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 سهم أالن نشرة طرح عإ
 ش.م.م   لإلستثمارات المالية والرقمية إي فاينانس شركة 

 بغرض الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية 
 الشركة المصدر مال   إجمالي أسهم رأسمن  % 16,1 والتي تمثل نسبةسهم  257,777,778بحد أقصى عدد 

 الواحد  للسهم  جم 13,98بمبلغ  حده األقصىوبسعر 
 بالبورصة المصرية وكافة تعديالتها  بقواعد قيد وشطب األوراق الماليةالواردة   وفقًا لشروط وضوابط قيد األوراق المالية 

 :األطراف المسئوله عن الطرح
 مديري الطرح:

   

لترويج وتغطية   شركة رينيسانس كابيتال ايجيبت
 االكتتاب في األوراق المالية ش.م.م 

صادر من الهيئة    2017/ 12/ 19بتاريخ    752ترخيص رقم  
 العامة للرقابة المالية 

ات في  شركة سي أى كابيتال لترويج وتغطية االكتتاب
 ش.م.م.   األوراق المالية

رقم   الهيئة    2008/ 24/2بتاريخ    447ترخيص  من  صادر 
 للرقابة المالية العامة 

شركة األهلي فاروس لترويج وتغطية االكتتاب في  
 األوراق المالية ش.م.م. 

صادر من الهيئة العامة    3/2007/ 22بتاريخ    392ترخيص رقم  
 للرقابة المالية 
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 شركة إن أي كابيتال القابضة لالستثمارات المالية ش.م.م.  مستشار الطرح:
  صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية  6/2016/ 6بتاريخ  724ترخيص رقم 

المستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتار القانوني  
عمليتتتتة   في  للشتتتتتتتتتركتتتتة 

 الطرح:

 محامون ومستشارون قانونيون  -   مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه
 المحامي لدى النقض والشريك التنفيذي   –األستاذ/ ياسر زكي هاشم   •
 شريك   –النقض  المحامي لدى  –األستاذ/ هالل محمد الحصري  •
 شريك   -المحامية لدى االستئناف  – سها أمين العزبي   األستاذة/ •

 

 . (KPMG)مؤسسة حازم حسن  - محمد طارق مصطفي ناجي األستاذ/  مراقب الحسابات: 
 .1/8/2021وتاريخ  392مقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 
 .19/5/2015وتاريخ   33340مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين برقم 

 

المستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتار المتتالي  
 المستقل:

 ش.م.م.  كيز لالستشارات المالية عن األوراق الماليةبي دي او 
 1724بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم مقيد بسجل المستشارين الماليين  

 وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط االستشارات المالية    25/11/2008  بتاريخ
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صادر من الهيئة العامة     15/5/2008   بتاريخ  464عن األوراق المالية برقم  
 . للرقابة المالية 

 السمسرة للطرف البائع:  اتشرك

 شركة األهلي فاروس لتداول األوراق المالية ش.م.م  
حاصله على ترخيص السمسرة في األوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية  

  25/2/1996بتاريخ   131تحت رقم 

 ش.م.م.  شركة التجاري الدولي للسمسرة في األوراق المالية  
حاصله على ترخيص السمسرة في األوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية  

  26/7/1998بتاريخ   233تحت رقم 

 

 شركة عربية أون الين للوساطة في األوراق المالية ش.م.م 
حاصله على ترخيص السمسرة في األوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية  

  10/7/2006بتاريخ   363تحت رقم 
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ير العادية المنعقدة  وقد تم تكليف السادة مديري الطرح ومستشار الطرح والمستشار المالي المستقل وشركة السمسرة للطرف البائع بموجب قرار الجمعية العامة غ 
 . 2021سبتمبر  22والمصدق عليها من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بتاريخ  15/9/2021ريخ بتا 

 :ملخص النشرة •
وسبعمائة  مائتان وسبعة وخمسون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون الف  )سهم    257,777,778حد أقصى عدد   لبيع  دعوة لالشتراك في الطرح الثانوى العام و/أو الخاص 

  72ش.م.م )"الشركة"( خاضعة ألحكام القانون رقم    والرقمية  المالية  لإلستثمارات% من إجمالي أسهم رأسمال شركة إي فاينانس  16.1بنسبة حتى    (سهما    وثمانية وسبعون 
  2018مايو    14فى ضوء القرار الصادر بتاريخ  ، و (يون سهما  مليار وستمائة ملسهم )  1,600,000,000والئحته التنفيذية وتعديالتهما والبالغ إجمالي أسهمها    2017لسنة  

، لتنظيم أحكام  2019لسنة    553من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم    2019فبراير    28، والقرار الصادر بتاريخ  2018لسنة    926من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  
، وفي ضوء ما تم إحاطة اللجنة الوزارية المشرفه علي برنامج طرح اسهم  ي األسواق وتوسيع قاعدة الملكيةو التي تساهم فيها فأوكة للدولة  برنامج طرح أسهم الشركات الممل

في األسواق وتوسيع قاعدة الملكيةبما تم من إجراءات العتماد محاضر اجتماعات لجنة مراجعة واعتماد دراسات القيمة العادلة  الشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها  
، وما تضمنه محضر اعتماد التقييم في اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية فى ضوء االختصاصات  ش.م.م   لإلستثمارات المالية والرقميةإي فاينانس  هم شركة  الس

  المالية والرقمية   لإلستثمارات إي فاينانس   شركةلوفي ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية  ،  2018لسنة    926من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم    12الواردة بالمادة  
إي  شركة  من أسهم رأس مال    %26.1سهم بنسبة    417,777,778بحد اقصي عدد  على طرح    ا الموافقةمتم خالله  والذين   2021سبتمبر  15بتاريخ    ةالمنعقد  .، ش.م.م
والرقمية  انسفاين المالية  قانون    .،ش.م.م  لإلستثمارات  ألحكام  رقم  خاضعة  التنفيذية    2017لسنة    72االستثمار  رأ والئحته  أسهم  عدد  إجمالي  عدد  البالغ  سمالها 
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جم )فقط ثالثة عشر  13,98سهم )مليار وستمائة مليون سهم( وذلك بسعر ال يتجاوز القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل بمبلغ    1.600.000.000
 كما يلي: والمعتمدة من لجنة الطروحات الحكومية ادرة عن المستشار المالي المستقل للدراسة الص للسهم الواحد طبقا   وثمانية وتسعون قرشا (جنيه مصري  

%  90سخخهم تمثل نسخخبة   232.000.000من المسخختثمرين الملهلين لبيع عدد أسخخهم حدق األقصخخى    : طرح خاص لألشخخخاص الطبيعيين أو اتعتباريينالشتريحة األولى •
 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.14.5تمثل  والتي    من األسهم المطروحة

%  1.61ع والتي تمثل نسخخبة  من األسخخهم المطروحة للبي%  10سخخهم تمثل نسخخبة    25.777.778: طرح عام للجمهور لبيع عدد أسخخهم حدق األقصخخى  الشتريحة الثانية •
 من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

 ويجوز للشركة زيادة عدد األسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص 
 والبورصة المصرية  الهيئة العامة للرقابة الماليةموافقة بناء علي حجم التغطية وذلك بعد 

 2021سبتمبر  15المنعقدة بتاريخ وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية 

 :المؤهل للطرح ما يليوتعديالته(   48)وفقًا لقرار  ويقصد بالمستثمر  
 يقصد بالمستثمر الملهل للطرح الخاص األشخاص من ذوي المالءة المالية الذي ينطبق في شأنهم واحد على األقل من التعريفات اآلتية:

وهو الفرد الذي يكون لديه أصخخخخول سخخخخائلة بقيمة خمسخخخخة مليون جنيه ويفضخخخخل أن يكون لديه خبرة في مجال األوراق المالية  :  المسخخخختثمر الفرد الملهل للطرح الخاص ▪
 لمدة خمس سنوات على األقل.
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 :األشخاص اتعتبارية العامة ▪
   .صناديق التأمين والمعاشات العامة .1
 .شركات األموال التي ال يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري  .2

 :الملسسات المالية ويقصد بها ▪
 .البنوك المصرية وفروع البنوك األجنبية الخاضعة تشراف البنك المركزي المصري  .1
 .بنوك االستثمار .2
 .شركات تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية .3
 .شركات التأمين أو إعادة التأمين .4
 .شركات رأس المال المخاطر .5
 .شركات االستثمار المباشر .6
 .التمويل العقاري شركات  .7
 .شركات التأجير التمويلي .8
 .شركات التخصيم  .9
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 .مليون جنيه 100صناديق التأمين الخاصة التي تزيد محفظتها االستثمارية على   .10
 .صناديق اتستثمار .11
 .صناديق استثمار الملسسات المالية العربية واتقليمية واألجنبية .12
 .الملسسات المالية اتقليمية والدولية .13

 :يتوافر في الملسسات المالية أيا  مما يليويجب أن 
 .مليون جنيه 20أال تقل القيمة الدفترية لحقوق الملكية لهذا الملسسات عن   ( أ)
مليون جنيه في شخخركات مسخخاهمة أخرى بخالف الشخخركة    10أن يكون لهذق الملسخخسخخات اسخختثمارات في أوراق مالية قائمة في تاريخ الطرح ال تقل  يمتها عن  ( ب)

 .محل الطرح
 د األغراض المرخص لها بمزاولتها.ن يتسع نشاط هذق الملسسات لالكتتاب في األوراق المالية في حدو أ ( ت)
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 :مقدمة عامة ➢
حة الطرح الخاص بمثابة علم  يعد تقديم أوامر الشراء من المستثمرين ألي عدد من األسهم المعروضة للبيع من خالل الشريحتين سواء من خالل شريحة الطرح العام أو شري

في حدود المرخص  زيادة رأسمال الشركة المصدر  تبار  أخذا  في االع تام نافى للجهالة وقبول وموافقة صريحة منهم على كافة ما ورد بإعالن نشرة الطرح من شروط وبيانات  
تخصص تلك األسهم للمساهمين    سهما (  مائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون سهم )فقط    177,777.778بعدد    به وذلك

جزء من األسهم التي  ك وذلك % 15م وفقا لنسبة مساهمته في تلك النسبة التي تزيد علي نسبة % من  يمة األسهم المباعة من كل منه15الحاليين البائعين لنسبة تزيد عن 
  سعر   بذات  الزيادة   تلك  في  االكتتاب  يكون   أن  على  2021سبتمبر   15بتاريخ    المنعقدة   لشركةلوالصادر بها قرار من الجمعية العامة غير العادية    العام سيتم بيعها في الطرح  

 . الطرح

  اتخاذ  وسيتم المخصصة لهم،   االكتتاب في الزيادة   -وفقا للشروط المشار اليها    -في الطرح الثانوي  السهم المعروضة للبيع  ا  في  الشراء  أوامر  مقدميأنه ال يحق ل  وننبههذا  
 . بذات سعر الطرح  السهم  سعر استقرار حساب  انتهاء   تاريخ  من أشهر  ثالثة خالل  الزيادة  تلك   تنفيذ إجراءات 

 .بالشركة  مساهمتهم  نسب   على الزيادة   تلكتاثير   مراعاة الثانوي  الطرح   في الشراء أوامر مقدمي السادةعلى   نبه هذا ون 
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 البند األول 
 مصدرة األسهم محل الطرحبيانات عامة عن الشركة  

 :اسم الشركة -1
 ("الشركة")  .ش.م.م   لإلستثمارات المالية والرقمية  شركة إي فاينانس

 :القانونيالشكل   -2
 .2017لسنة   72رقم    شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون اتستثمار

 نبذة تاريخية عن الشركة والقانون الخاضعة له: -3
 8المالية كشخخركة مسخخاهمة مصخخرية خاضخخعة ألحكام القانون رقم    راية لتكنولوجيا تشخخليل المنشخخأتشخخركة تح  اسخخم    المالية والرقمية  لإلسخختثمارات إي فاينانس شخخركة تأسخخسخخ   
والعشخخرون، العدد  ة  السخخنة الرابع  – المجمعة  ، والمنشخخور بصخخحيفة االسخختثمار2005لسخخنة   558بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لالسخختثمار والمناطق الحرة رقم    1997لسخخنة  

 .6/3/2018، الصادرة بتاريخ  47146/2018

وصخخدر القرار بالتعديل    (")إي فاينانس  تكنولوجيا تشخخليل المنشخخلت المالية"شخخركة  قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل اسخخم الشخخركة ليصخخب     2006مبر  ديسخخ   20وبتاريخ  
 .وتم نشر التعديل بصحيفة االستثمار  2/252تح  رقم 

شتركة الي شتركتين  شتركة قاستمة تحت استم  تكنولوجيا تشتغيل المنشت ت المالية يإي فاينانسي  قررت الجمعية العامة غير العادية تقستيم   2020ديستمبر   20وبتاريخ  
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الهيئة العامة لالستتثمار  وقد صتدر قرار    تكنولوجيا تشتغيل المنشت ت المالية يإي فاينانسي  شتركة  ، وشتركة منقستمة تحت استمإي فاينانس لحلول التقنية الحديثة ش.م.م
 تقسيم.الالترخيص بب 2020نة  لس  622/2والمناطق الحرة رقم 

م الي شتتتتركتين  هذا وقد صتتتتدر تقرير اللجنة المشتتتتكلة بقطاا األداء االقتصتتتتادي لغرض التحقق من صتتتتحة التقدير المبدئي الصتتتتول والتزامات الشتتتتركة بغرض التقستتتتي
ووفقًا للمشتتروا التقستتيم المقترح من  لد الغنام وشتتركاه(  )مكتب خاالمقدمة من الشتتركة وعلى مستتئوليتها ومستتئولية مراقب الحستتابات  مستتاهمتين في ضتتوء المستتتندات  

توزا فيما بين الشتتركة   30/9/2020الشتتركة ومراقب الحستتابات وأخذًا في االعتبار المحددات المنصتتوص عليها في نهاية هذا التقرير، فين صتتافي حقوق الملكية في  
 القاسمة والمنقسمة على النحو التالي:

جم )فقط مليار وثمانية وأربعون مليونًا وستتتتبعمائة وتستتتتعة وثمانون ألفا    1048789639تبلغ   30/9/2020القاستتتتمة في  صتتتتافي حقوق الملكية للشتتتتركة   ▪
 وستمائة وتسعة وثالثون جنيهًا مصريًا ال غير(.

ة وتستتعة وتستتعون  جم )فقط خمستتمائ 599453290تبلغ   30/9/2020صتتافي حقوق الملكية للشتتركة المنقستتمة )مملوكة بالكامل للشتتركة القاستتمة( في   ▪
 مليونًا وأربعمائة وثالثة وخمسون ألفًا ومائتين وتسعة جنيهًا مصريًا ال غير(.

على ما انتهى إليه تقرير اللجنة وتحديد رأستتتتتمال مرخص به  20/12/2020الجمعية العامة غير العادية للشتتتتتركة القاستتتتتمة بجلستتتتتتها المنعقدة بتاريخ  وحيث وافقت  
ليار وستتتمائة مليون  مللشتتركة القاستتمة بعد االنقستتام مبلغ وقدره أربعة مليار جنيه مصتتري ورأستتمال مصتتدر مبلغ وقدره ثمانمائة مليون جنيه مصتتري موزعًا على عدد  

نيه مصتتري إلى  ستتهم ميمة كل ستتهم خمستتون قرشتتًا، مع تجنيب مبلغ وقدره مائتان ثمانية وأربعون مليون وستتبعمائة تستتعة وثمانون ألع وستتتمائة تستتعة وثالثون ج
ري، ورأس مال مصتتدر مبلغ وقدره ستتتمائة مليون  حستتاب االحتياطات واألرباح المرحلة للشتتركة، ورأس مال مرخص به للشتتركة المنقستتمة بمبلغ ثالثة مليار جنيه مصتت
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تقنية الحديثة  جنيه مصتتري موزعًا على عدد ستتتمائة مليون ستتهم ميمة الستتهم واحد جنيه مصتتري، وتغيير استتم الشتتركة القاستتمة ليصتتبل شتتركة أي فاينانس لحلول ال
، وتم اصدار  من النظام األساسي للشركة القاسمة  7،  6، 2، وتعديل المواد أرقام  ويصبل اسم الشركة المنقسمة شركة تكنولوجيا تشغيل المنش ت المالية )اى فاينانس(

 على إصدار األسهم بمناسبة االنقسام.   21/12/2020موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ  

لإلسخخختثمارات المالية    إي فاينانسليصخخخب  شخخخركة   ة الحديثة ش.م.م شخخخركة إي فاينانس لحلول التقنيقررت الجمعية العامة غير العادية تعديل اسخخخم    2021مارس    17وبتاريخ  
 .ش.م.م   والرقمية

جنيه مصخخخخخخري سخخخخخخدد المسخخخخخخاهمون منه مبلغ   60.000.000جنيه مصخخخخخخري ورأسخخخخخخمال مصخخخخخخدر  يمته   250.000.000ولقد تأسخخخخخخسخخخخخخ  الشخخخخخخركة برأسخخخخخخمال مرخص به قدرق  
( و يمة رأس المال المصخخخخدر  ا  مصخخخخري  ا  جم )أربعة مليارات جنيه  4.000.000.000 يمة رأس المال المرخص به   وتبلغ حالياجنيه مصخخخخري عند التأسخخخخيس.    000.000.6

قرش )خمسخون   50كل سخهم  (  يمة سخهما    )مليار وسختمائة مليون سخهم    1.600.000.000بالكامل موزع على    مسخدد  (ا  مصخري  ا  جم )ثمانمائة مليون جنيه  800.000.000
ووفقا لنص    لتقييم الشخركة دفتريا  بمناسخبة االنقسخام بالطريقة الرأسخية 2020لسخنة    380قرشخا  مصخريا ( وفقا  لتقرير التقييم الصخادر من لجنة التقييم المشخكلة بموجب القرار رقم 

 .بعد التعديل بمناسبة التقسيم   من النظام األساسي للشركة 6المادة رقم  

لبالغ  وافق  لجنة قيد أسخخهم رأسخخمال الشخخركات المسخخاهمة بشخخركة مصخخر للمقاصخخة واتيداع والقيد المركزي، على قيد إجمالي رأسخخمال الشخخركة المصخخدر وا  3/3/2019يخ  وبتار 
د بالكامل، قيدا  مركزيا . جنيه مصخخخخري للسخخخخهم الواحد مسخخخخد 100سخخخخهم نقدي بقيمة اسخخخخمية قدرها    5.000.000مليون جنيه مصخخخخري موزع على عدد    500.000.000قدرق  

شخخخركة مصخخخر للمقاصخخخة في لجنتها المنعقدة بتاريخ    وافق ،  31/12/2019في و ،  17/3/2019ويبدأ التعامل على هذق األسخخخهم من خالل نظام اتيداع المركزي اعتبارا  من 
جنيه مصري، وكذلك وافق    100مليون سهم  يمة كل سهم   3على  مليون جنيه مصري موزعة 300الشركة المصدر بزيادة قدرها  ال  مرأسعلى قيد زيادة    24/12/2019
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 800جنيه مصخخري، ليصخخب  رأسخخمال الشخخركة المصخخدر   100للسخخهم الواحد بدال  من )خمسخخون قرشخخا(  جنيه مصخخري    0،50على تعديل القيمة االسخخمية لسخخعر السخخهم لتصخخب   
 جنيه مصري مسدد بالكامل.  0،50مليار سهم بقيمة اسمية قدرها    1،6مليون جنيه مصري موزع على عدد  

 :المركز الرئيسي -4
 المحتوى  البيان

 الجيزة  -طريق مصر األسكندرية الصحراوي   – 28الكيلو    -القرية الذكية – 82ب   3المبنى رقم أ   عنوان المركز الرئيسي

 19680الخط الساخن   أرقام تليفونات وفاكس الشركة
 https://www.efinance.com.eg عنوان الموقع اإللكتروني

 :غرض الشركة وفقًا آلخر تعديالت تمت على النظام األساسي -5
 أعمالها.تقديم الدعم الفني والمالي واتداري للشركات التي تساهم بها الشركة والتي تعمل في التحول الرقمي ومساندتها في تنمية حجم  

ه جزيرة سيناء يلزم موافقة  تقديم خدمات التشليل المتخصصة ألنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها )فيما عدا منطقة شب
 الهيئة مسبقا ( وتشمل هذق الخدمات ما يلي: 

 الحاسب اآللي. إدارة وتشليل وصيانة كافة األجهزة ومعدات وشبكات   -1
 إنتاج وإصدار وطباعة وتلليف وإدارة وتشليل نظام للبطاقات الذكية.  -2
 ئق الملقتة الكرتونيا. إدارة وتشليل التطبيقات الخاصة بتقديم الخدمات البنكية من خالل الهاتف ومن خالل شبكة االنترن  وخدمات الدفع الكتروني وتداول الوثا  -3
 مراكز خدمة العمالء من خالل الهاتف، وتنفيذ وإدارة وتشليل الشبكات والحاسبات المركزية واألنظمة الداخلية للبنوك   إقامة وإدارة وتشليل أنظمة وإدارة  -4

https://www.efinance.com.eg/
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 إنشاء وإدارة مراكز التدريب تعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -5
البطاقات والتطبيقات   -6 الحاسب اآللي ونظام  العمالء والتطبيقات الخاصة  التدريب على تشليل وإدارة وصيانة  البنكية ومراكز خدمة  الخدمات  بتقديم  الخاصة 

 بخدمات الدفع االلكتروني.  
 حاضنات االعمال التكنولوجيه ودعم ريادة االعمال.  -7
تعهيد، وتطوير البرمجيات  صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من انشطه صناعية وتصميم وتطوير االلكترونيات، مراكز البيانات وانشطة ال -8

 والتعليم التكنولوجي. 
 اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.  -9

 انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشليلها والتدريب عليها.  -10
 اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  -11
 تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  -12

تشترك بأي وجه من الوجوق    عاة القوانين واللوائ  والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذق األنشطة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أومع مرا 
ا يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها  مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كم

 أو تلحقها بها وذلك طبقا  ألحكام القانون والئحته التنفيذية. 

 :رقم وتاريخ قيد الشركة في السجل التجاري  -6
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 .14/6/2020يخ  بتار   ، والسجل التجاري مجددمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة   8/6/2005في  15026قيدت الشركة بالسجل التجاري برقم  

 :مدة الشركة -7
 .1/6/2030إلى    8/6/2005سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري بتاريخ   25

 :تاريخ بدء النشاط -8
 .8/6/2005بدأت الشركة في ممارسة نشاطها بدءا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري للشركة بتاريخ  

 :تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للشركة -9
 ديسمبر من كل عام. 31يناير وتنتهي في    1السنة المالية للشركة في تبدأ  

 :رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوا -10
 جم )أربعة مليارات جنيه مصري(.  4.000.000.000رأس المال المرخص به الحالي:   - أ

)ثمانمائة مليون جنيه مصخخخري( جنيه مصخخخري مسخخخدد بالكامل موزعا  على   800.000.000رأس المال المصخخخدر مبلغ وقدرق    رأس المال المصتتدر والمدفوا الحالي: -ب
 جم )خمسون قرشا  مصريا ( للسهم الواحد.  0.5)مليار وستمائة مليون( سهم بقيمة اسمية قدرها    1.600.000,000عدد  
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ووفقًا لكتاب الستيد رئيس   2020ديستمبر   20ير العادية المنعقدة بتاريخ  تطور رأس المال المرخص به والمصتدر والمدفوا بالكامل: وفقا لقرار الجمعية العامة غ -11
 :السيد مراقب حسابات الشركة  لتقرير الحقائق المكتشفة الصادر منووفقًا    4/10/2021مجلس إدارة الشركة في 

 عدد األسهم  المصدر  المرخص به  البيان
ميمة  
 السهم 
 )جم(

سلطة وتاريخ اتخاذ القرار  
وتاريخ اعتماد الجهة  بالشركة 

 اإلدارية 
 قرار الجهة اإلدارية المختصة 

التأشير بالسجل  
 التجاري 

بتخخخخخخخاريخ   التخخخخخخخأسخخخخخخخخخخخخخخيس  عنخخخخخخخد 
 )األولى(   2005/ 6/ 8

الخخخعخخخخخخخامخخخخخخخة   بموجب قرار تأسيس الشركة 100 600,000 60.000.000 250.000.000 الخخخهخخخيخخخئخخخخخخخة  رئخخخيخخخس  قخخخرار 
لإلسخخخخخخخخخخخخخختثمخخار والمنخخاطق الحرة رقم  

 . 2005لسنة   558

8 /6 /2005 

بخختخخخخخخخاريخخخ     الخخثخخخخخخخانخخيخخخخخخخة  الخخزيخخخخخخخادة 
23 /6 /2008 

الجمعيخخخة العخخخامخخخة غير العخخخاديخخخة   100 1.200.0000 120.000.000 250.000.000
 2006/ 3/ 22المنعقدة بتاريخ  

الخخخعخخخخخخخامخخخخخخخة   الخخخهخخخيخخخئخخخخخخخة  رئخخخيخخخس  قخخخرار 
لإلسخخخخخخخخخخخخخختثمخخار والمنخخاطق الحرة رقم  

 . 2006/ع لسنة  1380

23 /6 /2008 

الخخخخخخخخخخخثخخخخخخخخخخخالخخخخخخخخخخخثخخخخخخخخخخخة   الخخخخخخخخخخخزيخخخخخخخخخخخادة 
11 /12 /2013 

الجمعيخخخة العخخخامخخخة غير العخخخاديخخخة   100 1,750,000 175.000.000 250.000.000
  2013/ 12/ 11المنعقدة بتاريخ  

الخخخعخخخخخخخامخخخخخخخة   الخخخهخخخيخخخئخخخخخخخة  رئخخخيخخخس  قخخخرار 
الخحخرة   والخمخنخخخخخخخاطخق  لخإلسخخخخخخخخخخخخخختخثخمخخخخخخخار 

 . 2014/ع لسنة  881رقم

20 /5 /2014 

 الزيادة الرابعة
بخخخخخخخه   المرخص  المخخخخخخخال  )رأس 
بتخخخخخاريخ   معخخخخخا (  والمصخخخخخخخخخخخخخخخخخخخدر 

24 /3 /2016 

الجمعيخخخة العخخخامخخخة غير العخخخاديخخخة   100 2,250,000 225.000.000 500.000.000
 2016/ 3/ 24المنعقدة بتاريخ  

بموجخب عقخد التعخديخل الموثق تحخ   
لسخخخخخخخخخخخخخخنخخخخخخخة  1042رقخم    2016/ن 

مخخكخختخخخخخخخب    2016/ 5/ 18بخختخخخخخخخاريخخخ  
 توثيق االستثمار. 

