شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻹلكترونية
"شركة مساهمة مصرية"
قائمة اﻷرباح أو الخسائر المجمعة
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

إيضاح رقم

إيرادات النشاط

)(٣٠

تكلفة النشاط

)(٣١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيــه مصرى

جنيــه مصرى

١ ٦٥٨ ١٥٦ ٦٧٧

١ ٢٣٤ ٥٦٢ ٩٢١

يخصم:
مجمل الربح

)(٧٢٥ ٨٩٣ ٢٧٦

)(٥٦٦ ٦٦٦ ٤٧٠

٩٣٢ ٢٦٣ ٤٠١

٦٦٧ ٨٩٦ ٤٥١

يضاف )يخصم(:
مصروفات إدارية وعمومية

)(٣٢

)(٣٧٩ ٧١١ ٧٨٦

)(٢٣٦ ٢١٧ ٨٣٥

مصروف نظام اﻹثابة والتحفيز للعاملين

)(٤٩

)(٥٢ ٣٩٨ ٠١٦

--

)(٣ ٩٧٢ ٦٠٠

)(١ ٢٦١ ٧٤٤

)(٢٧٩ ٢٥٤ ٩٦٧

)(١٩٠ ٤٣٥ ٨٠٢

بدﻻت حضور ﻷعضاء مجلس اﻹدارة

)(٥ ٥٠٥ ٩٩٧

)(٤ ٠٦٥ ٦٧٧

مخصصات مكونة

)(٢٤

)(١١ ٦٢٨ ٥٠٠

)(٢ ٠٤٠ ٠٠٠

مخصص مخاطر تمويل متناهى الصغر

)(١٣

)(١٢ ٧٤٩ ٣٩٤

)(٨ ٠٤٨ ٣٥٨

)(٧ ٠٢٠ ٠٠٠

)(٧ ٧٦٥ ٠٠٣

صافى ربح حوافز نشر نقاط بيع تحت مبادرة البنك المركزى المصرى

)(٥٢

٢١ ٧٢٥ ٢٩٥

٢١ ٤٠٠ ٤٢٠

فوائد دائنة
مصروفات تمويلية
أرباح فروق تقييم عملة أجنبية

)(٣٤
)(٣٥

١٢٦ ٧٦٦ ٤٨٣
)(٣٩ ٤٣٩ ٤٧٠
٣١٠ ٢٨٣

٦٧ ١٠٥ ٧٧١
)(١٥ ٧٥٨ ٣٣٤
)( ٧٠ ٩٠٩

مصروفات بيع وتسويق

)(٣٣

المساهمة التكافلية لنظام التأمين الصحي الشامل

١ ٧٧٠ ٥٢٠

رد عبء اﻷضمحﻼل عن خسائر اﻻئتمان المتوقعة
مصروفات تشغيل أخرى

٧ ١٦٨ ٠٢٤

٤ ٦٥٦ ٤٠٢

إيرادات أخرى

٥ ٨٧١ ٢٦٨

٢ ٥٥٢ ٤٨٥

أرباح بيع أصول ثابتة
الربح التشغيلي

٣٠٤ ١٩٤ ٥٤٤

٢٩٧ ٩٤٧ ٨٦٧

نصيب المجموعة فى )خسائر( شركات شقيقة ومشروعات مشتركة

)(٣٨

)(٥ ٥٤٩ ٧٩٨

)(٤ ٦٨٠ ٧٣٢

ناتج التغير فى هيكل ملكية أستثمارات من شركات شقيقة الى شركات تابعة
مصروفات اخرى
صافى أرباح العام قبل الضرائب

)(٤٥

٢٢ ٨٠٠ ٠٠٠
-٣٢١ ٤٤٤ ٧٤٦

-)( ٥٥ ٥٠٦
٢٩٣ ٢١١ ٦٢٩

)(٧٥ ٧٢٦ ٦٤٤

)(٦٧ ٨٧٥ ٩٦٥

)(٣ ٥٩٦ ٠١٩

)(١ ٧٧١ ١٧٣

ضريبة الدخل الجارية
الضريبة المؤجلة

)(٣٩

٢٤٢ ١٢٢ ٠٨٣

صافى أرباح العام بعد الضرائب

٢٢٣ ٥٦٤ ٤٩١

موزعة كاﻵتى:
حقوق مساهمى الشركة اﻷم

١٧٧ ١٧٧ ٥٤٢

حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة

١٨٦ ٢٣٤ ٠٣٧

٦٤ ٩٤٤ ٥٤١

٣٧ ٣٣٠ ٤٥٤

٢٤٢ ١٢٢ ٠٨٣

٢٢٣ ٥٦٤ ٤٩١

نصيب السهم اﻷساسى فى أرباح العام

)(٤٤

٠٫١٢

٠٫١٨

نصيب السهم المخفض فى أرباح العام

)(٤٤

٠٫١٢

٠٫١٨

صافى أرباح العام بعد الضرائب

اﻹيضاحات المرفقة تعتبر جزءا ً متمما ً للقوائم المالية المجمعة وتقرا معها.

شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻹلكترونية
"شركة مساهمة مصرية"
قائمة الدخل الشامل المجمعة
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

٢٤٢ ١٢٢ ٠٨٣

٢٢٣ ٥٦٤ ٤٩١

اﻟدخل اﻟشﺎمل اﻵخر

--

--

إجمالي الدخل الشامل اﻷخر

--

--

إجمالي الدخل الشامل

٢٤٢ ١٢٢ ٠٨٣

٢٢٣ ٥٦٤ ٤٩١

حقوق مسﺎهمﻰ اﻟشركة اﻷم

١٧٧ ١٧٧ ٥٤٢

١٨٦ ٢٣٤ ٠٣٧

حقوق أصحﺎب اﻟحﺼص غير اﻟمسيطرة

٦٤ ٩٤٤ ٥٤١

٣٧ ٣٣٠ ٤٥٤

إجمالى الدخل الشامل عن العام

٢٤٢ ١٢٢ ٠٨٣

٢٢٣ ٥٦٤ ٤٩١

صافى أرباح العام

موزعا كاﻵتى:

اﻹيضﺎحﺎت اﻟمرﻓقة تعتبر جزءاً متممﺎ ً ﻟلقوائم اﻟمﺎﻟية اﻟمجمعة وتقرا معهﺎ.

شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻹلكترونية
"شركة مساهمة مصرية"
قائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

رأس المال

إيضاح
رقم

المصدر والمدفوع
جنيه مصرى

٣٥٣ ٦٥٢ ٠٦٠

إحتياطي قانوني

أحتياطي نظام اﻷثابة والتحفيز

المجنب من اﻷرباح
المرحلة لزيادة رأس المال

احتياطى تجميع اعمال

أحتياطي مصروفات
إصدار أسهم

أحتياطي الزامي  -لمواجهة
مخاطر تطبيق معيار ٤٧

اﻷرباح المحتجزة

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

--

--

صﺎﻓﻰ أرﺑﺎح اﻟعﺎم

--

--

--

--

--

إجمالى الدخل الشامل

--

--

--

--

--

اﻟمحول إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟمرحلة واﻹحتيﺎطﻰ اﻟقﺎنونﻰ
اﻟمجنب من اﻷرﺑﺎح اﻟمرحلة ﻟزيﺎدة رأس اﻟمﺎل
توزيعﺎت أرﺑﺎح

--

الرصيد فى  ١يناير ٢٠٢٠

٣٢ ٤٦٥ ٠٧٩

٥ ٨٤١ ٥٩٦

إجمالى حقوق مساهمى
الشركة اﻷم
جنيه مصرى

حقوق أصحاب الحصص
غير المسيطرة

اﻹجمالى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

--

٢٠١ ٣١٧ ٤٩٩

٥٩٣ ٢٧٦ ٢٣٤

٣٣ ٦٤٨ ٤١٩

٦٢٦ ٩٢٤ ٦٥٣

--

١٨٦ ٢٣٤ ٠٣٧

١٨٦ ٢٣٤ ٠٣٧

٣٧ ٣٣٠ ٤٥٤

--

١٨٦ ٢٣٤ ٠٣٧

١٨٦ ٢٣٤ ٠٣٧

٣٧ ٣٣٠ ٤٥٤

٢٢٣ ٥٦٤ ٤٩١
٢٢٣ ٥٦٤ ٤٩١

--

)( ٥ ٣٣٤ ٢٣٣
)(١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
)( ١١ ٣٣٣ ٨٨٠
--

--)( ١١ ٣٣٣ ٨٨٠
--

---)( ٤٢ ٢٥١ ٠٥٠

--)( ١١ ٣٣٣ ٨٨٠
)( ٤٢ ٢٥١ ٠٥٠

بنود الدخل الشامل

--

المعامﻼت مع مالكى الشركة اﻷم
)(٤٤

نﺼيب حقوق اﻻقلية ﻓي توزيعﺎت ارﺑﺎح شركﺎت تﺎﺑعة
أحتيﺎطي اﻟزامي  -ﻟمواجهة مخﺎطر تطبيق معيﺎر ٤٧

