحمول. الهاتف  تطبيقات  خلل 

 حصة مجموعة »إي فاينانس«
بنهاية العام المالي 2021
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اســتثمارات مجموعة إي فاينانس تعكس مســاعيها المســتمرة لتعزيز الشــمول المالي 
والدفــع بعجلــة التحول الرقمي فــي الباد، عبر ابتكار المزيد مــن الحلول والمنتجات 

الجديــدة التي تســاهم فــي تعظيم المردود اإليجابي لألنشــطة االقتصادية والمواطنين، 
فضًا عن توفير ركائز جديدة ومســتدامة لنمو أنشــطة الشــركات التابعة للمجموعة. 
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 الشركة العالمية لالستشارات ونظم
ACIS المعلومات

من  باقة   )ACIS( المعلومات  وأنظمة  للستشارات  العالمية  الشركة  تقدم 
الخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات لقاعدة واسعة من العملء. 
وتشمل باقة الخدمات التي تقدمها الشركة أنظمة المعلومات وشبكات االتصاالت 
الخدمات  إلى  وباإلضافة  والتطوير.  والتنفيذ  التصميم  تتولى  حيث  والميكروفيلم 
وقواعد  المعلومات  شبكات  وصيانة  وتشغيل  بتدشين  الشركة  تقوم  االستشارية، 

والمؤسسات. الباحثين  لمختلف  البيانات  توفير حلول  تعمل على  كما  البيانات، 

حصة مجموعة »إي فاينانس« بنهاية 
العام المالي 2021
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عرض األداء المالي والتشغيلي4   |

عرض األداء المالي

الباهرة خلل عام  النجاحات  فاينانس« سلسلة من  أحرزت مجموعة »إي 
مرحلة  نحو  انطلقتها  تؤكد  قوية  وتشغيلية  مالية  بنتائج  تكللت   ،2021
جديدة من النمو عقب إدراجها بالبورصة المصرية. فقد نجحت المجموعة 
في تحقيق نمو ملحوظ لإليرادات خلل العام، مدفوًعا باألداء القوي بجميع 
أجل  من  اإلدارة  بذلتها  التي  السديدة  الجهود  ضوء  في  التابعة،  شركاتها 

مؤخًرا،  أطلقتها  التي  الجديدة  بالشركات  التشغيلية  العمليات  تكثيف  سرعة 
المعاملت،  إدارة  القائمة على  المجموعة  تنمية حجم أنشطة  إلى  باإلضافة 
وكذلك األنشطة األخرى غير المتعلقة بالمعاملت. وقد أثمر النمو الملحوظ 
لإليرادات عن ارتفاع صافي الربح خلل عام 2021، وذلك على الرغم 

العام. من المصروفات غير المتكررة التي سجلتها الشركة خلل نفس 

الربع األخير )مليون جنيه(
2021

الربع األخير 
العام المالي التغير2020

2021
العام 

التغيرالمالي 2020

59.3%59.61,963.31,232.3%663.7415.8إجمالي اإليرادات المجمعة 

 22.6% 1,264.4  1,550.8 4.6%424.6405.8إيرادات شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”«

»eCards« 309.9% 91.7  375.8 592.7%224.632.4إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية 

 160.6% 25.1  65.5 63.4%11.67.1إيرادات شركة »خالص« لخدمات المدفوعات الرقمية

 69.1% 31.8  53.8 531.8%13.72.2إيرادات شركة »إي نابل« لخدمات التعهيد

»eAswaaq« 23.3- -11.4إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل األسواق اإللكترونية - -

- )180.7( )105.9(-)31.7()22.0(االستبعادات

63.4%)636.8()1,040.5(47.9%)238.6()353.0(تكلفة اإليرادات

55.0% 595.6  75.4922.9%310.7177.2مجمل الربح

-1.3 نقطة 48.3% 47.0%4.2 نقطة42.6%46.8%هامش مجمل الربح

التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  األرباح 
57.3% 476.2  749.3 91.6%227.8118.9واالستهالك

الضرائب والفوائد  التشغيلية قبل خصم  هامش األرباح 
-0.5 نقطة 38.6%  38.2%5.7 نقطة28.6%34.3%واإلهالك واالستهالك

التشغيلية المعدلة  قبل خصم الضرائب والفوائد  األرباح 
60.4% 476.2  763.7 103.7%242.2118.9واإلهالك واالستهالك

الضرائب  المعدلة قبل خصم  التشغيلية  األرباح  هامش 
0.3 نقطة38.6%38.9%7.9 نقطة28.6%36.5%والفوائد واإلهالك واالستهالك

46.9% 353.9  83.8519.7%139.375.8صافي الربح

-2.2 نقطة 28.7%  26.5%2.8نقطة18.2%21.0%هامش صافي الربح

50.9% 353.9 102.8534.2%153.875.8صافي الربح المعدل 

-1.5 نقطة 28.7% 27.2%4.9 نقطة18.2%23.2%هامش صافي الربح المعدل

ملخص قائمة الدخل 
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تحليل أبرز عناصر قائمة الدخل
اإليرادات

لتسجل 1,963.3 مليون جنيه خلل  ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوي%59.3 
عام 2021. ويأتي هذا النمو في ضوء ارتفاع إيرادات جميع الشركات التابعة 

تكلفة اإليرادات 
بلغت تكلفة اإليرادات 1,040.5 مليون جنيه خلل عام 2021، بزيادة سنوية 
قدرها 63.4%، على خلفية التوسعات التشغيلية التي شهدتها المجموعة باإلضافة 
إلى التحوالت الهيكلية التي نفذتها خلل العام، والتي أدت بدورها إلى تكثيف 
العمليات بجميع الشركات التابعة التي أطلقتها المجموعة مؤخًرا. وقد نجحت 
األسواق  تشغيل  تكنولوجيا  شركة  إطلق  في   2020 عام  خلل  المجموعة 
المستقلة  األربعة  للشركات  لتمثل إضافة جديدة   ،»eAswaaq« اإللكترونية
»إي  المالية  المنشآت  تشغيل  »تكنولوجيا  شركة  للمجموعة:  التابعة  األخرى 
فاينانس«« وشركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية »eCards«، وشركة 
»خالص« لخدمات المدفوعات الرقمية، وشركة »إي نابل« لخدمات التعهيد. 
كما ارتفع هيكل التكاليف نتيجة جهود تعزيز الموارد البشرية لمواكبة التوسعات 
التشغيلية وتنفيذ خطط التحوالت الهيكلية، حيث شهد عام 2021 انضمام 179 

موظفًا جديًدا إلى فرق العمل بجميع الشركات التابعة للمجموعة.