19 /5 /2016 

بتخخخخاريخ   الخخخخخامسخخخخخخخخخخخخخخخخخة  الزيخخخخادة 
20 /11 /2016 

الجمعيخخخة العخخخامخخخة غير العخخخاديخخخة   100 2,475.000 247.500.000 500.000.000
 2016/ 11/ 20المنعقدة بتاريخ  

بموجخب عقخد التعخديخل الموثق تحخ   
لسخخخخخخخخخخخخخخخنخخخخخخخة  3319رقخم    2016/ر 

29 /12 /2016 
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 عدد األسهم  المصدر  المرخص به  البيان
ميمة  
 السهم 
 )جم(

سلطة وتاريخ اتخاذ القرار  
وتاريخ اعتماد الجهة  بالشركة 

 اإلدارية 
 قرار الجهة اإلدارية المختصة 

التأشير بالسجل  
 التجاري 

مكتخخخخخخخب    2016/ 12/ 29بتخخخخخخخاريخ  
 توثيق االستثمار. 

الزيخادة السخخخخخخخخخخخخخخادسخخخخخخخخخخخخخخة بتخاريخ  
21 /3 /2018 

الجمعيخخخة العخخخامخخخة غير العخخخاديخخخة   100 3,505,000 350.500.000 500.000.000
 2018/ 3/ 21المنعقدة بتاريخ  

بموجخب عقخد التعخديخل الموثق تحخ   
لسخخخخخخخخخخخخخخنخخخخخخة  2623رقم    2018/ف 

مخخكخختخخخخخخخب    2018/ 7/ 31بخختخخخخخخخاريخخخ  
 توثيق االستثمار. 

31 /7 /2018 

بتخخخخاريخ   السخخخخخخخخخخخخخخخخخخابعخخخخة  الزيخخخخادة 
13 /11 /2018 

الجمعيخخخة العخخخامخخخة غير العخخخاديخخخة   100 5.000.000 500.000.000 500.000.000
بخخخخخخخخختخخخخخخخخخاريخخخخخخخخخخ    الخخخخخخخخخمخخخخخخخخخنخخخخخخخخخعخخخخخخخخخقخخخخخخخخخدة 

13 /11 /2018  

بموجخب عقخد التعخديخل الموثق تحخ   
بتاريخ    2018/و لسنة 3903رقم  
تخخوثخخيخخق    2018/ 12/ 18 مخخكخختخخخخخخخب 

 االستثمار. 

19 /12 /2018 

الثخخخامنخخخة )رأس المخخخال   الزيخخخادة 
بخخخختخخخخخخخاريخخخخخ   بخخخخخخخه(  الخخخخمخخخخرخخخخخص 

19 /3 /2019 

الجمعيخخخة العخخخامخخخة غير العخخخاديخخخة   100 5.000.000 500.000.000 1.500.000.000
   2019/ 3/ 19المنعقدة بتاريخ  

بموجخب عقخد التعخديخل الموثق تحخ   
لسخخخخخخخخخخخخخخنخخخخخخخة  1899رقخم    2019/ن 

مخخكخختخخخخخخخب    2019/ 5/ 28بخختخخخخخخخاريخخخ  
 توثيق االستثمار. 

28 /5 /2019 

بتخخخخاريخ   التخخخخاسخخخخخخخخخخخخخخعخخخخة  الزيخخخخادة 
23 /9 /2019 

3.500.000.000 800.000.000 1.600.000,00
0 

الجمعيخخخة العخخخامخخخة غير العخخخاديخخخة   0,50
  2019/ 9/ 23المنعقدة بتاريخ  

بموجخب عقخد التعخديخل الموثق تحخ   
بتاريخ    2019/م لسخخخخخخخخنة  938رقم  

15  /12 /2019 
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 عدد األسهم  المصدر  المرخص به  البيان
ميمة  
 السهم 
 )جم(

سلطة وتاريخ اتخاذ القرار  
وتاريخ اعتماد الجهة  بالشركة 

 اإلدارية 
 قرار الجهة اإلدارية المختصة 

التأشير بالسجل  
 التجاري 

تخخوثخخيخخق    2019/ 12/ 12 مخخكخختخخخخخخخب 
 االستثمار. 

 الزيادة العاشرة بتاريخ  
20 /12 /2020 

4.000.000.000 800.000.000 1.600.000,00
0 

الجمعيخخخة العخخخامخخخة غير العخخخاديخخخة   0,50
  2020/ 12/ 20المنعقدة بتاريخ  

بموجخب عقخد التعخديخل الموثق تحخ   
بتاريخ    2020/م لسخنة  1273رقم  
تخخوثخخيخخق    2020/ 12/ 24 مخخكخختخخخخخخخب 

 االستثمار. 

24 /12 /2020 

 :بيانات المؤسسين وفقا للنظام األساسي للشركة عند التاسيس -12

 النسبة المئوية %  األسهم التي يمتلكها في الشركة  عضوية مجلس اإلدارة الصفة من حيث التأسيس ومن حيث   االسم  م

 %40 240,000 ملسس وعضو مجلس ادارة  ش.م.م. البنك األهلي المصري   1
 %59 354,000 ملسس   شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت شس.م.م 2
 % 1 6.000 ملسس   شركة راية للنظم )راية انتجريشن( ش.م.م 3

 %100 600,000 اإلجمالي 

 % من رأسمال الشركة دون وجود مساهمات عربية أو أجنبية.100بلل  نسبة مشاركة المصريين  
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 :2021أغسطس  هيكل مساهمي الشركة في تاريخ نشرة الطرح وفقا لشهادة شركة مصر للمقاصة لإليداا والقيد المركزي في  -13
 %   نسبة الملكية عدد األسهم  الجنسية  اسم المساهم 

 % 63،64  1،018،182،400 مصرية  بنك االستثمار القومي
 % 9،09 145،454،400 مصرية  البنك األهلي المصري 

 % 9،09 145،454،400 مصرية  مصربنك  
 % 9،09 145،454،400 مصرية  شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

 % 9،09 145،454،400 مصرية  )اسيب(   الشركة المصرية للمشروعات االستثمارية
 %100 1,600,000,000 اإلجمالي 

 .%100وتبلغ مساهمة المصريين بالشركة نسبة  

 :2021أغسطس  وفقا لشهادة شركة مصر للمقاصة لإليداا والقيد المركزي في  % فاكثر  5المالكين لنسبة  هيكل مساهمي الشركة في تاريخ نشرة الطرح   -14
 %   نسبة الملكية عدد األسهم  الجنسية  اسم المساهم 

 63،64  1،018،182،400 مصرية  بنك االستثمار القومي
 9،09 145،454،400 مصرية  البنك األهلي المصري 

 9،09 145،454،400 مصرية  بنك مصر
 9،09 145،454،400 مصرية  شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

 9،09 145،454،400 مصرية  )اسيب(   الشركة المصرية للمشروعات االستثمارية
 100 1,600,000,000 اإلجمالي 
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 عن هيكل ملكية الشركة فى ضوء أحكام الباب الثالث عشر من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال:    صاحقواعد االف -15

 هيكل  يلى فيما  نعرض، 2017  لسخخخخخخنة 33  رقم   الوزارى   القرار  بموجب  الصخخخخخخادر المال  رأس سخخخخخخوق   لقانون   التنفيذية  الالئحة من عشخخخخخخر  الثالث  الباب  أحكام   تطبيق  ضخخخخخخوء فى
 :عشر  الثالث  الباب  لمتطلبات  وفقا شركةبال  الخاص  الملكية

 المساهم الرئيسي بالشركة هو بنك االستمار القومي والمملوك بشكل مباشرة الي وزارة التخطيط وبشكل غير مباشرة الي الدولة.

 :4/10/2021وفقًا لكتاب رئيس مجلس اإلدارة في    بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة  -16
 أعضاء على النحو التالي:  عشرة يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من 

 
 الوظيفتتة  االسم 

تنفيذي أو غير تنفيذي أو  
 الجنسية  تاريخ نهاية العضوية  مستقل 

 مصري  2022مارس  تنفيذي رئيس مجلس االدارة  إبراهيم على بهاء الدين محجوب سرحان 1
 مصري  2022مارس  غير تنفيذي عضو مجلس إدارة ممثال  بنك االستثمار القومي   ندي محمد وصفي حسين مسعود 2
 مصري  2022مارس  غير تنفيذي عضو مجلس إدارة ممثال  بنك االستثمار القومي   خالد زكريا محمد امين أبو الذهب 3
 مصري  2022مارس  غير تنفيذي للمشروعات االستثمارية )اسيب(عضو مجلس إدارة ممثال  عن الشركة المصرية  هشام إبراهيم محمد شعراوي  4
 مصري  2022مارس  غير تنفيذي عضو مجلس إدارة ممثال  عن بنك مصر  معتز جالل مطاوع إبراهيم 5
 مصري  2023سبتمبر  غير تنفيذي عضو مجلس إدارة ممثال  لبنك االستثمار القومي   طارق محمود أحمد المحمودي  6
 مصري  2023يناير  غير تنفيذي عضو مجلس إدارة ممثال عن البنك األهلي   محمد جميل محمود قنديل 7
 مصري  2022مارس  غير تنفيذي عضو مجلس إدارة ممثال  لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي   ايمن عصم  محمود حسين 8
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تنفيذي أو غير تنفيذي أو   الوظيفتتة  االسم  
 مستقل 

 الجنسية  تاريخ نهاية العضوية 

 مصري  2022مارس  غير تنفيذي عضو مجلس إدارة عن بنك االستثمار القومي   احمد سيد جاد 9
 مصري  2022مارس  مستقل  -غير تنفيذي  عضو مجلس من ذوي الخبرة   ابراهيم عبد السالم إبراهيم علي 10

 :4/10/2021 بيانات المديرين التنفيذيين وفقًا لكتاب رئيس مجلس اإلدارة للشركة في -17
 الوظيفة  الجنسية  االسم  م
 الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع و التحصيل اتلكتروني مصري  أحمد إسماعيل محمد يعقوب 1
 للقطاع المالي للمجموعةالرئيس التنفيذي   مصري  محمد عصام الدين بهج  محمد 2
 الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون اتدارية مصري  تاج الدين محمود السيد علي الطباخ   3
 الرئيس التنفيذي لقطاع اتستثمار و التخطيط اتستيراتيجي مصري  محمود محمد حسني   4
 الداخليةرئيس قطاع المراجعة   مصري  محمد احمد نصر   5

% من عدد أستتتهم الشتتتركة وفقاب لكتاب الستتتيد رئيس مجلس إدارة الشتتتركة في  5ملكية المديرين التنفيذين والعاملين بالشتتتركة تفصتتتيليًا المالكين لنستتتبة أكبر من   -18
4/10/2021: 

 ال يوجد أي ملكية للسادة المديرين التنفيذيين والعاملين برأسمال الشركة.
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 :4/10/2021عالقات المستثمرين وفقًا لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في   بيانات مسئول -19
 الوظيفة  الجنسية  اسم المسئول 

وسائل االتصال لمسئولي  
 العنوان البريد اإللكتروني عنوان المراسالت  االتصال بالمستثمرين 

 - القرية الذكية  – 82ب   3المبنى رقم أ  -- مسئول عالقات المستثمرين مصري  احمد محمد السيد محمود 
طريق مصر األسكندرية   – 28الكيلو 

 الجيزة  - الصحراوي 

ir@efinance.com.eg 
 

 2021سبتمبر   22والموثق في    15/9/2021لشركة بتاريخ  الجمعية العامة العادية لوقد تم تعيين مسلول عالقات المستثمرين بموجب اجتماع  

 :4/10/2021وفقًا لكتاب السيد رئيس مجلس اإلدارة في    الشركةمراقبي حسابات   -20
 :االول  مراقب الحسابات -

 (. KPMG)ملسسة حازم حسن  - األستاذ/ محمد طارق مصطفي ناجي 
 .1/8/2021وتاريخ  392مقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 
 .19/5/2015وتاريخ   33340مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين برقم  

ةب حساباب  الراركب ا ا ب  ت تبخ     15/9/2021تم تكليفه كمراقب حساباب  للراركب امب ب العمةيب الةب ب الةبة ب المقةة ب اربخ     را  همب    15/9/2021والري أوكلت إليه  
 .31/12/2021إلى 

 مراقب الحسابات الثاني:  -

 .الجهاز المركزي للمحاسباتالسادة/  
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 :القانونيون   ون المستشار  -21
 :لطرحلالمستشار القانوني   -أ

 الشريك التنفيذي.المحامى لدى النقض و  –  ياسر زكي هاشمالسيد األستاذ/  
 .شريك  –لدى النقض  المحامي   –  الحصري محمد  هالل السيد األستاذ/  
 شريك. –االستئناف  لدى    ةالمحامي –  سها امين العزبىالسيدة األستاذة/  

 شارع قصر النيل، القاهرة.  23  وشركاق، محامون ومستشارون قانونيون،مكتب دكتور زكي هاشم  

 :المستشار القانوني للشركة -ب

 .المحامي لدى النقض -  عصام فواز أميناألستاذ/  السيد  
 .المستشار القانوني الداخلي للشركة

 تاريخ تسجيل الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية: -22
 .2021سبتمبر    23صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تسجيل الشركة بتاريخ  

 تاريخ قيد اسهم الشركة بالبورصة المصرية: -23
 .2021أكتوبر   4الشركة بتاريخ  قيد  علي   البورصة المصريةصدرت موافقة 
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 :للمقاصة لإليداا والقيد المركزي بيانات إيداا الشركة بالحفظ المركزي وفقًا لكتابات شركة مصر   -24
بموجب الموافقة الصخخادرة عن لدي شخخركة مصخخر للمقاصخخة وااليداع والقيد المركزي مليار سخخهم تم ايداعها بنظام اتيداع والقيد المركزي   1.6جميع اسخخهم الشخخركة البالغ عددها  

 .2019ديسمبر   31لجنة القيد لدي شركة مصر للمقاصة وااليداع والقيد المركزي بتاريخ  

وكذلك الخطاب    4/10/2021في     لشتتركةل  المستتتشتتار القانونيبناء علي  عدد العمالة ومومف ستتداد اشتتتراكات التامينات االجتمالية للشتتركة وشتتركاتها التابعة   -25
 :4/10/2021الموقع من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ  

عامال ، وإن إجمالي العاملين بالشخخخخركة والشخخخخركات   584هو   26/8/2021سخخخخواء من العاملين الدائمين أو الملقتين بتاريخ  وشخخخخركاتها التابعة  إجمالي عدد العاملين بالشخخخخركة  
عمالة التي تقدم خدمات لصخخخال  الشخخخركة عامال ، وتسخخختعين الشخخخركة بخدمات من شخخخركات متخصخخخصخخخة في عدة مجاالت اخري ليصخخخل عدد ال 584التابعة الملمن عليهم هو 

 عامل تقريبا . 1000وعمالئها أكثر من 

 .  1/8/2021عامل حتي   584تقوم الشركة بسداد مستحقات صندوق إعانات الطوارئ لعدد  

ال تقوم بسخخخداد االشخخختراكات الخاصخخخة بصخخخندوق    يرجى العلم بأن الشخخخركة تقوم بسخخخداد االشخخختراكات الخاصخخخة بصخخخندوق الخدمات االجتماعية والصخخخحية والثقافية، إال إن الشخخخركة
المنظم ألحكام صخخخخخخخخخخخخندوق التدريب والتأهيل أمام    2003لسخخخخخخخخخخخخنة   12( من قانون العمل رقم  134التدريب والتأهيل. وتجدر اتشخخخخخخخخخخخخارة إلى أن يوجد طعن على نص المادة )

فيما تتضخخخخخمنه نص المادة الثامنة منه، ولم   2003لسخخخخخنة    1543مجلس الوزراء رقم المحكمة الدسخخخخختورية العليا بطلب عدم دسخخخخختورية ذلك النص والحكم بسخخخخخقوط قرار رئيس  
 يصدر حكم في هذا الشأن حتى تاريخه.
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مل، وتعمل لوائ  التنظيمية لقانون العتلتزم الشخخخخخخخركة بكافة أحكام قانون العمل ولوائحه التنظيمية، واسخخخخخخختثناءي من ذلك فإنه يوجد عدد من المخالفات اللير جوهرية المتعلقة بال
 الشركة على تدارك تلك المخالفات.

وكذلك الخطاب الموقع من الستتيد رئيس مجلس   25/8/2021لشتتركة بتاريخ  كتاب المستتتشتتار الضتتريبي لبناء علي  ات التابعة  شتتركشتتركة والالمومف الضتتريبي لل -26
 :4/10/2021إدارة الشركة بتاريخ  

 والرقمية ش.م.م. أواًل: شركة إي فاينانس لالستثمارات المالية 
 أوال: ضريبة شركات األموال: 

 2018يناير  1ويبدأ خضوع الشركة للضريبة وفقا لخطاب الهيئه العامة لإلستثمار بداية من  2017ديسمبر   31الشركة تتمتع باتعفاء الضريبي حتى  .1
 تقوم الشركة بتقديم اتقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية.  .2
 . 2005/2007وإنهاء النزاع عن السنوات تم الفحص  .3
جنيه فقط    3  052  209وتم إنهاء التسوية بضريبة قدرها    2008/2015وتم إنهاء الفحص والنزاع عن السنوات    2008/2009تم إعادة الفحص عن السنوات   .4

 ال شيء. ثالثة مليون واثنان وخمسون ألف ومائتان وتسعه جنيه ال غير وتم السداد واستخراج تسوية ضريبيه 
 حتى األن.   2016لم يتم فحص الشركة عن السنوات من  .5

 ثانيا: ضريبة الدمغة: 
 . 2014تم فحص حسابات الشركة من بداية النشاط حتى عام  .1
 حتى األن.   2015لم يتم فحص الشركة عن السنوات من  .2
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 ثالثا: ضريبة المرتبات واألجور:
 وسداد كافة المستحقات.  2018تم الفحص الضريبي والربط من بداية النشاط وحتى عام  .1
 . 2019فحص الشركة عن السنوات  جاري  .2

 رابعا: ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة: 
 جنيه وتم سدادها.  258 176وأخطرت الشركة بفروق ضريبية قدرها  2015تم الفحص حتى عام  .1
 وجارى استخراج النماذج.  2018حتى  2016تم فحص السنوات من  .2

 بأنه لم يتم تجنيب أي مخصصات للضرائب في هذا التاريخ نظرًا لعدم الحاجة لذلك نظرًا للفحص الدائم والمستمر للشركة.  المستشار الضريبي للشركةيقر كما 

 ثانيًا: الشركات التابعة. 
 . شركة تكنولوجيا تشغيل المنش ت المالية يإي فاينانسي ش.م.م. 1

وتابعه لمأمورية ضرائب االستثمار بالقاهرة وان الموقف الضريبي    2020ديسمبر   30)نتيجة االنقسام( في     2017لسنة    72الشركة تم تأسيسها وفقا لقانون االستثمار رقم  
 للشركة كاالتي: 

 أوال: ضريبة شركات األموال: 
 لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام. 

 ثانيا: ضريبة الدمغة: 
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 م فحص الشركة حيث أنه أول عام. لم يت 
 ثالثا: ضريبة المرتبات واألجور:

 لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام. 
 رابعا: ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة: 

 .  24/2/2021الشركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة بتاريخ  .1
 ص الشركة من قبل مصلحة الضرائب حيث أنه أول عام. الشركة منتظمه بتقديم اتقرارات الشهرية بصفه منتظمة ولم يتم فح .2

 ي   CardsE"شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ش.م.م.  .2
 وتابعه لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة وان الموقف الضريبي للشركة كاالتي:  2020يناير  29في   1981لسنة   159الشركة تم تأسيسها وفقا للقانون رقم 

 أوال: ضريبة شركات األموال: 
 لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام. 

 ثانيا: ضريبة الدمغة: 
 لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام. 

 ثالثا: ضريبة المرتبات واألجور:
 لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام. 
 رابعا: ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة: 



 

27 

 .2020مارس  18القيمة المضافة بتاريخ الشركة مسجلة بضريبة  .1
 الشركة منتظمه بتقديم اتقرارات الشهرية بصف منتظمة ولم يتم فحص الشركة من قبل مصلحة الضرائب حيث أنه أول عام.  .2

 eAswaaq Misrشركة تكنولوجيا تشغيل األسواق اإللكترونية ش.م.م.  .3
 وتابعه لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة.  2020يوليو  1فى   1981لسنه   159الشركة تم تأسيسها وفقا للقانون رقم 

 أوال: ضريبة شركات األموال: 
 لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.  .1

 ثانيا: ضريبة الدمغة: 
 لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.  .1

 ثالثا: ضريبة المرتبات واألجور:
 لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.  .1

 رابعا: ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة: 
 الشركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة.  ▪
 الشركة منتظمه بتقديم اتقرارات الشهرية بصف منتظمة ولم يتم فحص الشركة من قبل مصلحة الضرائب حيث أنه أول عام.  ▪

 شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م.  .4
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 وتابعه لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة.  2019ديسمبر  30فى   1981لسنه   159انون رقم الشركة تم تأسيسها وفقا للق
 أوال: ضريبة شركات األموال: 

 لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.  .1
 ثانيا: ضريبة الدمغة: 

 لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.  .1
 ثالثا: ضريبة المرتبات واألجور:

 لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.  .1
 رابعا: ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة: 

 الشركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة.  .1
 الشركة منتظمه بتقديم اتقرارات الشهرية بصف منتظمة ولم يتم فحص الشركة من قبل مصلحة الضرائب حيث أنه أول عام.  .2

 :4/10/2021في  السيد رئيس مجلس إدارة الشركة  لمدة عامين وفقا للخطاب الموقع من  والطرح  قيد  بيان بأعمال الشركة السابقة على ال -27
 : فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية ش.م.م  أي أواًل: نبذة عن شركة 

وهي ُتعتبر بمثابة القوة الدافعة    2005هي ُمطّور قومي للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وهي أول شركة تكنولوجيا مالية تأسس  في مصر منذ عام    e-financeشركة  
 لتقود دفة التحول الرقمي في أنحاء الجمهوريةتأسس  الشركة من أجل إنشاء وإدارة وتشليل الشبكة المالية للحكومة المصرية، و وراء االقتصاد الرقمي الُمتنامي في البالد. وقد  

وتحول   بموجب توجيه حكومي يقضي بإنشاء كيان تابع للحكومة المصرية يعمل على ميكنة كافة معامالت الحكومة مع المواطنين والملسسات والشركات،   منذ ذلك الحين
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ا بفضل خدماتها فائقة الجودة إلى "الشريك الرقمي المفضل". وقد سا هم  الشركة منذ إنشائها في دعم جهود الدولة للتحول نحو االقتصاد الرقمي والشمول المالي، إلى  سريع 
ها كجهة رائدة في إنشاء  جانب التوسع في خدماتها لتشمل الحكومة والجهات والهيئات التابعة، فضال  عن عقد العديد من الشراكات. وقد أثمرت جهود الشركة عن تحول

لساحة، في ضوء  ل الشبكات المالية، وتوفير باقة متكاملة وشاملة من خدمات المدفوعات اتلكترونية والرقمية، بالتوازي مع نمو أنشطتها وأعمالها على اوتصميم وإدارة وتشلي
 تحول مصر نحو مجتمع رقمي.  

ة المالية الحكومية لوزارة المالية وقنوات الدفع والتحصيل االلكتروني للقطاع  وفقا  لرؤية الحكومة المصرية في ميكنة المدفوعات اتلكترونية لتحقيق التكامل بين أنظمة المحاسب
 Global Bestوفقا لتجارب الدول العالمية    BoozAllanالمصرفي التابع للبنك المركزي المصري، تم تأسيس شركة إي فاينانس بحسب دراسات إستراتيجية من مكتب  

Practice  بتأ   لتطوير أوص   والتي  إلكترونية حديثة.  إلى نظم  التقليدية  النظم  الحكومية من  والتحصيل  الدفع  مركزي  نظم  وتحصيل حكومي  دفع  مركز   Single سيس 
Goverment Payment Hub    ين وزارة المالية  ب  2007وعليه تم إبرام شراكة إستراتيجية في عام  على مستوى الجمهورية تديرق شركة واحدة وتكون الحكومة مساهمة بها

وذلك وفقا  لما هو متبع في أسلوب إدارة نظم   وشركة تكنولوجيا تشليل المنشلت المالية لتقديم خدمات إنشاء وإدارة وتشليل مركز الدفع والتحصيل اتلكتروني لوزارة المالية
 الدفع والتحصيل اتليكترونية الحكومية في دول العالم . 