٥ ٣٣٤ ٢٣٣

--

)(٢٣

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

٥ ٣٣٤ ٢٣٣

إجمالى المعامﻼت مع مالكى الشركة اﻷم

-٣٥٣ ٦٥٢ ٠٦٠

٣٧ ٧٩٩ ٣١٢

الرصيد فى  ١يناير ٢٠٢١
أثر تطبيق معيﺎر اﻟمحﺎسبة اﻟمﺼرى رقم ٤٧
بنود الدخل الشامل
صﺎﻓﻰ أرﺑﺎح اﻟعﺎم
إجمالى الدخل الشامل
المعامﻼت مع مالكى الشركة اﻷم
اﻟمحول إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟمرحلة واﻹحتيﺎطﻰ اﻟقﺎنونﻰ
أحتيﺎطي نظﺎم اﻷثﺎﺑة واﻟتحفيز
اﻟمجنب من اﻷرﺑﺎح اﻟمرحلة ﻟزيﺎدة رأس اﻟمﺎل
زيﺎدة رأس اﻟمﺎل
اضﺎﻓﺎت علﻰ احتيﺎطﻰ تجميع اعمﺎل
توزيعﺎت أرﺑﺎح
نﺼيب حقوق اﻻقلية ﻓي توزيعﺎت ارﺑﺎح شركﺎت تﺎﺑعة
مﺼروﻓﺎت إصدار أسهم
اﻟتغير ﻓﻰ حقوق أصحﺎب اﻟحﺼص غير مسيطرة ﻓﻰ
شركﺎت تﺎﺑعة
إجمالى المعامﻼت مع مالكى الشركة اﻷم
الرصيد فى  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

٣٥٣ ٦٥٢ ٠٦٠

٣٧ ٧٩٩ ٣١٢

الرصيد فى  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

--)(٢١
)(٤٨

)(٢٢

-١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

--

--١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
----

--٩ ٣٢٩ ٧٣٠
-------

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

---

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

--

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

---٥٢ ٣٩٨ ٠١٧
------

----)(١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
-----

-٥ ٨٤١ ٥٩٦
٥ ٨٤١ ٥٩٦

------٥ ٩٠٣ ٩٧٨
---

-٢ ٦١٢ ٥٣٩
---

٢ ٦١٢ ٥٣٩

)(٢ ٦١٢ ٥٣٩
)(١١٩ ٢٨٠ ٦٥٢

--

)(٤٤

٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٨٥٣ ٦٥٢ ٠٦٠

اﻹيضﺎحﺎت اﻟمرﻓقة تعتبر جزءا ً متممﺎ ً ﻟلقوائم اﻟمﺎﻟية اﻟمجمعة وتقرا معهﺎ.

-٩ ٣٢٩ ٧٣٠
٤٧ ١٢٩ ٠٤٢

-٥٢ ٣٩٨ ٠١٧
٥٢ ٣٩٨ ٠١٧

-)(١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
--

)(١١ ٣٣٣ ٨٨٠

)(٤٢ ٢٥١ ٠٥٠

)(٥٣ ٥٨٤ ٩٣٠

٢ ٦١٢ ٥٣٩

٢٦٨ ٢٧٠ ٨٨٤

٧٦٨ ١٧٦ ٣٩١

٢٨ ٧٢٧ ٨٢٣

٧٩٦ ٩٠٤ ٢١٤

٢ ٦١٢ ٥٣٩

٢٦٨ ٢٧٠ ٨٨٤
)(٤ ٤٨٦ ٤٦٧

٧٦٨ ١٧٦ ٣٩١
)(٤ ٤٨٦ ٤٦٧

٢٨ ٧٢٧ ٨٢٣
)( ٦٣٤ ٢٨٦

٧٩٦ ٩٠٤ ٢١٤
)(٥ ١٢٠ ٧٥٣

---

---

١٧٧ ١٧٧ ٥٤٢
١٧٧ ١٧٧ ٥٤٢

١٧٧ ١٧٧ ٥٤٢
١٧٧ ١٧٧ ٥٤٢

٦٤ ٩٤٤ ٥٤١
٦٤ ٩٤٤ ٥٤١

٢٤٢ ١٢٢ ٠٨٣
٢٤٢ ١٢٢ ٠٨٣

--

--------

)(٩ ٣٢٩ ٧٣٠
----)(١٧ ٣٢٣ ١٤٠
--

-٥٢ ٣٩٨ ٠١٧
-٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٥ ٩٠٣ ٩٧٨
)(١٧ ٣٢٣ ١٤٠
-)(٢ ٨٣٥ ٧٦٣

----)(٢ ٣٥٢ ٢٠٠
-)(١٩ ٥٨٦ ٠٤٨

-٥٢ ٣٩٨ ٠١٧
-٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣ ٥٥١ ٧٧٨
)(١٧ ٣٢٣ ١٤٠
)(١٩ ٥٨٦ ٠٤٨
)(٢ ٨٣٥ ٧٦٣

)(٢ ٨٣٥ ٧٦٣
-٥ ٩٠٣ ٩٧٨
١١ ٧٤٥ ٥٧٤

--

--

--

-)(٢ ٨٣٥ ٧٦٣
)(٢ ٨٣٥ ٧٦٣

-٢ ٦١٢ ٥٣٩

-)(٢٦ ٦٥٢ ٨٧٠
٤١٤ ٣٠٩ ٠٨٩

--

٧ ٩٠٨ ٩٤٦

)(١٤ ٠٢٩ ٣٠٢
٤٣٨ ١٤٣ ٠٩٢
٧٩ ٠٠٨ ٧٧٦ ١٣٧٩ ٠١٠ ٥٥٨

٧ ٩٠٨ ٩٤٦
٤٢٤ ١١٣ ٧٩٠
١٤٥٨ ٠١٩ ٣٣٤

شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻹلكترونية
شركة مساهمة مصرية
قائمة التدفقات النقدية المجمعة
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

إيضاح رقم

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى ارباح العام قبل الضرائب
يتم تسويتها بـ:
إهﻼك وإستهﻼك العام
مخصصات مكونة
مخصص مخاطر تمويل متناهى الصغر
رد عبء اﻷضمحﻼل عن خسائر اﻻئتمان المتوقعة
مصروف نظام اﻷثابة والتحفيز
فوائد دائنة
صافى ربح حوافز نشر نقاط بيع تحت مبادرة البنك المركزى المصرى
نصيب المجموعة فى خسائر إستثمارات فى شركات شقيقة ومشروعات مشتركة
رد ناتج التغير فى هيكل ملكية أستثمارات من شركات شقيقة الى شركات تابعة

)(٣٥
)(٢٤
)(١٣

)(٣٧
)(٤٤

أرباح فروق تقييم عملة اجنبية غير محققة
أرباح بيع أصول ثابتة
مصروفات تمويلية
ارباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل
التغيرات فى رأس المال العامل
النقص)/الزيادة( فى المخزون
النقص ) /الزيادة( فى الدفعات المقدمه للمفوترين
)الزيادة( فى المدينون واﻷرصدة المدينة اﻷخرى
)الزيادة( فى العمﻼء وأوراق القبض
)الزيادة( في قروض العمﻼء
النقص في مستحق من أطراف ذات عﻼقة
الزيادة فى الموردون وأوراق الدفع
الزيادة فى المفوترين
الزيادة في دفعات مقدمة من التجار
الزيادة في تأمينات تجار التجزئه
الزيادة فى الدائنون واﻷرصدة الدائنة
ضرائب دخل مدفوعة
مقبوضات من فوائد دائنة
صافى النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة اﻷستثمار
)مدفوعات( لشراء أصول ثابتة
)مدفوعات( لمشروعات تحت التنفيذ
)مدفوعات( لشراء أصول غير ملموسة
متحصﻼت من بيع أصول ثابتة
متحصﻼت من نشر نقاط بيع تحت مبادرة البنك المركزى المصرى
مقبوضات من )/مدفوعات فى ( اﻷستثمار فى شركة شقيقة ومشروعات مشتركة
)مدفوعات( في أستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل الشامل

)(١٩

مقبوضات من بيع حصة في إحدى الشركات التابعة
صافى النقدية المقتناة من اﻹستحواذ على شركة تابعة
)مدفوعات( قروض الي أطراف ذات عﻼقة
صافي الحركة فى أذون الخزانه  -أكثر من ثﻼثة شهور
صافى النقدية )المستخدمة في( أنشطة اﻻستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
متحصﻼت من زيادة رأس المال
توزيعات أرباح مدفوعة
صافى مقبوضات من قروض
صافى مقبوضات من بنوك تسهيﻼت ائتمانية
)مدفوعات( ألتزامات عقود تأجير
مصروفات تمويلية مدفوعة
صافى النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خﻼل العام
النقدية وما فى حكمها أول العام
تغير فروق العملة للنقدية وما في حكمها
النقدية وما فى حكمها آخر العام
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٣٢١ ٤٤٤ ٧٤٦

