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إفصاح عن معلومات 

بناء ع:, قواعد اإلفصاح:  

كة فـوري لـتكنولـوجـDا الـبنوك و الـمدفـوعـات  LMـة لNالـعاد P%ـة و غNة الـعامـة الـعادDادتـ^م عـلما ]ـأنـه قـد إنـعقدت الـيوم إجـتماعـات الجـمعDط سـDنـود أن نـح
, أسفرت عنها اإلجتماعات:  hiملخص للقرارات ال ,:N ماDل منهما و فmة و تم مناقشة جدول األعمال لDون h%كDاإلل

أو8ً: الجمع4ة العامة العاد0ة: 

منإ>;

@ات المق4دة ABس قطاع الGرئ - ;
KL MNة الصOه Qن األستاذةVWثمYإدارة عالقات المس

كة فوري لتكنولوج4ا البنوك و المدفوعات اإللǸaون4ةالبورصة الم\Vة Ai

القرارالبند

, الــمصادقــة ع: تــقuvــر الــحوtــمة خــالل 1.
الــنظر .-

.31/12/2019 ,
السنة المالDة المنتهDة .-

.31/12/2019 ,
الموافقة ع: اعتماد تقuvر الحوtمة عن السنة المالDة المنتهDة .-

كة فــــــوري 2. L{ - P|ابــــــرام عــــــقد الــــــقرض ب ,
الــــــنظر .-

كة تـــا]ـــعة  L{) .ـــل مـــتنا�, الـــصغر ش.م.مuلـــلتم�
وعــــــــــــــــــات الـمـ�ي  LMض) وصــــــــــــــــــنـدوق الـمـ h%مـقـ
 The Egyp�an American األمــــــــــــــــــuvــــــــ�, 
كة)  LMالــــــــــــــمساهــــــــــــــم ]ــــــــــــــال) Enterprise Fund
وط وأحـــ^ام  L{ ـــافـــةt :(مـــقرض) والـــموافـــقة ع
, ذلـــــــك 

عـــــــقد الـــــــقرض الـــــــمزمـــــــع ابـــــــرامـــــــه، ]ـــــــما .-
مســـــــــــ¥ندات الـــــــــــتم�uـــــــــــل ومســـــــــــ¥ندات الـــــــــــضمان 

, هذا العقد.
المنصوص عليها .-

كة  L{) .ـل مـتنا�, الـصغر ش.م.مuكة فـوري لـلتم� L{ - P|الـموافـقة ع: عـقد الـقرض ب
 The Egyp�an ,�uvوعــــــــــــــات الم�ي األمــــــــــــــ LMض) وصــــــــــــــندوق الم h%تــــــــــــــا]ــــــــــــــعة مق
, حـــــدود مـــــ©لغ 

كة) (مـــــقرض) .- LMالـــــمساهـــــم ]ـــــال) American Enterprise Fund
قــــدرە 160،000،000 جنــــDه مـ�ـــي (فقــــط ماــــئةــــ وستــــون ملــــيون جنــــDه مـ�ـــي ال 

 .( P%غ

م 3. , تــعدNــل عــقد تــقدNــم الخــدمــات الم%$
الــنظر .-

ونــــDة  h%®كة فــــوري دهــــب للخــــدمــــات االل L{ مــــع
ش.م.م. بـــــــــــتارuـــــــــــــــخ 19 يـــــــــــولـــــــــــيو 2019 وذلـــــــــــك 
لـــــــــتعدNـــــــــل رســـــــــوم تـــــــــ^لفة الخـــــــــدمـــــــــات لـــــــــتصبح 

, اإليرادات.
17.25% ]دال من 15% من صا.-

م بـــتارuـــــــخ 19 يـــولـــيو  ونـــDة الم%$ h%®ـــم خـــدمـــات االلNـــل عـــقد تـــقدNالـــموافـــقة ع: تـــعد
ونــDة وذلــك بــتعدNــل الــبند  h%®كة فــوري دهــب للخــدمــات االل L{كة و LMال - P|2016 ب
الــــخامــــس مــــن الــــعقد والــــخاص بــــرســــوم تــــ^لفة الخــــدمــــة لــــتصبح 17.25% ]ــــدال مــــن 

, اإليرادات.
15% من صا.-

, ابرام عقود المعاوضة التالDة:4.
النظر .-

كة - LMابــرام عــقد بــيع جــزء مــن مــساهــمة ال
كة فــــــــــــــــوري دهــــــــــــــــب للخــــــــــــــــدمــــــــــــــــات  L{ ,