شركات    4بتأسيس    e-finance، بدأت الشركة في تحديث استراتيجيتها مع أحد أكبر المكاتب العالمية لالستشارات االستراتيجية، قام  مجموعة  2019منذ نهاية عام  
 جديدة على النحو التالي: 

 شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م.  .1
 eCardsشركة تكنولوجيا تشليل البطاقات الذكية ش.م.م.   .2
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 eAswaaq Misrشركة تكنولوجيا تشليل األسواق اتلكترونية ش.م.م.  .3
 eNableشركة إي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م.  .4

لشركة تكنولوجيا تشليل المنشلت بالقيمة الدفترية إلى شركة إجراءات انقسام الشركة الرأسي    2020ديسمبر    20عادية التقسيم بتاريخ  الهذا وقد واعتمدت الجمعية العامة غير  
مالي ونقل باقي األصول بالكامل قاسمة إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية بحيث تحتفظ باألراضي والمباني والشركات التابعة واالستثمارات وبعض أرصدة المركز ال

بحيث تكون خلفا للشركة القائمة وتحل محلها حلول قانونيا في ملكية تلك األصول بما لها من  ( شلت المالية )إي فاينانسللشركة المنقسمة وهي شركة تكنولوجيا تشليل المن 
 وفيما يلي نبذق عن الشركات التابعة  %.99.99حقوق وما عليها من التزامات تكون الشركة القاسمة هي المالكة لخ

 : ثانيًا: نبذة عن الشركات التابعة
 ) اي فاينانس  (تكنولوجيا تشغيل المنش ت المالية شركة   ❖

أحد رواد    أحد الركائز األساسية لدعم وتطوير الشبكات المالية في مصر،إي فاينانس    -تعتبر شركة تكنولوجيا تشليل المنشلت المالية  وهي الشركة الناتجة عن االنقسام و 
القتصاد الرقمي المتنامي في مصر وداعم استراتيجي لمبادرات التحول الرقمي والشمول المالي المنبثقة عن  تطوير حلول البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، أكبر محرك ا

. حيث تضم مجموعة من الشبكات المالية المتطورة التي تقدم باقة من الحلول والخدمات المتكاملة لتسهيل  2030توجهات المجلس القومي للمدفوعات وكذلك رؤية مصر
ر مجموعة من  وأداء جميع أنواع المعامالت المالية رقمي ا. هذا وقد ساهم  “إي فاينانس” في إحداث نقلة نوعية خالل السنوات الماضية باستحداث وتوفيآليات استخدام  

تنسيق مع وزارة المالية والعديد من  المنتجات والخدمات الرقمية االبتكارية للهيئات الحكومية وشركات وملسسات القطاع الخاص وجموع المواطنين على حد سواء، وذلك بال
 الجهات الحكومية المختلفة والقطاع المصرفي وتوجهات البنك المركزي. 
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 ومن أهم ركائز نجاح الشركة إتمام الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي تحتوي على المحاور التالية: 
 ( TSAحساب الخزانة الموحد )  ▪

لحكومية،  المنصة الرئيسية الموحدة التي تضم جميع الحسابات المصرفية الحكومية، حيث يساعد على دعم وتعزيز االستخدام األمثل للموارد النقدية ا يمثل حساب الخزانة الموحد  
ة الموحد، وذلك من أجل ضمان التسويات  كما يوفر أداة  أكثر كفاءة  في إدارة المالية العامة للدولة. وقد تم اختيار "اي فاينانس" لتأسيس المنظومة البنكية لحساب الخزان 

 من وفرة السيولة النقدية. للمتحصالت الحكومية بشكل سليم وفي الوق  المحدد لها، واالدارة المثلى لألرصدة النقدية بهدف تقليل تكاليف االقتراض وتعظيم العوائد  

 ( GFMISنظام معلومات اإلدارة المالية الحكومية )  ▪
زنة العامة للدولة  ل وإدارة المنظومة االلكترونية لنظام معلومات اتدارة المالية الحكومية، بهدف إيجاد نظام مركزي تعداد وتفعيل ومرا بة تنفيذ الموا قام  الشركة بتصميم وتشلي 

وعات اتلكترونية من خالل نظام االلكتروني  بطريقة إلكترونية ولحظيه تضمن سالمة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وعدم التجاوز في الصرف من خالل ربطها مع نظام المدف 
 يربط بين جميع الهيئات والوحدات الحسابية الموازنية على المنظومة.  

 قنوات الدفع والتحصيل الحكومية:  ▪
إدارتها وفقا  للمعايير العالمية وطبقا  لمعايير  نجح  الشركة في بناء وتشليل شبكة القبول المتحصالت الحكومية، وهى منظومة متكاملة مشفرة وملمنة تقنيا  تم إنشاؤها وتشليلها و 

تقوم الشركة بتطوير شبكات  األمن القومي تتاحة التحصيل اتلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات اتلكترونية بالربط مع البنوك بالقطاع المصرفي المصري و 
مية الشاملة التي تتميز بسهولة استخدامها، وتلطي العديد من جوانب منظومة الدفع والتحصيل اتلكتروني  التحصيل اتلكتروني التابعة بهدف تقديم مجموعة من الحلول الرق 

مبادرات تكافل وكرامة،    في مصر بما تشمله من الجمارك، والضرائب، وخدمات الشباك الواحد، وخدمات تحصيل اشتراكات التأمينات االجتماعية، وصرف المعاشات، وكذلك 
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أجل دمج منصات  لخدمات األخرى. كما حرص  "اي فاينانس " على عقد الشراكات االستراتيجية مع أبرز الهيئات والشركات في كال القطاعين العام والخاص من  والعديد من ا 
 املة لعمالئها. المدفوعات الخاصة بهم داخل منظومة البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالشركة، وبما يساعدها على تقديم باقة خدماتها المتك 

 eCardsتكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ش.م.م.   ❖
لعمالئها باقة شاملة من الخدمات والحلول الذكية باتضافة تصدار وإدارة البطاقات الذكية لدعم مجال المدفوعات  لتوفر  "  ecards" شركة تكنولوجيا تشليل البطاقات الذكية  تم تأسيس  

 الرقمية في مصر 

لف الحلول الذكية التي تعظم  الهدف الرئيسي للشركة في تحقيق أقصى استفادة من مكانتها السو ية الرائدة في قطاع تكنولوجيا البطاقات الذكية بمصر من أجل توفير مخت يتمثل  
(. وقد نجح  الشركة  e-KYCات وحلول تعريف هوية العمالء ) الفائدة من الخدمات التي تقدمها لعمالئها، وذلك من خالل تبني أحدث ما وصل  إليه التكنولوجيا في إدارة البيان 

بر توظيف الطلب المرتفع على  في تعزيز مكانتها بالسوق المصري واالستفادة من مقومات النمو التي يحظى بها مصحوب ا بزيادة االعتماد على مجال المدفوعات الرقمية، ع 
ب المتزايد على المدفوعات الالتالمسية نتيجة اتجراءات االحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس  المعامالت غير النقدية وقد نجح  الشركة في تلبية الطل 

عم جهود الحكومة وملسسات  ا في د ( مستفيدة  من استثماراتها في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة والتوسع بقدراتها اتنتاجية. كما لعب  الشركة دور ا رئيسي  19  – )كوفيد  
نقدية بمختلف األسواق والقطاعات  القطاع الخاص في تطبيق مختلف التدابير االحترازية من خالل تزويدهم بحلول الدفع الالتالمسية والتمهيد لتطبيق حلول المدفوعات غير ال 

 الجديدة. 

 تطوير خدمات الدفع وتعزيز قدرات الشركة  
 والشبكة الوطنية "ميزة" فيما يلي: شركة ماستر كارد الدولية  و "من منظمة فيزا  3rd party processer TPP المشلل الخارجي " تمتلك الشركة تراخيص التشليل  
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 الذكية الالتالمسية.   وتشليل البطاقات إصدار وإدارة   ▪
 إدارة وتشليل نقاط البيع لقبول وتحصيل عمليات البطاقات البنكية.  ▪

التابعة لها كفالة تضامنية بمبلغ    eCards( لشركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية  ش.م.م   الشركة األم )إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية تم الموافقة على كفالة  
 جنيه لصالل بنك مصر.   151,500.000

 شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية  ❖
ية لخدمة األفراد مدعومة بأحدث منصة رقمية لخدمة المستهلكين وتعمل كأكبر مجمع للفواتير الالزمة  هي شركة التحصيل والمدفوعات الرقمو خالص  تم تأسيس شركة  

  للمواطن المصري "الكهرباء والمرافق، الجامعات والمدارس واتنترن  واالتصاالت وأكثر من ذلك " عن طريق وسيلة دفع مالئمة ومريحة

والوصول لكافة   نقديفع اتلكتروني تخدم وتدعم القطاع االستهالكي في مصر التأكد على التوصية نحو المجتمع الالكما تكمن رؤية خالص علي خلق تجربه فريدة للد
 بسيطة وسريعة. المواطنين اينما كانوا بهدف خالص تحقيق الشمول المالي والمجتمع اال نقدي عن طريق ابتكار حلول ذكية للدفع اتلكتروني والرقمي بطرق 

ا لخلق وتعظيم القيمة لكافة األطراف المعنية ودعم استراتيجية  نجح  "خالص" في االستفادة من الفرص الواعدة التي يطرحها مجال المدفوعات اتلكترونية في السوق المصري، سعي  
وهو نموذج التبادل التجاري من الشركات    B2B2Cالدولة الخاصة بتعزيز الشمول المالي. كما تعتزم خالص التوسع في باقة خدماتهم االبتكارية في سوق المدفوعات الرقمية لعمالء  

وني  ن خالل توفير الفواتير الحكومية المختلفة لكافة شركات التحصيل االلكترونية بسوق المدفوعات باتضافة إلى إتاحة قنوات الدفع اتلكتر إلى مقدمي الخدمة إلى المستهلك وذلك م 
 الجديدة بالشكل األمثل الذي يساهم في تنمية سوق المدفوعات الرقمية في مصر. 
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 eAswaaq Misrتكنولوجيا تشغيل األسواق اإللكترونية ش.م.م.   ❖
  تطوير منصات التجارة اتلكترونية لالستفادة من فرص النمو التي تطرحها مختلف القطاعات االقتصادية سريعة النمو في مصر. سعيا  لتطوير   تم تأسيس الشركة للعمل علي 

لكترونية وتسعى إلى التوسع بأعمالها تدريجي ا وتعزيز مكانتها  خطتها للتوسع في مجال التجارة اتلكترونية المتنامي في مصر، حيث تتخصص الشركة في إدارة وتشليل األسواق ات 
ر المنصات الرقمية االبتكارية التي تربط  السو ية لتصب  الشريك الوطني األمثل في مجال التجارة اتلكترونية. وتسعى الشركة إلى بناء سوق إلكترونية وطنية شاملة، من خالل توفي 

تكاملة  ونية، سعي ا للمساهمة في دعم وتعزيز استدامة نمو االقتصاد المصري. وعلى هذق الخلفية، تقوم شركة التجارة اتلكترونية بتوفير حزمة م كافة أطراف منظومة التجارة اتلكتر 
طاعات الزراعة والتجارة والصناعة  من خدمات تأسيس وإدارة وتشليل األسواق اتلكترونية المتخصصة وخدمات التمويل متناهي الصلر ومجموعة من الخدمات الشاملة التي تخدم ق 

 وكذلك قطاع السياحة 

 eNableإي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م.   ❖
والتمكين إحدى الشركات الرائدة في مجال   ( لخدمات التعهيد eNableبتزويد العمالء بأفضل الحلول المتكاملة في سوق العهيد لللير. ُتعد شركة ) لتقوم  شركة إي نابل تم تأسيس  

جانب مجموعة كبيرة من الحلول متعددة    خدمات التعهيد لللير، حيث تقدم الشركة منظومة متكاملة من حلول تكنولوجيا ومراكز االتصاالت بكال  من األسواق المحلية والدولية، إلى 
ا بناء  على تفهم الش omnichannelالقنوات )  ركة لمتطلبات عمالءها العاملين بمختلف الصناعات والقطاعات، وهو ما يمكنها من تقديم الخدمات الشاملة  ( والمصممة خصيص 

فريق العمل بتعزيز عالقات الشركة  والمناسبة لهم في أسرع وق . وترتكز نجاحات الشركة على فريق عملها المتميز الذي يضم نخبة من خبراء تكنولوجيا المعلومات، حيث يلتزم 
 عمالءها من خالل تقديم باقة من الخدمات اآلمنة التي تلبي احتياجاتهم. مع  
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من االطالا    للمزيد     https://www.efinance.com.egمتاحة علي موقع الشركة االلكتروني     PresentationInvestorهذا وكافة البيانات الخاصة بالشركة والت  
 برجاء زيارة الموقع. 

 :4/10/2021وفقًا لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في    باالصول العقارية المملوكة للشركة والشركات التابعةبيان   -28
 :كه االصول العقاريه االتي بيانهاتمتلك الشر 

 .الجيزة   -ابورواش  –طريق مصر االسكندريه الصحراوى   28ك   –  القريه الذكيه   82أ ب   3% من كامل االرض والعقار رقم   75 -1

 –طريق مصخخخخخخر االسخخخخخخكندريه الصخخخخخخحراوى   28ك   -بالقريه الذكيه   2209تمتلك شخخخخخخركة تكنولوجيا تشخخخخخخليل المنشخخخخخخأت الماليه )اى فاينانس( كامل ارض ومبنى رقم ب   -2
 .الجيزة   –ابورواش  

 يازة هادئة ومستقرة.وهذق الملكية ثابتة في حق الشركة وفي حوزتها ح

 :4/10/2021وفقًا لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في    الشركة والشركات التابعةبيان بأهم التراخيص الحاصلة عليها   -29
 :.ش.م.م  لإلستثمارات المالية والرقميةشركة إي فاينانس   أوال:  

 االنتهاء تاريخ  تاريخ اإلصدار  رقم الشهادة  الجهة المصدرة  نوا الرخصة 
 غير محدد  2021/ 2/ 3 146 قطاع الرقابة واتشراف من البنك المركزي المصري  رخصة البنك المركزي المصرى 

 2022/ 4/ 14 2021/ 4/ 15 19460 الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة شهادة استيراد للخامات ومستلزمات اتنتاج وقطع الغيار للمعدات الرأسمالية 
 2022/ 4/ 14 2021/ 4/ 15 19461 الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة تصدير لمنتجات الشركةشهادة  

 2023/ 9/ 23 2018/ 9/ 24 2018/ 45146 وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية  شهادة سجل صناعي 
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 االنتهاء تاريخ  تاريخ اإلصدار  رقم الشهادة  الجهة المصدرة  نوا الرخصة 
 2022/ 3/ 30 2021/ 4/ 1 009428 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  ترخيص مزاولة نشاط  

 ISO/IEC 27001:2013  CC 2101009 26 /5 /2021 25 /5 /2024شهادة تسجيل الشركة بنظام األيزو 
 2022/ 4/ 30 2021/ 4/ 1 2100293 شركة ماستر كارد الدولية  ترخيص ماستر كارد  

 2021/ 12/ 11 2019/ 9/ 11 بدون تر يم  شركة فيزا العالمية  ترخيص فيزا 
 Control Case 08252020SPXEFI 25 /8 /2021 24 /8 /2022كنترول كايس  PCI-DSSشهادة اعتماد 

 :الشركات التابعة ثانيا:
 .شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م -أ

 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  رقم الشهادة  الجهة المصدرة  نوا الرخصة 
 2022/ 3/ 30 2021/ 4/ 1 009426 تكنولوجيا المعلومات هيئة تنمية صناعة  ترخيص مزاولة نشاط  

 عدم مذكورة  2021/ 3/ 30 465 البنك المركزي المصري  (  PSPترخيص مقدم خدمات الدفع ) 

 eAswaaq Misrشركة تكنولوجيا تشغيل األسواق اإللكترونية ش.م.م.   -ب
 االنتهاء تاريخ  تاريخ اإلصدار  رقم الشهادة  الجهة المصدرة  نوا الرخصة 

 2022/ 3/ 30 2021/ 4/ 1 009455 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  ترخيص مزاولة نشاط  
  2020/ 7/ 9 2442 االتصاالت  و غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات  شهادق مزاوله نشاط  
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 eNableشركة إي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م.   -ج
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  الشهادة رقم  الجهة المصدرة  نوا الرخصة 

 2022/ 3/ 30 2021/ 4/ 1 009427 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  ترخيص مزاولة نشاط  

 eCards  ش.م.م.  شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية -د
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  رقم الشهادة  الجهة المصدرة  نوا الرخصة 

 2026/ 5/ 8 2021/ 8/ 8 70006480 الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والورادات  سجل المستوردين بطاقة قيد في 
 2025/ 1/ 18 2021/ 87/ 15 70006480 الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والورادات  بطاقة قيد في سجل المصدرين 

 2022/ 4/ 17 2021/ 4/ 18 009458 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  ترخيص مزاولة نشاط  
 Control Case CAIEC 09142020 --14 /9 /2020 13 /9 /2021كنترول كايس  PCI-DSSشهادة اعتماد 

 2022/ 4/ 30 2021/ 4/ 1 2100293 شركة ماستر كارد الدولية  شهادة اعتماد ماستر كارد 
 ISO/IEC 27001:2013  CC 2101010 26 /5 /2021 25 /5 /2024شهادة تسجيل الشركة بنظام األيزو 

 2021/ 4/ 26 2021/ 3/ 21 بدون رقم  شركة فيزا العالمية  ترخيص فيزا كارد 

 تكنولوجيا تشغيل المنش ت المالية ي إي فاينانسي   -ه
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  رقم الشهادة  الجهة المصدرة  نوا الرخصة 

 2022/ 3/ 30 2021/ 4/ 1 009428 المعلومات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا  ترخيص مزاولة نشاط  
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ويتعهد رئيس مجلس إدارة الشتركة بتجديد أيا من هذه التراخيص في   وتقر الشتركة بانها قد حصتلت على التراخيص الالزمه لمباشترة اعمالها وفقا للقوانين المعمول بها،
 التوقيتات المحدده قانونا وبما يساعد على استمرار نشاط الشركه.

 :افصاح هام
والشخخخركات التابعة بخالف تلك التراخيص السخخخابق  فإنه ال توجد تراخيص أخرى صخخخادرة للشخخخركة    24/8/2021الصخخخادرة من المسخخختشخخخار القانوني للشخخخركة بتاريخ    وفقا  للشخخخهادة 

 ت بخالف التراخيص السالف ذكرها.بيانها، وأن الشركة والشركات التابعة ال تمارس أنشطة تستوجب الحصول على أية تراخيص أو موافقا

 :4/10/2021السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في  العالمات التجارية للشركة وشركاتها التابعة وفقا لكتاب   -30
وفقا  ألحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية    بها وبخدماتهاالتي تسختوجب تسخجيل ملكية العالمات التجارية الخاصخة  وشخركاتها التابعة  نظرا  لطبيعة عمل الشخركة  -1

 ، فإن الشركة تقوم بتسجيل معظم العالمات التجارية التي تستخدمها كاسم تجاري.2002لسنة   82رقم  
 لحماية القانونية للعالمات التجارية هي عشرة سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل.مدة ا -2
 (eFawateer( و)Khales( و)خالص  eFinanceتم تسجيل العالمات التجارية ) -3
   عالمة تجارية وقد تم تقديم طلبات تسجيل بشأن تلك العالمات. 7  تقوم الشركة حاليا  بتسجيل -4
 

  وفقًا لشتتتهادة المستتتتشتتتار القانوني  24/8/2021  حتى  والمخصتتتصتتتات المالية لها  طرفًا فيهاوشتتتركاتها التابعة  بيان بمومف القضتتتايا الهامة التي تكون الشتتتركة   -31
 :4/10/2021في  السيد رئيس مجلس إدارة الشركة  وكتاب   2021أغسطس   24المؤرخة في  للشركة والمدير المالي لها  
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فاينانس لالستثمارات المالية   إي فأنه ال يوجد أي قضايا مقامة من أو ضد شركة  24/8/2021بتاريخ  وشركاتها التابعة  الصادرة من المستشار القانوني للشركة    للشهادةوفقا   
فاينانس" التابعة وال يوجد أدنى   "إي المنشلت المالية  ش.م.م، وال يوجد سوى قضيتي ُعمال تنخفض  يمتهما عن مائتي ألف جنيه وُمحالتين لشركة تكنولوجيا تشليل والرقمية

  من الشركة.نسبة من صدور حكم ضد الشركة في القضيتين كما وأن القضيتين تم تلطيتهما من شركات أخرى تلتزم بسداد أي التزامات مالية ُيحكم بها بدال  

 :4/10/2021  فيالسيد رئيس مجلس إدارة الشركة  وفقًا لكتاب  وشركاتها التابعة  موقعة على الشركة  البيان الجزاءات اإلدارية   -32
 .هتاريخ  ىحتإدارة تلك الشركات  لس  امجو أشركاتها التابعة  و ى الشركة خال توجد اية جزاءات موقعة عل

 من النظام األساسي للشركة. 55طريقة توزيع األرباح وفقا للمادة رقم   -33
 الصافية سنويا بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي:توزع أرباح الشركة 

من رأس مال الشخخخخخخخخخخخخركة المصخخخخخخخخخخخخدر    %50  من األرباح لتكوين االحتياطي القانوني ويقف هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي قدرا يوازى %  5اقتطاع مبلغ يوازى   -1
 ومتى نقص االحتياطي تعين العودة الى االقتطاع.

% من تلك األرباح على العاملين بالشخخخخركة طبقا للقواعد التى يضخخخخعها مجلس إدارة الشخخخخركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما ال يجاوز مجموع 10 ال تقل عن  توزيع نسخخخخبة -2
 األجور السنوية للعاملين.

 على المساهمين فى رأسمال الشركة تحسب على أساس  المدفوع من  يمة أسهمهم.  %5صة أولى من األرباح قدرها  توزيع ح -3
 % من باقى األرباح الصافية .10إذا كان فى الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها فى األرباح بشرط أال تزيد عن -4
 من الباقي لمكافأة مجلس اتدارة.  %10سداد نسبة   -5
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أو يكون به احتياطي    الباقى من اترباح بعد ذلك على المسخخاهمين كحصخخة إضخخافية فى األرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس اتدارة الى السخخنة المالية المقبلةويوزع   -6
 غير عادى أو مال الستهالك غير عادى.

 مالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير من مراقب الحسابات.وللجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض األرباح التى تكشف عنها القوائم ال -7

  / الستتادة   كٍل من  تاببيان القروض والتستتهيالت االئتمانية وعقود فتل االعتمادات المالية في حستتاب جاري مدين الممنوحة للشتتركة وشتتركتها التابعة حتى وفقًا لك -34
 :25/8/2021  فيمراقب حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة  تقرير  و رئيس مجلس إدارة الشركة  

   :..م.مشالمالية والرقمية    لإلستثماراتإي فاينانس   شركة أوال:  
 .ومدة التسهيل غير محددة   التسهيالت التالي بيانهاتلك  ال تستخدم أي من بعض التسهيالت االئتمانية والشركة الشركة  تم من   
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 البنك م
 الحدود االئتمانية المتاحة بالجنية المصري والغرض منها 

 إجمالي الحدود االئتمانية لدى البنك 
 الغرض  حد ائتماني 

 بنك مصر 1
 إصدار خطابات ضمان محلية 100.000.000

 إصدار اعتمادات مستندية استيراد 50.000.000 230.000.000
 حد جاري مدين 80.000.000

 50.000.000 حد جاري مدين 50.000.000 بنك قطر الوطني األهلي 2

 حد جاري مدين 75.000.000 البنك األهلي المصري  3
150.000.000 

 إصدار خطابات ضمان محلية 75.000.000
 100.000.000 حد جاري مدين 100.000.000 البنك المصري لتنمية الصادرات 4
 150.000.000 حد جاري مدين 150.000.000 البنك األهلي المتحد 5

 البنك العربي االفريقي 6
 اصدار اعتمادات مستندية استيراد 75.000.000

 اصدار خطابات ضمان محلية 75.000.000 150.500.000
 اصدار بطاقات ائتمان بضمان ودائع 500.000

 150.500.000 حد جاري مدين 150.500.000 التجاري الدوليالبنك   7

   الشركات التابعة: ثانيا:
 :  eCards  ش.م.م.  تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية شركة - 1

 .ومدة التسهيل غير محددة   تم من  الشركة بعض التسهيالت االئتمانية والشركة ال تستخدم أي من تلك التسهيالت التالي بيانها
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 البنك م
 الحدود االئتمانية المتاحة بالجنية المصري والغرض منها 

 إجمالي الحدود االئتمانية لدى البنك 
 الغرض  حد ائتماني 

 بنك قطر الوطني األهلي  1

 حد جاري مدين 50.000.000

151,500,000 
 اصدار خطابات ضمان 20,000,000

81,500,000 
حد تسخخخخخهيالت مخصخخخخخص لمشخخخخخروع السخخخخخكه الحديد بلرض تمويل  

 المشتريات المحلية واتعتمادات المستنديه

الستتادة/ رئيس مجلس    كٍل من  وفقًا لكتابوأستتهم الشتتركة وشتتركاتها التابعة    والشتتركات التابعة  على أصتتول الشتتركةالمترتبة  بيان بالرهونات والضتتمانات الحالية    -35
 :25/8/2021حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة في    مراقبتقرير  و إدارة الشركة  
 .و شركاتها التابعةأ الشركة  ىال توجد أي رهون عل

 :4/10/2021  فيالسيد رئيس مجلس إدارة الشركة  التأمين على أصول الشركة وفقًا لكتاب   -36
 المومف من التجديد  )جم(  ميمة التأمين نهاية الوثيقة  بداية الوثيقة رقم الوثيفة  شركة التأمين نوا الوثيقة 
  77772مجددة بموجب ملحق تجديد رقم  322480000 2022/ 1/ 1ومجددة حتى  2020/ 1/ 1 2021/ 1/ 1  5634149260 شركة مصر للتأمين  حريق وأخطار إضافية 

 66786مجددة بموجب ملحق تجديد رقم  70000000 2022/ 1/ 19وأخر تجديد حتى  2020/ 1/ 19 2019/ 1/ 19 5634152051 للتأمين شركة مصر  حريق وأخطار إضافية والسطو 

 80594مجددة بموجب ملحق تجديد رقم  62500000 2022/ 8/ 21 2021/ 8/ 21 5634153433 شركة مصر للتأمين  حريق وأخطار إضافية والسطو 
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 المومف من التجديد  )جم(  ميمة التأمين نهاية الوثيقة  بداية الوثيقة رقم الوثيفة  شركة التأمين نوا الوثيقة 
 2021/ 8/ 3مجددة بموجب وثيقة ملرخة 62500000 2022/ 8/ 21 2021/ 8/ 21 153427 للتأمين شركة مصر  أخطار العنف السياسي 

 150456مجددة بموجب ملحق تجديد رقم  880000 2021/ 10/ 23 2020/ 10/ 23 380839 شركة مصر للتأمين  سيارات تكميلي خصوصي 

 150455مجددة بموجب ملحق تجديد رقم  980000 2021/ 10/ 31 2020/ 10/ 31 361496 شركة مصر للتأمين  سيارات تكميلي خصوصي 

 365298 مجددة بموجب ملحق تجديد رقم  5000000  2022/ 9/ 6والمجددة حتى  2021/ 9/ 6 2018/ 4/ 27 360731 شركة مصر للتأمين  مسئولية مهنية 

وأنها منتظمة في سخداد األقسخاط التأمينية في مواعيدها المحددة ولم يحدث أي تأخير في لصخالحها  وتقر الشخركة بأنها قام  بعمل التلطية التأمينية على كافة أصخول الشخركة 
 محددة.سداد هذق األقساط بما قد يترتب عليه إللاء أي من هذق الوثائق، وأنه يتم تجديد هذق الوثائق في المواعيد ال

 .4/10/2021رئيس مجلس إدارة الشركة في    والسيد 4/10/2021المستشار القانوني للشركة في    وفقًا لكتاب  عقود المعاوضة -37
صدرت موافقة الجمعية العامة   موضوا العقد  قدره  تاريخه  نوا العقد  #

 العادية عليه بتاريخ 
  وشركة تكنولوجيا تشليل المنشلت المالية إي فاينانس )ملجر(  عقد ايجار بين الشركة  جم شهري  862,750 2021/ 1/ 3 عقد ايجار  1

 )مستاجر(
 2021سبتمبر  15

 2021سبتمبر  15 )مستاجر(  وشركة تكنولوجيا تشليل البطاقات الذكية )ملجر(  عقد ايجار بين الشركة   جم ربع سنوي  127,500 2021/ 2/ 2 عقد ايجار  2
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 :4/10/2021في  بيان بمساهمات الشركة في الشركات األخرى سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة المصرية وفقًا لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة   -38
راس المال   البيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 

 )جم(المصدر 
المومف من القيد   كة عدد األسهم المملو  النسبة المملوكة  عدد األسهم الموزا عليها 

 بالبورصة 
 غير مقيدة  599,957,537 %99.9999 600.000.000 600.000.000 شركة تكنولوجيا تشليل المنشلت المالية "إي فاينانس" ش.م.م.