٢٩٣ ٢١١ ٦٢٩

١٥١ ٣٤٦ ٩٣٠
١١ ٦٢٨ ٥٠٠
١٢ ٧٤٩ ٣٩٤
)(١ ٧٧٠ ٥٢٠
٥٢ ٣٩٨ ٠١٧
)(١٢٦ ٧٦٦ ٤٨٣
)(٢١ ٧٢٥ ٢٩٥
٥ ٥٤٩ ٧٩٨
)(٢٢ ٨٠٠ ٠٠٠
)( ٣١٠ ٢٨٣
)(٧ ١٦٨ ٠٢٤
٣٩ ٤٣٩ ٤٧٠
٤١٤ ٠١٦ ٢٥٠

٨٨ ٣٩٢ ٠٢٨
٢ ٠٤٠ ٠٠٠
٨ ٠٤٨ ٣٥٨
--)(٦٧ ١٠٥ ٧٧١
)(٢١ ٤٠٠ ٤٢٠
٤ ٦٨٠ ٧٣٢
-٧٠ ٩٠٩
)(٤ ٦٥٦ ٤٠٢
١٥ ٧٥٨ ٣٣٤
٣١٩ ٠٣٩ ٣٩٧

٤ ٥٩٦ ٣٤٣
١٢ ٧٤٦ ٢٤٧
)(٢٠ ٢١٣ ٠٨٥
٢ ٣٠٢ ٥٤٢
)(١٧٢ ٢٥٨ ٣١٣
١٠ ٧٧١ ١٤٩
٤٤ ٤٣٧ ٣١٦
٢٤١ ٠٣٠ ٠٢٤
٧٤ ٨٣٧ ١٦٦
٢٣ ٣٥٦ ٤٠١
٨ ٤٥٥ ٧١٥
٦٤٤ ٠٧٧ ٧٥٥
)(٥٤ ٤٩٤ ٦٦٦
٥٠ ٩٩٣ ٣٤٠
٦٤٠ ٥٧٦ ٤٢٩

)(٤ ٧٨٥ ٠٥٠
)(١٨٣ ٠٦٠ ٥٦٢
)(٢٠ ٦١٩ ٨٦٦
)(٢٤ ٣٧٤ ٤٣٩
)(١٤٢ ٠٥٧ ٠٤٥
٤ ١١٧ ٣٨٢
١٢ ٣٠٢ ٠١٣
٣٣٢ ٨٨٥ ٣٦٧
١٣٥ ٣٤٥ ٨٠٦
١٥ ٨٦٥ ٩١٨
١٠ ٦٥٥ ٦٨٠
٤٥٥ ٣١٤ ٦٠١
)(٣١ ٨١٧ ٨٦٨
٤٩ ٢٧١ ٠١١
٤٧٢ ٧٦٧ ٧٤٥

)(٣٤٦ ٩٣٠ ٠٧٣
)(١٤ ٢٩٦ ٥١٧
)(١١٠ ١٢٩ ٧٣١
١٥ ٩١٢ ٠٨٠
٦٨ ٢٠٦ ٥٧٩
)(١ ٨٥٢ ٥٣٧
)(٤٧ ١٧١ ٩٧٦

)(١٢٦ ١٤٤ ٠٣١
)(٣ ٧٩٦ ٩٥٠
)(٦٣ ٨٠٩ ٨٣٧
١٢ ٧٤٤ ٠٣٢
٥٤ ٩٨٩ ٤٩٢
)(٧ ٣٠٠ ٩٧٠
--

٦ ٦٧٤ ١٥٧
)(٤٤

٢٧ ٩٣٩ ٦٥٩
-)(٤٣٥ ٥٣١ ٦٧٨
)(٨٣٧ ١٨٠ ٠٣٧
٣٩٧ ١٦٤ ٢٣٧
)(٣٦ ٩٠٩ ١٨٨
٢٠٥ ٣٥٣ ٦١٧
٢٠٨ ٢٤١ ١٨١
)(١٧ ٢٢٤ ٤٧٢
)(٣٠ ٦٣٢ ٣٩٠

-)(٥٣ ٥٨٤ ٩٣٣
-٢٢٢ ٩٨٣ ٥٥٢
-)(١٥ ٧٥٨ ٣٣٤

١ ١٥٣ ٤٣٦ ٩٧١

المعمﻼت غير النقدية:
تم أستبعاد أثر المعامﻼت غير النقدية بمبلغ  ٩ ٩٨٦ ٤٨٢جنيه مصرى قيمة المحول من مشروعات تحت التنفيذ الى اﻷصول الثابتة.
تم أستبعاد أثر المعامﻼت غير النقدية بمبلغ  ١٠٩ ٦٥٣ ٨٣٠جنيه مصرى قيمة أصول حق انتفاع.
تم أستبعاد أثر المعامﻼت غير النقدية بمبلغ  ٢٥ ٨٧٣ ٠٠٠جنيه مصرى قيمة أصول غير ملموسة المحددة نتيجة اﻻستحواذ على شركات تابعة.
اﻹيضاحات المرفقة تعتبر جزءا ً متمما ً للقوائم المالية المجمعة وتقرا معها.

--)(٩ ٧٨٦ ٣٣٣
)(٤٨٠ ١٣٧ ٢٣٧
)(٦٢٣ ٢٤١ ٨٣٤

٧٢٥ ٩٩٢ ٩٨٥
٥٢٩ ٣٨٩ ٣٧٨
٦٢٣ ٧٣٧ ٣١٠
٣١٠ ٢٨٣
)(١٨

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
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١٥٣ ٦٤٠ ٢٨٥
٣ ١٦٦ ١٩٦
٦٢٠ ٦٤٢ ٠٢٤
)( ٧٠ ٩٠٩
٦٢٣ ٧٣٧ ٣١٠

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
 -١نبذة عن الشركة
تأسست شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻹلكترونية  -شركة مساهمة مصرية -طبقـا ً ﻷحكـام القانـون رقم  ١٥٩لسنة
 ١٩٨١وﻻئحته التنفيذية وقـيدت بالسجـل التجاري برقم  ٣٣٢٥٨في  ٢٦يونيو  ٢٠٠٨و تم تغيير رقم السجـل التجاري الى
رقم  ٥٠٨٤٠في مارس  .٢٠١١هذا وقد أعيد قيد الشركة بالسجل التجاري استثمار  ٦اكتوبر برقم  ١٣٣٣بتاريخ  ١٩يوليو .٢٠١٨
غرض الشـركة هو تقديم خدمات التشـغيل المتخصـصـة ﻷنظمة تكنولوجيا المعلومات واﻻتصـاﻻت ،إدارة وتشـغيل وصـيانة أجهزة
معدات وشـبكات الحاسـب اﻵلي واﻷنظمة الداخلية للبنوك والشـبكات والحاسـبات المركزية ،وضـع نظم تشـغيل الخدمات البنكية من
خﻼل اﻻنترنـت والهـاتف وتقـديم خـدمـات الـدفع اﻹلكتروني وتـداول الوثـائق المؤمنـة إلكترونيـا ً ،تـأجير العقـارات مع مراعـاة أحكـام
القوانين واللوائح والقرارات الســارية بشــرط اســتصــدار كافة التراخيص الﻼزمة لممارســة هذه اﻷنشــطة .مدة الشــركة خمســة
وعشرون عاما ً تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجاري.
تم اعتماد إصدار القوائم المالية المجمعه للشركة في اجتماع مجلس اﻹدارة المنعقد بتاريخ  ٢٠أبريل .٢٠٢٢
 -٢إطار العرض
ً
أعدت القوائم المالية المجمعة طبقا لمعايير المحاسـبة المصـرية الصـادرة بقرار وزير اﻹسـتثمار رقم  ١١٠لسـنة  ٢٠١٥وفى
ضــوء القوانين واللوائح المصــرية الســارية .وتتطلب معايير المحاســبة المصــرية الرجوع إلى المعايير الدولية للتقارير المالية
" "IFRSبالنســـبة لﻸحداث والمعامﻼت التى لم يصـــدر بشـــأنها معيار محاســـبة مصـــرى أومتطلبات قانونية توضـــح كيفية
معالجتها.
قامت وزيرة اﻻســتثمار والتعاون الدولي بتاريخ  ١٨مارس  ٢٠١٩بتعديل بعض أحكام معايير المحاســبة المصــرية الصــادرة
بقرار وزير اﻻســتثمار رقم  ١١٠لســنة  ٢٠١٥والتي تتضــمن بعض معايير المحاســبة الجديدة وتعديﻼت على بعض المعايير
القائمة والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ  ٧أبريل ٢٠١٩
وبتاريخ  ٢٠سـبتمبر  ٢٠٢٠صـدر قرار من رئيس الوزراء رقم  ١٨٧١لسـنة  ٢٠٢٠بتأجيل تطبيق معايير المحاسـبة المصـرية
التـاليـة  :معيـار ) – (٤٧اﻷدوات المـاليـة  ،معيـار ) – (٤٨اﻷيراد من العقود مع العمﻼء ومعيـار ) – (٤٩عقود التـأجير وذلـك
للعام المالي الذي يبدأ من أول يناير . ٢٠٢١
وفيما يلي أهم هذه التعديﻼت:
أ.