-.
ونــــــــــــــــــDــة ش.م.م. ا¹ بــــــــــــــــــنــك مــ�  h%االلــ®ــ
ش.م.م. (الـــمساهـــم وعـــضو مجـــلس إدارة 

كة). LMال[

كة  L{ ,
كة .- LMالـموافـقة ع:, ابـرام عـقد بـيع عـدد (1000) ألـف سـهم مـن مـساهـمة ال

, تــــــعادل  hiة ش.م.م إ¹ بــــــنك م� ش.م.م والDونــــــ h%®فــــــوري دهــــــب للخــــــدمــــــات االل
ونـــDة ش.م.م  h%®كة فـــوري دهـــب للخـــدمـــات االل L{ ســـ©ة 2% مـــن إجـــما¹, رأس مـــال½

وذلك ]قDمة 6،705 جنيها م�uا للسهم الواحد. 

, الـــــــمقدم مـــــــن -
الـــــــعرض الـــــــتم�u:, الـــــــم©د¿¾

كة) ]حــــــــد  LMبــــــــنك م� (الــــــــمساهــــــــم ]ــــــــال
 
À
م�ح ]ــــــــــه ]ــــــــــقDمة 150 مــــــــــليون جــــــــــنيها
وط  LMيـتم اسـتخدامـه ع: وفـقا لل 

À
م�uا

الواردة ]العقد.

كة وعـــضو  LMالـــمقدم مـــن بـــنك م� (الـــمساهـــم ]ـــال ,:uالـــموافـــقة ع: الـــعرض الـــتم�
مجــلس إدارة) (مــنح ÁسهــDالت ائــتمانــDة) ]حــد نــقدي م�ح ]ــه (150) مــليون جــنDه 

  : ,
h¿االt م�ي ع: ان يتم استخدامه

(1) مـ©لغ (50) مـليون جـنDه كحـد أقÁ Ãسـتخدم كحـد جـارى الـمديـن ]ـدون ضـمان 
كة.  LMل مدفوعات الuغرض تم�[

 (2) مـ©لغ (100) مـليون جـنيها كحـد أقÁ Ãسـتخدم كحـد إصـدار خـطا]ـات ضـمان 
كة ع: أن تـــكون مـــدة  LMكة والـــالزمـــة ضـــمن ½ـــشاط ال LMمـــع ال - P|ـــمها لـــلمتعاملNلـــتقد

التم�uل عام من تارuــــخ صدور موافقة البنك ع: التم�uل.



: الجمع4ة العامة غMN العاد0ة: 
l
ثان4ا

القرارالبند

كة الــــــــمرخــــــــص ]ــــــــه مــــــــن 1. LMــــــــادة رأس مــــــــال الuز
500,000,000 جــــــــــنDه م�ي (خــــــــــمسمائــــــــــة 
مـــــــليون جـــــــنDه م�ي) ا¹, 1,000,000,000 

جنDه م�ي (ملDار جنDه م�ي).

كة الـــمرخـــص ]ـــه مـــن 500 مـــليون جـــنDه م�ي إ¹ مـــلDار  LMـــادة رأســـمال الuة عـــل زDوافـــقت الجـــمع
جنDه م�ي.

كة الــمصدر زuــادة مــجانــDة 2. LMــادة رأس مــال الuز
مــــــــــــــــــن (353,652,060) جــــــــــــــــــنـDـه مـ�ي ا¹ 
(453,652,060) جـــــــــــــنDه م�ي ]ـــــــــــــالـــــــــــــقDمة 
- tـــــــــل  P|الـــــــــمساهم Èة لـــــــــصالـــــــــح قـــــــــداDاالســـــــــم
, رأس الــــــــــمال 

]حســــــــــب ½ســــــــــ©ة مــــــــــساهــــــــــمته .-
وتـمول هـذە الـuÊـادة مـن األرÉـاح الـمرحـلة ]ـم©لغ 
(مــــائــــة مــــليون جــــنDه م�ي) مــــوزع ع: عــــدد 
 (7- 6) - P|ـــل الـــمادتNمـــليون ســـهم وتـــعد , hiمـــائ

. ,Íمن النظام االسا

كة الــــمصدر زuــــادة مــــجانــــDة مــــن 353،652،060 جــــنDه  LMــــادة رأســــمال الuة ع:, زDوافــــقت الجــــمع
، tــل بÎســ©ة  - P|الــمساهم Èة لــصالــح قــداDمة االســمDه م�ي ]ــالــقDم�ي إ¹ 453،652،060 جــن
كة الــمصدر، ع: أن تــمول هــذە الــuÊــادة مــن األرÉــاح الــمرحــلة ]ــم©لغ مــائــة  LMرأســمال ال ,