إجمالي الربح
ارتفع إجمالي الربح بنسبة سنوية 55.0% ليبلغ 922.9 مليون جنيه خلل عام 
2021، وصاحب ذلك استقرار هامش إجمالي الربح عند 47.0% دون تغير 
سنوي ملحوظ. ويعكس ارتفع إجمالي الربح المردود اإليجابي للتوسعات التشغيلية 
التي شهدتها المجموعة باإلضافة إلى النمو القوي لإليرادات خلل العام، مما ساهم 
في الحد من األثر السلبي الرتفاع تكلفة اإليرادات خلل نفس الفترة، نتيجة تكثيف 

العمليات بالشركات التابعة التي أطلقتها المجموعة مؤخًرا.

ومصروفـــات  واإلداريـــة  والعموميـــة  البيعيـــة  المصروفـــات 
والتســـويق الدعايـــة 

ارتفعـــت المصروفـــات العموميـــة واإلداريـــة بنســـبة ســـنوية %33.0 
لتســـجل 204.7 مليـــون جنيـــه خـــلل عـــام 2021، علـــى خلفيـــة تنفيـــذ 
ـــة  ـــركات التابع ـــي الش ـــات ف ـــف العملي ـــة وتكثي ـــة المخطط ـــوالت الهيكلي التح

التـــي أطلقتهـــا المجموعـــة مؤخـــًرا.

ومصروفـــات  البيعيـــة  المصروفـــات  بلغـــت  أخـــرى؛  ناحيـــة  مـــن 
ــل  ــام 2021، مقابـ ــلل عـ ــه خـ ــون جنيـ ــويق 42.9 مليـ ــة والتسـ الدعايـ
ــى  ــك إلـ ــع ذلـ ــث يرجـ ــابق، حيـ ــام السـ ــلل العـ ــه خـ ــون جنيـ 17.9 مليـ
ــاع مصروفـــات  ــة إلـــى ارتفـ ــات المؤتمـــرات باإلضافـ ــاع مصروفـ ارتفـ
ـــا  ـــي أطلقته ـــدة الت ـــات الجدي ـــة الخدم ـــة باق ـــى خلفي ـــويق عل ـــة والتس الدعاي

ــام.  ــلل العـ ــة خـ المجموعـ

إلـــى  واإلداريـــة  والعموميـــة  البيعيـــة  المصروفـــات  نســـبة  أن  غيـــر 
ـــام 2021،  ـــلل ع ـــى  12.6% خ ـــدل 1.3% إل ـــت بمع ـــرادات انخفض اإلي
ــد  ــاح توريـ ــاض هوامـــش أربـ ــر انخفـ ــن أثـ ــا مـ ــد جزئيًـ ــر الحـ ــا أثمـ ممـ
ــا أدى بـــدوره إلـــى  أجهـــزة مشـــروع تطويـــر ســـكك حديـــد مصـــر. كمـ
االنخفـــاض الطفيـــف لهامـــش األربـــاح التشـــغيلية قبـــل خصـــم الضرائـــب 
والفوائـــد واإلهـــلك واالســـتهلك بواقـــع 48 نقطـــة أســـاس، بينمـــا 

ــاس.  ــة أسـ ــع 132 نقطـ ــح بواقـ ــي الربـ ــش إجمالـ ــض هامـ انخفـ

مجمل الربح وهامش إجمالي الربح )مليون جنيه | %( اإليرادات المجمعة )مليون جنيه(

2021 2020 2019 2018

923

596

440

311

2021 2020 2019 2018

1,963

1,232

984

733

%47 %48 %45 %42

للمجموعة، وفي مقدمتها شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية »إي فاينانس«« 
التي ساهمت بنصيب األسد في إجمالي إيرادات المجموعة خلل العام. 
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األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهلك واالستهلك 
 ،%57.3 بمعدل  سنوي  نمو  وهو   ،2021 عام  خلل  جنيه  مليون   749.3
والفوائد  الضرائب  خصم  قبل  التشغيلية  األرباح  هامش  باستقرار  مصحوبًا 
واإلهلك واالستهلك عند 38.2% خلل نفس العام. ويأتي ذلك على الرغم 
من ارتفاع هيكل التكاليف نتيجة تكثيف العمليات التشغيلية بالشركات التابعة 
المجموعة،  مستوى  على  تنفيذها  تم  التي  التشغيلية  والتوسعات  الجديدة، 
تبني  في  االستثمار  ومواصلة  الهيكلية  التحوالت  خطط  تنفيذ  إلى  باإلضافة 

أحدث األدوات التكنولوجية واالرتقاء بالبنية األساسية للمجموعة. 

صافي الربح 
ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 46.9% ليسجل 519.7 مليون جنيه خلل عام 
2021، بينما سجل هامش صافي الربح 26.5% خلل عام 2021 مقابل %28.7 
خلل العام السابق. وخلل الربع األخير من عام 2021 منفرًدا؛ ارتفع صافي 
الربح بمعدل سنوي83.8% ليسجل 139.3 مليون جنيه، وصاحب ذلك وصول 
العام  الفترة من  إلى 21.0%، مقابل 18.2% خلل نفس  الربح  هامش صافي 
السابق. جدير بالذكر أن صافي الربح ارتفع بنسبة 37.2% خلل الربع األخير 
من عام 2021، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، مما يعكس المردود اإليجابي 

لتكثيف العمليات بالشركات التابعة التي نجحت المجموعة في إطلقها مؤخًرا.

صافي الربح المعدل
ارتفع صافي الربح المعدل )بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة المتعلقة 
ليسجل 534.2 مليون  بنسبة سنوية %50.9،  العام األولي(  الطرح  بعملية 
السابق.  العام  خلل  جنيه  مليون   353.9 مقابل   ،2021 عام  خلل  جنيه 

وسجل هامش صافي الربح المعدل 27.2% خلل عام 2021. 