معيار محاسبة مصرى جديد رقم )" (٤٧اﻷدوات المالية"
يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم )" (٤٧اﻷدوات المالية" محل الموضوعات المقابلة في معيار المحاسبة المصري رقم )(٢٦
"اﻷدوات المالية :اﻻعتراف والقياس" ،وبالتالي تم تعديل وإعادة اصدار معيار المحاسبة المصري رقم ) (٢٦بعد سحب الفقرات
الخاصة بالموضوعات التي تناولها معيار رقم ) (٤٧الجديد وتحديد نطاق معيار رقم ) (٢٦المعدل للتعامل فقط مع حاﻻت محدودة من
محاسبة التغطية وفقا ً ﻻختيار المنشأة.
-١

طبقا لمتطلبات المعيار يتم تبويب اﻷصول المالية على أساس قياسها – ﻻحقا ً  -إما بالتكلفة المستهلكة ،أو بالقيمة العادلة من

خﻼل الدخل الشامل اﻵخر أو بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر ،وذلك طبقا لنموذج أعمال المنشأة ﻹدارة اﻷصول المالية
وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لﻸصل المالي.
-٢

تم استبدال نموذج الخسائر المحققة في قياس اﻻضمحﻼل لﻸصول المالية بنماذج الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة والذي يتطلب

قياس اﻻضمحﻼل لكل اﻷصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة واﻷدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل
الشامل اﻵخر منذ لحظة اﻻعتراف اﻻولي لتلك اﻷصول بغض النظر عند وجود مؤشر لحدوث الخسارة.
-٣

بناء على متطلبات هذا المعيار تم تعديل كﻼ من المعايير التالية:

-

معيار المحاسبة المصري رقم )" (١عرض القوائم المالية" المعدل ٢٠١٩

-

معيار المحاسبة المصري رقم )" (٤قائمة التدفقات النقدية"
معيار المحاسبة المصري رقم )" (٢٥اﻷدوات المالية :العرض"
معيار المحاسبة المصري رقم )" (٢٦اﻷدوات المالية :اﻻعتراف والقياس"
معيار المحاسبة المصري رقم )" (٤٠اﻷدوات المالية :اﻹفصاحات"
٨