 غير مقيدة  eNable  100,000,000 100,000,000 99.98 % 99.980,000شركة إي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م. 
 غير مقيدة  eCards 150.000.000 150.000.000 89% 133.500,000شركة تكنولوجيا تشليل البطاقات الذكية ش.م.م. 

 غير مقيدة  70.000,000 %70 100,000,000 100.000.000 شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م.
 غير مقيدة   eAswaaq Misr 45.000.000 45.000.000 61%  27.450,000شركة تكنولوجيا تشليل األسواق اتلكترونية ش.م.م. 

 غير مقيدة  eTax 400.000.000 4.000.000 34.999% 1,399.999شركة تكنولوجيا تشليل الحلول الضريبية ش.م.م. 
 غير مقيدة  eServe 176.470.000 1.764.700 10.2 % 180,000  شركة مصر للخدمات الحكومية ش.م.م. 

 غير مقيدة  20.000 %10 200.000 20.000.000 شركة دلتا مصر للمدفوعات ش.م.م.
 غير مقيدة  MTS 336.000.000 336.000 9.9999% 33.599الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة اتلكترونية ش.م.م. 

 غير مقيدة  1,000 %10 10,000 1.000.000 اسيز )ش.م.م.( –الشركة العالمية لالستشارات ونظم المعلومات 
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من الشتتتركات والكيانات األخرى التي تعد في نطاق المجموعة المرتبطة مع الشتتتركة مع إيضتتتاح نوا االرتباط ستتتواء ملكيات مشتتتتركة أو إدارة    نبذة عن نشتتتاط أياً  -39
 :4/10/2021  فيالسيد رئيس مجلس إدارة الشركة  لكتاب    مشتركة أو متداخلة وفقاً 

 غرض الشركة  االرتباط  طبيعة القانون الخاضعة له  اسم الشركة المرتبطة 
لسخخخخخخخخخخخخخخنخة   119قخانون رقم   بنك االستثمار القومي

1980 
 بنك  مساهم في الشركة 

قانون البنك المركزي رقم  البنك األهلي المصري ش.م.م. 
 2020لسنة   194

 بنك  مساهم في الشركة 

قانون البنك المركزي رقم  بنك مصر ش.م.م. 
 2020لسنة   194

 بنك  مساهم في الشركة 

بنوك مصخخخخر للتقدم التكنولوجي  شخخخخركة  
 ش.م.م. 

لسنة   230قانون 
1989 

القيام بكافة أعمال المحول القومي ألوامر الدفع وأعمال المقاصة اتلكترونية وتصميم أنظمة شبكات الحاسب اآللي ونظم    -1 مساهم في الشركة 
ال المواصفات  بالمدفوعات اتلكترونية وإعداد  الخاصة  البرامج  دون تحديد:المعلومات وكافة  لها. ويشمل ذلك  تقديم    -قياسية 

تصميم البنية األساسية للتحويالت اآللية للنقد    –مشلل لنظم الدفع ومقدم لخدمات الدفع    –منتجات وخدمات الدفع اتلكتروني  
يل وإدارة شبكات  تشل –تشليل وإدارة شبكات أدوات الدفع بأنواعها المختلفة )البطاقات بأنواعها ومحافظ الهاتف المحمول...(    –

السريعة   االستجابة  ورموز  اتلكترونية  الدفع  ومواقع  اآللية  والصارفات  اتلكترونية  البيع  )نقاط  المختلفة  بأنواعها  الدفع  قبول 
تقديم منتجات وخدمات عرض    –تشليل وإدارة التحويالت اتلكترونية بين البنوك العاملة في مصر والبنوك اتقليمية    –للدفع...(  

خدمات الربط بين األنظمة المصرفية والتدريب والتطوير لمنتجات نظم المدفوعات المتخصصة.    –اتير وتحصيلها الكترونيا   الفو 
أعمال التوصيف والتصميم    -3أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.    -2

ي ذلك تقديم كافة خدمات الطرف الثالث الخاصة بنظم الدفع اتلكترونية والعمليات المصرفية  لشبكات نقل وتداول البيانات بما ف
تشليل بطاقات الخصم واالئتمان والمسبقة الدفع الخاصة بالبنوك والملسسات المالية المرخص لها بالخدمة    - الخاصة باآلتي: 

ة واالنترن  وأكواد االستجابة السريعة الخاصة بالبنوك والملسسات  إدارة وتشليل شبكات الصارفات اآللية ونقاط البيع اتلكتروني  –
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 غرض الشركة  االرتباط  طبيعة القانون الخاضعة له  اسم الشركة المرتبطة 
إعداد وتصمي منظم الدفع اتلكترونية المختلفة وأنظمة    –الربط بالشبكات الدولية    –المالية والشركات المرخص لها بالنشاط  

المصرفية   بالعمليات  الخاصة  وبرامجها  المعلومات  ونظم  اآللي  الحاسب  بين   –شبكات  والتدريب    الربط  المصرفية  األنظمة 
أية أعمال تخص المحول القومي أو األعمال الخاصة بنظم الدفع والتحويالت ونقاط البيع    -4والتطوير لمنتجات متخصصة.  

االستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في الشركات التي تعمل في مجال    -5اتلكترونية وما يستجد في تكنولوجيا نظم الدفع.  
والئحته التنفيذية والقانون    1992لسنة    95ت والشركات ذات الصلة بنشاط الشركة، وذلك كله بمراعاة أحكام القانون رقم  المدفوعا
كافة األعمال الخاصة بالمدفوعات والمتحصالت الحكومية والمرتبات    -6.  2020لسنة    194والقانون رقم    2020لسنة    18رقم  

وير وتقديم خدمات للمدفوعات اتلكترونية: تصميم وتطوير وإدارة أنظمة الدفع عن  تط  -7والمعاشات الحكومية ونقاط البيع.  
طريق الهاتف المحمول أو عن طريق االنترن  أو أى طريقة أخرى والربط مع األنظمة المصرفية والتدريب والتطوير الستخدام  

تقديم خدمات ومنتجات وبرامج آلية    -8ت السارية.  الشبكات والمنتجات المتخصصة. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائ  والقرارا
التوصيف والتحليل والتصميم   المتخصصة وأعمال  المدفوعات  نظم  ومنتجات  إلكترونيا   الفواتير وتحصيلها  وإلكترونية وعرض 

ت بما في ذلك  للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها وأعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانا
تقديم كافة خدمات الطرف الثالث الخاصة بنظم الدفع اتلكترونية والعمليات المصرفية الخاصة باآلتي: تشليل بطاقات الخصم  
وأكواد   البيع  ونقاط  اآللية  الصارفات  ماكينات  وتجهيز  وتركيب  وتشليل  والحكومة  بالبنوك  الخاصة  الدفع  والمسبقة  واالئتمان 

إنشاء وتشليل منظومة المحول القومي لبطاقات الدفع ذات العالقة    -9وقبول الدفع من شبكة االنترن .    االستجابة السريعة
القيام بالتسويات البين بنكية الناتجة من والشركات والملسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع    -10التجارية الوطنية )ميزة(.  

 - 12تقديم خدمات إتاحة بيانات تحليلية لدعم اتخاذ القرار.    -11كترونية.  على كافة أنواع الحسابات والبطاقات والمحافظ اتل
الربط مع شبكات وشركات دولية وتحويل األموال والتعامل علي كافة أنواع الحسابات البنكية والبطاقات ومحافظ الهاتف المحمول.  

است  السارية، وبشرط  والقرارات  واللوائ   القوانين  بأحكام  اتخالل  دون  لممارسة هذق األنشطة.  وذلك  الالزمة  التراخيص  صدار 
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوق مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال  شبيهة بأعمالها أو  
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بها وذلك    التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها

 طبقا  ألحكام القانون.  

الشخخخخخخخخخخخخخركة المصخخخخخخخخخخخخخرية للمشخخخخخخخخخخخخخروعات  
 ش.م.م. )اسيب(  االستثمارية  

االشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية وفي زيادة رؤوس أموالها في مصر أو في الخارج في المجاالت المسموحة   مساهم في الشركة  1992لسنة   95قانون 
المادة  بها قانونا  ترويج   القانون وبمراعاة حكم  من الئحته التنفيذية    137وتلطية االكتتابات في األوراق المالية طبقا  ألحكام 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوق مع الشركات أو الهيئات التي تزاول أعماال  شبيهة بأعمالها  
مصر أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  ألحكام القانون والئحته  أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في  

 التنفيذية.
شخخخخخخخخركة تكنولوجيا تشخخخخخخخخليل المنشخخخخخخخخلت  

 المالية "إي فاينانس" ش.م.م. 
قانون االستثمار رقم  

 2017لسنة  72
شركة تساهم  
 الشركة بها 

 :  2017لسنة  72أنشطة من خارج ق 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اتلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة   -أ

 التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.
 تصميم وإنتاج البرامج:   -ب

 للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  -أ
والتدريب   -ب وتشليلها  اتلكترونية  المعلومات  ونظم  البيانات  قواعد  وإنشاء  والتطبيقات  البرامج  وإنتاج  أعمال تصميم 

 عليها.
 إنتاج المحتوى اتلكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات. -ت
 بالوسائل اتلكترونية.إدخال البيانات على الحاسبات و  -ث

 تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اآللية: -ج
 أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. -1
 إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشليلها والتدريب عليها. -2
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 تصميم وإقامة البنية األساسية للمعلومات:   -د

 بيانات.أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول ال ▪
 االتصاالت وخدمات االنترنت.  -ه
إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من  -و

 الجهات المعنية وفقا  للقوانين المعمول بها ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
 راكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  إنشاء وإدارة مراكز التدريب تعداد الباحثين وم -ز
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. -ح
تجارة الجملة والتجزئة لمعدات ونظم االتصاالت السلكية والالسلكية واألنظمة المتكاملة للشبكات، الحاسب اآللي، ماكينات   -ط

أنشطة من خارج ق   –ع واألجهزة والمعدات واستيرادها بكافة أنواعها وقطع غيارها ومستلزماتها  الصرف اآللي، نقاط البي 
تقديم خدمات التشليل المتخصصة ألنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشمل هذق الخدمات  -: 2017لسنة  72

 ما يلي:  
 اآللي.إدارة وتشليل وصيانة كافة األجهزة ومعدات وشبكات الحاسب  -أ
 إنتاج وإصدار وطباعة وتلليف وإدارة وتشليل نظام للبطاقات الذكية. -ب
إدارة وتشليل التطبيقات الخاصة بتقديم الخدمات البنكية من خالل الهاتف ومن خالل شبكة االنترن  وخدمات   -ج

 الدفع اتلكتروني وتداول الوثائق الملمنة الكترونيا .
إقامة وإدارة وتشليل أنظمة وإدارة مراكز خدمة العمالء من خالل الهاتف وتنفيذ وإدارة وتشليل الشبكات والحاسبات   -د

للبنوك   الداخلية  واألنظمة  البطاقات    –المركزية  ونظام  اآللي  الحاسب  وصيانة  وإدارة  تشليل  على  التدريب 
خدمة   ومراكز  البنكية،  الخدمات  بتقديم  الخاصة  الدفع  والتطبيقات  بخدمات  الخاصة  والتطبيقات  العمالء 

استيراد معدات ونظم االتصاالت السلكية والالسلكية واألنظمة المتكاملة للشبكات، الحاسب اآللي،    –اتلكتروني.  
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ماكينات الصراف اآللي، نقاط البيع واألجهزة والمعدات واستيرادها بكافة أنواعها وقطع غيارها ومستلزماتها تلتزم  

في شأن سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في   1982لسنة   121بأحكام القانون رقم الشركة  
مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل  

ي مستقل لألنشطة الواردة  بأحكام القوانين المنظمة لهذا اللرض مع االلتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مال
التراخيص   استصدار  وبشرط  السارية  والقرارات  واللوائ   القوانين  بأحكام  اتخالل  دون  وذلك  االستثمار  بقانون 
الالزمة لممارسة هذق األنشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوق مع الشركات وغيرها التي تزاول  

عاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج  أعماال  شبيهة بأعمالها أو التي قد ت
 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  ألحكام القانون.

شخخخخخخخخخخخخخخركخخخة إي نخخخابخخخل لخخخخدمخخخات التعهيخخخد  
 eNableش.م.م.  

قانون االستثمار رقم  
 2017لسنة  72

شركة تساهم  
 الشركة بها 

: صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية  2017لسنة  72أنشطة داخل قانون االستثمار رقم 
وتصميم وتطوير االلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي. أعمال التوصيف والتحليل  

يانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات  والتصميم للبرمجيات وقواعد الب
إنتاج المحتوى اتلكتروني بصورق المختلفة من صوت وصورة وبيانات.    – ونظم المعلومات اتلكترونية وتشليلها والتدريب عليها  
ة. أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اتلكتروني

تنفيذ وإدارة شبكات نقل    –النظم المدمجة وتشليلها والتدريب عليها. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  
وير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءة  المشروعات التي تستثمر في تط  -االتصاالت وخدمات االنترن     –وتداول البيانات  

االختراع والنماذج والرسوم الصناعية. إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول  
السلكية والالسلكية و  وتشليل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت  إقامة وإدارة  المعنية.  الجهات  األقمار  على ترخيص من 

الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وال يشمل ذلك اتذاعة والتليفزيون. مشروعات البحث والتطوير العلمي  
من أجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار  
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الح واتنتاج  الدفاع  رقم  وزير  تكنولوجيا  2003لسنة    64ربي  نقل  ومراكز  الباحثين  تعداد  التدريب  مراكز  وإدارة  إنشاء   .)

المعلومات. إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. حاضنات  
ويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى  األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. واألنشطة المتعلقة بتح

: إقامة وتشليل  2017لسنة    72رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني. أنشطة خارج قانون االستثمار رقم  
طة الواردة بقانون االستثمار  وإدارة مراكز االتصاالت )الكول سنتر(. تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنش

وذلك دون اتخالل بأحكام القانين واللوائ  والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذق األنشطة. ويجوز  
حقيق  للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوق مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على ت
 غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  ألحكام القانون.  

شخخخخخخخخخخخركة تكنولوجيا تشخخخخخخخخخخخليل البطاقات  
   eCardsالذكية ش.م.م.  

رقم   الشركات  قانون 
 1981لسنة  159

شركة تساهم  
 الشركة بها 

وصيانة وتوريد البطاقات الذكية والشرائ  الذكية والبرامج اتلكترونية للتعرف على األفراد إعداد وتصميم وإصدار وتشليل   -أ
 .وبرامج إصدار الوثائق والمستندات اتلكترونية

أعمال التوصيف والتصميم وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات والمعلومات الخاصة بالبطاقات الذكية بالوسائل اتلكترونية   -ب
 .المختلفة

 .توريد المستلزمات واألجهزة والبرامج اتلكترونية الخاصة بمنشلت المدن الذكية -ج
 .إعداد وتصميم وتشليل وصيانة أنظمة التعرف اتلكترونية على األفراد ودمجها في البطاقات الذكية الملمنة -د
م -ه عدا  )فيما  التكنولوجية  والحلول  الذكية  البطاقات  مجال  في  االستشارات  وكذا  تقديم  المالية  األوراق  بأسواق  يتعلق  ا 

االستشارات  وكذا  واالستحواذ  المال  رأس  زيادة  بمناسبة  بالتقييم  المتعلقة  والدراسات  واالستشارات  القانونية  االستشارات 
( من 27المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة ) 

 .نون سوق رأس المال والئحته التنفيذية قا
 .إعداد الدورات التدريبية في مجال تشليل وإدارة وصيانة ُنظم البطاقات الذكية وتطبيقات الخدمات البنكية -و
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الُملصقات الرادارية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ذات الشرائ  الذكية. مع مراعاة قرار وزير الدفاع  -ز إعداد وتصميم 

 2003لسنة   64بي رقم واتنتاج الحر 
في شأن سجل المستوردين   1982لسنة    120االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم   -ح

وتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وال ُينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص 
 .الجهات المختصة وبما ال ُيخل بأحكام القوانين الُمنظمة لهذا اللرضالالزمة لمزاولة غرضها من 

 .إقامة وتشليل مصنع لتصنيع وطباعة تلليف البطاقات الذكية والشرائ  الذكية وأجهزة بصمات التعرف على األفراد -ط
  .الليرتصنيع وطباعة وتلليف البطاقات الذكية والشرائ  الذكية وأجهزة بصمات التعرف على األفراد لدى  - ي 

شخخخخخخخخخخخخخخركخة خخالص لخخدمخات المخدفوعخات  
 الرقمية ش.م.م. 

رقم   الشركات  قانون 
 1981لسنة  159

شركة تساهم  
 الشركة بها 

 تقديم خدمات التشليل المتخصصة ألنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمدفوعات الرقمية. -ك
 الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية.إدارة وتشليل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اآللي   -ل
الدفع والتحصيل اتلكتروني وتداول  -م اتنترن  والهادف وتقديم خدمات  البنكية من خالل  الخدمات  ُنظم تشليل  وضع 

 الوثائق الملمنة إلكتروني ا.
 ها.أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواع -ن
 عليها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات وُنظم المعلومات اتلكترونية وتشليلها والتدريب -س
 إنتاج المحتوي اتلكتروني بصورق المختلفة من صوت وصورة وبيانات. -ع
 إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اتلكترونية. - ف
 كات نقل وتداول البيانات.أعمال التوصيف والتصميم لشب -ص
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب تعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات والتدريب عليها. -ق
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. -ر
 اتلكترونية.  تصميم وتشليل وصيانة ُنظم المدفوعات وُنظم الُمتحصالت -ش
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 غرض الشركة  االرتباط  طبيعة القانون الخاضعة له  اسم الشركة المرتبطة 
تجارة معدات االتصاالت السلكية والالسلكية بكافة أنواعها وقطع غيارها ومستلزماتها والحاسبات اآللية وقطع غيارها  -ت

 ومستلزماتها وتوريد األنظمة المتكاملة للشبكات.
 اتها.أعمال مقاوالت شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية بكافة أنواعها وتوريد قطع غيارها ومستلزم -ث
 إنشاء وإدارة وتشليل منافذ للشركة لتقديم الخدمات. -خ
)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات   -ذ لتشليل وإدارة وصيانة الحاسب ونظام البطاقات  تقديم كافة االستشارات 

األوراق المالية ألنشطة  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن  
 التنفيذية(. من قانون سوق رأس المال والئحته   27 الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

إقامة وتشليل مركز تعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوق مع الشركات   -ض
 أعماال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.  وغيرها التي تزاول 

شخخخخخخخخخركة تكنولوجيا تشخخخخخخخخخليل األسخخخخخخخخخواق  
ش.م.م.    eAswaaqاتلخكختخرونخيخخخخخخخة 

Misr 

قانون الشركات رقم  
 1981لسنة  159

شركة تساهم  
 الشركة بها 

 إنشاء وتطوير وتشليل األسواق اتلكترونية. -ظ
 وتطوير وتشليل وإدارة وصيانة وتسويق منصات وتطبيقات التجارة اتلكترونية.إنشاء وتصميم  -غ
 التسويق اتلكتروني عبر االنترن . -أأ
 التجارية اتلكترونية عبر االنترن . - بب
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اتلكترونية وتشليلها والتدريب عليها   -جج

 بالمجاالت الزراعية والصناعية والتكنولوجية والتصديرية. الخاصة
إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  -دد

 المعنية.
 االتصاالت وخدمات االنترن . -هه
 تقديم خدمات الدفع اتلكتروني. -وو
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 غرض الشركة  االرتباط  طبيعة القانون الخاضعة له  اسم الشركة المرتبطة 
 الدعاية واتعالن. - زز
التراخيص إقامة وتنظيم   -حح العامة والندوات بشرط استصدار  السياحية( والملتمرات والحفالت  المعارض  المعارض )عدا 

 الالزمة لكل معرض على حدق.
 القيام بأعمال تصميم الجرافيك. - طط
متناهي  - ي ي  التمويل  مشروعات  مجال  في  العاملة  للقطاعات  الفني  الدعم  وخدمات  والتكنولوجية  الفنية  االستشارات  تقديم 

 الصلر.
 الوساطة في إنهاء اتجراءات اتدارية الخاصة بالخدمات اتلكترونية أمام الجهات اللير حكومية. -كك
 تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن البحري والجوي للبضائع والتفريغ والنقل البحري. -لل
 إدارة وتشليل مراكز االتصاالت )الكول سنتر(. -مم
 تحصيل الفواتير الكترونيا . - نن
 وتشليل وإدارة المخازن والمستودعات. إقامة - سس
 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية. -عع
 وضع نظام تشليل الخدمات البنكية من خالل االنترن  والهاتف المحمول. - فف
 تداول الوثائق الملمنة الكترونيا . - صص
 بكات والحاسبات المركزية.إدارة وصيانة وتشليل أجهزة معدات وشبكات الحاسب اآللي واألنظمة الداخلية للبنوك والش  - قق
القانون رقم   - رر الشركة بأحكام  المعلومات واالتصاالت تلتزم   120تقديم خدمات التشليل المتخصصة ألنظمة تكنولوجيا 

في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس    1982لسنة    121والقانون رقم    1982لسنة  
غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما الشركة أي حق في مزاولة  

ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا اللرض يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوق مع 
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 غرض الشركة  االرتباط  طبيعة القانون الخاضعة له  اسم الشركة المرتبطة 
يق غرضها في مصر أو في الخارج،  الشركات وغيرها التي تزاول أعماال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحق

كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  ألحكام القانون والئحته التنفيذية، مع  
 مراعاة أحكام القوانين واللوائ  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  

شخخخخخخخخخخخخخخركخخة تكنولوجيخخا تشخخخخخخخخخخخخخخليخخل الحلول  
 eTaxالضريبية ش.م.م.  

رقم   الشركات  قانون 
 1981لسنة  159

شركة تساهم  
 الشركة بها 

معاونة وزارة المالية في األغراض التالية بعد اتباع الطرق المقررة قانونا  للتعاقد: تقديم خدمات إدارة وتشليل وتطوير المنظومة  
(، واتيصال اتلكتروني  e-invoice service providerظومة مقدم الخدمة للفاتورة اتلكترونية ) اتلكترونية الضريبية ومنها: من

 (e-receipt service provider )-   ( البوابة الموحدة لمصلحة الضرائبeTax portal  )–    تقديم خدمات الدعم الفني الميداني
والحلول   االستشارات  خدمات  وتقديم  عاليه،  المذكورة  الخدمات  للمشروعات  وتقديم  المصرية،  الضرائب  لمصلحة  التكنولوجية 

والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية وذلك بما ال يتعارض مع أغراض الوزارة المذكورة وذلك دون اتخالل بأحكام  
وز للشركة أن تشترك بأي  القوانين واللوائ  والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذق األنشطة، ويج 

وجه من الوجوق مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو  
 في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون.

شخخخخخخخخخخركة مصخخخخخخخخخخر للخدمات التكنولوجيا  
 eServeكومية ش.م.م.  الح

قانون الشركات رقم  
 1981لسنة  159

شركة تساهم  
 الشركة بها 

تطوير وتشليل وتأمين وإدارة منظومة الخدمات الحكومية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، وإتاحة الخدمات من خالل   -أ
 قنوات متعددة بنفسها أو بالتعاون مع القطاع الخاص.

 دعم التوسع في الخدمات الحكومية من خالل نظم التعهيد للقطاع الخاص. -ب
 دعم الكيانات الحكومية األخرى لتطوير خدماتها بكافة الطرق واألشكال. -ج
 التجارة العامة واالستيراد لكافة األجهزة والمعدات واآلالت والسلع الوسيطة والنهائية المرتبطة بالتقنيات الحديثة. -د
 التصدير.عموم  -ه
 التوكيالت التجارية في حدود غرض الشركة.  -و
ويجوز   -ز لممارسة هذق األنشطة،  الالزمة  التراخيص  استصدار  السارية بشرط  واللوائ  والقرارات  القوانين  أحكام  مع مراعاة 
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 غرض الشركة  االرتباط  طبيعة القانون الخاضعة له  اسم الشركة المرتبطة 
الها أو للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوق مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال  شبيهة بأعم

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 
 تلحقها بها وذلك طبقا  ألحكام القانون والئحته التنفيذية.

قانون الشركات رقم   شركة دلتا مصر للمدفوعات ش.م.م. 
 1981لسنة  159

شركة تساهم  
 الشركة بها 

 تقديم خدمات الدفع اتلكتروني من خالل تطبيقات التليفون والمحمول وكافة وسائل الدفع اتلكتروني األخرى. -
 وذلك دون اتخالل بأحكام القوانين واللوائ  والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذق األنشطة. -
الوجوق مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال  شبيهة بأعمالها التي قد تعاونها على    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من -

 تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  ألحكام القانون.  
الشخخخخخخخركة المصخخخخخخخرية لتكنولوجيا التجارة  

 MTSاتلكترونية ش.م.م.  
الشركات رقم   قانون 
 1981لسنة  159

شركة تساهم  
 الشركة بها 

( واألنشطة األخرى المتعلقة  ICI( وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال ) CIMتقديم خدمات إدارة التعامل مع العمالء )  -
بما في ذلك تصميم وت المتعلقة بتكنولوجيا المعلمات واالتصال  الفنية  تقديم كافة الخدمات  ركيب وإدارة  بها ويشمل ذلك 

 ( البيانات  شبكات  أنواع  وجميع  المعلومات  مراكز  وصيانة  وتدريب  data networksوتشليل  الموسعة  و/أو  المحلية   )
 العاملين على استخدامها بكفاءة.