مــساهــمته .-
, مـليون سـهم، بÎسـ©ة 0.28276 سـهم مـجا¿- لـmل سـهم  hiه م�ي، مـوزع ع: عـدد مـائDمـليون جـن
أص: ]ــقDمة 0.5 جــنDه لــmل ســهم و�, تــمثل الــقDمة األســمDة لــلسهم وذلــك وفــقا لــما اســفرت عــنه 
, 31/12/2019 ع: أن يــتم االفــصاح عــن مــواعــDد 

الــقوائــم الــمالــDة عــن الــسنة الــمالــDة المنتهــDة .-
- والــلوائــح والــقرارات الــمعمول بــها، tــما وافــقت الجــمعDة ع:  P|ــــــع هــذە األســهم .- ضــوء الــقوانuتــوز

كة. LMلل ,Í(6) و(7) من النظام األسا - P|ل المادتNتعد

المـادة (6) قOل التعد0ل 

كة الــمرخــص ]ــه ]ــم©لغ 500،000،000 جــم (خــمسمائــة مــليون جــنDه م�ى)،  LMحــدد رأســمال ال
كة الــــمصدر ]ــــم©لغ 353،652،060 جــــم (ثــــالثــــمائــــة ثــــالثــــة وخــــمسون مــــليون  LMوحــــدد رأســــمال ال
- وخــــمسون الــــف وســــتون جــــنDه م�ي) مــــوزعــــا ع: عــــدد 707،304،120 ســــهم  P|وســــتمائــــة اثن
ون سـهم) قـDمة tـل سـهم 0.50 قـرش  LMـعة الـف ومـائـة وعÉسـ©عمائـة وسـ©عة مـليون وثـالثـمائـة وأر)

(خمسون قرش). 

المـادة s (6)عد التعد0ل  

كة الــــمرخــــص ]ــــه ]ــــم©لغ 1،000،000،000 جــــم (مــــلDار جــــنDه م�ى)، وحــــدد  LMحــــدد رأســــمال ال
كة الـــمصدر ]ـــم©لغ 453،652،060 جـــم (أرÉـــعمائـــة ثـــالثـــة وخـــمسون مـــليون وســـتمائـــة  LMرأســـمال ال
- وخــــمسون الــــف وســــتون جــــنDه م�ى) مــــوزعــــا ع: عــــدد 907،304،120 ســــهم (Áــــسعمائــــة  P|اثن
ون سـهما) قـDمة tـل سـهم 0.50 قـرش (خـمسون  LMـعة الـف ومـائـة وعÉوسـ©عة مـليون وثـالثـمائـة وأر

قرش).

المـادة (7) قOل التعد0ل  

كة مـن عـدد 707،304،120 سـهم أسÓ نـقدى وقـد اÒـتتب الـمساهـمون فـيها  LMيـتكون رأسـمال ال
ع: النحو التا¹: 

 
 -. P%امـــل وفـــقا لـــلتأشـــm0.013 ورأس الـــمال الـــمصدر مســـدد ]ـــالـــ% - P|uو تـــ©لغ ½ســـ©ة مـــشاركـــة الم�

السجل التجارى. 

المــادة s (7)عد التعد0ل 

كة مـن عـدد 907،304،120 سـهم (Áـسعمائـة وسـ©عة مـليون وثـالثـمائـة وأرÉـعة  LMيـتكون رأسـمال ال
ون) سهم أسÓ نقدى وقد اÒتتب المساهمون فيها ع: النحو التا¹:  LMالف ومائة وع

 -. P%امـــل وفـــقا لـــلتأشـــm43.74% ورأس الـــمال الـــمصدر مســـدد ]ـــالـــ - P|uو تـــ©لغ ½ســـ©ة مـــشاركـــة الم�
السجل التجارى.