تحليل أبرز عناصر قائمة المركز المالي
النقدية وما في حكمها

 ،2021 ديسمبر   31 في  كما  جنيه  مليون   2,754 النقدية  صافي  بلغ 
صعوًدا من  560.2 مليون جنيه كما في 31 ديسمبر 2020، ويعكس ذلك 
والفوائد  الضرائب  خصم  قبل  التشغيلية  األرباح  إلى  النقدية  صافي  معدل 
واإلهلك واالستهلك ليسجل 3.6 مرة خلل عام 2021 )0.4 مرة في 
1.2 مرة خلل  مقابل  األولي(،  العام  الطرح  استبعاد حصيلة عملية  حالة 
بها  تحظى  التي  القوية  السيولة  مستويات  أن  بالذكر  جدير   .2020 عام 
المجموعة تساهم في تنفيذ االستثمارات المنشودة على مراحل مخططة بما 
يتوافق مع الظروف السائدة بالسوق، فضل عن تنفيذ التوسعات المستهدفة 

للمجموعة. الداخلية  الموارد  توظيف  عبر 

حقوق الملكية
ديسمبر   31 في  كما  جنيه  مليون   3,943.5 الملكية  حقوق  إجمالي  بلغ 
2021، صعوًدا من 1,264.2 مليون جنيه كما في 31 ديسمبر 2020. 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك وهامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

والفوائد واإلهالك واالستهالك )مليون جنيه | %( 

صافي الربح وهامش صافي الربح 
)مليون جنيه | %( 

176

271

354

520

%26

%29

%28

%24

2021 2020 2019 2018

249
358

476

749

%38

%39 %36 %34

2021 2020 2019 2018

والفوائد  الضرائب  خصم  قبل  معدلة  تشغيلية  أرباح  المجموعة  سجلت 
المتكررة  غير  المصروفات  أثر  استبعاد  )بعد  واالستهلك  واإلهلك 
المتعلقة بالطرح العام األولي البالغة 14.4 مليون جنيه خلل عام 2021( 
بمعدل  سنوي  نمو  وهو   ،2021 عام  خلل  جنيه  مليون   763.7 بقيمة 
ذلك  وصاحب  السابق.  العام  خلل  جنيه  مليون   476.2 مقابل   ،%60.4
والفوائد  الضرائب  خصم  قبل  المعدلة  التشغيلية  األرباح  هامش  وصول 
واإلهلك واالستهلك إلى 38.9% خلل عام 2021 مقابل 38.6% خلل 

السابق.  العام 
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عرض األداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة
شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”«

ارتفعت إيرادات شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية »إي فاينانس«« 
إلى 1,550.8 مليون جنيه خلل عام 2021 وهو نمو سنوي بمعدل %22.7، 
المعاملت بمعدل سنوي 25%، مدفوعة  إدارة  إيرادات خدمات  بفضل نمو 
بارتفاع اإليرادات من معاملت تحصيل الرسوم المتغيرة. وفي الوقت نفسه، 
ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية بمعدل سنوي 53.3% لتصل إلى 
265.3 مليون جنيه خلل عام 2021 صعوًدا من 173.0 مليون جنيه خلل 
عام 2020، وذلك على خلفية قيام الشركة بتوقيع عقود جديدة مع الحكومة 
المصرية، ومن بينها التحصيل اإللكتروني للضرائب، والفاتورة اإللكترونية، 
باإلضافة إلى الجهود التي بذلتها الشركة خلل عام 2021 في تطوير ورقمنة 

المواقع األثرية في مصر. 

بمعدل  الحكومية  المعاملت  قيمة  إجمالي  ارتفع  التشغيلي،  الصعيد  وعلى 
سنوي 50.4% إلى 726.5  مليار جنيه خلل عام 2021.

 »eCards« تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية
ارتفعت إيرادات شركة »eCards« إلى 375.8 مليون جنيه خلل عام 2021 
وهو نمو سنوي بمعدل 309.9%، ويرجع ذلك النمو القوي إلى قدرة الشركة 
على تعزيز األداء التشغيلي لقطاع الحلول الذكية الذي أطلقته الشركة مؤخًرا، 
باإلضافة إلى تكثيف أنشطة إدارة البطاقات ونمو إيرادات إنتاج البطاقات بمعدل 
سنوي 82.1%. كما قامت الشركة خلل عام 2021 بتنفيذ مشروع رقمنة سكك 
حديد مصر وإدخال أنظمة الحجز اإللكتروني للتذاكر في أكبر أربع محطات سكك 
حديدية في مصر وهي؛ محطات القاهرة، واإلسكندرية، وسيدي جابر، والجيزة. 

توزيع اإليرادات بحسب القطاعات التشغيلية 
)مليون جنيه(

توزيع اإليرادات بحسب القطاعات التشغيلية 
)مليون جنيه(

376

92

1551
1264

2021 20202020 2021

إدارة البطاقات الحلول الذكيةإنتاج البطاقات إدارة المعامالت
 الحلول المتكاملة

 لتطوير وتشغيل وإدارة
الشبكات المالية

أخرىالحوسبة السحابية

81
147

42

187

11
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549
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شركة »خالص« لخدمات المدفوعات الرقمية
 ،2021 عام  خلل  جنيه  مليون   65.5 »خالص«  شركة  إيرادات  بلغت 
عام  خلل  جنيه  مليون   25.1 مقابل  الضعف  من  بأكثر  سنوي  نمو  وهو 
المرافق حيث  إيرادات فواتير خدمات  إلى ارتفاع  2020، وهو ما يرجع 
تقوم الشركة حاليًا بمعالجة فواتير تسع شركات لتوزيع الكهرباء في شتى 
أكبر  رسميًا  أصبحت  الشركة  أن  يذكر   .2021 بنهاية  الجمهورية  أنحاء 
المصري  السوق  في  الكهرباء  بقطاع  الفواتير  ومعالجة  تجميع  في  شركة 
ساهم  كما   .2021 عام  بنهاية   %60 حوالي  السوقية  حصتها  بلغت  حيث 
النمو القوي بإيرادات نقاط البيع المربوطة بشبكة خالص في نمو إيرادات 

الشركة خلل عام 2021.

بنهاية  بيع  نقطة  ألف   326 خالص  بشبكة  المربوطة  البيع  نقاط  عدد  بلغ 
إلى  الشركاء  عدد  وارتفع   ،%30.5 بمعدل  سنوي  نمو  وهو   ،2021 عام 
13 جهة مصدرة، مقابل 11 جهة خلل 2020، حيث قامت بتنفيذ 49.7 

مليون معاملة خلل عام 2021، وهو نمو سنوي بمعدل %71.4. 

»enable« إي نابل
أعلنت شركة إي نابل لخدمات التعهيد عن أول قوائم مالية لها بنهاية العام المالي 
»إي  أداء  التالية  والتشغيلي  المالي  األداء  مؤشرات  تعكس  وبالتالي   ،2021
نابل« كشركة مستقلة حديثة النشأة خلل عام 2021، مقارنة بأداء قطاع مراكز 
االتصاالت الذكية بمجموعة »إي فاينانس« خلل عام 2020. وعلى هذه الخلفية، 
ارتفعت إيرادات الشركة إلى 53,8 مليون جنيه خلل عام 2021، وهو نمو سنوي 
بمعدل 69.2% مقابل 31.8 مليون جنيه التي حققها قطاع مركز االتصاالت الذكية 
خلل عام 2020 .ويأتي هذا النمو في ضوء االستثمارات السديدة التي ضختها 
الشركة للرتقاء بطاقتها التشغيلية، حيث نجحت الشركة خلل عام 2021 في 

تقديم خدماتها إلى 52 عميل، مقابل 40 عميل خلل العام السابق.