اتحصائية  تصميم وتطوير وتركيب وتشليل وإدارة نظم مستودعات البيانات والتطبيقات اآللية المرتبطة بها لتوفير البيانات   -
 و/أو التحليلية و/ أو نظم إدارة المخاطر و/ أو نظم القيمة و/ أو نظم التكامل والربط اتلكتروني.

إنشاء وتطوير وتجهيز وإدارة وصيانة شبكة المراكز اللوجيستية المخصصة تنهاء اتجراءات الخاصة بالمعامالت المختلفة   -
ال تصميم وتطوير وتركيب وتشليل وإدارة التطبيقات اآللية الخاصة بميكنة  باستخدام أسلوب الشباك الواحد بما في ذلك أعم

العنكبوتية   المعلومات  وشبكة  المختلفة  التقنيات  باستخدام  معها  المتعاقد  الجهات  معلومات  بشبكة  وربطها  المراكز  تلك 
 )االنترن ( ونظم التبادل اتلكترونية للبيانات.

يانة التطبيقات اآللية وتدريب العاملين على استخدامها بكفاءة، مع مراعاة أحكام  تصميم وتطوير وتركيب وتشليل ودعم وص -
القوانين واللوائ  والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص الالزمة لممارسة هذق األنشطة ويجوز للشركة أن تكون 
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 غرض الشركة  االرتباط  طبيعة القانون الخاضعة له  اسم الشركة المرتبطة 
ماال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على  لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوق مع الشركات وغيرها التي تزاول أع

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا   
 ألحكام القانون والئحته التنفيذية.  

الشخخخخخخركة العالمية لالسخخخخخختشخخخخخخارات ونظم  
 اسيز ش.م.م.   –المعلومات  

ات رقم  قانون الشرك
 1981لسنة  159

شركة تساهم  
 الشركة بها 

تصميم وتنفيذ وتطوي كافة نظم المعلومات ونظم االتصاالت والميكروفيلم باستخدام الحاسبات اآللية في الداخل والخارج    -1
عليها    -2 والتدريب  وصيانتها  البيانات  وقواعد  المعلومات  شبكات  وتجهيز  للباحثين    -3إنشاء  الالزمة  المعلومات  توفير 

اد كافة التجهيزات والمستلزمات الالزمة لتحقيق غرض الشركة والتوكيالت التجارية في  استير   -4والملسسات والمنشلت المختلفة  
التعامل مع قواعد البيانات الدولية في مجال    -5مجال نظم المعلومات واالتصاالت والميكروفيلم وتجهيزات الحاسبات اآللية  

قيام بكافة الخدمات االستشارية لإلدارة في مجاالت  ال  -6الحصول على البيانات والمعلومات في مختلف صورها لصال  الشركة  
المالية واالقتصادية واتدارية والتدريب ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوق مع شركات وغيرها  

وز أن تندمج في  التي تزاول أعماال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يج 
 الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية.

 :4/10/2021  بيان بمساهمي الشركة عارضي البيع وفقًا لكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة في -40

عدد األوراق الحالية   االسم 
 قبل الطرح 

النسبة المئوية من  
 إجمالي أوراق الشركة 

عدد األوراق المطروحة  
 للبيع

النسبة المئوية لألسهم  
المطروحة بالنسبة  
 إلجمالي أسهم الشركة 

نسبة األسهم المطروحه للبيع  
من كل مساهم بالنسبة الي  
 اجمالي األسهم المطروحة 

 نوا األوراق 

 نقدية أسهم عادية  % 19.74 %3,18 50,909,122 % 63.6 1,018,182,400 بنك االستثمار القومي 
 أسهم عادية نقدية  %20,06 % 3.23 51,717.164 % 9.1 145،454،400 البنك األهلي المصري 

 أسهم عادية نقدية  %20,06 % 3.23 51,717.164   %9.1 145،454،400 بنك مصر
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عدد األوراق الحالية   االسم 
 قبل الطرح 

النسبة المئوية من  
 إجمالي أوراق الشركة 

عدد األوراق المطروحة  
 للبيع

النسبة المئوية لألسهم  
المطروحة بالنسبة  
 إلجمالي أسهم الشركة 

نسبة األسهم المطروحه للبيع  
من كل مساهم بالنسبة الي  
 اجمالي األسهم المطروحة 

 نوا األوراق 

 أسهم عادية نقدية  %20,06 % 3.23 51,717.164 % 9.1 145،454،400 شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي  
 أسهم عادية نقدية  %20,06 % 3.23 51,717.164 % 9.1 145،454،400 )اسيب(الشركة المصرية للمشروعات االستثمارية 

 أسهم عادية نقدية  %100 %16,1 257,777,778 %100 1.600.000.000 إجمالي 

% فسخخخخخوف يتم بيع تلك األسخخخخخهم من كل من البنك  26.1% الي  16.1وفي حال زيادة عدد األسخخخخخهم المباعة وزيادة نسخخخخخبة األسخخخخخهم المطروحه لالكتتاب الخاص لتصخخخخخل من 
 .فيما بينهم   )اسيب(، بالتساوي األهلي وبنك مصر و شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي والشركة المصرية للمشروعات االستثمارية  

 :4/10/2021بعد الطرح وفقاً لكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة في   المتوقعهيكل الملكية   -41

 نسبة المساهمة %  عدد األسهم  اسم المساهم 
 %60,5 967,273,278 بنك االستثمار القومي 
 %5,9 93,737,236 البنك األهلي المصري 

 %5,9 93,737,236 بنك مصر
 %5,9 93,737,236 شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي  

 %5,9 93,737,236 )اسيب(الشركة المصرية للمشروعات االستثمارية 
 %16,1 257,777,778 االكتتاب العام 

 %100 1.600.000.000 اإلجمالي 
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 :4/10/2021وفقاً لكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة في  القدامى البائعين في الطرح    نوزيادة راس المال للسادة المساهميهيكل الملكية المتوقع بعد الطرح   -42

عدد األسهم حال زيادة النسبة   نسبة المساهمة  عدد األسهم  اسم المساهم 
 المراد طرحها 

نسبة المساهمة حال زيادة  
 النسبة المراد طرحها 

 %48,7 865,455,038 % 54.4 967,273,278 بنك االستثمار القومي 
 % 7.0 123,636,240 %7,8 138,181,680 البنك األهلي المصري 

 % 7.0 123,636,241 %7,8 138,181,681 بنك مصر
 % 7.0 123,636,240 %7,8 138,181,680 شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي  

 % 7.0 123,636,241 %7,8 138,181,681 )اسيب(الشركة المصرية للمشروعات االستثمارية 
 % 23.5 417.777,778 %14,5 257,777,778 االكتتاب العام 

 %100 1,777,777,778 %100 1,777,777,778 االجمالي 

 :4/10/2021في  السيد رئيس مجلس إدارة الشركة    لكتابنسبة مساهمة المجموعات المرتبطة في تاريخ نشرة الطرح وفقًا   -43

 طبيعة االرتباط  نوا السهم  الملكية )%(نسبة  الجنسية  االستم 

 مساهم بالشركة  نقدي عادي 63،64  مصرية  بنك االستثمار القومي 
 مساهم بالشركة  نقدي عادي 9،09 مصرية  البنك األهلي المصري ش.م.م.

 مساهم بالشركة  نقدي عادي 9،09 مصرية  بنك مصر ش.م.م.
 مساهم بالشركة  نقدي عادي 9،09 مصرية  شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م.
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 طبيعة االرتباط  نوا السهم  الملكية )%(نسبة  الجنسية  االستم 

 مساهم بالشركة  نقدي عادي 9،09 مصرية  ش.م.م.)اسيب( الشركة المصرية للمشروعات االستثمارية 
 شركة تساهم الشركة بها  نقدي عادي %99.9999 مصرية  شركة تكنولوجيا تشليل المنشلت المالية "إي فاينانس" ش.م.م.

 شركة تساهم الشركة بها  نقدي عادي %99.98 مصرية  eNableشركة إي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م. 
 شركة تساهم الشركة بها  نقدي عادي %89 مصرية  eCardsشركة تكنولوجيا تشليل البطاقات الذكية ش.م.م. 
 تساهم الشركة بها شركة  نقدي عادي %70 مصرية  شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م.

 شركة تساهم الشركة بها  نقدي عادي %61 مصرية  eAswaaq Misrشركة تكنولوجيا تشليل األسواق اتلكترونية ش.م.م. 
 شركة تساهم الشركة بها  نقدي عادي 34.999 مصرية  eTaxشركة تكنولوجيا تشليل الحلول الضريبية ش.م.م. 

 شركة تساهم الشركة بها  نقدي عادي % 10.2 مصرية  eServe  شركة مصر للخدمات الحكومية ش.م.م. 
 شركة تساهم الشركة بها  نقدي عادي %10 مصرية  شركة دلتا مصر للمدفوعات ش.م.م.

 شركة تساهم الشركة بها  نقدي عادي %9.9999 مصرية  MTSالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة اتلكترونية ش.م.م. 
 شركة تساهم الشركة بها  نقدي عادي %10 مصرية  اسيز )ش.م.م.( –الشركة العالمية لالستشارات ونظم المعلومات 
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 البند الثاني 
 إفصاحات هامة

 :4/10/2021 فيالسيد رئيس مجلس إدارة الشركة  تود الشركة أن تفصل عن البنود اآلتية وفقًا لكتاب  أوالب:  

على تقسخيم الشخركة وفق ا ألسخلوب   2020 ديسخمبر 20 وافق  الجمعية العامة غير العادية بتاريخ؛  لالستتثمارات المالية والرقمية ش.م.مشتركة إي فاينانس   .1
ا لتاريخ االنقسخخام بحيث تصخخب2020سخخبتمبر  30 التقسخخيم الرأسخخي بالقيمة الدفترية للسخخهم واتخاذ المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في   شخخركة ، أسخخاسخخ 

)ش.م.م( طبق ا ألحكام قانون االسخخختثمار )الشخخخركة القاسخخخمة( قائمة ونتج عن ذلك التقسخخخيم شخخخركة تكنولوجيا تشخخخليل   إي فاينانس لالسخخختثمارات المالية والرقمية
سخخخم من الشخخخركة القاسخخخمة إلى الشخخخركة  )ش.م.م( طبق ا ألحكام قانون االسخخختثمار )الشخخخركة الُمنقسخخخمة( وذلك بعد التنازل عن اال فاينانس( المنشخخخلت المالية )أي

الُمعتمدة    الُمنقسخخخمة وحيث أن هذا التقسخخخيم تم عن طريق تقسخخخيم بعض األصخخخول وااللتزامات الخاصخخخة بالشخخخركة القاسخخخمة )كما هو موضخخخ  بالتقرير والميزانية
فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية وذلك   رف شركة أيفاينانس( ط المرفقة( والتي نتج عنها رصيد ُمستحق لشركة تكنولوجيا تشليل المنشلت المالية )أي

ا مصخخخخري ا والتي تتمثل في  يمة األرصخخخخدة النقدية الخاصخخخخة   148.128.275 السخخخختكمال مجموع حقوق الملكية كما هو موضخخخخ  بتقرير االنقسخخخخام بقيمة جنيه 
ي تاريخ االنقسخخخام حسخخخابات قائمة لدى البنوك؛ لذا فقد تم اتفصخخخاح عنها بالشخخخركة المنقسخخخمة في تاريخ االنقسخخخام وحيث انه لم يكن لدى الشخخخركة المنقسخخخمة ف

وسخخوف يتم تسخخوية هذا الرصخخيد فور اصخخدار القوائم    كرصخخيد ُمسخختحق للشخخركة المنقسخخمة لدى الشخخركة القاسخخمة فور اعتماد القوائم المالية من مراقب الحسخخابات
 ن أنواع القروض.، وعليه فإن ذلك المبلغ ال يمثل أي نوع مالمالية للشركة
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اعتماد نظام االثابة  علي   2021سخبتمبر    15؛ وافق  الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  شتركة إي فاينانس لالستتثمارات المالية والرقمية ش.م.م .2
والرؤسخخخخاء التنفيذيين والمديرين  والمنتدبين  ن  أعضخخخخاء مجلس اتدارة التنفيذييالسخخخخادة  والتحفيز للعاملين والذي ينص على أن المسخخخختفيدين من نظام االثابة هم  

حاصخال  المسختفيد  أال تقل مدة خدمة المسختفيد من النظام عن سخنة كاملة قبل نقل ملكية األسخهم وأن يكون  وبالنسخبة للمسختفيدين يشخترط  بالمجموعة  والعاملين  
 % عن تقرير األداء السنوي الخاص به.90على تقدير  

، ويتم توفير تلك األسخخخهم عن طريق اصخخخدار أسخخخهم جديدة وذلك بزيادة  القائمة  % من أسخخخهم الشخخخركة4بواقع  والتحفيز  تخصخخخيص أسخخخهم نظام االثابة    كما يتم 
مومية بزيادة  في حالة اتخاذ أي قرار من مجلس اتدارة أو الجمعية العوالتحفيز  . ويتم الحفاظ على نسخخبة أسخخهم نظام االثابة  من األرباح المرحلةرأس المال  
 رأس المال.

السخخو ية  قيمة ال% من  40حيث يقوم المسخختفيد بسخخداد    مخفضخخة% من رأس مال الشخخركة بنظام البيع بأسخخعار  1  بواقعوالتحفيز  ويتم توزيع أسخخهم نظام االثابة  
رأس مال الشخخركة يتم منحها مجانا على    % من3. ونسخخبة  على أن تكون فترة الحظر ثالثة أشخخهر من تاريخ نقل الملكية  (متوسخخط سخخعر ثالثة أشخخهر)سخخهم  لل

 سنوات من تاريخ نقل الملكية للمستفيد. 3أن تكون فترة الحظر  
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%  4خخخخخخخخخخخخخخخ وهي الفترة التي سخيتم فيها توزيع نسخبة التكون المدة الزمنية للنظام خمس سخنوات تبدأ من اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنظام االثابة والتحفيز  
والنظام خاضخخخخخخخخع لمراجعة الهيئة ولم يتم اعتمادق    المدة وفقا لألحكام والقوانين المعمول بها بناء على موافقة الجمعية العامةهذق   وتجددالق  المشخخخخخخخخار إليها أع

 .حتي تاريخ اعتماد النشرة 

الشخخخخخخركة وفقا لهيكل الملكية باسخخخخخختخدام أسخخخخخخلوب  ؛ سخخخخخخوف يتم إعادة تكوين وتشخخخخخخكيل مجلس إدارة  شتتتتركة إي فاينانس لالستتتتتثمارات المالية والرقمية ش.م.م .3
 .مع مراعاة قواعد القيد والشطب الصادرة في هذا الشأن  التصوي  التراكمي بما يسم  بالتمثيل النسبي للمساهمين

والمعتمدة للشخخخركة عن السخخخنة المالية المنتهية في تم اتشخخخارة في القوائم المالية المجمعة المدققة  ؛  ش.م.م  لإلستتتثمارات المالية والرقمية  إي فاينانس  شتتركة  .4
فقد تقرر اعتماد نظام مكافأة ترك الخدمة للعاملين والعضخخخخو المنتدب    2010مارس    9أنه بناء على قرار مجلس إدارة الشخخخخركة بتاريخ   2020ديسخخخخمبر   31

شخروط المحددة بالالئحة المعتمدة من مجلس إدارة الشخركة، كما ورد بذات  بحيث يسختفيد بها العاملين بالشخركة عند انتهاء فترة خدمتهم بالشخركة وذلك وفقا  لل
جنيه مصخري، وقد تم اتشخارة بذات القوائم أن عدد    147.741.572مبلغ وقدرق   2020ديسخمبر   31القوائم المالية المجمعة أن اجمالي رصخيد االلتزام في 

 عامل. 584الموظفين المشتركين قد بلغ  

تكنولوجيا تشخليل وإدارة خدمات  تم تأسخيس شخركة   2021سخبتمبر   13بتاريخ  ،   e Healthل وإدارة خدمات التأمين الصتحي ش.م.م.شتركة تكنولوجيا تشتغي .5
،  172265  بالسخخخخخجل التجاري تح  رقم تم قيدها  و   2017لسخخخخخنة   72لقانون االسخخخخختثمار رقم  الحكام  خاضخخخخخعة كشخخخخخركة مسخخخخخاهمة مصخخخخخرية   التأمين الصخخخخخحي
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إدارة وتشخخخليل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصخخخحي الشخخخامل والخدمات الرقمية المتخصخخخصخخخة لقطاع التأمين الصخخخحي وللقطاع الصخخخحي   وبلرض
، وتبلغ نسخخخبة مسخخخاهمة شخخخركة إي فاينانس  مليون جنيه مصخخخري(  أربعمائةجنيه مصخخخري )  400،000،000  براسخخخمال مصخخخدر قدرة   على مسخخختوى الجمهورية.

 %.35ت المالية والرقمية ش.م.م في الشركة لالستثمارا

وفقا  لقرار الجمعية العامة غير العادية  ،  4/10/2021المال التالية لعملية االكتتاب في الطرح وفقًا لخطاب الستتتتتيد رئيس مجلس اإلدارة في   رأس زيادة .6
  بعدد   أسخخخهم  عدد  اصخخخدار  خالل من  الطرح  لعملية  تاليه  نقدية  زيادة   المصخخخدر  الشخخخركة  رأسخخخمال  زيادة  على  الموافقة  تم  2021  سخخخبتمبر 15  بتاريخ  قدة المنع

تلك    تخصخخخص  وتخصخخخيصسخخخهما (   وسخخخبعون   وثمانية وسخخخبعمائة  ألف  وسخخخبعون  وسخخخبعة  وسخخخبعمائة  مليون   وسخخخبعون  وسخخخبعة مائةسخخخهم )فقط    177,777.778
% من  يمة األسخهم المباعة من كل منهم وفقا لنسخبة مسخاهمته في تلك النسخبة التي تزيد علي نسخبة  15األسخهم للمسخاهمين الحاليين البائعين لنسخبة تزيد عن 

  سخخخخبتمبر  15بتاريخ    نعقدة الم  للشخخخخركةوالصخخخخادر بها قرار من الجمعية العامة غير العادية    العام % وذلك كجزء من األسخخخخهم التي سخخخخيتم بيعها في الطرح  15
 .الطرح سعر  بذات  الزيادة   تلك في  االكتتاب يكون   أن  على 2021

الشخركة المصخرية  و   كل من البنك األهلي المصخري وبنك مصخر وشخركة بنوك مصخر للتقدم التكنولوجي ش.م.م  وسخوف يتم االكتتاب في تلك الزيادة من جانب
)اسخخخخخيب( ش.م.م البائعين في الطرح مع تنازل باقي قدامي المسخخخخخاهمين عن حق االكتتاب في تلك الزيادة وال يجوز للمسخخخخخاهمين  للمشخخخخخروعات االسخخخخختثمارية  

 المشترين من خالل الطرح االكتتاب في تلك الزيادة ويعد شراؤهم في الطرح تنازل عن اكتتابهم في تلك الزيادة.
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يلي بيان بمومف أوراق    بيان بمومف اسهم الشركة المملوكة للمساهمين الرئيسيين من حيث التجميد طبقا للفقرة السابعة من المادة السابعة من قواعد القيد وفيما  ثانيًا:
 : الشركة من حيث التجميد طبقا لكتاب شركة مصر للمقاصة واإليداا والقيد المركزي 

وذلك بما ال يخل بنسبة التجميد    المساهم الرئيسي  % من أسهم  51سوف يتم تجميد نسبة    2021سبتمبر    15لعادية المنعقدة في  ووفقا  لقرار الجمعية العامة غير ا .1
 المقررة قانونا  وفقا  للمادة السابعة من قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية. 

سوف يتم تجميد النسبة المطلوب تجميدها واستكمال تلك النسبة في حال بيع بعضهم في الطرح    2021سبتمبر    15وفقا  لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في   .2
د سوف يمتد إلى األسهم التي سوف  وفقا  لما يتم االتفاق عليه تطبيقا  ألحكام المادة السابعة من قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية، علما  بأن التجمي 

 الكتتاب فيها من خالل الزيادة التالية للطرح. يتم ا
تحتسب    تسعة أشهرسوف يتم يتم تجميد باقي قدامي مساهمين الشركة البائعين في الطرح لمدة    2021سبتمبر    15وفقا  لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في    .3

 النحو التالي:  عليالمجمدة سوف يكون  األسهم  وبيان  ،من تاريخ اول يوم تداول السهم الشركة بالبورصة المصرية

إجمالي األسهم   إسم المساهم  م
 قبل الطرح  المملوكة

  عدد األوراق المتاحة 
 بعد الطرح 

 تاريخ فك التجميد  سبب التجميد  النسبة  األسهم المجمدة 

 967,273,278 1,018,182,400 االستثمار القومي بنك  1

519,273,024 53,7% 
التجميد بلرض إستيفاء  

 قواعد القيد 
سنتين ماليتين كاملتين من تاريخ  

 إجراء الطرح 

 بلرض الطرح  46,3% 448,000,254
سوف يتم التجميد لمدة تسعة  

من تاريخ التداول علي   اشهر
 األسهم بالبورصة المصرية 
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 إسم المساهم  م
إجمالي األسهم  

 قبل الطرح  المملوكة
  عدد األوراق المتاحة 

 تاريخ فك التجميد  سبب التجميد  النسبة  األسهم المجمدة  بعد الطرح 

 بلرض الطرح  %100 93,737,236 93,737,236 145,454,400 البنك األهلي المصري  2
سوف يتم التجميد لمدة تسعة  
اشهر من تاريخ التداول علي  
 األسهم بالبورصة المصرية 

 الطرح بلرض  %100 93,737,236 93,737,236 145,454,400 بنك مصر 3
سوف يتم التجميد لمدة تسعة  
اشهر من تاريخ التداول علي  
 األسهم بالبورصة المصرية 

4 
شركة بنوك مصر للتقدم  

 التكنولوجي  
 بلرض الطرح  100% 93,737,236 93,737,236 145,454,400

سوف يتم التجميد لمدة تسعة  
من تاريخ التداول علي   اشهر

 األسهم بالبورصة المصرية 

5 
الشركة المصرية  

للمشروعات االستثمارية  
 )اسيب(

 بلرض الطرح  100% 93,737,236 93,737,236 145,454,400
سوف يتم التجميد لمدة تسعة  

من تاريخ التداول علي   اشهر
 األسهم بالبورصة المصرية 

  المساهمين القدامي  المخصصة لكلمن قواعد القيد منسوب الجمالى راس المال بعد الزيادة    7باستكمال نسبة التجميد طبقا لنص المادة رقم  المساهم الرئيسي  ويتعهد  
مصر للمقاصة للبورصة بنسبة األسهم المجمدة المملوكة   شركة  على ان يتم االلتزام بتقديم خطاب،    2021/ 15/9وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  

 المطلوب تجميدق طبقا للبند السابع من قواعد القيد قبل الطرح.  االدني مع الحد للمساهمين الرئيسيين بما يتفق  

 :4/10/2021  فيالسيد رئيس مجلس إدارة الشركة  خطة المساهمين القدامى نحو ملكية األسهم وفقًا لكتاب السيد  :  ثالثاً 
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ه لمدي سااا لي    - ه أسااافمفة هظد  ل ي حل  رلهي ةااا بة  ل هي ةاااطبال يوجد أي خطة حالياً لمساااا مل رل في حالة رغبة أي من و   رلور دي  ل قورعد رلقيد ورل
والئحته التنفيذية    1992لسخنة   95المسخاهمين في بيع أي جزء من أسخهمه في الشخركة بعد انتهاء فترة التجميد القانونية سخوف يقوم باتفصخاح وفقا  للقانون رقم  

الهيئة العامة للرقابة   لية واتجراءات التنفيذية الصخخخخخخادرة عن البورصخخخخخخة المصخخخخخخرية والمعتمدة منوكذلك وفقا  لقواعد القيد الصخخخخخخادرة عن الهيئة العامة للرقابة الما
 المالية.

فاظ المشخخخخخار إليها في كما يجوز بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشخخخخخركة أن تنقل ملكية األسخخخخخهم المحتفظ بها جزء منها أو بالكامل خالل مدة االحت -
ي بنك أو شخخركة تأمين أو صخخندوق اسخختثمار مباشخخر أو أحد الكيانات المتخصخخصخخة في االسخختثمار أو شخخخص اعتباري له خبرق وسخخابقة أعمال حالة كون المشخختر 

 متميزة في مجال نشاط الشركة وبشرط أن يتعهد بااللتزام بشرط االحتفاظ حتي نهاية المدة المقررة.