و لس4ادت}م وافر الشكر و اإلحǸام و التقدير،،،

كـة الــــــــــــــــــمـصـدر مــــــــــــــــــن 3. LMــــــــــــــــــادة رأس مــــــــــــــــــال الـuز
ا¹  مــــــ�ي  جــــــــــــــــــنــــــDــــــه   (453,652,060)
(853,652,060) جـنDه م�ي بـuÊـادة قـدرهـا 
(ارÉـــــعمائـــــة مـــــليون جـــــنDه م�ي) Áســـــدد نـــــقدا 
  . - P|المساهم Èة لصالح قداDمة اإلسمDالق[

 : ,
h¿ة ع:, اآلDوافقت الجمع

كة الــــمصدر زuــــادة نــــقدNــــة ]ــــالــــقDمة االســــمDة مــــن 453،652،060 جــــنDه 1. LMــــادة رأســــمال الuز
م�ى، مـــقسم ع: عـــدد مـــوزع ع: عـــدد 907،304،120 ســـهم (Áـــسعمائـــة وســـ©عة مـــليون 
- قـــــــرشـــــــا إ¹  P|ـــــــل ســـــــهم خـــــــمسt مةDون) ســـــــهم، قـــــــ LMـــــــعة الـــــــف ومـــــــائـــــــة وعÉوثـــــــالثـــــــمائـــــــة وأر
- وخـمسون  P|ه م�ي (ثـمانـمائـة وثـالثـة وخـمسون مـليون وسـتمائـة واثنD853،652،060 جـن
الـف جـنDه وسـتون جـنDه م�ي) مـوزع ع: عـدد 1،707،304،120 سـهم (مـلDار وسـ©عمائـة 
- قــرشــا،  P|ــل ســهم خــمسt مةDون ســهما ،قــ LMــعة الــف ومــائــة وعÉوســ©عة مــليون وثــالثــمائــة وأر
- tـل مـنهم بـÎسة مـساهـمته .-  P|الـمساهم Èامـل لـصالـح قـداmـادة ]ـالـuÊع: أن تـخصص هـذە الـ
كة الـــمصدر طـــ©قا لـــلقواعـــد الـــمط©قة .- هـــذا الـــشأن، مـــع الـــموافـــقة ع:  تـــداول  LMرأســـمال ال
حـــــق االÒـــــتتاب مـــــنفصال عـــــن الـــــسهم األص:, عـــــمال ]ـــــقواعـــــد قـــــDد وشـــــطب األوراق الـــــمالـــــDة 

]البورصة الم�uة واجراءاتها التنفDذNة.  

- يـومـا.  و.- 2. P|ـادة رأس الـمال لـمدة ثـالثuـتتاب .- زÒلـال - P|الـمساهم Èـتتاب لـقداÒفـتح ]ـاب اال
حـالـة عـدم تـغطDة الـuÊـادة الـمطروحـة خـالل مـدة االÒـتتاب، يـتم إعـادة فـتح ]ـاب االÒـتتاب .- 
ى حــــق  h%ــــتتاب ومشــــÒيع حــــق االÙــــقومــــوا بــــN الــــذى لــــم - P|الــــمساهم Èة لــــقداDاألســــهم الــــمت©ق
االÒـتتاب وذلـك لـمدة ال تـuÊـد عـن سـ©عة أNـام دون الـتقDد بÎسـ©ة الـمساهـمة األسـاسـDة. وuـجوز 

- يوما بتمام االÒتتاب .- tامل أسهم الuÊادة.  P|تتاب ق©ل مدة الثالثÒغلق ]اب اال

تـداول حـق االÒـتتاب .- أسـهم زuـادة رأس الـمال مـنفصÛً عـن الـسهم األص:, خـالل الـمدة مـن 3.
]ــــداNــــة فــــتح ]ــــاب االÒــــتتاب .- الــــمدة األصــــلDة فــــقط وقــــ©ل نــــهايــــتها بــــثالثــــة أNــــام، مــــع مــــراعــــاة 

القواعد المط©قة .- هذا الشأن. 

- لـالÒـتتاب .- 4. P|كة .- إعـداد دعـوة الـمساهم LMذي للDس الـتنفÜـض الـعضو الـمنتدب والـرئـuتـف�
كة الــــمصدر و.- إدخــــال أNــــة تــــعدNــــالت عــــليها قــــد تــــراهــــا الــــجهات  LMــــادة رأس مــــال الuأســــهم ز

الرقابDة وله تف�uض الغ%P .- ذلك. 

.5 Í(6) و(7) مـن الـنظام األسـا - P|ـل الـمادتNكة .- تـعد LMـض مجـلس إدارة الuالـموافـقة ع: تـف�
كة المصدر.  LMادة رأس مال الuتتاب .- زÒوذلك ط©قا لما )سفر عنه اال

ع: أال يـتم الـ©دء .- اتـخاذ إجـراءات الـuÊـادة الـواردة .- الـقرار الـثالـث إال ]ـعد اتـمام اجـراءات الـuÊـادة 
المجانDة الواردة .- القرار الثا¿- ]اتمام قDدها .- السجل التجارى.

القرارالبند