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
تم تطبيق التغير في السـياسـات المحاسـبية نتيجة تطبيق المعيار المحاسـبي المصـري رقم  ٤٧طبقا للمرحلة اﻻنتقالية بأثر رجعي
مع اﻻعتراف بـاﻻثر التراكمي للتطبيق اﻻولي في تـاريخ التطبيق اﻻولي وبنـاء على ذلـك لم يتم تعـديـل ارقـام المقـارنـة ونتج عن
تطبيق المعيـار المحـاســــبي المصــــري رقم  ٤٧تغيير في اﻷرصــــدة اﻷفتتـاحيـة لقـائمـة حقوق الملكيـة في  ١ينـاير  ٢٠٢١بمبلﻎ
 ٥ ١٢٠ ٧٥٣جنيه مصري نتيجة خسائر اﻻئتمان المتوقعة على اﻷصول المالية.
ب .معيار محاسبة مصري جديد رقم )" (٤٨اﻹيراد من العقود مع العمﻼء"
تقاس قيمة اﻹيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة بعد إستبعاد أى مبالﻎ محصلة لحساب أطراف أو جهات أخرى
مثل ضرائب القيمة المضافة أو ضرائب الخصم واﻹضافة ،وكذلك أى خصم تجارى أو خصم كمية تسمح به المنشأة.
تطبيق المعيار المحاسبي الجديد لن يكون له أى تأثير على مبلﻎ أو توقيت اﻹعتراف باﻹيرادات المعترف بها وفقًا لمتطلبات المعيار
المحاسبي المصري رقم  ٤٨حيث تم إعتماد إستخدام التعديل بأثر رجعي مع إثبات اﻷثر التراكمى للتطبيق اﻷولي لهذا المعيار ،ولم
يتم تعديل نتائج السنة السابقة.
المبدأ اﻷساسي لمعيار المحاسبة المصري  ٤٨هو أن اﻻعتراف باﻹيراد من العقود مع العمﻼء يجب أن يعكس:
• المعدل الذي يتم به الوفاء بالتزامات اﻷداء المقابلة لنقل السيطرة على سلعة أو خدمة إلى العميل.
• المبلﻎ الذي يتوقع البائع الحصول عليه مقابل أنشطته.
• تعتبر الطريقة التي يتم من خﻼلها تحويل التحكم في سلعة أو خدمة حاسمة  ،حيث أن هذا التحويل يحدد اﻻعتراف باﻹيراد.
• قد يتم نقل السيطرة على سلعة أو خدمة بشكل مستمر )قيد اﻹيرادات على أساس التقدم( أو في تاريخ محدد )اﻻعتراف عند اﻻنتهاء(
التأثير على القوائم المالية المجمعة
قامت اﻹدارة بالتطبيق خﻼل الربع اﻷول من عام  ٢٠٢١وﻻ يوجد تأثير جوهري على القوائم المالية المجمعة للشركة.
ج .معيار محاسبة مصري جديد )" (٤٩عقود التأجير "
 -١يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم )" (٤٩عقود اﻹيجار" محل معيار المحاسبة المصري رقم )" (٢٠القواعد والمعايير
المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي  ٢٠١٥ويلغيه.
 -٢يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد بالنسبة للمؤجر والمستأجر حيث يقوم المستأجر باﻻعتراف بحق إنتفاع اﻷصل المؤجر ضمن
أصول الشركة كما يعترف بالتزام والذي يمثل القيمة الحالية لدفعات اﻻيجار غير المدفوعة ضمن التزامات الشركة ،مع اﻻخذ في
اﻻعتبار انه ﻻ يتم تصنيف عقود اﻻيجار بالنسبة للمستأجر عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي.
 -٣بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي.
 -٤بالنس بة لﻺيجار التمويلي فيجب على المؤجر اﻻعتراف باﻷصول المحتفظ بها بموجب عقد تأجير تمويلي في قائمة المركز المالي
وعرضها على أنها مبالﻎ مستحقة التحصيل بمبلﻎ مساوي لصافي اﻻستثمار في عقد التأجير.
 -٥بالنسبة لﻺيجار التشغيلي يجب على المؤجر اﻻعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير التشغيلية على أنها دخل إما بطريقة
القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر.
تاريخ التطبيق
يسري المعيار رقم ) (٤٩على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير  ،٢٠٢١ويسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق معيار
المحاسبة المصري رقم )" (٤٨اﻻيراد من العقود مع العمﻼء" في نفس التوقيت.
باﻻسـتثناء من تاريخ السـريان أعﻼه ،يسـري المعيار رقم ) (٤٩على عقود التأجير التي كانت تخضـع لقانون التأجير التمويلي رقم
 ٩٥لســـنة  – ١٩٩٥وتعديﻼته وكان يتم معالجتها وفقا ً لمعيار المحاســـبة المصـــري رقم )" (٢٠القواعد والمعايير المحاســـبية
المتعلقة بعمليات التأجير التم ويلي" ،وكذلك عقود التأجير التمويلي التي تنشــــأ في ظل وتخضــــع لقانون تنظيم نشــــاطي التأجير
التمويلي والتخصـيم رقم  ١٧٦لسـنة  ،٢٠١٨وذلك من بداية فترة التقرير السـنوي التي تم فيها الغاء قانون رقم  ٩٥لسـنة ١٩٩٥
وصــدور قانون رقم  ١٧٦لســنة  .٢٠١٨وطبقا ً لقرار وزيرة اﻹســتثمار والتعاون رقم ) (٦٩لســنة  ٢٠١٩بشــأن تعديل أحكام
.
معايير المحاسبة المصرية
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التأثير على القوائم المالية المجمعة
قامت اﻹدارة بالتطبيق خﻼل  ٢٠٢١ويرجى الرجوع الى إيضاح رقم ) (٦اﻷصول الثابتة.
 -٣أسس إعداد القوائم المالية المجمعة
أعدت القوائم المالية المجمعة طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما يتعلق بأسس إعادة التقييم اﻷدوات المالية التى يتم قياسها
بالقيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة بحسب اﻷحوال وتعتمد التكلفة التاريخية بصفة عامة على القيمة العادلة للمقابل المستلم في تبادل
اﻷصول.
 -٤أهم اﻻفتراضات المحاسبية والمصادر اﻷساسية للتقديرات غير المؤكدة
يتطلب تطبيق الســـياســـات المحاســـبية للشـــركة من اﻹدارة أن تســـتخدم تقديرات وافتراضـــات لتحديد القيمة الدفترية لﻸصـــول
واﻻلتزامات التي ﻻ يمكن قياسها بشكل واضح من خﻼل المصادر اﻷخرى.
ان هذه التقديرات وما يصـــاحبها من افتراضـــات تعتمد على الخبرة الســـابقة لﻺدارة باﻹضـــافة الى بعض العوامل اﻷخرى ذات
العﻼقة .هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات ومن ثم تتم مراجعة التقديرات المســـتخدمة فى تحديد تلك اﻻفتراضـــات
بصفة مستمرة.
ويتم اﻻعتراف بالتســـويا ت الناتجة عن التغيير فى التقديرات المحاســـبية فى الســـنة التى تم فيها ذلك التغيير فى حالة إذا ما كان
تأثيره يقتصــر على تلك الســنة فقط بينما يتم اﻻعتراف بتلك التســويات خﻼل الســنة التى تم بها التغيير والفترات المســتقبلية إذا ما
كان التغيير مؤثرا على السنة الحالية والفترات المستقبلية.
 -٥أهم السياسات المحاسبية
فيما يلي عرض بأهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية المجمعه للشركة:
أسس التجميع
تتمثل القوائم المالية المجمعة فى القوائم المالية للشركة اﻷم والشركات التى تسيطر عليها )الشركات التابعة( حتى  ٣١ديسمبر من
كل عام .وتتحقق السيطرة عندما يكون لدى الشركه ما يلى:
 لديها السلطة علي الشركه المستثمر فيها ؛ تتعرض الى او يحق للشركة عوائد متغيرة من خﻼل مساهمتها فى المنشاة المستثمر فيها ولديها القدرة على استخدام سلطتها على المنشأة المستثمر فيها للتأثير على مبلﻎ العوائد التى تحصل عليها منها.وتعيد الشركة تقييم ما إذا كانت ﻻتزال تتحكم في اﻻستثمار ،وما إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات في عنصر
أو أكثر من عناصر التحكم الثﻼثة المذكورة أعﻼه.
عندما يكون لدي الشركة اقل من اغلبيه حقوق التصويت في الشركه المستثمر فيها ،فانها تعتبر ان لها سلطه علي الشركه المستثمر
فيها عندما تكون حقوق التصويت كافيه ﻹعطاءها القدرة المباشره علي توجيه اﻻنشطه المرتبطه باﻻستثمار .وتاخد الشركة في
اعتبارها جميع الوقائع والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت الخاصة بالشركة في استثمار ما كافيه لمنحها
السلطة بما في ذلك:
• حقوق التصويت التي تحتفظ بها الشركة بالنسبة لحقوق التصويت اﻻخرى.
• حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة أو أصحاب حقوق التصويت اﻵخرين أو اﻷطراف اﻷخرى.
• الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية اﻷخرى و
• اي حقائق وظروف اخرى قد تشير إلى ان الشركة لديها أو ليس لديها القدرة الحالية على توجيه اﻻنشطه ذات الصلة في الوقت
الذي يجب ان تتخذ فيه القرارات  ،بما في ذلك حقوق التصويت في اﻻجتماعات السابقة للمساهمين.
يبدا تجميع الشركه التابعة عند بدء السيطره على الشركه التابعه ويتوقف التجميع عندما تفقد الشركة السيطره على الشركه التابعه.
ويتم تجميع نتائج اعمال الشركات التابعة التي تم السيطره عليها أو فقد السيطره عليها خﻼل السنه في اﻻرباح او الخسائر للشركه
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التابعه من تاريخ الحصول على اليسطره على الشركه التابعه وحتى تاريخ فقد السيطره على الشركه التابعه وتدرج أرباح الشركة
حتى التاريخ الذي تتوقف فيه الشركة عن التحكم في الشركه التابعه.
ويتم توزيع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اﻵخر على مالكي الشركه واصحاب الحقوق غير المسيطرة.
وينسب إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة على مالكي الشركه واصحاب الحقوق غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجز
في ارصده الحقوق غير المسيطره.
و يتم إدخال تعديﻼت علي البيانات المالية للشركات التابعه حتى تتفق مع السياسات المحاسبية المستخدمة للمجموعه.
يتم استبعاد اﻷصول واﻻلتزامات وحقوق الملكيه واﻹيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتبادله بين شركات المجموعه
والمرتبطه بالمعامﻼت بين شركات المجموعه ﻻغراض اعداد القوائم الماليه المجمعه.
يتم تحديد قيمة الحقوق غير المسيطرة في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق المجموعة.
ب نسبى من صافي أصول منشأة
وبالنسبة للحصص غير المسيطرة التي تُ َم ِثل حصص ملكية حالية وتُ َخ ِو ُل لحامليها الحق في نصي ٍ
إذا ما تم تصفيتها فمن الممكن أن يتم قياسها عند اﻻعتراف اﻷولى إما بالقيمة العادلة ،أو بالنصيب النسبي ﻷصحاب الحصص غير
المسيطرة في القيم المعترف بها لصافي أصول المنشأة ال ُمستحوذ عليها  -ويتم اختيار أساس القياس لكل معاملة استحواذ على
حدى .ويتم قياس اﻷنواع اﻷخرى من أصحاب الحصص غير المسيطرة إما بالقيمة العادلة ،أو وفقا ً ﻷساس محدد في معايير
المحاسبه المصريه التي تنطبق عليها.
ت ناشئةً من اتفاق ينطوي على مقاب ٍل
عندما يتضمن المقابل ال ُم َح َول من المجموعة  -في معامل ٍة لتجميع أعمال  -أصوﻻً أو التزاما ٍ
مشروط عندئ ٍذ يتم قياس المقابل المشروط بالقيمة العادلة في تاريخ اﻻستحواذ ويُدرج كجزءٍ من المقابل ال ُمحول في تجميع اﻷعمال.
وإذا حدثت أية تغيرات – من تلك التي تفي بتعريف تسويات فترة القياس  -في القيمة العادلة للمقابل المشروط عندئ ٍذ يتم تسوية تلك
ت إضافية خﻼل
ت تنشأ نتيجة توفر معلوما ٍ
بأثر رجعى مقابل تعديل الشهرة بها .وتُ َع َرف تسويات فترة القياس بأنها تسويا ٍ
التغيرات ٍ
ث كانت قائمةً في تاريخ
ق وأحدا ٍ
فترة القياس )التي ﻻ يُمكن لها أن تتجاوز إثنى عشر شهراً من تاريخ اﻻستحواذ( عن حقائ ٍ
اﻻستحواذ.
أما بالنسبة للتغيرات في القيمة العادلة  -للمقابل المشروط  -والتي ﻻ تفي بتعريف تسويات فترة القياس فتعتمد المحاسبة الﻼحقة
ب المقابل المشروط كحقوق ملكية عندئ ٍذ ﻻ يتم إعادة قياسه في الفترات الﻼحقة
لها على كيفية تبويب المقابل المشروط .فإذا ما بُ ِو َ
ويتم المحاسبة عن التسوية الﻼحقة له ضمن حقوق الملكية .أما بالنسبة للمقابل المشروط ال ُم َب َوب كأص ٍل أو كالتزام مالي فيتم إعادة
قياسه في الفترات الﻼحقة طبقا ً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  ،٢٦أو معيار المحاسبة االمصرى رقم " ٢٨المخصصات
اﻻلتزامات المحتملة واﻷصول المحتملة" ،مع اﻻعتراف بالربح أو الخسارة المقابلة ضمن اﻷرباح أو الخسائر.
وبالنسبة لتجميع اﻷعمال الذي يتحقق على مراحل فيُعاد قياس حصة المجموعة التي كانت تحتفظ بها في حقوق ملكية الشركة
صل فيه المجموعة على سيطرة( ،ويتم اﻻعتراف
ال ُمستحوذ عليها وذلك بالقيمة العادلة في تاريخ اﻻستحواذ )أي في التاريخ الذي تح ُ
بالربح أو الخسارة الناشئة  -إن وجدت  -ضمن اﻷرباح أو الخسائر.
وبالنسبة للمبالﻎ التي نشأت عن حصة المجموعة في الشركة ال ُمستحوذ عليها  -خﻼل الفترات السابقة لتاريخ اﻻستحواذ  -والتي
كان قد سبق اﻻعتراف بها ضمن الدخل الشامل اﻵخر ،فيُعاد تبويبها إلى اﻷرباح أو الخسائر عندما يكون من المناسب اتباع تلك
المعالجة فيما لو كانت تلك الحصة قد تم استبعادها.
أ -تجميع اﻷعمال
تتم المحاسبة عن عمليات إقتناء الشركات التابعة واﻷعمال باستخدام طريقة الشراء فيما عدا المعاملة التى ﻻ تنشئ إقتناء شكﻼً
او موضوعاً .ويستلزم تطبيق طريقة الشراء إتباع الخطوات التالية:
-

تحديد المنشأة المقتنية.

-

وقياس تكلفة عملية تجميع اﻷعمال.