وتقارير الستتادة مراقبي الحستتابات عليها   2020و 2019و 2018وات الستتابقة وفقًا للقوائم المالية في أعوام  ملخص األداء المالي للشتتركة خالل الثالس ستتن:  رابعاً 
 :4/10/2021وفقًا لكتاب السيد/ رئيس مجلس اإلدارة في  

 نتائج القوائم المستقلة 

 كافة االرقام بااللف جنية 2018 2019 2020

 المبيعات 733,124 983,979 1,264,421

 مجمل الرب  342,614 463,643 586,784

 ارباح التشليل قبل احتساب العوائد و الضرائب و االهالك 261,835 344,669 458,313
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 صافي الرب )خسارة( بعد الضرائب 176,357 272,559 344,758

    
 المجمعة نتائج القوائم 

 كافة االرقام بااللف جنية 2018 2019 2020

 المبيعات 733,124 983,979 1,232,339

 مجمل الرب  342,649 463,458 612,670

 ارباح التشليل قبل احتساب العوائد و الضرائب و االهالك 263.342 342.690 465.800

 صافي الرب )خسارة( بعد الضرائب 176,357 270,580 352,310
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 البند الثالث 
 عن القيمة العادلة للسهم  لالستشارات المالية عن األوراق الماليةبي دي او كيز تقرير المستشار المالي المستقل 

 تقرير المستشار المالي المستقل الحسابات عن بوتقرير مراقب

 الملخص التنفيذي لتقرير تحديد القيمة العادلة لسهم شركة إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية ش.م.م.  .1
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المةد بوا اااا ع  ش.م.م    الم لاع والرقماع  لإل ااااتام  اى  شااااريع اي ا س    الحساااا ع ى تقر تقرير ال امع الة دلع   اااا     لمراقب  تقرير التأكد المحدود   .1
 المستش   الم لي المستقل:
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من قرار رئيس مجلس  12ضوء االختصاصات الواردة بالمادة    تم الموافقة من لجنة اعتماد دراسات القيمة العادلة المشكلة بقرار من وزير المالية فى .1
جميع االفتراضنات المررجة درراسنة القيمة العادلة تمت دواسنإة ردارة الشنربة وجمراجعة المسنتشنار  ، والتى انتهت بأن  2018لسننة   926الوزراء رقم  

 لسنننة  1 رقم  الهيئة  ردارة  مجلس  بقرار  الصننادرة  للمنشننأت  المالي  لتقييما  بمعايير  والوارد  االفتراضننات  معقولية  لمعيار  وفقا كيز  BDOالمالي المسننتق   
 .الرراسة  من  المستخرجة  النهائية  النتائج  على  السيولة  عرم خصم  تإبيق  يتم  لمو  2017
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 :رراسة القيمة العادلة وتقرير مراقب الحساباتالجمعية لاعتماد   .2

 22والمصرر ع ىلم مرهرررنا مه ال يلة العامة لمارررامار والمقارة الررب ارار      15/9/2021بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشررر ة المقعة ب ارار    
بشررررر ن  الرسرررررابات    مراقب  )ا ون ممحظات( تمت الموافةة ىلم اىرماد تةر ر القيمة العادلة المة م مه المسررررررشرررررار المالو المسررررررة  واىرماد تةر ر   2021اررررر رم ر  

 .القيمة العادلة
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 االقرارات
 

 قرار المستشار المالي المستق ر .1
المسررررشرررار المالو المسررررة    -دي أو  يز لماررررشرررارات المالية ىه ااوراع المالية   اولشرررر ة   المقر ب  العهرررو  بصررر رو غازي  مرارررو مم وح  مرم  ىمروأقر أنا/  

 بما يلو:إي فايقانس للمارامارات المالية والرقمية لرر ي  القيمة العادلة لس م شر ة 
 أواًل: االلتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت:

للمقشررررات والةوانيه والةواى  الةانونية السررررار ةم وأن المةاا  المالو المسررررررة للمقيم ال   المالوبالمعايير المصررررر ة للرةييم    م بااللرزاأن ىملية الرةييم ونرائج ا ق  تمت 
 بالرةر ر.    الواردب تعرم  ىلم قيمة الرةييم أو نريجة اارخ امهم وأن الررلي  والقرائج ال يةي نا اوى الةيود  

 :نيالمهثانيًا: االلتزام بقواعر السلوك  
راىاب مصررررالم المسرررررامر ه المررمليه  أقر ب نه ىق  اى اد تةر ر الرةييم او درااررررة القيمة العادلة ق  تم االلرزام بةواى  السررررلو  الم قو وفةا لمعايير الرةييم المالوم و م

وتجقب المعلومات    والموورررررروكيةلية وى م تعارض المصررررررالم  للمقشرررررر ب مر  الرةييم بمقمقيه وموورررررروكيه وحرايهم  ما تم االلرزام بةواى  القزانة واامانة واالارررررررةم
 المهللة والر اظ ىلم السر ة وووابط االحر اظ بالمعلومات.

 ثالثًا: االفتراضات:
وررررروء   وةييم فالر واالىرماد ىلي ا ف  لقا  ميرسرررررق  ممة االفرراورررررات حرءأقر أنه تم االلرزام بمرملبات معيار معةولية االفرراورررررات وىلم وجه ااقو معةولية ومم
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 وأنه ق  تم إيهاح م ررات أي انرراف جونري ىه المسرو ات الرار خية.  المسرة ليةمالمقافسة والروقعات    وظروفللمقش ب    وااداء الرار خ

وررررررررررات اقما ا الرةييم المخرل ة  كما أقر أنه ق  تم الرصرررررررررروة ىلم اادلة أو الةرائه ال ااية ايما يرعلة بممءمة ومعةولية االفرراوررررررررررات وانه تم توظي  تل  االفررا
 للرصوة ىلم أفه  الرة يرات للقيمة.

يمكه االىرماد ىلي ا بشررر نهم ومه ايق ا الةوائم المالية للمقشررر ب    ةالرةر رم  ما تم االاررررقاد الو مصرررادر مو وق ووانه تم ااررررعراض تل  االفرراورررات بصرررورب وااية ف
  رب لل يانات  ات االرتباط بعملية الرةييم.وأي ايانات معرم ب صادرب ىق ا و ذا الج ات المص

 االىربارات الواجبة إلى اد الرة يرات المسرة لية وفةا لما ورد بمعايير الرةييم المالو.بكما أقر بااللرزام  

 ل  فو االىربار ىق  تةييم مخارر   كما أقر بانه فم حاة االاررررررررررررقاد الم مرايرات يصرررررررررررعب الررةة مق ا مل ى م وجود ا ائ  او أدله وقرائه إل بات ام فة  تم اقذ
قصرم اورافو لمعالجة المخارر اإلورااية القاتجة ىه   معام أنه ق  تم اورافة    ماالمقشر ب مر  الرةييمم وتم االفصراح ىه  ل  اووروح فو مكان بارز بالرةر رم  

  ل  اقرائج الرةييم.
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 المنترب للشربة عن صحة وسالمة االفتراضات المقرمة للمستشار المالي المستق  لتحرير القيمة العادلة  العضورئيس مجلس اإلدارة و اقرار   .2
 إي فايقانس لمارررررررامارات المالية والرقمية شررررررر ة  المقر برئيس مجلس اإلدارب والعهررررررو  بصرررررر رو    إاراهيم ىلو ا اء ال يه مرجوب ارررررررحانماقر انا الموقل ادناه/  

ية االفرراورررات المسررررة لية للشرررر ة اقاء ىلم دراارررات و يانات تار خيه واارررس ىلميه فو وررروء المعلومات المراحة وفو وررروء ق رب المقشررر ب  ش.م.م بسرررممة ومعةول
ىلم القرو     ل و  وع مق ا ىلم تولي  اإليرادات القاشرررلة ىه مزاولة نشرررار ا والرعاق ات المسررررة لية وأن المعلومات المسررررة لية تم إى ادنا باالاررررقاد إلم مصرررادر مو 
مراىاب ان االفصررررررررراحات   ملالم يه فو دراارررررررررة القيمة العادلة و مكه االىرماد ىلي ا ومه ايق ا الةوائم المالية للمقشررررررررر ب المع ب وفةا لمعايير المرااررررررررربة المصرررررررررر ة  

نه تم تهرميه نشررب االكرراب قيمة ىادلة للورقة المالية دون  والمخارر الواردب فو نشررب المرح ق  تث ر ىلم االفرراوريات و الرالو ىلم القرائج المسررة لية للشرر ة وأ
 غش او ت ليسم وانه لم يرم اق اء اي معلومات جونر ه ىه المسرامر ه المرتة يه.  

  ة.وفو حاله ى م صرة ما ورد باإلقرار ف ن الشر ة تررم  المسلولية الةانونية تجاه المسرامر ه المرتة يه وفةا للةوانيه والةواى  السار 
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 البنر الرابع
 عن السنوات المالية المنتهية  الحسابات عليها ىوتقارير مراقبللشربة المستقلة  القوائم المالية

 30/6/2021الفترة المالية المنتهية في  31/12/2020و 31/12/2019و 31/12/2018في 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

من قرار رئيس مجلس  12ضوء االختصاصات الواردة بالمادة    تم الموافقة من لجنة اعتماد دراسات القيمة العادلة المشكلة بقرار من وزير المالية فى .1
جميع االفتراضنات المررجة درراسنة القيمة العادلة تمت دواسنإة ردارة الشنربة وجمراجعة المسنتشنار  ، والتى انتهت بأن  2018لسننة   926الوزراء رقم  

 لسنننة  1 رقم  الهيئة  ردارة  مجلس  بقرار  الصننادرة  للمنشننأت  المالي  لتقييما  بمعايير  والوارد  االفتراضننات  معقولية  لمعيار  وفقا كيز  BDOالمالي المسننتق   
 .الرراسة  من  المستخرجة  النهائية  النتائج  على  السيولة  عرم خصم  تإبيق  يتم  لمو  2017
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 :رراسة القيمة العادلة وتقرير مراقب الحساباتالجمعية لاعتماد   .2

 22والمصرر ع ىلم مرهرررنا مه ال يلة العامة لمارررامار والمقارة الررب ارار      15/9/2021بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشررر ة المقعة ب ارار    
بشررررر ن  الرسرررررابات    مراقب  )ا ون ممحظات( تمت الموافةة ىلم اىرماد تةر ر القيمة العادلة المة م مه المسررررررشرررررار المالو المسررررررة  واىرماد تةر ر   2021اررررر رم ر  

 .القيمة العادلة
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 االقرارات
 

 قرار المستشار المالي المستق ر .1
المسررررشرررار المالو المسررررة    -دي أو  يز لماررررشرررارات المالية ىه ااوراع المالية   اولشرررر ة   المقر ب  العهرررو  بصررر رو غازي  مرارررو مم وح  مرم  ىمروأقر أنا/  

 بما يلو:إي فايقانس للمارامارات المالية والرقمية لرر ي  القيمة العادلة لس م شر ة 
 أواًل: االلتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت:

للمقشررررات والةوانيه والةواى  الةانونية السررررار ةم وأن المةاا  المالو المسررررررة للمقيم ال   المالوبالمعايير المصررررر ة للرةييم    م بااللرزاأن ىملية الرةييم ونرائج ا ق  تمت 
 بالرةر ر.    الواردب تعرم  ىلم قيمة الرةييم أو نريجة اارخ امهم وأن الررلي  والقرائج ال يةي نا اوى الةيود  

 :نيالمهثانيًا: االلتزام بقواعر السلوك  
راىاب مصررررالم المسرررررامر ه المررمليه  أقر ب نه ىق  اى اد تةر ر الرةييم او درااررررة القيمة العادلة ق  تم االلرزام بةواى  السررررلو  الم قو وفةا لمعايير الرةييم المالوم و م

وتجقب المعلومات    والموورررررروكيةلية وى م تعارض المصررررررالم  للمقشرررررر ب مر  الرةييم بمقمقيه وموورررررروكيه وحرايهم  ما تم االلرزام بةواى  القزانة واامانة واالارررررررةم
 المهللة والر اظ ىلم السر ة وووابط االحر اظ بالمعلومات.

 ثالثًا: االفتراضات:
وررررروء   وةييم فالر واالىرماد ىلي ا ف  لقا  ميرسرررررق  ممة االفرراورررررات حرءأقر أنه تم االلرزام بمرملبات معيار معةولية االفرراورررررات وىلم وجه ااقو معةولية ومم
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 وأنه ق  تم إيهاح م ررات أي انرراف جونري ىه المسرو ات الرار خية.  المسرة ليةمالمقافسة والروقعات    وظروفللمقش ب    وااداء الرار خ

وررررررررررات اقما ا الرةييم المخرل ة  كما أقر أنه ق  تم الرصرررررررررروة ىلم اادلة أو الةرائه ال ااية ايما يرعلة بممءمة ومعةولية االفرراوررررررررررات وانه تم توظي  تل  االفررا
 للرصوة ىلم أفه  الرة يرات للقيمة.

يمكه االىرماد ىلي ا بشررر نهم ومه ايق ا الةوائم المالية للمقشررر ب    ةالرةر رم  ما تم االاررررقاد الو مصرررادر مو وق ووانه تم ااررررعراض تل  االفرراورررات بصرررورب وااية ف
  رب لل يانات  ات االرتباط بعملية الرةييم.وأي ايانات معرم ب صادرب ىق ا و ذا الج ات المص

 االىربارات الواجبة إلى اد الرة يرات المسرة لية وفةا لما ورد بمعايير الرةييم المالو.بكما أقر بااللرزام  

 ل  فو االىربار ىق  تةييم مخارر   كما أقر بانه فم حاة االاررررررررررررقاد الم مرايرات يصرررررررررررعب الررةة مق ا مل ى م وجود ا ائ  او أدله وقرائه إل بات ام فة  تم اقذ
قصرم اورافو لمعالجة المخارر اإلورااية القاتجة ىه   معام أنه ق  تم اورافة    ماالمقشر ب مر  الرةييمم وتم االفصراح ىه  ل  اووروح فو مكان بارز بالرةر رم  

  ل  اقرائج الرةييم.
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 المنترب للشربة عن صحة وسالمة االفتراضات المقرمة للمستشار المالي المستق  لتحرير القيمة العادلة  العضورئيس مجلس اإلدارة و اقرار   .2
 إي فايقانس لمارررررررامارات المالية والرقمية شررررررر ة  المقر برئيس مجلس اإلدارب والعهررررررو  بصرررررر رو    إاراهيم ىلو ا اء ال يه مرجوب ارررررررحانماقر انا الموقل ادناه/  

ية االفرراورررات المسررررة لية للشرررر ة اقاء ىلم دراارررات و يانات تار خيه واارررس ىلميه فو وررروء المعلومات المراحة وفو وررروء ق رب المقشررر ب  ش.م.م بسرررممة ومعةول
ىلم القرو     ل و  وع مق ا ىلم تولي  اإليرادات القاشرررلة ىه مزاولة نشرررار ا والرعاق ات المسررررة لية وأن المعلومات المسررررة لية تم إى ادنا باالاررررقاد إلم مصرررادر مو 
مراىاب ان االفصررررررررراحات   ملالم يه فو دراارررررررررة القيمة العادلة و مكه االىرماد ىلي ا ومه ايق ا الةوائم المالية للمقشررررررررر ب المع ب وفةا لمعايير المرااررررررررربة المصرررررررررر ة  

نه تم تهرميه نشررب االكرراب قيمة ىادلة للورقة المالية دون  والمخارر الواردب فو نشررب المرح ق  تث ر ىلم االفرراوريات و الرالو ىلم القرائج المسررة لية للشرر ة وأ
 غش او ت ليسم وانه لم يرم اق اء اي معلومات جونر ه ىه المسرامر ه المرتة يه.  

  ة.وفو حاله ى م صرة ما ورد باإلقرار ف ن الشر ة تررم  المسلولية الةانونية تجاه المسرامر ه المرتة يه وفةا للةوانيه والةواى  السار 
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 البنر الرابع
 عن السنوات المالية المنتهية  الحسابات عليها ىوتقارير مراقبللشربة المستقلة  القوائم المالية

 30/6/2021الفترة المالية المنتهية في  31/12/2020و 31/12/2019و 31/12/2018في 
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والفترة   31/12/2020و 31/12/2019و 31/12/2018لمزيد من اإليضاح يمكن اإلطالع على القوائم المالية الكاملة للشركة عن األعوام المالية المنتهية في 
 . وكذلك على شاشات اإلعالنات بالبورصة المصرية https://www.efinance.com.egعلى موقع الشركة اإللكتروني  30/6/2021المالية المنتهية في 
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 البند الخامس 
 إفصاحات إضافية أخرى 

في   الوررررود رئيس مجلس إ ارة الشررررركةوتقرير مراقب الحوررررابات علوها والخاام الموقع من    المجم ةأهم المؤشرررررات المالية الرئيوررررية وفقام للقوائم المالية الف لية   -1
4/10/2021: 

 2021النصف االول  2020 2019 2018 البيان
 مليار  1.6 مليار  1.6 مليار  1.6 5.000.000 عدد األسهم

 0.5 0.5 0.5 100 القيمة األسمية للسهم بالجنيه المصري 
 800,000,000 800,000,000 800,000,000 500,000,000 والمدفوعرأس المال المصدر  

 1,274,591,391 1.203.276.426 1,109,361,900 688,734,039 إجمالي حقوق المساهمين للشركة األم
 904,369,765 1,232,338,775 983,978,558 733,123,802 اإليرادات

 278,835,366 353,885,119 271,173,575 176,356,762 صافي ربح للشركة األم بالجنيه المصري 
 0.17 0.22 0.17 0,18 *نصيب السهم من صافي الربح بالجنيه المصري 

مضاعف الربحية )مرة( محسوب على أساس السعر األقصى لنطاق  
 سعر الطرح

126.86x 82.50x 63.22x 80.24x 

 0.80 0.75 0.69 0,69 *القيمة الدفترية للسهم  
مضاااااااعف القيمة الدفترية محسااااااوب على أساااااااس السااااااعر األقصااااااى  

 لنطاق سعر الطرح
32.48x 20.17x 18.59x 17.55x 
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 %34.85 %44.24 %33.90 %35.27 العائد على رأس المال )المصدر والمدفوع( %
 %21.88 %29.41 %24.44 %25.61 العائد على إجمالي حقوق المساهمين %

نسااااااااااااااواة إجماالي الاديون ) االياة من الادائنون التجااريون( إلى إجماالي  
 حقوق المساهمين %

0% 0% 0% 0% 

 باثر التجزئة باثر رجعى لسهولة المقارنة.  2018الشركة ونصيب السهم من الربح لعام    * تم تعديل عدد اسهم 

 :4/10/2021في الوود رئيس مجلس إ ارة الشركة  الخاة الموتقبلية للشركة وفقام لكتام  
 سوف يتم استخدام حصيلة الطرح في تمويل استثمارات الشركة ودعم الشركات التابعة.

 :4/10/2021  فيالشركة  الوود رئيس مجلس إ ارة  المخاطر المحتملة لنشاط الشركة وفقام لكتام   -2
 أهداف وسياسات إ ارة مخاطر األ وات المالية ▪

 المجموعة عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية: 

 مخاطر االئتمان .1
 مخاطر السوق   .2
   مخاطر السيولة .3

ياس هذه المخاطر  يقدم هذا اإليضاح معلومات حول مدى تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف المجموعة وسياساتها وعملياتها فيما يتعلق بق 
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 وإدارتها.  

ارة العليا بالشركة مسؤولية وضع وتتوع سياسات  يتحمل مجلس إدارة الشركة مسؤولية وضع إطار إلدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة واإلشراف عليه، وتتحمل اإلد 
 إدارة المخاطر ورفع تقارير إلى مجلس اإلدارة تتناول أنشطتها على أساس منتظم.  

خاطر غير  اسات إدارة مواإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية في المجموعة عوارة عن مزيج من سياسات إدارة المخاطر الموثقة رسميًا في مجاالت محددة ومن سي
 موثقة رسميا تستخدم في مجاالت أ رى. 

 مخاطر االئتمان   .1
ثم تتعرض الشركة لمخاطر  هي  سائر مالية تتكبدها المجموعة في حال تعثر العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد األداة المالية، ومن  

والمتحصالت األ رى والمستحق من أطراف ذات عالقة وكذا من أنشطتها المالية، بما في ذلك األرصدة لدى  االئتمان بشكل رئيسي من العمالء وأوراق القوض  
 البنوك. 

 أرصدة ال مالء وأوراق القبض 

على بطاقة أداء ائتماني لكل  ء  ينشأ  طر االئتمان بناء على سياسة وإجراءات وأنظمة رقابة المجموعة المتعلقة بإدارة المخاطر، يتم قياس القوة االئتمانية للعميل بنا
المالية باإلضافة الى أن   المالءة ذوي تحديد الحد االئتماني بناء على هذا التقييم، كما أن إيرادات المجموعة ترجع لمجموعة كبيرة من العمالء ويتم  عميل على حدي 

رصدة القائمة للعمالء باستمرار، وتقوم المجموعة بعمل دراسة اضمحالل في كل جزء كبير من إيرادات المجموعة يتم تحصيلها نقدًا فور تنفيذ الخدمة، يتم مراقوة األ
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 سنة مالية. 

( بعد استوعاد رصيد مصروفات مدفوعة مقدما وموردين  من القوائم المالية للشركة  13الحد األقصى للتعرض للمخاطر مقصور على األرصدة الموضح في )إيضاح  
 دفعات مقدمة. 

 والو ائع النقدية   األخرى األصول المالية  

نتيجة لتخلف الطرف المقابل  فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األصول المالية األ رى الخاصة بالشركة بالتكلفة المستهلكة، تتعرض المنشأة لمخاطر االئتمان  
 عن السداد بحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه األصول.  

االئتمان الناشئة عن األرصدة لدى البنوك، وتحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان عن طريق إيداع أرصدة لدى بنوك دولية   ويتولى القطاع المالي إدارة مخاطر
 عيفة. فقط أو بنوك محلية ذات سمعة جيدة، كما أن تلك البنوك تخضع إلشراف البنك المركزي المصري وبالتالي فأن  طر التعرض لمخاطر االئتمان ض

 . (من القوائم المالية للشركة 15للتعرض للمخاطر مقصور على األرصدة الموضح في )إيضاح   الحد األقصى

 الموتحق من أطراف ذات ال القة  

 االئتمان حيث يكون أقصى مقدار تعرض لها يعادل القيمة الدفترية لهذه األرصدة.   تعتبر أرصدة المستحق من أطراف ذات العالقة ذات حد أدنى من مخاطر

 االستثمارات  
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عة إ فاق إي طرف من تحد المجموعة من تعرضها لخطر االئتمان من  الل إعداد دراسات تفصيلية لالستثمار وتراجع بمعرفة مجلس اإلدارة وال تتوقع إدارة المجمو 
 بالتزاماته.  أطراف التعامل في الوفاء

 مخاطر الووق   .2
ا  طر سعر صرف العمالت  تنشأ مخاطر السوق عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، ومن أمثلته

ألدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق القروض ذات الفائدة  األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة وهي مخاطر من شأنها أن تؤثر على د ل المجموعة، وتتضمن ا
والمجموعة ال تحتفظ  والودائع، ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة المخاطر والسيطرة عليها ضمن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق عوائد مجزية،  

 وال تصدر أدوات مالية مشتقة. 

 دة  الت رض لمخاطر أس ار الفائ

يتصل تعرض المجموعة أسعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة بالسوق، و   تنشأ مخاطر 
 لمخاطر التغير في أسعار الفائدة بالسوق من عدمه بشكل رئيسي بالتزامات الشركة بسعر فائدة متغير وودائع ذات فائدة. 

  : يليهر الشكل العام لسعر الفائدة الخاص باألدوات المالية للشركة في تاريخ القوائم المالية كما يظ
 2018 يومبر  31 2019 يومبر  31 2020 يومبر  31

 مصري جنيه   مصري جنيه   مصري جنيه  

 أ وات مالية بو ر فائدة متغور
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 172,195,989 612  350  066 633  433  880 أصول مالية 
 

880 433 633 612,350,066 989 195 172 

 الت رض لمخاطر س ر صرف ال مالت األجنبية 

ويرجع األثر الذي وقع  يعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير محتمل مقبول في أسعار صرف الدوالر األمريكي واليورو. في ظل بقاء جميع المتغيرات األ رى ثابتة،  
إلى التغيرات في قيمة األصول وااللتزامات النقدية. وتعتبر التغيرات في أسعار صرف جميع العمالت األجنبية األ رى  على أرباح المجموعة قبل الخضوع للضريوة  

 ليست جوهرية.  

:  2019مصري، )جنيه    31  531  398جنيه مصري    2  653  993بلغت قيمة األصول وااللتزامات النقدية بالعملة األجنبية في تاريخ بيان المركز المالي ما يعادل  
على التوالي كما هو موضح    جنيهًا مصريًا(   85.605.692جنيهًا مصريًا و  6.226.482:  2018جنيهًا مصريًا( )  52  101  754جنيهًا مصريًا و  25  699  632

 في تفصيل األرصدة بالعمالت األجنبية بالصافي في تاريخ المركز المالي: 
 2020 يومبر  31 س ر الصرف 

 
 2018 يومبر  31 2019 يومبر  31

 االلتزامات  صافي  ال مالت األجنبية 
 

 االلتزامات  صافي  االلتزامات  صافي 

 (3 324 699)  15.71        دوالر امريكي
 

 (1,620,168 )  (4,413,013 ) 

 (65 555)  18.8                 يورو
 

 (650 16)  (5,932 ) 
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 مخاطر الووولة   .3
التدفقات النقدية، ومتطلوات التمويل والسيولة الخاصة بالمجموعة. ويتلخص هدف المجموعة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل وبين   ترصد إدارة المجموعة

الحصول على تسهيالت  المرونة عن طريق الحصول على قروض من البنوك. وتدير المجموعة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطي كافي وعن طريق  
مليون جنيه مصري وذلك من  الل متابعة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر والمطابقة    980.5اقتراض حيث تحتفظ الشركة االم بحدود ائتمانية تبلغ  

 بين استحقاق األصول وااللتزامات المالية. 

 التشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات االلتزامات المالية.   االم لديها النقدية الكافية لسداد المصروفات الشركة 

 ويلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق االلتزامات المالية الخاصة بالمجموعة استنادا الى الدفعات التعاقدية غير المخصومة

 2020 يومبر   31في  
 القيمة الدفترية 

 جنيه مصري 

 اقل من سنة 

 جنيه مصري 

 سنوات   2إلى  1من 

 جنيه مصري 

 سنوات وأكثر   5الى  2من 

 جنيه مصري 

 - - 230 761 493 230 761 493 موردون وأرصدة دائنة أ رى 

 147 741 572 - - 147 741 572 التزامات أ رى 

 - 73 200 586 22 685 934 95 886 520 التزامات عقود التأجير 

 147 741 572 73 200 586 253447427 474389585 اجمالي  

 سنوات وأكثر   5الى  2من  سنوات   2إلى  1من  اقل من سنة  القيمة الدفترية  2019 يومبر   31في  
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 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري 

 - - 201,646,165 201,646,165 موردون وأرصدة دائنة أ رى 

 126,541,852 - - 126 541 852 التزامات أ رى 

 852 541 126 - 201,646,165 328 188 017 اجمالي 

 2018 يومبر   31في  
 القيمة الدفترية 

 جنيه مصري 

 اقل من سنة 

 جنيه مصري 

 سنوات   2إلى  1من 

 جنيه مصري 

 سنوات وأكثر   5الى  2من 

 جنيه مصري 

 - - 197,635,766 197,635,766 موردون وأرصدة دائنة أ رى 

 98,491,528 - - 98 491 528 التزامات أ رى 

 98,491,528 - 197 635 766 296 127 294 اجمالي 

 :الحوكمةخاة اتباع قواعد   ▪
 : الجمعية ال امة  -1
على األقل من تاريخ    يتم الدعوة لحضور الجمعية العامة عن طريق النشر مرتين في صحفيتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء  مسة أيام  .1

 للمساهمين على عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم اإل طارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع. نشر أول إ طار أو إرسال إ طار الدعوة 
 النظام األساسي. تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ويحق لكل مساهم الحضور باألصالة أو اإلنابة مع مراعاة شروط الحضور باإلنابة المنصوص عليها في   .2
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 حصر عدد المساهمين الحضور بشفافية بعد توقيع المساهمين على كشف حضور الجمعية.يتم  .3
 مين. يتم عرض جدول أعمال الجمعية بشرح وافى على المساهمين بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم دون تجاهل آلراء صغار المساه .4
ا رئيس االجتماع وتوافق عليها الجمعية، ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق  يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحه .5

% من األصوات  10  بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو عدد من المساهمين يمثل
 الحاضرة على األقل. 