 »eAswaaq« شركة تكنولوجيا تشغيل األسواق اإللكترونية
بلغت إيرادات »eAswaaq« 23.4 مليون جنيه خلل عام 2021، بفضل 
 »Mobadra »مبادرة-  منصة  دعم  في  الشركة  لجهود  اإليجابي  المردود 
الهادفة إلى دعم وزيادة الطلب على المنتج المحلي وتشجيع االستهلك. كما 
ساهمت جهود »eAswaaq« لدعم أنشطة مشروعات االدخار واالقراض 
الفترة. كما نجحت الشركة  )VSLA( في دعم إيرادات الشركة خلل نفس 
»أسواق  ومنصة   »AgriMisr« منصة  تطوير  استكمال  في  العام  خلل 
تركز  شاملة  إلكترونية  تجارة  منصة  أول   »AgriMisr« وتعد  مصر«. 
على أنشطة الزراعة في مصر، حيث تساهم في ربط كافة أطراف المنظومة 
الزراعية عبر تنظيم وتيسير المعاملت التجارية بينهم، وذلك من خلل سوق 
العرض والتسويق  التجارية توفر أفضل وسائل  للمعاملت  إلكترونية شاملة 
والتجارة لألنشطة والخدمات الزراعية، بهدف تنمية أنشطة السوق الزراعية 

المحلية، وفتح أسواق جديدة للصادرات.

إيرادات الشركة)مليون جنيه(

2021

2021

2020

2020

32

54

29

66

23

37
19
4

توزيع اإليرادات بحسب القطاعات التشغيلية 
)مليون جنيه(

أخرىتحصيل الفواتير
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فريق العمل 
يضــم فريــق إدارة مجموعــة »إي فاينانــس« نخبــة مــن أصحــاب الكفــاءات العليــا ممــن يحظــون بخبــرات متضافــرة فــي قطاعات 

المدفوعــات الرقميــة والتمويــل والحلــول التكنولوجية

إبراهيم سرحان 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

يشغل إبراهيم سرحان منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة »إي فاينانس« وهو من أبرز خبراء 
القطاع المالي في مصر. يحظى سرحان بخبرة تربو على 30 عاًما من واقع عمله بالعديد من القطاعات االقتصادية 
عام  فاينانس«  »إي  بتأسيس  سرحان  قام  المالية.  والتكنولوجيا  االتصاالت  صناعة  في  قيادية  مناصب  عدة  وتولي 
2005، وقبل ذلك، عمل لمدة 13 عاًما في شركة »ICL«، إلى جانب شغل عدة مناصب إدارية عليا في شركتي 
»Triangle« و«Raya Integrated«. وخلل مسيرته الرائدة، شغل سرحان عضوية مجلس اإلدارة بالعديد 
المعلومات،  تكنولوجيا  صناعة  وغرفة  األمريكية،  التجارة  غرفة  بينها  ومن  والجمعيات،  المجتمعية  المؤسسات  من 
واتحاد الصناعات المصرية. حصل إبراهيم سرحان على شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، إلى جانب 

دبلوم اإلدارة التنفيذية العليا من جامعة هارفارد عام 2011.

أحمد إسماعيل  
رئيس قطاع مستشاري الدفع والتحصيل اإللكتروني للمجموعة

انضم أحمد اسماعيل إلي فريق عمل الشركة عام 2007 ويشغل حاليًا منصب رئيس قطاع مستشاري الدفع والتحصيل 
اإللكتروني في مجموعة »إي فاينانس«. ومن واقع خبرته الطويلة في القطاع الحكومي؛ كان إلسماعيل دوًرا محوريًا 
المالية  ووزارة  الشركة  قطاعات  بين  والتنسيق  الحكومي  اإللكتروني  والتحصيل  الدفع  نظم  وتطوير  بناء  عملية  في 
الجمارك حيث ترأس  قيادية منها رئيس قطاعات مصلحة  العمل في عدة مناصب  له  الحكومية. وقد سبق  والجهات 
بعثات الجمارك للمشاركة في المؤتمرات وإبرام االتفاقيات الدولية، كما كان عضًوا في قطـــاع النظم واإلجراءات 
الجمركية حيث تولى المفاوضات بشأن السياسات الجمركية مع الشركاء التجاريين مثل تونس واليابان. ويعد إسماعيل 
بدور حيوي في تطوير  المالية، كما ساهم  الموحد لصالح وزارة  الخزانة  البنكية لحساب  المنظومة  بناء  أحد ركائز 
وتفعيل وتكامل الشبكة المالية الحكومية. حصل أحمد اسماعيل على شهادة بكالوريوس التجارة في تخصص المحاسبة 

ودراسات عليا في المراجعة والضرائب من جامعة عين شمس.

اإلدارة التنفيذية - مجموعة »إي فاينانس«
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عصام بهجت
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

التحق  وقد   .2011 عام  منذ  فاينانس«  »إي  لمجموعة  المالي  القطاع  رئيس  منصب  بهجت  الدين  عصام  يشغل 
بالشركة منذ عام 2007 وله خبرات عديدة ألكثر من 29 عاًما. واستطاع خلل فترة عمله المساهمة في تأسيس 
والشراكات  االتفاقيات  من  العديد  إبرام  في  نجاحه  إلى  باإلضافة  لها،  اللزم  الدعم  وتقديم  الشركات  من  العديد 
 7 لمدة  المعلومات«  لتكنولوجيا  »أوراتيك  بشركة  المحاسبة  قسم  رئيس  منصب  السابق  في  شغل  وقد  الدولية. 
للمقاوالت لمدة 8 سنوات. حصل عصام بهجت علي  العربي  سنوات، كما عمل سابقًا محاسبًا أول بشركة االتحاد 
شهادة بكالوريوس التجارة في تخصص المحاسبة من جامعة عين شمس ويحمل درجة الماجستير في اإلدارة المالية 

