فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية
شركة مساهمة مصرية قــ1981/159
رأس المال المرخص 3,000,000,000جم
رأس المال المصدر 1,653,652.060جم
س ت 1333 :استثمار  6أكتوبر

السادة  /البورصه املصرية
رئيس قطاع االفصاح ابلبورصة املصرية
تحية طيبة وبعد،،،
نتشرف بان نرفق لسيادتكم مايلي :
(تعيين مدير للقطاع المالي لشركة فوري )
 بيان صحفي باللغه العربية بيان صحفي باللغة االنجليزيهوتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام ،،،
مدير شئون الشركات وعالقات
المستثمرين
مصطفي محمد ابراهيم

2022-10-23
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فوري تعلن عن تعيين هشام بهاء في منصب رئيس القطاع المالي
تعيين السيد بهاء خل ًفا للسيد عبد المجيد عفيفي الذي شغل منصب رئيس القطاع المالي لشركة فوري لسنوات عديدة
القاهرة في  23أكتوبر 2022

أعلنت اليوم شركة فوري (كود البورصة  – )FWRY.CAوهي شركة رائدة في حلول الدفع اإللكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر – عن تولي
اعتبارا من  1نوفمبر  .2022ويحظى السيد بهاء بخبرات واسعة تربو على  20عا ًما في اإلدارة المالية،
السيد هشام بهاء منصب رئيس القطاع المالي للشركة
ً
من واقع مسيرته المهنية في العديد من الشركات الكبرى العاملة بمختلف القطاعات االقتصادية.
وقبل توليه منصبه الجديد ،شغل السيد بهاء منصب مدير القطاع المالي في شركة فوري منذ عام  ،2021واضطلع خالل هذه الفترة بمسئولية إدارة أنشطة
وعمليات الخزانة بالشركة بشكل كامل ،وإدارة عمليات المحاسبة ،واالمتثال للسياسات الضريبية والتجارية ،وإدارة ضمان تدفقات اإليرادات ،ومعالجة
وتسوية الفواتير ،والرقابة المالية ،وإدارة عالقات الشركة مع المؤسسات التمويلية .كما شغل السيد بهاء سابقًا مجموعة من المناصب في عدد من المؤسسات
ي المدير العام األول إلدارة اإليرادات والمدير العام األول لمنظومة إعداد التقارير المالية في شركة
الدولية خارج السوق المصري .وشمل ذلك توليه منصب ّ
موبايلي ،وهي إحدى أكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وخالل مسيرته المهنية في
موبايلي ،نجح السيد بهاء في إدارة تدفقات إيرادات مقدرة بمليارات الدوالرات من خالل قيادته لدورة إيرادات قطاعات وأنشطة مختلفة في الشركة ،وذلك
إلى جانب دوره في قيادة فرق العمل المعنية بإعداد التقارير المالية والمحاسبة والضرائب والرقابة المالية .شغل السيد بهاء أيضًا منصب رئيس قطاع إعداد
القوائم والتقارير المالية المجمعة في شركة أورانج مصر ،وتولى منصب المراقب المالي في شركة  ،TE Dataفضالً عن شغله منصب المراجع المالي
الخارجي في كبرى مؤسسات المراجعة والتدقيق المالي العالمية ،بما في ذلك مؤسسة «كي بي إم جي »KPMGومؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز
 ،»PricewaterhouseCoopersونجح خالل هذه الفترة في إدارة المراجعة المالية لمجموعة من الكيانات البارزة في السوق المصري ،مثل شركة أورانج
مصر وشركة راية القابضة وشركة كيا موتورز.
ويتولى السيد بهاء منصب رئيس القطاع المالي خلفًا للسيد عبد المجيد عفيفي التي ساهمت قيادته للقطاع المالي بشركة فوري خالل الفترة الماضية بصورة
رئيسية في النمو المستمر والنجاحات المتواصلة التي شهدتها الشركة منذ تأسيسها .فقد بدأت مسيرة السيد عفيفي في شركة فوري منذ إنشائها ،ونجح في
دورا محوريًا في وضع االستراتيجيات المالية للشركة ومد جسور التواصل
تأسيس وإرساء قواعد اإلدارة المالية بالشركة منذ مهدها .كما لعب السيد عفيفي ً
مع البنوك المصرية الكبرى .وقد أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلها السيد عفيفي بصورة رئيسية عن نجاح الطرح العام األولي لشركة فوري خالل عام ،2019
والتي شملت قيادته السديدة للعديد من عمليات الفحص النافي للجهالة ،عل ًما بأنه سيواصل مهامه في منصب رئيس القطاع المالي حتى نهاية أكتوبر الجاري.
وفي هذا السييا  ،أعرب المهندس أشير بيبري ،الرئيس التنذيذي والع يو المنتدب لشيركة فوري ،عن تطلعاته وثقته بالنجاح الباهر للسييد هشيام بهاء في
منصيبه الجديد وقدرته على تحقيق أهداف االسيتراتيجية المالية التي تتبناها الشيركة على الوجه األمثل ،بفضيل خبراته الواسيعة ومسييرته الحافلة باإلنجازات،
التي شييملت نجاحاته خالل توليه منصييب المدير المالي بالشييركة ،مما جعله مؤهالً بقوة لخالفة السيييد عبد المجيد عفيفي في منصييب رئيس القطاع المالي.
وتوجه المهندس أشيرف صيبري بأسيمى تيات الشيكر والتقدير للسييد عفيفي ،مثم ًنا جهوده الدخوبة خالل السينوات الماضيية ،ودوره المحوري في النجاحات
التي حققتها فوري والتوسيع بأعمالها بوتيرة سيريعة منذ تأسييسيها خالل عام  .2008وأضياف أن السييد عفيفي له بصيمة مشيهودة في العديد من اإلنجازات التي
حققتها الشيركة على مدار تاريخها والمكانة الرائدة التي وصيلت إليها ،بفضيل تعاونه المثمر وتفانيه في العمل من أجل تحقيق التميز وتعظيم العائد والمردود
اإليجابي لشركة فوري والسادة المساهمين.
–نهاية البيان–
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عن شركة فوري
تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية عام  ،2008وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات اإللكترونية لخدمة جميع
شرائح المجتمع .وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيا ،وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الماليين من المصريين .كما تقدم الشركة الخدمات
الرقمية األخرى مثل التذاكر اإللكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات األخرى .ومن خالل نموذج العمل الخاص بها ،تقوم
فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات اإللكترونية من خالل المواقع اإللكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع
المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية .وتقوم الشركة بخدمة أكثر من  45مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه  3.6مليون معاملة يوميًا من خالل ما
يقرب من  290ألف وكيل وشبكة بنوك تضم  36بن ًكا ،وكذلك تطبيق  myFawryللهاتف المحمول.
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