طريقة التصويت    قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع، وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة فيجوز استخدام   تصدر .6
 الئحة التنفيذية لقانون الشركات. التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك طوقا للضوابط المكررة من ال

 حاضرة في اجتماع الجمعية العامة.% من األسهم الممثلة وال75أحكام نظام اإلثابة والتحفيز، تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية  في تطبيق  .7
 يتم حصر األصوات بدقة وشفافية. .8

 
 : مجلس اإل ارة -2

 أواًل: مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة
رفات ووضع اللوائح  مع مراعاة ا تصاصات الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة إلدارة الشركة وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مواشرة جميع التص .1

عماله واجتماعاته وتوزيع اال تصاصات  المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية والعمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية، كما يضع المجلس الئحة  اصة بتنظيم أ 
 والمسئوليات. 

 اعتماد التوجيهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها ومن ذلك:  .2
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 وضع االستراتيجية الشاملة و طط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها. .3
 لية وإقرار الميزانيات السنوية. تحديد استراتيجية الشركة وأهدافها الما .4
ة الحصول على  اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وتملك األصول والتصرف بها عدا في حالة التصرف في األصول الرئيسية يستوجب على مجلس اإلدار  .5

 موافقة الجمعية العامة.
 الشركة. وضع أهداف األداء ومراقوة التنفيذ واألداء الشامل في  .6
 المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية، والوظيفية بالشركة واعتمادها.  .7
 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الدا لية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:  .8
التنفيذية، والمساهمين .9 المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة  التعارض  تعارض المصالح، ومعالجة حاالت  تنظم  ، ويشمل ذلك إساءة  وضع سياسة 

 استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
 التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.  .10
 وذلك من  الل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة، وطرحها بشفافية. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسوة إلدارة المخاطر،   .11
 المراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الدا لية بالشركة. .12
ئنين، وأصحاب المصالح  وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة، واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين، والدا .13

 اآل رين. 
 العمل على تحسين الصورة العامة للشركة.  .14
ذية، أو أي مصدر موثوق  يجب أن يؤدي مجلس اإلدارة مهامه بمسئولية، وحسن نية، وجدية، واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة التنفي .15
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 آ ر. 
ضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار، ومدة التفويض، كما يحدد مجلس اإلدارة الموضوعات التي يحتفظ مجلس  يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي يفو  .16

 اإلدارة بصالحية البت فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات المفوضة. 
اء مجلس اإلدارة الجدد بعمل الشركة، وبخاصة الجوانب المالية، والقانونية، فضاًل عن تدريبهم إن  يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعض .17

 لزم األمر. 
ارة غير التنفيذيين  يجب على مجلس اإلدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شئون الشركة لجميع أعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام، وألعضاء مجلس اإلد  .18

 وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجواتهم، ومهامهم بكفاءة. بوجه  اص، 
 للشركة.  يجب على مجلس اإلدارة التحقق من أن التقرير السنوي، والتقارير المالية التي يتم نشرها، وإرسالها للمساهمين، تعكس األوضاع الحقيقية .19
 جمعية العامة العتمادها.يقدم مجلس اإلدارة اقتراح توزيع األرباح، ونسب توزيعها، والتوصية لل  .20
 تفويض واحد أو أكثر من أعضاءه أو من الغير في مواشرة عمل أو أعمال معينة.  .21
 التحقق من وجود سياسة و طة للتعاقب اإلداري وضمان تنفيذها ومراقوة سير تقدمها. .22
 دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد وتحديد جدول أعمال الجمعية العامة.  .23

 العامة لعضوية مجلس اإلدارة  ثانيًا: القواعد
يتم  مجلس اإلدارة بالحياد واالستقاللية ويتوقع من أي عضو من أعضاء المجلس إفادة المجلس بأية تغييرات جوهرية في ظروفه أو تعارض مصالح و يتمتع أعضاء   .1

لمصالح. وفي تقدير المجلس أنه من الضروري أن يوادر  تقييم هذه التغييرات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بما يتطابق مع سياسة الشركة في عدم تعارض ا
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علية باالستقالة من  األعضاء الذين تغيرت مسئولياتهم أو أوضاعهم الوظيفية تغييرًا كبيرًا يؤثر في قدرتهم على مواصلة المساهمة في  دمة الشركة بنفس الفا
ئفهم التي كانوا يشغلوها عندما أتوا إلى المجلس بترك المجلس، على أال تكون هذه التغييرات  المجلس من تلقاء أنفسهم، وال يلزم المجلس األعضاء الذين غيروا وظا

 تتعارض مع سياسة الشركة في عدم تعارض المصالح. 
عمالهم الخاصة  تستمر عضوية العضو في مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ويتم ا تيار المرشحين لعضوية المجلس على أساس ما حققوه من إنجازات متميزة في أ  .2

 وعلى أساس اتساع  برتهم وحكمتهم ونزاهتهم وقدرتهم الفنية واإلدارية واستعدادهم لتخصيص الوقت الكافي لمهام المجلس. 
مع   الخبرةعلى األكثر يكون من بينهم اثنين مستقلين ويجوز ضم عضوين من ذوي  ثالثة عشر عضو أعضاء على األقل إلى   سبعةاإلدارة من   مجلسيكون تشكيل   .3

 . قواعد القيد والشطب في البورصة المصريةمراعاة 

 ثالثًا: مهام ومسئوليات رئيس مجلس اإلدارة
 رئيس مجلس اإلدارة هو الشخص المسئول عن قيادة مجلس اإلدارة، وتشمل مهامه ومسئولياته ما يلي:  .1
ي سيتم مناقشتها  الل هذا العام )حسب قدرته على التوقع وقراءته للمستقبل  وضع جدول أعمال االجتماعات في بداية العام ويتضمن األعمال والموضوعات الت .2

 فيما يتعلق بهذا الموضوع(. 
 الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة ورئاسة جلساته أو تفويض أحد أعضاء المجلس بذلك.  .3
 أعضاء مجلس اإلدارة بذلك. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة أو تفويض أحد  .4
 تمكين جميع أعضاء مجلس اإلدارة من المشاركة الكاملة في أعمال وأنشطة المجلس وضمان أن يعمل المجلس كفريق واحد.  .5
 التحقق من قيام المجلس بمناقشة القضايا األساسية والعامة وعدم تأجيلها واتخاذ القرار المناسب حولها وفي وقته.  .6
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 لدعم الكافي وتزويده بكافة المعلومات الضرورية التي تساعد في اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم. ضمان تمتع المجلس با .7
لية اجتماعات المجلس  التحقق من اتواع جميع القوانين واللوائح ذات العالقة والعمل بموجب النظام األساسي للشركة وغيره من االتفاقيات وذلك لضمان صحة وفعا .8

 وقراراته. 
 ير نسبيًا. تشجيع المناقشات وطرح األسئلة دا ل االجتماعات ودفعها في اتجاه الوصول إلى اتخاذ القرارات الهامة والسليمة في فترة معقولة ووقت قص   الموازنة في .9

 ية تلك اللجان. اإلشراف على تكوين جميع اللجان المنبثقة من المجلس والتقدم بتوصية إلى المجلس بالموافقة على األسماء التي قام بترشيحها لعضو  .10
 ي لديهم. العمل بشكل متواصل على تطوير المجلس وتعزيز مهارات األعضاء ورفع درجة وعيهم ومعرفتهم ورفع روح المشاركة وروح الفريق والعمل الجماع .11
 دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لالنعقاد وتحديد جدول األعمال. .12

 رابعًا: مهام ومسئوليات عضو مجلس اإلدارة
 تأكيد واإلقرار على أن  دمة مصالح الشركة ومساهميها هي أقصى أولوياته. ال .1
 ل جيد. حضور جميع اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين وغيرها من االجتماعات ذات العالقة واالستعداد قبل وقت كاف لهذه االجتماعات بشك  .2
 كل جيد وطلب إيضاح أي نقطة غير واضحة في تلك المحاضر. االطالع على وقائع ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وفهمها بش .3
ل واضح وأن  المشاركة بشكل فعال في مناقشة المواضيع المطروحة أمام المجلس وفي صنع القرارات والتحقق من أن سياسات الشركة تم وضعها وتحديدها بشك .4

 المجلس يعمل على تنفيذها. 
 توجيه سياسة الشركة إلى مصلحته الشخصية واإلفصاح عن أي نشاط يتعارض مع مصالح الشركة.المحافظة على سرية المعلومات والحرص على عدم  .5
 االطالع على رسالة الشركة وأهدافها وتطبيقها وفهمها بشكل جيد وأن يكون على دراية ببرنامج الشركة و ططها التنفيذية.  .6
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 واألنظمة الحكومية المعمول بها والعمل على تعزيز ودعم صورة الشركة. التحقق من أن الشركة تلتزم بنظامها األساسي والقوانين  .7
مجموعة في اتخاذ  التواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات ومداوالت اجتماع ولقاءات مجلس اإلدارة وأن تتوفر لدى العضو الرغوة والعمل بروح الفريق وال .8

 القرارات. 
 مكان للوصول إلى اجتماع في قضية أو قرار معين. اإلقرار بأن التوافق قد يكون من األهمية ب .9

 فهم وإدراك التشريعات والمواضيع والقضايا التي تؤثر على أعمال ومسئوليات مجلس اإلدارة.  .10
 فهم وإدراك أن السلطة والصالحيات هي لمجلس اإلدارة ككل وكمجموعة واحدة وليست ألعضاء منفردين.  .11
 ن المجلس وتنفيذه والقيام به وبشكل جيد وااللتزام بتسليم ما قام به من عمل في وقته. االستعداد في قبول أي تكليف يطلب منه م .12

  امسًا: مهام ومسئوليات سكرتير مجلس اإلدارة
األساسي للشركة    والنظام اإلعداد والترتيب الجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين وضمان استيفاء جميع المتطلوات القانونية وااللتزام باللوائح الحكومية   .1

 النعقادها والعمل على ضمان نجاحها. 
 المعلومات لالطالع عليها. القيام بالتنسيق واإلعداد لجميع التقارير والعروض والمقترحات وغير ذلك من المواد المقدمة لمجلس اإلدارة أو جمعيات المساهمين بهذه   .2
اقشتها في اجتماع المجلس وترسل بخطاب رسمي لهم وذلك لدراستها وفهم محتواها قبل موعد الجلسة  تزويد األعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات التي سيتم من .3

 . بأسبوع على األقل، مما يمكنهم من المشاركة وإثراء االجتماع، حيث ينوغي على األعضاء مراجعة هذه المواد قبل موعد االجتماع بشكل دقيق 
معيات المساهمين وقرارات المجلس وقرارات المساهمين والشركاء والحصول على موافقة رئيس مجلس اإلدارة  صياغة جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة وج .4

 عليها قبل عرضها على المجلس. 
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 صياغة وتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين قراراته في سجالت الشركة وتوقيعها إلى جانب توقيع رئيس مجلس اإلدارة.  .5
عات  ع القرارات وما تم االتفاق عليها من إجراءات دا ل االجتماع قد تم تدوينه بشكل دقيق ومتابعة اإلجراءات واألنشطة المعلقة من االجتماالتأكيد على أن جمي .6

 السابقة. 
 إنشاء وتأسيس آلية فعالة وقوية لتعزيز التواصل مع أعضاء المجلس والعمل على إيجاد روابط وثيقة معهم.  .7
 تنفيذ  طة وجدول اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين. تطوير ومراجعة ومتابعة  .8
 حفظ السجالت والوثائق القانونية )محاضر وقرارات ... إلخ( الخاصة بمجلس اإلدارة والمساهمين. .9

 القيام بالمراسالت والمكاتوات نيابة عن مجلس اإلدارة وحسب توجيهات المجلس أو رئيسه.  .10
 المعلومات وجميع وثائق مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين وغيرها من الوثائق ذات العالقة. المحافظة على سرية  .11

 سادسًا: لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها
 لمجلس.  لمجلس اإلدارة أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض ا تصاصاته أو يعهد إليها بمراقوة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات ا

 سابعًا: إجراءات اجتماعات المجلس 
 ان الدائمة والمؤقتة والحرص على حضورها. يجب على األعضاء تخصيص وقت كاف لالطالع بمسئولياتهم بما في ذلك التحضير الجتماعات المجلس واللج .1
ربع مرات على  يعقد مجلس اإلدارة جلساته كلما دعت المصلحة إلى انعقاده بدعوة من الرئيس، أو بناًء على دعوة من ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع المجلس أ .2

 األقل  الل السنة المالية الواحدة. 
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رين والعضو المنتدب عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس، ويرسل جدول األعمال على رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآل  .3
ول األعمال حال مصحوبًا بالمستندات لألعضاء قبل االجتماع بوقت كاف حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات واالستعداد الجيد لالجتماع، ويقر مجلس اإلدارة جد

 ي عضو على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا االعتراض في محضر االجتماع. انعقاده وفي حال اعتراض أ
ها.   يسهل الرجوع  يجب على مجلس اإلدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث  .4  إلي

 ثامنًا: النصاب 
 بشرط أال يقل عدد األعضاء الحاضرين عن ثالثة.  المجلس بحضور أغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائوهيتحقق النصاب القانوني الجتماعات 

 تاسعًا: التصويت 
 تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األعضاء الحاضرين والممثلين في االجتماع. 

 عاشرًا: حضور االجتماعات
 ستدعائهم، حضور االجتماعات وإبداء رأيهم والمشاركة في النقاش وتقديم المالحظات. على الموظفين التنفيذيين األساسيين بالشركة عند ا 

 إحدى عشر: تقرير مجلس اإلدارة
يتضمن عرضًا لعمليات الشركة  الل السنة    –وذلك  الل شهرين على األكثر من تاريخ انتهاء سنة الشركة المالية    –يقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار تقريرًا  

لتقرير مع القوائم  األ يرة وجميع العوامل المؤثرة والتي يحتاجها المستثمر ليتمكن من تقييم أصول الشركة و صومها ووضعها المالي، وعادة ما يتوافق هذا االمالية  
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( من الالئحة التنفيذية لقانون  1رقم )  المالية السنوية للشركة وشركاتها التابعة وذلك حسب األنظمة والقوانين، ويجب أن يحتوي تقرير مجلس اإلدارة طوقًا للملحق
 على التالي:  1981لسنة  159شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 

 الحالة العامة للشركة ونتيجة األعمال، ومستقبل األعمال. .1
 المساهمين. األرباح المقترحة التي ستوزع على  .2
 االقتراحات الخاصة بالتحويل لالحتياطيات.  .3
 األنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها.  .4
 وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة  الل السنة.  .5
 أي تغييرات رئيسية في األصول الثابتة أو أي شركات تابعة لها.  .6
 موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.نسوة حجم األعمال وصافي الربح أو الخسائر  .7
 حجم العمالة وإجمالي مرتوات العاملين.  .8
 بيان بالتبرعات.  .9

 التي تم إصدارها خالل السنة. بيان األسهم والسندات .10
 ابقة. أي بيانات إضافية هامة: يرى مجلس اإلدارة عرضها على الجمعية العامة. ويكون عرض األرقام بالمقارنة مع أرقام السنة الس

 ثاني عشر: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 : والحوكمه  لجنة المراج ة 
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 تتولى مسؤولية األشراف على كافة نظم المراجعة والرقابة الدا لية والخارجية للشركة وتختص اللجنة بما يلي: 
 فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الدا لية للشركة ومدى التزام الشركة بتطبيقها.  .1
 السياسات المحاسبية المتوعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة. دراسة  .2
 فحص ومراجعة أليات وأدوات المراجعة الدا لية وإجراءاتها و ططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الدا لية ومتابعة تنفيذ توصياتها.  .3
 فحص اإلجراءات التي تتوع في إعداد ومراجعة ما يلي:  .4

 القوائم المالية الدورية والسنوية.  •
 نشرات االكتتاب والطرح العام والخاص لألوراق المالية.  •
 الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الد ل التقديرية.  •

 بات. فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس اإلدارة تمهيدا ألرسالها إلى مراقب الحسا  .5
 اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في األمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما ال يخالف أحكام القانون.  .6
وبما ال يخل    عنها  أبداء الرأي في شأن األذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء  دمات لصالح الشركة بخالف مراجعة القوائم المالية وفي شأن األتعاب المقدرة  .7

 بمقتضيات استقالليتهم. 
حل الخالفات في وجهات  دراسة تقارير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية والمناقشة فيما ورد بها من مالحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على   .8

 النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات. 
ن أحد الخبراء المتخصصين غير المرتوطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع األطراف ذات العالقة وعن التأكد من رفع تقرير لمجلس اإلدارة م .9

 مدى أ اللها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها. 
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 الية. وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة الم .10
 كما تسعى اللجنة لضمان تطبيق أعلى المعايير في اصدار تقارير األداء وعمليات الرقابة وتطبيق نظام الرقابة الدا لية وااللتزام. 

 
الشركة. وعلى مجلس إدارة  وتقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على األقل لمجلس إدارة الشركة. ولمجلس إدارة الشركة أن يكلف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح  

في حال عدم    الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة  الل  مسة عشر يوما من تاريخ اإل طار بها. وعلى رئيس اللجنة إ طار البورصة والهيئة
 .االستجابة  الل ستين يوم للمالحظات الجوهرية للمالحظات التي يقدمها للمجلس 

 ية لجنة المخاطر اإللكترون
 تتكون اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة أعضاء غير تنفيذيين

 .  الحماية والمخاطر اإللكترونيةأحد األعضاء على األقل لديه  برة في   .1
الموظفين   .2 المعايير والتي يجب على  بالمجموعة ووضع  اللجنة للمساعدة في تطوير وتطبيق بروتوكوالت الحماية اإللكترونية الخاصة  لتقليل  تسعى  االلتزام بها 

 المخاطر اإللكترونية للمجموعة ولضمان أن كافة العمليات آمنة وأن جميع المعامالت سارية وآمنة وأن هناك منظومة لتقليل المخاطر. 

 لجنة المكافآت والمزايا 
 تتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين على األقل. 

 التنظيمي  الموارد الوشرية ومجال التطويريكون ألحد األعضاء على األقل  برة في مجال  .1
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 مواءمة المكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا وتقييم أداء الموظفين.  تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس اإلدارة في .2

 لجنة االستثمار 
 لخبرات متعددة التخصصات.  تتألف اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة أعضاء غير تنفيذيين لتعزيز ودعم ا

 يكون أحد أعضاء اللجنة على األقل من ذوي الخبر ة في مجال االستثمار والشؤون المالية.  .1
مقدا .2 بالمجموعة،  الخاصة  العمل  استراتيجيات  مع  لتتوازى  التنفيذية  اإلدارة  مع  لالستثمار  استراتيجيات وبروتوكوالت  لتطوير  اللجنة  للمخاطر،  تسعى  التعرض  ر 

 حقوق جميع األطراف ذات الصلة.   ولضمان

 :4/10/2021في  الوود رئيس مجلس إ ارة الشركة  أسبام الارح وفقام لكتام   -3

 تنفيذ  طة الدولة المستدامة وتنفيذ  طة الطرح الحكومي.  أ
 .مساهمين ومؤسسات ذات مالءه ماليهطرح جزء من أسهم رأسمال الشركة للجمهور وكذلك لل ب
 للشركة وإتاحة إمكانية التخارج للمساهمين الحاليين ود ول مساهمين جدد. توسيع قاعدة الملكية   ج
 . من قواعد القيد المعمول بها بالبورصة المصرية  7من المادة  3،  2،  1استيفاء البنود  د 
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 البند الوا س 
      بالبورصة المصرية المن قدة بتاريخوذلك ب د موافقة لجنة ال مليات 4/10/2021أحكام وشروط الارح وفقام لكتام مدير الارح في 

  وشروط التنفوذ وكذا ضوابط حوام استقرار س ر الوهم ب د إتمام الارح  وت ديالته على أحكام وشروط طرح أسهم رأسمال الشركة 10/2021/
 2019لونة   48وفقا للقرار رقم 

  % 16.1سااهم والتي تمثل نسااوة   257,777,778  بالبورصااة المصاارية لعدد أسااهم بحد اقصااىالطرح العام والخاص في السااوق الثانوي بغرض زيادة قاعدة الملكية للتداول  
 .الواحد  للسهم  جم 13.98  حده األقصىش.م.م.    لإلستثمارات المالية والرقميةإي فاينانس  من إجمالي أسهم رأسمال شركة 

 الشريحة الثانية: الارح ال ام  الشريحة األولى: الارح الخاص بيان 
سهم    232,000,000من إجمالي الطرح بحد أقصى عدد  %90  : األسررررررهم الماروحةحجم 

 . من إجمالي أسهم الشركة % 14.5بما يمثل 
سهم    25,777,778من إجمالي الطرح بحد أقصى عدد    10%

 من إجمالي أسهم الشركة.  %1.61بما يمثل نسوة 
لهم  الرررذين  األشرررررررررخررراص 
الحق في المشرررررررررراركرة في 
  : الررررررررررررررررررررررررررررارررررررررررررررررررررررررررررح 

 الشريحة األولى للمستثمرين التاليين: تخصص  -1
تأمين،  -2 وشركات  )بنوك  المالية  المالءة  ذات  المؤسسات 

صناديق استثمار ومعاشات، شركات إدارة محافظ وغيرها من 
 المؤسسات األ رى ذوي المالءة المالية(. 

الطبيعيين  واألشخاص  للجمهور  الثانية  الشريحة  تخصص 
 . واالعتواريين
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 الشريحة الثانية: الارح ال ام  الشريحة األولى: الارح الخاص بيان 
 رين األفراد ذوي المالءة المالية. المستثم -3
 ق المالية. األفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال األورا -4

واألقصرررررررررى   األ نى  الحرررررد 
 :لحدو  الالبات

جنيهًا   مسة مليون  للمستثمرين االفراد ذوي المالئة المالية  حد أدنى  
 وبدون حد أقصى.  مصرياً 

وبدون حد    عشرة مليون جنيهًا مصرياً للمؤسسات المالية  حد أدنى  
 أقصى. 

  48وبمراعاة قرار مجلس إ ارة الهوئة ال امة للرقابة المالية رقم  
 . وت ديالته  2019لونة 

عدد اسهم الطرح وبحد اقصى  ،  سهم  100حد أدنى في حدود  
 . العام

يتم تلقى وتساااااااااجيل األوامر في حدود النطاق والساااااااااعر المحدد من  :الو ر
سااااااااااااااعر حاده األقصااااااااااااااى  مادير الطرح ورئيس مجلس اإلدارة وذلاك ب

للسااهم الواحد وسااوف يتم تحديد السااعر النهائي وفقا لنظام   13,98
ن عن السعر النهائي بحد أقصى  سوف يعلو    Book Buildingال

في الصااااااحف وبالبورصااااااة    2021  أكتوبر 12الموافق    الثالثاءيوم  

   جم  13.98يتم تلقى وتساااااااجيل األوامر بساااااااعر حده األقصاااااااى  
 10الموافق    االحادللسااااااااااااااهم الواحاد وذلاك اعتواارا من يوم عمال  

علما بانه ساااايتم تحديد السااااعر النهائي بعد غلق  2021  أكتوبر
  Book Buildingالطرح الخاص الذى سااااااااااااايتم وفقا لنظام ال

الموافق    الثالثاءوذلك باإلعالن في الصاااحف وبحد اقصاااى يوم  
اى قبل جلساة التداول  واالفصااح بالبورصاة   2021  أكتوبر 12
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 الشريحة الثانية: الارح ال ام  الشريحة األولى: الارح الخاص بيان 
أي قبل انتهاء الطرح بثالثة ايام عمل على األقل سااااااااااواء في المدة  

 .في حالة صدور قرار من رئيس مجلس اإلدارة بمدهااألصلية أو  
ات بثالثة أيام عمل على األقل والذى  وقبل غلق باب تلقى الطل

 .2021أكتوبر   17الموافق    االحدسوف ينتهى يوم  
يلتزم مقاادموا أوامر شااااااااااااااراء الطرح الخاااص بااايااداع المقاااباال النقاادي   :طريقة الودا 

لالساااااهم المخصاااااصاااااة له قبل تنفيذ عملية الطرح ويساااااتني من ذلك  
، وفي حااالااة تخلف العمياال عن اإليااداع قباال التنفياااذ  DVPعمالء  

يقوم مدير الطرح بالتغطية وا ذ األساااااااااهم دون ان يكون علهيا فترة  
ين علي ماادير الطرح عقااب اغالق قيااد علي البيع، وعليااه فااانااه يتع

فترة االكتتاب ان يقم بحصار نساوة األساهم غير المغطاه نقدًا نتيجة  
لتخلف بعض العمالء عن إيااداع الموااالغ النقااديااة مقاااباال األسااااااااااااااهم  

 المخصصة لهم قبل عملية التنفيذ وإبالغ الهيئة.

% على 25على شاااركات السااامسااارة متلقية األوامر إيداع نساااوة  
كل طلب في الحسااااااااااااااب المخصاااااااااااااص لتغطية    األقل من قيمة

الطرح لادى بنوك المقااصااااااااااااااة وذلاك في موعاد غاايتاه قبال نهااياة 
المحادد    2021أكتوبر   17الموافق    االحادساااااااااااااااعاات عمال يوم  

لنهاية فترة تلقى األوامر )غلق باب الطرح العام( على أساااااااااااس  
 للسهم الواحد. 13.98  سعر حده األقصى

وفي حاااالاااة عااادم إكتماااال التغطياااة لألوامر يلتزم األشااااااااااااااخااااص  
الطبيعيين واإلعتواريين بسااااداد باقي قيمة األسااااهم المخصااااصااااة  

 .لهم في موعد أقصاه اليوم التالي لغلق باب تلقي األوامر

بذلك يكون علما بأنه في حالة عدم التزام شرررركات الورررموررررة 
 المخالفة.  للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه الشركات
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 الشريحة الثانية: الارح ال ام  الشريحة األولى: الارح الخاص بيان 
وتلتزم شاااركات السااامسااارة بساااداد باقي قيمة الطلوات التي تحدد  
بناء على الساااااعر النهائي وعلى أسااااااس نتيجة التخصااااايص في 
حالة زيادة قيمة الكمية المخصااااصااااة عن قيمة ما ساااابق سااااداده  
لدى بنوك المقاصااة وذلك طوقا لنظام التسااوية المعمول به لدى  

 المركزي.  شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد
شرركات الورموررة المورموح  
وتورررررررررجرورررررل  برترلرقري  لرهرررررا 

 :األوامر

جميع شااااااااااااركات الوساااااااااااااطة المر ص لها من الهيئة العامة للرقابة 
 المالية بمزاولة النشاط.