والمصرفية. المالية  للعلوم  العربية  األكاديمية  من 

محمود حسني
الرئيس التنفيذي لقطاع االستثمارات

يشغل محمود حسني منصب رئيس قطاع االستثمار والتخطيط االستراتيجي في مجموعة »إي فاينانس« منذ عام 2017، 
حيث يتولى مسئولية إعداد وتطوير استراتيجية الشركة وشركاتها التابعة، إلى جانب دوره في تقديم االستشارات لمجلس 
اإلدارة حول الفرص االستثمارية الواعدة. ويحظى حسني بخبرات تتجاوز 23 عاًما من واقع عمله في مجاالت عديدة 
تشمل تمويل الشركات وتخطيط األعمال وإعداد دراسات الجدوى والموازنات واالستراتيجيات للعديد من الشركات. وقبل 
االنضمام إلى »إي فاينانس«؛ عمل حسني لمدة 14عاًما في قطاع االتصاالت ومستشاًرا ماليًا واستراتيجيًا في قطاعات 
عدة لمدة تسع سنوات، حيث شغل منصب رئيس إدارة تخطيط األعمال واالستراتيجيات في شركتي »أوراسكوم تيليكوم 
بشركة  األعمال  وتطوير  االستراتيجي  التخطيط  إدارة  في  رئيسي  ومدير  للتصاالت«،  »بنجللينك  هولدنج« وشركة 
»أورانج«، ومستشار مالي بشركة »KPMG«. وقد استهل حسني مسيرته المهنية في شركة »إيرباص« من مقرها في 
تولوز بفرنسا. حصل محمود حسني على ماجستير إدارة األعمال من كلية ماسترخت إلدارة األعمال في هولندا عام 1999.
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محمد نصر
رئيس قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة

يتولى  حيث  فاينانس«،  »إي  مجموعة  في  والحوكمة  الداخلية  المراجعة  قطاع  رئيس  منصب  نصر  محمد  يشغل 
األعمال.  وأنشطة  الداخلية  المراقبة  عمليات  إلى  باإلضافة  واالمتثال،  الحوكمة  ممارسات  تطبيق  على  اإلشراف 
 »MCMAN Consulting« قبل ذلك، شغل نصر منصب استشاري أول لقسم التمويل والمراجعة في شركة
من  عدد  على  اإلشراف  جانب  إلى  بالشركة،  والمراجعة  التمويل  فريق  وقيادة  بإدارة  قام  حيث  للستشارات، 
من  والحوكمة،  والمراجعة  التمويل  قطاعات  في  عاًما   20 على  تربو  بخبرات  نصر  ويحظى  الخارجية.  األعمال 
أجرى  حيث  التدريب،  مجال  في  الخبرات  من  بالعديد  نصر  يحظى  كما  الدولية.  الساحة  على  سنوات  تسع  بينها 
محمد  وقد حصل  أيًضا.  وخارجها  داخل مصر  والتدقيق  والمالية  اإلدارة  تغطي موضوعات  تدريبية  دورات  عدة 
اسلسكا  جامعة  من  األعمال  إدارة  ماجستير  إلى  باإلضافة  جامعة عين شمس،  من  التجارة  بكالوريوس  على  نصر 
اإلسكندنافية  الدولية  المدرسة  من  األعمال  إدارة  في  الدكتوراه  درجة  على  أيًضا  حصل  كما   ،»ESLSCA«

الدنمارك. ومقرها  لألعمال 

د/تاج الدين الطباخ
الرئيس التنفيذي لقطاعات الموارد البشرية والشئون االدارية

انضم تاج الدين الطباخ للمجموعة عام 2007 ويشغل منصب رئيس قطاع الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. وقد 
أُسند إلى الطباخ بعد انضمامه مهمة استشارية تمثلت في بناء إدارة الموارد البشرية لشركة »e-serve« مع إعداد 
الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وهيكل الرواتب ومقابلت العمل وترشيح المتقدمين للوظائف وإعداد نموذج عقد 
الموارد  قسم  بإدارة  الخاصة  العامة  والقواعد  السياسات  إعداد  وكذلك  البشرية  للموارد  الداخلي  العمل  ونماذج  عمل 
البشرية. وقد شغل سابقًا منصب رئيس قسم الموارد البشرية في »البنك األهلي المتحد«. وبدأ الطباخ مسيرته المهنية 
محاميًا وكان قد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1999، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال 
إدارة  في  الدكتوراه  ودرجة  البحري،  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكاديمية  من  البشرية  الموارد  تخصص 

األعمال تخصص إدارة استراتيجية للموارد البشرية من األكاديمية البحرية عام 2021.
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حسام الجولي   
العضو المنتدب - شركة »تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس«

منظومة  تطوير  في  دوًرا محوريًا  لعب  2007، حيث  عام  منذ  فاينانس«  إلى مجموعة »إي  الجولي  انضم حسام 
المعاشات  دفع  منظومة  وتفعيل  تطوير  في  فاعل  بدور  الجولي  شارك  كما  بالشركة.  اإللكترونية  المدفوعات 
سابقًا  الجولي  شغل  وقد  مؤخًرا.  المصرية  الحكومة  تبنتها  والتي  والجمارك،  للضرائب  اإللكتروني  والتحصيل 
جامعة  من  المدنية  الهندسة  بكالوريوس  على  الجولي  حسام  بشركة »NCR«. حصل  المشروعات  مدير  منصب 

القاهرة، باإلضافة إلى ماجستير إدارة األعمال من كلية ماسترخت إلدارة األعمال في هولندا.

محمود كمال   
»ecards« العضو المنتدب - شركة »تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية

التنفيذي لشركة »eCards« منذ عام 2020. وعقب أقل من عامين، نجحت  الرئيس  يشغل محمود كمال منصب 
الشركة تحت قيادته في التحول إلى أول ُمصدر ومشغل لبطاقات »ميزة« الذكية في مصر، من واقع إصدارها ما يربو 
على أكثر من 15 مليون بطاقة. ويحظى محمود بخبرات متضافرة تتجاوز 15 عاًما في أنشطة إدارة البطاقات، وإدارة 
اإلنتاجية، وإدارة العمليات بمجموعة »إي فاينانس«، حيث ساهم بشكل كبير في االرتقاء بالكفاءة التشغيلية مع خفض 
التكاليف، مما ساهم بدوره في تعزيز مستويات الربحية بالمجموعة. وقد شغل كمال منصب رئيس قطاع »البطاقات« 
الذكية«  البطاقات  »مركز  قيادته  تحت  وأصبح  للمجموعة،  تابعة  مستقلة  شركة  إلى  تحوله  قبل   ،2009 عام  خلل 
تنمية أعمال وأنشطة »eCards« وتوطيد شراكاتها  قيادته، لعب كمال دوًرا محوريًا في  فترة  في مصر. وطوال 
االستراتيجية مع أبرز الكيانات الرائدة في قطاع إدارة البطاقات الذكية، مما ساهم بدورة في تطوير باقة الحلول المالية 
التكنولوجية المقدمة بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030. حصل محمود كمال على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال 

والمحاسبة ويحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال بالقطاع المصرفي.