-

وتوزيع تكلفة التجميع على اﻷصول المقتناة واﻹلتزامات واﻹلتزامات العرضية المحتملة فى تاريخ اﻷقتناء.
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يتم قياس تكلفة تجميع اﻷعمال على اساس مجموع القيم العادلة )فى تاريخ التبادل( لﻸصول المعطاة واﻹلتزامات المتكبدة
وادوات حقوق الملكية التى تصدرها المنشأة المقتنية مقابل السيطرة على المنشأة المقتناة باﻹضافة الى أية تكاليف مباشرة
مرتبطة بعملية تجميع اﻷعمال.
تقوم المنشأة المقتنية باﻷعتراف باﻷصول واﻹلتزامات المحددة للمنشأة المقتناة وكذلك إلتزاماتها المحتملة التى تفى بشروط
اﻷعتراف فى ضوء معيار المحاسبة المصرى رقم ) " (٢٩تجميع اﻷعمال" وذلك بالقيمة العادلة فى تاريخ اﻷقتناء فيما عدا
اﻷصول غير المتداولة )أو المجموعات الجارى التخلص منها( المبوبة كمحتفظ بها بغرض البيع طبقا ً لمعيار المحاسبة المصرى
رقم ) " (٣٢اﻷصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة" والتى يتم اﻻعتراف بها وقياسها
بالقيمة العادلة مخصوما ً منها التكاليف الﻼزمة للبيع.
يتم اﻻعتراف بالشهرة التى تنشأ عند اﻹقتناء كأصل ويتم القياس اﻷولى لها بالتكلفة والتى تمثل الزيادة فى تكلفة تجميع اﻷعمال
عن صافى القيمة العادلة لﻸصول واﻹلتزامات المحددة واﻹلتزامات العرضية المعترف بها.
وإذا ما تبين بعد إعادة التقييم زيادة حصة المنشأة المقتنية فى القيمة العادلة لﻸصول واﻹلتزامات المحددة واﻹلتزامات العرضية
للمنشأة المقتناة عن تكلفة تجميع اﻷعمال فإنه يتم اﻷعتراف بتلك الزيادة مباشرة باﻷرباح والخسائر.
يتم القياس اﻷولى لحقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة فى المنشأة المقتناة على أساس نسبة أولئك المساهمين فى القيمة
العادلة لﻸصول واﻹلتزامات واﻹلتزامات العرضية المعترف بها.
عندما ينص عقد تجميع اﻷعمال على تعديل تكلفة التجميع بتسويات معلقة على أحداث مستقبلية  ،تقوم المنشأة المقتنية بإدراج
مبلﻎ التسوية ضمن تكلفة تجميع اﻷعمال فى تاريخ اﻻقتناء إذا ما كانت التسوية مؤكدة ويمكن قياسها بشكل موضوعى.
عندما يسمح عقد تجميع اﻷعمال بإجراء تسويات على تكلفة عملية التجميع بناء على حدث أو أكثر فى المستقبل  ،فإنه عادة ما
تقوم الشركة بتقدير قيمة مبلﻎ أية تسوية فى تاريخ المحاسبة اﻷولية عن تجميع اﻷعمال حتى وإن وجد نوع من عدم التأكد،
على أنه إذا لم تقع اﻷحداث المستقبلية أو فى حالة الحاجة لمراجعة تلك التقديرات عندئذ تتم تسوية تكلفة اﻷقتناء تبعيا.
إﻻ انه عندما ينص عقد تجميع اﻷعمال على هذه التسوية ﻻ يتم إدارج هذه التسوية ضمن تكلفة تجميع اﻷعمال فى تاريخ
المحاسبة اﻷولية عن عملية التجميع إذا لم تكن مؤكدة أو يمكن قياسها بطريقة موضوعية  ،على أنه إذا اصبحت هذه التسوية
فيما بعد مؤكدة وأمكن قياسها بطريقة موضوعية عندئذ يتم معالجة القيمة اﻹضافية كتسوية لتكلفة تجميع اﻷعمال.
وتمتلك الشركة حاليا ً بصورة مباشرة وغير مباشرة الحقوق التالية فى شركاتها التابعة:
الشركات التابعة
شركة فورى لﻼنظمه المتكامله

دولة المقر
مصر

شركة فورى دهب للخدمات اﻻليكترونيه

مصر

شركة فورى للتمويل متناهى الصغر
شركة فورى للوساطه التأمينيه
شركة فوري لخدمات السلع اﻷستهﻼكية

مصر
مصر
مصر

شركة فوري للتمويل اﻻستهﻼكي
شركة فورى بلس لخدمات االبنوك

مصر
مصر

شركة فوري جولف

غرض الشركه
تقديم خدمات عمليات متخصصة في
اﻷنظمة واﻻتصاﻻت وإدارة وتشغيل
وصيانة خدمات شبكات المعدات
وأجهزة الكمبيوتر
تقديم خدمات عمليات متخصصة في
اﻷنظمة واﻻتصاﻻت وإدارة وتشغيل
وصيانة خدمات شبكات المعدات
وأجهزة الكمبيوتر والمدفوعات المالية
اﻹلكترونية من خﻼل المجموعة.
أنشطة التمويل متناهي الصغر
وساطة تأمينية
تقديم خدمات الدفع اﻻلكتروني –
تحصيل الفواتير لشركات السلع
اﻷستهﻼكية والدوائية
التمويل اﻻستهﻼكي
تقديم خدمات الدفع اﻹلكتروني وتداول
الوثائق المؤمنة إلكترونيا ً
منطقة حرة – اﻷمارات العربية المتحدة

اﻷمارات
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شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
ب -ترجمة العمﻼت اﻷجنبية
تمسـك الشـركة حسـاباتها بالجنيه المصـرى ،ويتم إثبات المعامﻼت بالعمﻼت اﻷجنبية خﻼل العام على أسـاس سـعر الصـرف السـائد
فى تاريخ المعاملة ،ويتم إعادة تقييم أرصـدة اﻷصـول واﻻلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمﻼت اﻷجنبية فى نهاية كل سـنة مالية
على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ.
تتم ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية بالعمﻼت اﻷخرى والتى اسـتخدمت القيمة العادلة فى قياسـها باسـتخدام أسـعار الصـرف
التى كانت ســائدة فى تاريخ تحديد القيمة العادلة .أما بالنســبة للبنود ذات الطبيعة غير النقدية بالعمﻼت اﻷخرى والتى اســتخدمت
التكلفة التاريخية فى قياسها فﻼ يعاد ترجمتها.
وتدرج أرباح وخســائر الترجمة بقائمة اﻻرباح او الخســائر المجمعه عن الســنة المالية التى نشــأت فيها فيما عدا الفروق الناتجة
عن ترجمـة أرصــــدة اﻷصــــول واﻻلتزامـات ذات الطبيعـة غير النقـديـة والمقومـة بـالقيمـة العـادلـة حيـث يتم إدراج فروق الترجمـة
الخاصة بها ضمن التغيرات فى قيمتها العادلة.
ج-

استثمار فى شركات شقيقة ومشروعات المشتركه
الشركة الشقيقه هى منشأه تتمتع المجموعة بتأثير جوهرى عليها من خﻼل المشاركة فى القرارات المالية والتشغيلية لتلك المنشأة
ولكنه ﻻ يرقى لدرجة السيطرة أو السيطرة المشتركة.
المشروع المشترك هو منشأة تتمتع الشركة بسيطرة مشتركة عليها مع طرف أو أطراف أخرى بموجب إتفاق تعاقدى للقيام بنشاط
إقتصادى يمثل موضوع السيطرة المشتركة.
تدرج نتائج أعمال وأصول والتزامات الشركات الشقيقة و المشروعات مشتركة بالقوائم المالية للمجموعة باستخدام طريقة حقوق
الملكية .أما تلك اﻹستثمارات التى يتم تصنيفها بغرض البيع والتى يتم المحاسبة بها طبقا ً للمعيار المصرى رقم )" (٣٢اﻷصول
غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة" فيتم قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة )مخصوما ً منها
التكاليف الﻼزمة للبيع( أيهما اقل.
هذا وباسـتخدام طريقة حقوق الملكية تظهر اﻹسـتثمارات فى الشـركات الشـقيقة ومشـروعات مشـتركة بقائمة المركز المالى المجمع
بالتكلفة المعدلة بنصـيب المجموعة من التغيرات الﻼحقة لتاريخ اﻹقتناء فى صـافى أصـول الشـركات الشـقيقة والمنشـأت الخاضـعة
لسـيطرة مشـتركة المقتناة وذلك بعد خصـم أى إضـمحﻼل قد يطرأ على قيمة كل اسـتثمار على حدى .وﻻ يتم اﻹعتراف بأى زيادة
فى نصـيب المجموعة من خسـائر شـركة شـقيقة أو مشـروعات مشـتركة عن القيمة الدفترية ﻻسـتثمار المجموعة فى الشـركة الشـقيقة
أو مشــروعات مشــتركة إﻻ إذا كانت تلك الزيادة فى حدود اﻻلتزام القانونى أو الحكمى على المجموعة تجاه الشــركة الشــقيقة /
مشروعات مشتركة أو المبالﻎ التى قد تكون المجموعة قد سددتها نيابة عن تلك الشركة أو المنشأة.
وفيما يلى بيان بالشركات الشقيقة للمجموعة ومشروعات مشتركة:
دولة المقر

الشركات الشقيقه

الوﻻيات المتحدة

بوسطة

اﻷمريكية

نسبة المساهمه
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شركة تذكرة لتكنولوجيا المعلومات