 مع مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية.

جميع شااااركات الوساااااطة المر ص لها من الهيئة العامة للرقابة 
 بمزاولة النشاط.المالية  

 مع مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية.
 . ش.م.م  التجاري الدولي للسمسرة في األوراق الماليةشركة  . ش.م.م  التجاري الدولي للسمسرة في األوراق المالية شركة ون:لبائ لشركة الومورة  

 األهلي فاروس لتداول األوراق المالية ش.م.مشركة  شركة األهلي فاروس لتداول األوراق المالية ش.م.م 
 شركة عربية أون الين للوساطة في األوراق المالية ش.م.م شركة عربية أون الين للوساطة في األوراق المالية ش.م.م  

  طريقررة التورررررررررجوررل ألوامر 
 :التنفوذ بالبورصة

يتم ذلاااك وفقاااا للطريقاااة التي يحاااددهاااا مااادير الطرح في تلقى أوامر 
الطرح الخاص ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس اإلدارة اساااااتوعاد  

يتم الساماح بتساجيل االوامر لدى شاركة السامسارة بنظام التداول  
  االحد  اعتوارا من يوم   OPR بالبورصاااااااااااة على شااااااااااااشاااااااااااات ال
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 الشريحة الثانية: الارح ال ام  الشريحة األولى: الارح الخاص بيان 
وتخصااااااايص األساااااااهم لألشاااااااخاص االعتوارية واألفراد ذوي المالءة  

 المالية وفقا لما يراه دون إبداء األسواب.

أفاراد   ماع  االتافااااااااق  اإلدارة  ماجالاس  ورئاياس  الاطارح  لاماااااااديار  وياجاوز 
شريحة  ومؤسسات ذوي المالءة المالية لتخصيص نسب محددة من  

 الطرح الخاص.

عمااااال  2021أكتوبر    10  الموافق يوم  نهااااااياااااة    االحاااااد  وحتى 
 .2021أكتوبر    17  الموافق

طريقة التخصرريو والتنفوذ  
 :بالبورصة

بواسااااااااااااطة مدير الطرح بنظام    االولىيتم التخصاااااااااااايص للشااااااااااااريحة  
Book Building  .وهو نظام دولي متعارف عليه 

يتم تنفياااذ باااالبورصااااااااااااااااة وفقاااا للبياااان الاااذي يخطر باااه مااادير الطرح  
البورصااااة وساااايتم اإلعالن عن سااااعر الطرح النهائي وفقا لما يحدده  

لشريحة  مدير الطرح وعدد األسهم المطلوب شراؤها من  الل هذه ا
 بالبورصة.

ساااااااااااايتم التخصاااااااااااايص بما يتفق بأحكام قواعد القيد بالبورصااااااااااااة  
المصاااااااارية. وبعد اسااااااااتيفاء الشااااااااروط السااااااااابقة وفي حالة زيادة  
إجمالي كمية الطلوات الشاراء عن الكمية المعروضاة في الطرح  
العام سايتم إجراء تخصايص لكل طالب شاراء بالنساوة والتناساب  

لبيع وإلى إجمالي األسااااااااااااااهم  بين إجمالي األسااااااااااااااهم المطروحة ل
المطلوبة للشاااااااااراء مع مراعاة جبر الكساااااااااور لصاااااااااالح صاااااااااغار 

 المستثمرين.
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الهيئة العامة موافقة  يجوز للشركة زيادة عدد األسهم المطروحة للبيع في الطرح العام والخاص بناء علي حجم التغطية وذلك بعد   :أحكام عامة
 . 15/9/2021وفي ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  للرقابة المالية والبورصة المصرية

بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تلقي األوامر للطرح العام  والعضو المنتدب  لرئيس مجلس اإلدارة  يجوز   -أ
أيام عمل من   3أيام عمل بشرط اإلعالن بالصحف وشاشة البورصة قبل    3أيام عمل وال تقل عن    5لمدة أقصاها  

 التاريخ المحدد لغلق باب االكتتاب. 
 تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التداول على أسهم رأسمال الشركة.سيتم اإلعالن على شاشات التداول بالبورصة عن   -ب
 ال يجوز لمشتري األسهم في الطرح الخاص طلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام.  -ت
 التزام مدير وسمسار الطرح بسرية بيانات ومعلومات نسوة التغطية الخاصة بالطرح  الل فترة تلقي األوامر.  -ث
للعمالء عن تغطية الطرح مرة واحدة  الل فترة تلقى األوامر حال تحقق تغطية الطرح  يلتزم مدير الطرح باإلعالن   -ج

 %، وال يتم اإلعالن عن النسوة النهائية إال بعد إ طار الهيئة. 100بنسوة 
يحق للمشترى في الطرح العام الغاء أوامر الشراء الصادرة منه حتى ا ر يوم لتلقى أوامر الشراء في الطرح سواء في   -ح

 ة االصلية او الممتدة. المد 
 وتعديالته.   2019لسنة    48يلتزم مدير الطرح باالشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم   -خ
رقم   - د المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  قرار  في  الواردة  باالشتراطات  الطرح  سمسار    2019لسنة    48يلتزم 

 وتعديالته. 
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 ركات السمسرة مراعاة الفصل التام بين حسابات العمالء النقدية بين الشرائح ودا ل كل شريحة. على ش - ذ
حال توافر الحد االدني المنصوص عليه    في حالة عدم تغطية الطرح العام بالكامل سيتم االكتفاء بما تم االكتتاب فيه -ر

ركات السمسرة بتوفيق أوضاعها لدي شركة مصر  وتلتزم ش  في قواعد قيد وشطب األوراق المالية في البورصة المصرية،
للمقاصة وذلك بإيداع الموالغ المتوقية الستكمال قيمة كامل األسهم المخصصة والتي أسفرت عنها عملية التخصيص  

  االحد لتتوافق ونسوة التغطية التي أسفر عنها االكتتاب في الطرح وذلك لمدة يوم عمل فقط ينتهي بنهاية يوم عمل  
 . 2021اكتوبر 17الموافق 

في حالة عدم االلتزام بما سبق ستقوم البورصة باتخاذ ما تراه من إجراءات وسيتم عرض المخالفات على لجنة العضوية   -ز
 بالبورصة إلعمال شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجي االلتزام بما سبق. 

بالبورصاة المصارية عماًل بقواعد وشاروط االكتتابات وتوقيتها التي ساتعلن على شااشاات البورصاة  وذلك كله طوقًا لقرار لجنة العمليات  
 قبل فتح باب تلقي االكتتابات.
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 البند الوابع
 آلية استقرار س ر الوهم في الووق عقب الارح

بصفتها مدير الطرح بإنشاء حساب  اص لدعم استقرار السهم والحفاظ  ش.م.م   التجاري الدولي للسمسرة في األوراق الماليةيتعهد المساهمين الوائعين في الطرح وكذلك شركة  
 على سعر التداول وفقا للضوابط التالية: 

 ت ريف الحوام  -1
  الجيزةلفرع    -  التجاري الدوليبنك  ال بصفتها مدير الطرح لدى    ات في األوراق المالية ش.م.محساب بنكي مستقل باسم شركة سي أى كابيتال لترويج وتغطية االكتتاب

 بصفتها مدير الطرح.  مات في األوراق المالية ش.م. ويدير الحساب شركة سي أى كابيتال لترويج وتغطية االكتتاب   شارع مراد، الجيزة، الكائن في

 هدف الحوام  -2
ش.م.م. من  الل امر شراء لألسهم بسعر الطرح    لإلستثمارات المالية والرقميةدعم استقرار سعر تداول السهم بالبورصة وذلك بالتعامل على أسهم شركة إي فاينانس 

 البورصة المصرية لراغبي البيع من المساهمين المشترين بالطرح العام فقط. بقيمة المبلغ المنصوص عليه بالفقرة التالية وذلك بنظام حساب االستقرار المفتوح ب

 الموار  المالية للحوام  -3
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في المائة( وقدره    )عشاااااااارة   %10يتم تمويل حساااااااااب اسااااااااتقرار سااااااااعر السااااااااهم بنسااااااااوة   2021ساااااااابتمبر   15للشااااااااركة بتاريخ    غير العاديةوفقًا لقرار الجمعية العامة 
، وذلك من حسااب  ( من إجمالي حصايلة الطرحاً مصاري  اً جنيهون مليون وثالثمائة وثالثة وساوعون الف وثالثمائة وثالثة وثالثون  )ثالثمائة وساتجم    360,373.333

 .المساهمين الوائعين كل حسب نسوة مساهمتة في الطرح

 مدة الحوام -4
  3ويلتزم مدير الطرح المشاااار إلية باإلفصااااح قبل عقب الطرح  تكون مدة الحسااااب ثالثون يومًا ميالدية ابتداء من أول يوم تداول ألساااهم الشاااركة بالبورصاااة المصااارية  

دى نظام الحسااااااب المفتوح بالبورصاااااة  أيام عمل من نهاية مدة الحسااااااب باإلعالن على شااااااشاااااات البورصاااااة عن أ ر تاريخ يحق للراغبين في البيع إيداع أوامر البيع ل
 المصرية.

 إ ارة الحوام -5
ويلتزم المساااهمين الوائعين في يقوم مدير الطرح المشااار إليه بإدارة الحساااب لصااالح دعم اسااتقرار سااعر سااهم شااركة إي فاينانس لالسااتثمارات المالية والرقمية ش.م.م.  

رح بإيداع أمر شاراء مفتوح بساعر الطرح العام  ويلتزم مدير الطالطرح بتحويل قيمة الحسااب لحسااب مدير الطرح المشاار اليه قبل بداية التداول بيوم عمل علي األقل،  
 لمدة ثالثون يومًا ميالدي تبدأ من تاريخ بداية التداول على السهم بالبورصة المصرية.

 كيفية ت امل مدير الارح على الحوام -6
لمدة ثالثون يومًا ميالدية تبدأ من تاريخ بداية التداول    يلتزم مدير الطرح المشاار إلية  الل مدة حسااب اساتقرار ساعر الساهم بإيداع أمر شاراء مفتوح بساعر الطرح العام 

ويحق للمسااهمين راغبي البيع من المشاترين فى الطرح العام فقط بإيداع أوامر بيع من  الل شاركات    .O.P.Rعلى الساهم بالبورصاة المصارية من  الل شااشاات ال 
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وفي نهاية مدة الحسااااب ساااوف يتم تنفيذ كامل األوامر المودعة من راغبي البيع والتي لم يتم  السااامسااارة المر ص لها )بحد أقصاااى ساااعر الطرح العام( طوال هذه المدة  
نساااوة والتناساااب بين كمية ساااحبها  الل مدة ثالثون يوم المشاااار إليها وفي حالة تجاوز كمية طلوات البيع عن المبلغ المحدد بأمر الشاااراء ساااوف يتم تنفيذ الطلوات بال

على أساس سعر الطرح العام مع جبر الكسور لصالح صغار الوائعين من األصغر إلى األكبر حتى نفاذ الكمية الواردة بأمر الشراء، علمًا    الطلوات وكمية أمر الشراء
ظر على شااااركات  منه ويحبانه يشااااترط ا فى األسااااهم التي يتم عرضااااها للبيع أن تكون هي األسااااهم المشااااتراه من  الل الطرح العام والتي تم االحتفاظ بها او المتوقيه  

ركزي، حيث لن يسامح  السامسارة تساجيل أوامر بيع إال بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصادة العميل وكشاف حركة حساابه من شاركة مصار للمقاصاة وااليداع والقيد الم
 .للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفونعلمام بأنه في حالة عدم االلتزام بما سبق يكون  بقبول أوامر بيع األسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح  

 تصفية الحوام -7
 والغ أو كالهما كالتالي:يتم تصفية الحساب  الل  مسة أيام عمل من انتهاء مدة الثالثون يومًا وتنفيذ أمر الشراء على أن يتم إعادة حصيلة الحساب من أسهم أو م

 الوائعين ممولي الحساب كاًل حسب نسوة مساهمته في تمويل الحساب.في حالة وجود موالغ يتم إعادتها إلى المساهمين  
من  الل عملية    في حالة وجود أساااهم: تؤول هذه األساااهم إلى المسااااهمين الوائعين في الطرح كل بحساااب نسااابته في تمويل الحسااااب، على أن يتم نقل ملكية األساااهم 

 ية.محمية بالبورصة وفقًا لقواعد لجنة التداول بالبورصة المصر 
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 البند الثامن
 وما تضمنته نشرة الارح 2019لونة  48لقرار  التزامات الموتشار القانوني للارح وفقام 

 : 2019لونة  48بقرار الهوئة ال امة للرقابة المالية رقم   اإلجراءات التي اتب ها الموتشار القانوني للارح عمالم  -أ
للقوانين    المستشار القانوني إلجراءات الطرح الماثل بصياغة ومراجعه بنود نشرة الطرح مع كافة أطراف الطرح وفقاً مكتب دكتور زكى هاشم وشركاه بصفته  قام  

والمعلوما والملفات  المستندات  وبناء على  بها  والمعمول  المنظمة  أوالقواعد  المقدمة  والبيانات واالفصاحات  الشركة وعلت  نطاق عمل  لية من  ى مسئوليتها وفى 
 القانوني المتفق عليه مع الشركة.المستشار  
 : هم تلك اإلجراءات وتتمثل أ 

 : اإلجراءات التي اتب ها للتأكد من االلتزامات القائمة على الشركة .1
الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تؤكد صحة البيانات والمعلومات المقدمة    إلىإلجراءات الطرح راجع االقرارات والتعهدات التي تم تقديمها    ان المستشار القانوني

 في نشرة الطرح على مسئولية الشركة. 

 : اإلجراءات التي اتب ها للتأكد من القضايا والتراخيو الوار  ذكرها بنشرة الارح  .2
الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تؤكد  إلى  إلجراءات الطرح قد راجع اإلقرارات والتعهدات التي تتعلق بالقضايا والترا يص التي تم تقديمها    لقانونيان المستشار ا

 صحة البيانات والمعلومات المقدمة في نشرة الطرح وعلى مسئولية الشركة.
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 : ار ة بنشرة الارح للموتثمرين المرتقبون اإلجراءات التي اتب ها للتأكد من اية بنو  هامة و  .3
ية بنود هامة واردة  أالهيئة العامة للرقابة المالية للتأكيد من  إلى  إلجراءات الطرح قد حصل من الشركة على اقرارات وتعهدات تم تقديمها    ان المستشار القانوني 

 بنشرة الطرح على مسئولية الشركة.

 :قوانون والقواعد المنظمةلل اإلقرار بان نشرة الارح اعدت وفقام  -م
على المستندات    للقوانين والقواعد المنظمة والمعمول بها وبناءً   يقر المستشار القانوني إلجراءات الطرح بأن نشرة الطرح قد تم اعدادها مع كافة أطراف الطرح وفقاً 

لقانوني المتفق  المقدمة اليه من الشركة وعلى مسئوليتها وال يوجد أي تحفظات عليها وذلك في نطاق عمل المستشار ا  والملفات والمعلومات والبيانات واالفصاحات
 عليه مع الشركة. 

 اإلقرار بصحة إجراءات الارح ب د التنفوذ:  -ت
 تنفيذ الطرح بشأن صحة إجراءات الطرح بعد التنفيذ. ان المستشار القانوني إلجراءات الطرح على استعداد لتقديم  طاب للهيئة العامة للرقابة المالية بعد 

 : محد ات عامة  -ث
 : ما يليوتعديالته مع مراعاة   2019لسنة  48تمت صياغة ومراجعة نشرة الطرح من المستشار القانوني إلجراءات الطرح استنادا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

 تقتصر مراجعة المستشار القانوني إلجراءات الطرح على المسائل المتعلقة بالقانون المصري والمسائل القانونية المصرية فقط.  .1
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والملفات    المطلوبة منه  ن نشرة الطرح قد تم اعدادها مع كافة أطراف الطرح وفقا للقوانين والقواعد المنظمة والمعمول بها وبناء على المستنداتإ .2
انوني  وفى نطاق عمل المستشار القوال يوجد أي تحفظات عليها،  والمعلومات والبيانات واالفصاحات المقدمة اليه من الشركة وعلى مسئوليتها  

 . 2019لسنة  48وفقا لقرار الهيئة رقم  المتفق عليه مع الشركة
القانونية بنشرة الطرح ويستثنى من ذلك المعلومات    تقتصر صياغة ومراجعة ومسئولية المستشار القانوني إلجراءات الطرح على االفصاحات  .3

 المالية والمعلومات التشغيلية والفنية الخاصة بعمليات الشركة. 
 جميع المستندات المقدمة للمستشار القانوني إلجراءات الطرح من الشركة صحيحة وكاملة وغير مضلله. إن  .4
ه  ن كل طرف من هذه األطراف لديألطرح من الشركة صحيحة وملزمه ألطرافها، و جميع المستندات المقدمة للمستشار القانوني إلجراءات اإن   .5

متثل على النحو الواجب  ه بموجب المستند المقدم المعنى وأنه إهلية والسلطة القانونية للتعاقد، وقد اتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزاماتاأل
 بأحكام ذلك المستند المقدم. 

على هذا النموذج    مستند مقدم ضمن مجموعة المستندات المقدمة، تكون جميع المستندات األ رى الصادرة والموقعة بناءً   عند تقديم نموذج/عينة .6
 و أوامر الشراء. أاتفاقيات   –و هذه العينية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أو هذه العينية مطابق ألحكام هذا النموذج  أ

و أي جهة حكومية ذات ا تصاص على  أو لوائح أبجميع التزامات اإلفصاح القانوني التي تفرضها أي قوانين  التزمت الشركة ومازالت تلتزم   .7
 الشركة. 

الشركة وتعتبر هذه االستيفاءات    إلىتم تزويد المستشار القانوني إلجراءات الطرح باستيفاءات كاملة ودقيقة وغير مضلله على جميع االستفسارات   .8
 ستندات المقدمة. والمعلومات جزء من الم
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تم التصديق على جميع محاضر مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين وغيرها من محاضر االجتماعات المقدمة للمستشار القانوني إلجراءات   .9
 للقوانين واللوائح المعمول بها.   الطرح على النحو الواجب من قبل الجهات الحكومية المعنية وتم اإلفصاح عنها وفقاً 

تشار القانوني إلجراءات الطرح بأدراج جميع المعلومات الجوهرية المقدمة من الشركة في نشرة الطرح وذلك في ضوء ما يتطلوه  ولقد قام المس  .10
و مراقب حسابات الشركة في تعديل هذه  أو المساهمين الوائعين  أالقانون والقواعد السارية على نشرات الطرح، مع عدم اال الل بأحقية الشركة  

 شرة الطرح، وفقًا لتقدير كل منهم. و الحذف في ن أضافة المعلومات باإل
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 حوابات واعتما  النشرة:المراقب    إقرار

ش.م.م أطلعنا على نشااارة الطرح الموضاااحة أعاله وراجعنا ما تضااامنته من بيانات ومعلومات وفقا   المالية والرقمية  لإلساااتثمارات  ي فاينانسإمراقب حساااابات شاااركة   بصااافتنا
بشاااأن تلك    والئحتيهما التنفيذيتين  1992لسااانة   95والقانون رقم   1981لسااانة   159ووجدناها صاااحيحة ومتفقة مع متطلوات وأحكام القانون رقم    لتقاريرنا المشاااار إليها أعاله 

 التقارير وتم توقيعنا على صفحات النشرة إفادة منا بذلك..

 مراقب حوابات الشركة
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 اإل ارةقرار رئيس مجلس  إ

بدقة وصاااااااحة المعلومات واالفصااااااااحات الواردة في نشااااااارة الطرح وأنه ال توجد وقائع أ ري    بصااااااافتي رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم على بهاء الدين محجوب سااااااارحان أقر أنا  
الطرح. وان جميع ما ورد بتلك النشااارة يخضاااع  جوهريه يمكن أن يؤدي عدم تضااامينها لهذه النشااارة إلى عدم تعبير ما ورد بالنشااارة بصاااوره عادلة عن وضاااع الشاااركة موضاااع  

 ،،هذا إقرار منى بذلك،و   والئحتيهما التنفيذيتين، 1992لسنة    95و  1981لسنة   159ألحكام القوانين السارية بجمهورية مصر العربية بما في ذلك القانونين  

 إبراهيم على بهاء الدين محجوم سرحان 
 رئيس مجلس اإل ارة  
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 الشركة المصردرة 

 ش.م.م  المالية والرقمية  لإلستثمارات ي فاينانسإشركة 

 
 

 إبراهيم على بهاء الدين محجوم سرحان 

 رئيس مجلس اإل ارة  
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 مديري الارح 

   

 لترويج  ايجوبتشركة رينيوانس كابوتال 
 ش.م.م االكتتام في األوراق المالية وتغاية  

 لترويج وتغاية   كابوتال شركة سي أى
 ش.م.م   ات في األوراق المالية االكتتاب 

 لترويج وتغاية  شركة األهلي فاروس
 ش.م.م في األوراق المالية   االكتتام 

 

 عمرو هالل

 

 هشام جوهر

 

 احمد سالم 

 الرئيس التنفوذي  ال ضو المنتدم 

 

 

 

 الرئيس التنفوذي 
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 الموتشار القانوني للارح  موتشار الارح 

  

 مكتب  كتور زكي هاشم وشركاه  شركة إن أي كابوتال القابضة لالستثمارات المالية ش.م.م 
 محامون وموتشارون قانونوون 

 
 

 محمد كمال متولي 
 الرئيس التنفوذي وال ضو المنتدم 

 
 هالل الحصري 

 المحامي لدي النقض 
 شريك بمكتب  كتور زكي هاشم وشركاه 

 محامون وموتشارون قانونوون 
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 ج

 اش ار هام 
حرص قراءة  ينطوي االسااااااااتثمار في أوراق الشااااااااركات على مخاطر معينة يجب أن تؤ ذ في االعتوار، ويجب على المسااااااااتثمرين المحتملين أن يقوموا بكل عناية و  -

جماعات متخصااصااة حول عوامل المخاطرة في إعالن هذه النشاارة والمرفقات المتعلقة به، ويتوجب عليهم قبل اتخاذ قرار شااراء األسااهم التشاااور مع مسااتشااارين أو  
المتعلقة بها ومدى جدوى  األسااااهم والتنبؤات والتقديرات المسااااتقبلية المتفائلة في ضااااوء افتراضااااات الدراسااااة وكافة المعلومات الواردة بإعالن نشاااارة الطرح والمرفقات  

راء من المساااتثمرين ألي عدد من األساااهم المعروضاااة لالكتتاب أو للبيع ساااواء من االساااتثمار في األساااهم، وتوافقها مع ظروفهم االساااتثمارية وبعد تقديم أوامر الشااا 
  الل االكتتاب أو الطرح العام بمثابة علم وقبول وموافقة صريحة منهم على كافة ما ورد بنشرة االكتتاب والطرح من شروط وبيانات.

ن نشارة الطرح وتؤكد أنه ال توجد وقائع أ رى يمكن أن يؤدي عدم تضامينها لهذه النشارة  تتحمل الشاركة كامل المسائولية عن دقة وصاحة المعلومات الواردة في إعال -
 جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.  إلى

يتهم  الطرح وعلى مساائول  قد تم اعداد هذه النشاارة على مساائولية الممثل القانوني للشااركة والمسااتشااار المالي المسااتقل والمسااتشااار القانوني ومراقب حساااباتها ومديريي -
 وفقًا لما قدموه من تقارير وشهادات وبيانات وفقًا ألحكام القواعد واإلجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية.

، فقد  2019لسانة   48م  لية رقإنه في ضاوء قواعد الطرح العام والخاص الصاادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الما -
إلقرارات والتعهدات  حصاااال المسااااتشااااار القانوني لعملية الطرح على  طابات وإقرارات موقعة من الممثل القانوني للشااااركة موجهة لهيئة الرقابة المالية تؤكد صااااحة ا

 والمعلومات التي تم إدراجها في نشرة الطرح من قبل الشركة.
 يقر مدير الطرح بأنه المسئول عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بهذا الطرح وبذل عناية الرجل الحريص في هذا الشأن. -
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، أعضااااء مجلس  تقع مسااائولية دقة وصاااحة ما ورد بدراساااة القيمة العادلة للشاااركة على كل من المساااتشاااار المالي المساااتقل، مراقب الحساااابات، رئيس مجلس اإلدارة  -
ية المساتشاار  لتنفيذيين وذلك في مدى معقولية االفتراضاات التي بننيت عليها دراساة القيمة العادلة أو أي أطراف أ رى كل في حدود ا تصااصاه وتقع مسائولاإلدارة ا

ية على الهيئة العامة للرقابة  المالي المستقل مراقب الحسابات في حال عدم االلتزام/ مخالفة معايير التقييم المالي كل في حدود ا تصاصه، وذلك دون أدنى مسئول
 المالية في هذا الشأن.

العامة للرقابة المالية ال تتحمل أي ال تنعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه النشاااااارة اعتمادًا للجدوى التجارية واالسااااااتثمارية لهذه الشااااااركة، كما أن الهيئة   -
ت تتعلق بدقتها أو اكتمالها وتخلي نفساها صاراحة من أي مسائولية مهما كانت عن أي  ساارة تنتج عما ورد في مسائولية عن محتويات هذه النشارة وال تعطي تأكيدا

 هذا التقرير أو االعتماد على جزء منها.
ا من اعتراضاااااااات مؤيدة  على أي جهة أو طرف لديها اعتراض على ما تتضااااااامنه هذه النشااااااارة من بيانات أو معلومات عليها التقدم للهيئة قبل تنفيذ الطرح بما لديه -

 بالمستندات حتى يتم دراسة أوجه االعتراض قبل البدء في تنفيذ الطرح.
والهيئة مع األ ذ في االعتوار بأن   تعد االقرارات الواردة بالنشااااارة أو المرفقة بها جزء ال يتجزأ منها، وتشاااااكل التزامًا قانونيًا على أطرافها تجاه المساااااتثمرين المرتقبين -

 فتراضات التي بنى عليها قد تتغير في ضوء تغيير ظروف المنشأة أو السوق أو التشريعات المنظمة.التقييم واال
في ضااوء المسااتندات المقدمة من الشااركة وذلك لتنفيذ الطرح دون أدنى مساائولية على   10/2021/   صاادرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النشاار في   -

 الهيئة.
 