اإلدارة التنفيذية – )الشركات التابعة(
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معتز السيد   
العضو المنتدب - شركة »خالص« 

شغل  وقد  االتصاالت.  وقطاع  الرقمي  التحول  مجال  في  عاًما   30 من  أكثر  على  تربو  بخبرة  السيد  معتز  يحظى 
خلل مسيرته المهنية عدة مناصب قيادية بقطاع التكنولوجيا بأسواق أوروبا والواليات المتحدة، كما يتمتع بخبرات 
الحاسب اآللي  البكالوريوس في علوم  المالية. حصل معتز على شهادة  الخدمات  دولية معمقة في مجال تكنولوجيا 
من كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية ويحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية رين لألعمال في فرنسا.

إسالم مؤمن   
»eAswaaq Misr« العضو المنتدب – شركة تكنولوجيا تشغيل األسواق اإللكترونية

في شركة  عاًما   20 مأمون  أمضى  ذلك،  قبل   .2019 عام  منذ  فاينانس«  مجموعة »إي  إلى  مأمون  إسلم  انضم 
»NCR«، حيث شغل فيها منصب المدير العام للشركة في مصر لمدة 7 سنوات. يحظى مأمون بخبرة ألكثر من 
22 عاًما في تطوير وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي من واقع عمله في القطاعين العام والخاص. 
والحلول  للعملء،  الذاتية  الخدمة  وأنظمة  المدفوعات،  تطوير منصات  مأمون، مجاالت  وأعمال  كما تضم خبرات 
الرقمية بما في ذلك الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، وخدمة اإلنترنت البنكية، وماكينات الصراف اآللي، 
في  البكالوريوس  شهادة  على  مأمون  إسلم  حصل  وقد  المالية.  المعاملت  معالجة  وتكنولوجيا  البيانات،  ومراكز 

بالقاهرة. األمريكية  الجامعة  االقتصاد من 

أحمد دخانة
»enable« العضو المنتدب - شركة إي نابل لخدمات التعهيد

يعد أحمد دخانة من أبرز خبراء قطاع خدمات العملء وحلول دعم األعمال وخدمات التعهيد للغير وتقديم خدمات 
تكنولوجيا  تشمل  متنوعة  مجاالت  في  عاًما   30 على  تربو  متضافرة  بخبرات  يحظى  حيث  اللوجستي،  الدعم 
من  مجموعة  دخانة  شغل  »enable«؛  لشركة  قيادته  وقبل  للغير.  والتعهيد  اإللكتروني  والدفع  المعلومات 
المناصب القيادية بشركات دولية رائدة مثل »IBM« و»Americana Egypt«. وقد تمكن بفضل خبرته من 
تعزيز  لمشروع  قيادته  إلى  باإلضافة  راية،  شركة  في  المتكاملة  اللوجستية  والخدمات  المستودعات  قطاع  تدشين 

فاينانس«. المشتريات بمجموعة »إي  إدارة  كفاءة 
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الحوكمة

تمتلك مجموعة »إي فاينانس« قناعة راسخة بأن التزام الشركات بممارسات الحوكمة 
الرشيدة وتطبيقها عبر مختلف األنشطة التشغيلية يمثل عنصًرا أساسيًا لتحقيق فاعلية 
وسلسة تنفيذ األعمال، األمر الذي سينعكس إيجابًا على تحقيق قيم ومبادئ الشفافية 
والمحاسبة. وترتكز استراتيجية الحوكمة التي تتبناها الشركة على خلق بيئة عمل تقوم 
على تحمل موظفي الشركة مسئولياتهم باقتدار، والحرص على كسب ثقة المستثمرين، 
فضًل عن االمتثال للتشريعات المصرية ذات الصلة، وبالتالي المساهمة في نجاح الشركة 
وتنمية أعمالها وتأسيس نهج مستدام يحقق أهداف الشركة على المدى البعيد. ولتعزيز 
مبادئ الحوكمة، تقوم مجموعة »إي فاينانس« بإجراء تقييم مستمر لكافة السياسات 
المحتملة  المخاطر  تقليل  بهدف  الحوكمة  بممارسات  الخاصة  واألساليب  والمواثيق 
وضمان منع الفساد واإلدارة غير الجيدة. ويشمل ذلك تقييم الطرق الفعالة للرقابة، وأمن 
المعلومات، ومواثيق الشركة الخاصة بالسلوك واألمان الوظيفي، وذلك لضمان اتساق 
الشركة مع أفضل المعايير الدولية والتشريعات المصرية المعمول بها في مجال االمتثال.

مجلس اإلدارة
العمل  في  فاينانس«  »إي  مجموعة  إدارة  مجلس  ومهام  مسئوليات  أبرز  تتمثل 
االستراتيجية  األهداف  صياغة  خلل  من  وتقدمها  الشركة  ازدهار  تحقيق  على 

والتوجيهات اللزمة لتسيير أعمالها بكفاءة، باإلضافة إلى تحديد القيم والمبادئ 
يترأس  العلقة.  ذات  كافة األطراف  أنشطتها وتضمن مصالح  تحدد مسار  التي 
مجلس إدارة مجموعة »إي فاينانس« السيد إبراهيم سرحان الذي يشغل منصب 
المهام  على  اإلشراف  يتولى  حيث  المنتدب،  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس 
مجلس  يضم  للمجلس.  تُرفع  التي  الدورية  التقارير  ومراجعة  للمجلس  التنفيذية 
تنفيذي  واحد  وعضو  تنفيذين  غير  أعضاء   9 بينهم  من  أعضاء   10 اإلدارة 
وعضوين اثنين مستقلين، علًما بأن اختيارهم قد تم بناًء على ما يحظون به من 
خبرات ومؤهلت وقدرات معرفية تتماشى مع االستراتيجية المتكاملة لمجموعة 
»إي فاينانس« والرامية إلى ضمان استدامة األعمال وتعظيم المردود اإليجابي 
لجميع األطراف ذات العلقة عبر كافة مجاالت عملياتها التشغيلية. وقد حرصت 
إدارة مجموعة »إي فاينانس« على امتلك وتعزيز مجموعة متنوعة ومتكاملة 
مجلس  بين  الفعال  التواصل  ووسائل  طرق  تحدد  التي  واألدوات  اآلليات  من 

اإلدارة من ناحية والموظفين والمساهمين من ناحية أخرى.