مصر

٪٢٠

شركة رودرز

مصر

٪٣٠

شركة ان شورتك

مصر

٪٢٠

المشروعات المشتركه
مصر

شركة وفرها دوت كوم

٪٣٠

د -اﻷصول الثابتة وإهﻼكاتها
تظهر كافة بنود اﻷصـــول الثابتة بقائمة المركز المالي المجمعه بتكلفتها التاريخية مخصـــوما ً منها مجمع اﻹهﻼك باﻹضـــافة إلى
الخسـائر المجمعة الناتجة عن اﻻضـمحﻼل فى قيمتها إن وجدت فيما عدا اﻷراضـي والتى تظهر بالتكلفة .وتتضـمن تكلفة اﻷصـل
الثابت كافة النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء اﻷصل.
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شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
ويتم إضــافة النفقات الﻼحقة إلى القيمة الدفترية لﻸصــل أو اﻻعتراف بها بشــكل منفصــل -حســب الحالة -فقط عندما يكون من
المحتمل أن يحقق اسـتخدام هذا البند منافع اقتصـادية مسـتقبلية للشـركة ويمكن قياس تكلفة اﻻقتناء الخاصـة بهذا البند بدرجة عالية
من الدقة .هذا ويتم تحميل مصروفات اﻹصﻼح والصيانة بقائمة اﻻرباح او الخسائر المجمعه عن السنة المالية التي تم تحمل تلك
المصروفات خﻼلها.
تتحدد اﻷرباح والخسـائر الناشـئة عن اسـتبعاد اﻷصـول الثابتة على أسـاس الفرق بين صـافي عائد اﻻسـتبعاد والقيمة الدفترية لتلك
اﻷصول ويتم إدراجها بقائمة اﻻرباح او الخسائر المجمعه.
وي بدأ إهﻼك تلك اﻷصــول عندما تصــبح صــالحة لﻼســتخدام فى اﻷغراض التى أنشــئت من أجلها طبقا لنفس اﻷســس المتبعة فى
إهﻼك اﻷصول الثابتة اﻷخرى.
ويتم إهﻼك تكلفة اﻷصول الثابتة بطريقة القسط الثابت على مدار العمر اﻹنتاجي المتوقع لها كما يلي:
العمر اﻹنتاجي المقدر )بالسنة(

بيان اﻷصل
مباني

٤٠

شبكات وسيرفرات

٤

ماكينات نقاط البيع

٤-١

حاسبات آلية

٤–٢

أثاث ومعدات مكتبية

٥–٤

تحسينات فى أماكن مؤجرة*

٥–٣

سيارات

٥

أدوات ومعدات سوبر فورى

٣

* يتم تحديد العمر التقديري لﻸصـل و المسـتخدم كأسـاس لحسـاب اﻻهﻼك على أسـاس فترة العمر اﻹنتاجي أو على أسـاس فترة عقد
اﻻيجار أيهما أقل.
ه -اﻷصول غير الملموسة

يتم معالجة اﻷصول ذات الطبيعة غير النقدية والتى ليس لها وجود مادى ولكن يمكن تحديدها والمقتناة ﻷغراض النشاط والمتوقع
أن يتدفق منها منافع مستقبلية كأصول غير ملموسة .تتضمن اﻷصول غير الملموسة )بخﻼف الشهرة( أنظمة الحاسب
اﻵلى ،ترخيص برامج حاسب الى وحقوق عﻼمات تجارية وعﻼقات تعاقدية مع العمﻼء .ويتم قياس اﻷصول غير الملموسة بالتكلفة
والتى تتمثل فى السعر النقدي فى تاريخ اﻹعتراف اﻷولى بها ,فى حالة تأجيل السداد لفترات تزيد عن فترة اﻹئتمان العادية فإنه
يتم اﻹعتراف بالفرق بين السعر النقدي وإجمالي المبلﻎ المسدد كفائدة .ويتم عرض اﻷصول غير الملموسة بالصافي بعد خصم
اﻹستهﻼك والخسائر الناتجة عن إضمحﻼل القيمة .يتم رسملة النفقات الﻼحقة على إقتناء اﻷصول غير الملموسة ضمن القيمة
الدفترية لﻸصول المرسملة فقط عندما تزيد هذه النفقات من المنافع اﻹقتصادية المستقبلية لﻸصل أو اﻷصول ،بينما يتم تحميل كافة
النفقات اﻷخرى عند تكبدها على قائمة الدخل .يتم إستهﻼك اﻷصول غير الملموسة وفقا ً لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار
اﻷعمار اﻹنتاجية لﻸصول غير الملموسة إﻻ إذا كان العمر اﻹنتاجى لﻸصول غير الملموسة غير محدد فعندئذ يتم إجراء إختبار
لﻺضمحﻼل فى قيمة تلك اﻷصول على أساس سنوى.
اﻷصل

السنوات
 ١٠-٤سنة

تراخيص برامج

 ١٠سنوات

عﻼمات تجارية

 ١٥سنة

عﻼقات تعاقدية مع العمﻼء

 ١٥-١٠سنة

برامج
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شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
اﻷصول غير الملموسة المولده داخليا ً
يتم اﻻعتراف بمصروفات مرحلة البحث بغرض انشاء او تطوير البرامج والتطبيقات الﻼزمه لممارسه النشاط او لغرض البيع
كمصروفات عند تكبدها.
ويتم اﻻعتراف بتطوير البرامج )اصول غير ملموسه مولده داخليا( اذا توافر لدى الشرركه كل مما يلي :
أ .دراسة جدوى فنيه ﻻستكمال اﻻصل غير الملموس مما يجعله متاحا ً للبيع او اﻻستخدام ،و
ب .توافرت النيه لدي الشركة ﻻستكمل اﻻصل غير الملموس ﻻستخدامه او بيعه ،و

ج .قدره الشركه على استخدام او بيع اﻻصل غير الملموس ،و
د .معرفة ما اذا كان اﻻصل غير الملموس سوف يكون قادراً على تحقيق منافع اقتصاديه مستقبليه محتمله ومدى توافر
سوق لما ينتجه هذ اﻻصل غير الملموس أو اذا كان سوف يتم استخدامه داخليا ً فتكون الشركه قادره على تحديد منفعه
استخدام هذا اﻻصل غير الملموس ،و
ه .مدى توافر الموارد الفنيه والماليه والموارد اﻻخرى الكافيه ﻻستكمال تطوير واستخدام او بيع اﻻصل غير الملموس،و

و .قدرة المنشأه على قياس النفقات المنسوبه لﻼصل غير الملموس خﻼل فتره التطوير بدرجه يعتمد عليها.