تشكيل مجلس اإلدارة

إبراهيم سرحان - رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

إبراهيم عبد السالم - عضو مستقل

هشام شعراوي - عضو غير تنفيذي

أيمن حسين - عضو غير تنفيذي

خالد زكريا - عضو غير تنفيذي

ندا مسعود - عضو مستقل

أحمد جاد - عضو غير تنفيذي

محمد جميل - عضو غير تنفيذي

معتز مطاوع - عضو غير تنفيذي

طارق المحمودي - عضو مستقل

لجان مجلس اإلدارة
يقوم مجلس اإلدارة بضمان المراقبة الفعالة ألنشطة الحوكمة 

بالشركة عن طريق خمس لجان وهي:

لجنة المراجعة والحوكمة

لجنة المزايا والتعويضات

لجنة االستثمار

لجنة المخاطر السيبرانية 
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إدارة المراجعة الداخلية
الحوكمة  منظومة  فاعلية  لمدى  تقييم  إجراء  فاينانس« على  إدارة »اي  تحرص 
والرقابة لدى الشركة انطلقًا من أهميتها في تعظيم القيمة، ومن ثم تقوم بإدخال 
والعمليات  لألنشطة  واالستدامة  األمن  معايير  توافر  لضمان  اللزمة  التعديلت 
بالديون،  يتعلق  فيما  الشركة  تواجه  التي  المخاطر  معالجة  إلى جانب  التشغيلية، 
إدارة  الشركة  أنشأت  وقد  المال.  رأس  وإدارة  السوقية،  واألنشطة  والسيولة، 
وإجراء  المخاطر،  وإدارة  بمعالجة  االلتزام  على  منها  تأكيًدا  الداخلية  المراجعة 
من  فاينانس«  »اي  تسعى  كما  الحوكمة.  ممارسات  تطبيق  لمدى  فعالة  مراقبة 
وتحسين  لتقييم  منهجي  أسلوب  وتنفيذ  تبني  إلى  الداخلية  المراجعة  إدارة  خلل 
كفاءة إدارة المخاطر، وإجراءات الرقابة والحوكمة من خلل العناصر التالية:

تفعيل ورصد أنظمة المراجعة الداخلية الفعالة عبر مختلف أعمال وأنشطة الشركة.	 
القائمة 	  المالية  الرقابة  وأنظمة  المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  عمل  ضمان 

بكفاءة، والتأكد من مطابقتها ألفضل المعايير المعمول بها.
ضمان صياغة سياسات وإجراءات الحوكمة الخاصة بكل إدارة في الشركة، 	 

والتأكد من تطابقها مع األهداف التشغيلية.
ضمان مطابقة سلوكيات فريق العمل مع سياسات وممارسات الحوكمة.	 

من ناحية أخرى، قامت إدارة المراجعة الداخلية بصياغة منهج عمل يحكم طبيعة 
أنشطتها وكيفية عملها مع بقية اإلدارة، األمر الذي يُتوقع أن يساهم في خلق بيئة 

عمل مميزة.

لجنة المراجعة
الهيكل والتكوين

تتشكل لجنة المراجعة من ثلثة أعضاء غير تنفيذيين ممن لديهم خبرات متضافرة 
خبرة  اللجنة  هذه  أعضاء  أحد  لدى  يكون  أن  ويشترط  الشركة.  عمل  مجال  مع 

بالشئون المالية بما يؤهله بالقيام بمهام اللجنة.

الغرض من اللجنة
األعمال.  أداء  في  واالستقللية  النزاهة  تحقيق  لضمان  المراجعة  لجنة  تتشكل 
اإلشراف على عمليات  في  اإلدارة  مساعدة مجلس  المراجعة على  لجنة  وتعمل 
لجنة  تركز  المهمة،  هذه  تنفيذ  إطار  وفي  بالشركة.  الخاصة  المالية  الرقابة 

المراجعة بشكل خاص على:
التأكد من فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية.	 
التأكد من سلمة القوائم المالية.	 
التأكد من كفاءة واستقللية المراجع الخارجي الخاص بالشركة.	 
بالكفاءة 	  مهامها  بأداء  بالشركة  الداخلية  المراجعة  إدارة  قيام  من  التأكد 

المطلوبة، والرقابة على إجراءات المراجعة الداخلية.
تقديم التوصيات والتقارير الدورية فيما يتعلق بما تم من أعمال لمجلس اإلدارة.	 

إعداد التقارير 
تتولى اللجنة تزويد مجلس اإلدارة بالتقارير المختلفة على النحو المبين في النظام 
مناسبًا.  اللجنة  تراه  لما  وفقًا  أو  المجلس  بناء على طلب  للشركة، وذلك  األساسي 
اللجنة بتقديم تقرير سنوي عن نشاطها ونتائج المراجعة  وفي كل الحاالت؛ تلتزم 
السنوية لمجلس اإلدارة لمعرفة وتحديد فاعلية أداء اللجنة لعملها. وفي النهاية، تركز 
معايير وضوابط  بأعلى  الشركة  التزام  من  التأكد  على  المراجعة  لجنة  مسئوليات 
المهنة فيما يتعلق بإصدار تقارير األداء واإلشراف على العمليات وتطبيق نظم الرقابة 
الداخلية. كما تضع اللجنة على رأس أولوياتها الحفاظ على مصالح المساهمين من 
خلل توفير أعلى مستويات الشفافية وااللتزام الصارم بالسياسات واللوائح الداخلية. 
وتقوم عقيدة لجنة المراجعة خلل أداء أدوارها الهامة على االستيعاب التام للدور 
الحيوي الذي تلعبه الشركة في جمهورية مصر العربية باعتبارها الشركة الرائدة 

في مجاالت التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

لجنة المزايا والتعويضات
الهيكل والتكوين

تتشكل لجنة المزايا والتعويضات من ثلثة أعضاء غير تنفيذيين على أن يكون لدى 
أحدهم خبرة في الموارد البشرية بما يضمن قيام اللجنة بأداء مهامها بكفاءة تامة.

الغرض من اللجنة
تتشكل لجنة المكافئات والترشيحات بهدف مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه 

المنوطة به، مع التركيز على المهام التالية:
مراجعة مكافئات اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا بالشركة بما يتناسب مع األهداف 	 

العامة للشركة.
تقييم أداء كل موظف في الشركة في ضوء أهداف الشركة، وتقديم التوصيات 	 

لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بخطط الحوافز والمكافآت.
إدارة برامج المكافآت الخاصة باألعضاء التنفيذيين بالشركة.	 

كما تقوم اللجنة بأداء الواجبات التالية:
تحديد 	  المكافآت.  على  والموافقة  بالشركة  الحوافز  وبرامج  خطط  إدارة 

أداء  لتقييم  وفقًا  المختلفة  اللجان  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت 
كل عضو على حدة.

مراجعة واعتماد مستويات مكافآت اإلدارة العليا التي تضعها اللجنة.	 
تطوير برامج وخطط وتقديم توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق باستحقاق 	 

الحوافز.
إعداد تقرير سنوي يتضمن أداء اللجنة ومدى اتساقه مع معايير الحوكمة.	 
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مبادئ عمل اللجنة
تكون اللجنة مسئولة عن أعمالها أمام المجلس، ويلتزم عضو اللجنة بنفس ممارسات 
أسرار  على  المحافظة  ومنها؛  المجلس  عضو  على  المقررة  السلوك  وقواعد 
ومعلومات الشركة، وال يجوز له أن يفشي إلى الغير ما وقف عليه )بشكل مباشر 

أو غير مباشر( بسبب مباشرته لعمله ومهامه إال في حدود ما ينص عليه النظام.

إعداد التقارير
على اللجنة رفع تقرير دوري لمجلس اإلدارة عن أدائها وأبرز إنجازاتها، وعلى اللجنة 
إعداد ونشر تقرير سنوي بحسب ما تقتضيه األنظمة والقوانين المعمول بها. كما يتوجب 
على اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بشكل دوري عن أنشطتها وأبرز قراراتها وتوصياتها. 

لجنة االستثمار
الهيكل والتكوين

لديهم  يكون  أن  على  تنفيذيين  غير  أعضاء  خمسة  من  االستثمار  لجنة  تتشكل 
خبرات متضافرة مع مجال عمل الشركة. ويشترط أن يكون لدى أحد أعضاء هذه 

اللجنة خبرة بالشئون المالية بما يؤهله للقيام بمهام اللجنة.

الغرض من اللجنة
العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للستثمار في الشركة 	 

بما يتناسب مع طبيعة أعمالها واألنشطة التي تزاولها والمخاطر المحتملة.
الفرص 	  أعمال  سير  عن  التنفيذية  اإلدارة  من  الدورية  التقارير  تقديم 

االستثمارية.
ملءمتها 	  من  للتأكد  دوري  بشكل  االستثمار  وسياسة  استراتيجية  مراجعة 

أو  الشركة  بها  تعمل  التي  الخارجية  البيئة  على  تطرأ  قد  التي  للتغيرات 
وتوصية  غيرها  أو  االستراتيجية  أهدافها  أو  ألعمالها  المنظمة  التشريعات 

مجلس اإلدارة بالتغييرات المقترحة على هذه السياسة.
اإلشراف العام على األنشطة االستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملئمة 	 

الخاصة  األولويات  وترتيب  وتحديد  وتقييمه  االستثماري  األداء  لقياس 
بعروض االستثمارات المقترحة.

فيما 	  الشركة  إدارة  قبل  من  المقترحة  االستثمارية  الفرص  وتقييم  دراسة 
يتعلق بالتعاملت التالية والتوصية بشأنها:

عمليات االندماج أو االستحواذ على الشركات أو األعمال أو األصول. 	
أي إنهاء أو بيع أو نقل ملكية أو التخارج من استثمار قائم أو التصرف فيه. 	
توسعات  	 في  أو  القائمة  أو  الجديدة  الكبيرة  المشروعات  في  االستثمار 

المشروعات التي لدى الشركة مصلحة فيها.
دراسة الفرص االستثمارية التي ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها. 	
دراسة احتماالت التمويل للتعاملت المذكورة أعله. 	

مبادئ عمل اللجنة
على أعضاء اللجنة االلتزام بأحكام نظام الشركات ونظام األسواق المالية ولوائحهما 
التنفيذية واألنظمة ذات العلقة والنظام األساسي للشركة عند ممارستهم لمهامهم 
واالمتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه اإلضرار بمصالح الشركة.

إعداد التقارير
تلتزم اللجنة بتزويد مجلس اإلدارة بالتقارير المختلفة على النحو المبين في الئحة 
اللجنة مناسبًا. وفي كل  لما تراه  المجلس أو وفقاً  بناء على طلب  الشركة، وذلك 

الحاالت يجب على اللجنة أن تقدم لمجلس اإلدارة تقريًرا سنويًا عن نشاطها.

لجنة المخاطر السيبرانية 
الهيكل والتكوين

تنفيذيين  غير  )عضويين  أعضاء  ثلثة  من  السيبرانية  المخاطر  لجنة  تتشكل 
عمل  مجال  مع  متضافرة  خبرات  لديهم  يكون  أن  على  واحد(  تنفيذي  وعضو 
الشركة. ويشترط أن يكون لدى أحد أعضاء هذه اللجنة خبرة بالشئون التكنولوجية 

وخاصة تكنولوجيا المعلومات بما يؤهله للقيام بمهام اللجنة.

الغرض من اللجنة
وضمان  المخاطر  إدارة  منظومة  تقييم  بهدف  السيبرانية  المخاطر  لجنة  تتشكل 
تنفيذ تدابير الحماية السيبرانية المناسبة بالشركة. وتتضمن بشكل رئيسي، الفحص 
الُمستخدمة،  الحماية  وأدوات  الرقمية،  الضعف  لمواطن  المراجعة  أو  الدقيق 
وتحقيق  األعمال  واستمرارية  أمن  لضمان  السيبراني  األمن  تحسين  ومجاالت 
االستدامة لعمليات الشركة. كما تتولى اللجنة مسئولية ضمان توافق أنشطتها مع 

أولويات ومتطلبات ومستهدفات النمو الخاصة بالشركة. 

إعداد التقارير 
تلتزم اللجنة بتزويد مجلس اإلدارة بالتقارير المختلفة حول:

والخطط . 1 واإلجراءات  السياسات  حول  شاملة  رؤية  وتقدم  البيانات،  حوكمة 
التنفيذية الهادفة لضمان أمن وسرية البيانات، وإتاحتها، وتكاملها في الشركة.

نظم تكنولوجيا المعلومات، وتشتمل على كيفية ضمان جودة وكفاءة سياسات . 2
وإجراءات الشركة فيما يتعلق بنظم تكنولوجيا المعلومات بداخلها بما تشمله 

من ضمان الخصوصية وأمن الشبكات والبيانات.
نظم االستجابة للحوادث، وتشمل مراجعة وتقديم رؤية شاملة حول سياسات . 3

وإجراءات الشركة الخاصة باالستعداد للستجابة ألية حوادث جوهرية.
نظم التعافي من الكوارث، وتشمل المراجعة الدورية مع إدارة الشركة حول . 4

قدراتها على التعافي من الكوارث.
مخاطر االمتثال والمراجعة الداخلية، وتقوم بإجراء تقييم شامل حول إدارة . 5

بما  المعلومات  تكنولوجيا  وإجراءات  بأنظمة  المتعلقة  للمخاطر  الشركة 
مراجعات  أية  وكذلك  والبيانات  الشبكات  وأمن  الخصوصية  من  تتضمنه 

داخلية خاصة بتلك األنظمة واإلجراءات.

الحوكمة 
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