هذا وتتضمن تكلفة تطوير البرامج بشكل اساسي بعض اجور ومرتبات خبراء تطوير البرامج بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك
والمدفوعات اﻷلكترونية و احدى شركاتها التابعه )شركة فورى لﻼنظمه المتكامله( بشكل مباشر على عملية التطوير.
الشهرة
تتمثل الشهرة الناتجة عن اقتناء منشاة تابعة فى الزيادة فى تكلفة اﻹقتناء عن حصة المجموعة فى القيمة العادلة لصافى أصول
المنشاة المقتناة فى تاريخ اﻻستحواذ أو اﻹقتناء .ويتم اﻹعتراف اﻷولى للشهرة كأصل بالتكلفة ويتم قياسها ﻻحقا بالتكلفة
مخصوما ً منها أى خسائر إضمحﻼل.
ولهدف إجراء إختبارات اﻹضمحﻼل يتم توزيع الشهرة على كل وحدة من وحدات المجموعة القادرة على خلق تدفقات نقدية
والتى من المتوقع أن تستفيد من ذلك التجميع .ويتم إخضاع تلك الوحدات ﻹختبار اﻹضمحﻼل سنويا أو بصفة أكثر دورية عند
وجود مؤشرات إضمحﻼل للوحدة.
واذا كانت القيمة اﻻستردادية لتلك الوحدات اقل من القيمة الدفترية لها فيتم استخدام خسائر هذا اﻹضمحﻼل اوﻻً لتخفيض
القيمة الدفترية ﻷى شهرة موزعة على الوحدة سلفا ً ثم فى تخفيض باقى اﻷصول اﻻخرى للوحدة على أساس نسبى طبقا ً للقيمة
الدفترية لكل أصل فى الوحدة ،مع اﻷخذ فى اﻻعتبار بأن خسائر اﻹضمحﻼل فى الشهرة ﻻيتم عكسها فى الفترات الﻼحقة.
وعند استبعاد المنشاة التابعة تؤخذ الشهرة فى اﻻعتبار عند تحديد أرباح أو خسائر ذلك اﻻستبعاد.
اﻹضمحﻼل فى قيمة اﻷصول الملموسة وغير الملموسة بخﻼف الشهرة
تقوم المجموعة على أساس سنوى – أو كلما إستدعى اﻷمر ذلك  -بمراجعة القيم الدفترية ﻷصولها )الملموسة وغير الملموسة
بخﻼف الشهرة( لتحديد ما إذا كا نت هناك دﻻﻻت أو مؤشرات على إحتمال حدوث إضمحﻼل فى قيمتها ،فإذا ما توافرت تلك
الدﻻﻻت أو المؤشرات تقوم المجموعة بتقدير القيمة اﻹستردادية لكل أصل على حدى بغرض تحديد خسائر اﻹضمحﻼل فى
قيمته .فإذا ما تعذر تقدير القيمة اﻹستردادية لﻸصل تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لﻺسترداد للوحدة المولدة للنقد التى
يتبعها اﻷصل.
وفى حالة إستخدام أسس منطقية وثابتة لتوزيع اﻷصول على الوحدات المولدة للنقد فإن اﻷصول العامة للمجموعة يتم توزيعها
أيضا على تلك الوحدات .ولو تعذر تحقيق ذلك يتم توزيع اﻷصول العامة للمجموعة على أصغر مجموعة من الوحدات المولدة
للنقد التى يمكن للمجموعة تحديدها بإستخدام أسس منطقية وثابتة.
وبالنسبة لﻸصول غير الملموسة التى ليس لها عمر إفتراضى محدد أو غير المتاحة لﻺستخدام بعد فانه يتم إجراء إختبار سنوى
لﻺضمحﻼل فى قيمتها أو بمجرد توفر أى مؤشر عن تعرض تلك اﻷصول لﻺضمحﻼل.
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شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
هذا وتتمثل القيمة اﻹستردادية لﻸصل أو للوحدة المولدة للنقد فى "القيمة العادلة مخصوما ً منها التكاليف الﻼزمة للبيع" أو
"القيمة اﻹستخدامية" أيهما أكبر.
ويتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من إستخدام اﻷصل أو الوحدة المولدة للنقد بإستخدام معدل خصم قبل حساب
الضريبة للوصول إلى القيمة الحالية لتلك التدفقات والتى تعبر عن القيمة اﻹستخدامية لها .ويعكس هذا المعدل تقديرات السوق
الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بذلك اﻷصل والتى لم يتم أخذها فى اﻻعتبار عند تقدير التدفقات النقدية
المستقبلية المتولدة عنه .وإذا كانت القيمة اﻹستردادية المقدرة ﻷصل )أو لوحدة مولدة للنقد( أقل من قيمته الدفترية يتم تخفيض
القيمة الدفترية لذلك اﻷصل )أو للوحدة المولدة للنقد( لتعكس القيمة اﻹستردادية.
ويتم اﻹعتراف بخسائر اﻹضمحﻼل فورا ً بقائمة اﻻرباح او الخسائر .وعندما يتم فى فترة ﻻحقة إلغاء الخسارة الناتجة عن
إضمحﻼل القيمة والتى أعترف بها فى فترات سابقة يتم زيادة القيمة الدفترية لﻸصل )أو للوحدة المولدة للنقد( بما يتماشى مع
القيمة اﻹستردادية التقديرية الجديدة وبشرط أﻻ تزيد القيمة الدفترية المعدلة بعد الزيادة عن القيمة الدفترية اﻷصلية التى كان
يمكن أن يصل إليها اﻷصل لو لم يتم اﻹعتراف بالخسارة الناتجة عن اﻹضمحﻼل فى قيمته فى السنوات السابقة .ويتم إثبات
تلك التسوية العكسية لخسائر اﻹضمحﻼل فورا ً بقائمة اﻻرباح او الخسائر.
و-

اﻻعتراف وقياس اﻹيرادات
التطبيقات المباعة
تقاس قيمة اﻹيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة.
يتم اﻻعتراف باﻹيراد من التطبيقـات المبـاعة بقـائمة اﻻرباح او الخســــائر المجمعه عند انتقال المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية
التطبيقات إلى المشــترى وأن يتوافر توقع كاف عن تدفق المقابل وإمكانية تحديد قيمة التكاليف التي تحملتها أو ســتتحملها المنشــأة
بشكل دقيق وﻻ تحتفظ المنشأة بحق التدخل اﻹداري المستمر على التطبيقات المباعة ويمكن قياس قيمة اﻹيراد بشكل دقيق.
الخدمـــــــات
يعترف باﻹيراد الخاص بالخدمات المقدمة كما يلى:
ايراد خدمات المعامﻼت
يعترف باﻹيراد طبقا ً لمبدأ اﻻسـتحقاق وذلك بعد اتمام عملية التحصـيل والسـداد ﻷنواع الخدمات المختلفة التي تقدمها الشـركة قبل
شحن الرصيد وسداد الفواتير المختلفة وخدمات تحصيل اﻷموال.
ايراد اﻻشتراكات
يتم اﻻعتراف بإيراد اﻻشتراكات بقائمة اﻻرباح او الخسائر المجمعه طبقا ً لمبدأ اﻻستحقاق.
إيراد الفوائد
تثبت إيرادات الفوائد طبقا ً لمبدأ اﻻســتحقاق على أســاس التوزيع الزمني النســبي مأخوذا في اﻻعتبار أصــل المبلﻎ القائم ومعدل
الفائدة المطبق على مدار الفترة حتى تاريخ اﻻستحقاق.
إيراد اﻻستثمار
تثبت إيرادات توزيعات اﻻستثمار عند صدور الحق لمساهمي الشركة في استﻼم تلك التوزيعات.

ز-

تكلفة النشاط
تتضمن تكلفة المبيعات تكلفة رسوم التحصيل لصالح قنوات السداد المتعددة التى تم عمليات الدفع من خﻼلها وتشمل )تجار التجزئة
والبنوك والبريد المصرى والعديد من الجهات اﻷخرى( وذلك وفقا ً للعقود المبرمة مع كل طرف على حده وأيضا تكلفه تحصيل
اﻷموال وكذا التطبيقات المباعة والمستهلكات من الموارد.
يتم تحميل تكلفة المبيعات بنصيب المعاملة من اﻻهﻼكات واﻻستهﻼكات المباشرة وفقا ً لنصيب المعاملة على أساس الطاقة العادية
المقدرة للمعامﻼت .وفى حالة عدم الوصول للطاقة العادية المقدرة للمعامﻼت يتم تحميل الفرق على اﻻهﻼكات واﻻستهﻼكات
ضمن بند المصروفات اﻻدارية والعمومية.
١٦

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
عقود التأجير

ح-

فى مارس  ،٢٠١٩صدر المعيار المصرى رقم )" (٤٩عقود التأجير" ليحل محل المعيار المصرى رقم )" (٢٠القواعد والمعايير
المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى" وكذلك صدور القانون رقم  ١٧٦لسنة  ٢٠١٨لتنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم
خﻼل شهر أغسطس  ٢٠١٨ليحل محل القانون رقم  ٩٥لسنة  ١٩٩٥لذلك يتعين على المجموعة تطبيق المعيار المصرى رقم
) (٤٩الجديد فى بداية عام  ،٢٠١٩على العقود الخاضعة ﻷحكام قانون  ٩٥لسنة  ١٩٩٢والتى تم معالجتها سابقا ً وفقا ً لمعيار
المحاسبة المصرى رقم ) (٢٠وفقا للتعليمات الواردة في الكتاب الدوري رقم  ١٧١لسنة  ٢٠١٩الصادر بتاريخ  ٤أغسطس ٢٠١٩
فانه يتعين على شركات التأجير التمويلي والمستأجرين بموجب عقود التأجير التمويلي من الشركات المالية غير المصرفية
والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية تطبيق معيار عقود التأجير التمويلي في موعد غايته  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩
لذلك يكون التاريخ التطبيق اﻷولى فى  ١يناير .٢٠١٩
 -١عقود اﻹيجار الخاضعة لقانون  ٩٥لسنة  ١٩٩٥التى تكون المجموعة فيها كمستأجر
تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار .يتم في تاريخ بداية عقد اﻹيجار إثبات أصل
“حق اﻻنتفاع ”والتزام عقد اﻹيجار ،إﻻ أنه يمكن للشركة عدم تطبيق ذلك سوا ًء لعقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل
)لمدة  ١٢شهر أو أقل( أو عقود اﻹيجار التي يكون فيها اﻷصل محل العقد ذا قيمة منخفضة ،وفي هذه الحالة يتم إثبات دفعات
اﻹيجار المرتبطة بتلك اﻹيجارات باعتبارها مصروفا ً إما بطريقة القسط الثابت على مدى مدة اﻹيجار أو أساس منتظم آخر .ويتم
تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك اﻷساس أكثر تعبيرا ً عن نمط المنفعة كمستأجر.
القياس اﻷولي ﻻلتزام عقد اﻹيجار
يتم في تاريخ بداية عقد اﻹيجار قياس التزام عقد اﻹيجار بالقيمة الحالية لدفعات اﻹيجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ  .ويتم خصم
دفعات اﻹيجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اﻹيجار إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة .وإذا لم يكن في اﻹمكان
تحديد ذلك المعدل بسهولة فيجب أن يستخدم المستأجر معدل اﻻقتراض اﻹضافي للشركة.
تتكون دفعات اﻹيجار المدرجة في قياس اﻻلتزام من:
)ا( الدفعات الثابتة ناقصا أي حوافز إيجار مستحقة الدفع.
)ب( دفعات اﻹيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،يتم قياسها مبدئيا ً َ بإستخدام مؤشر أو معدل كما في تاريخ بداية عقد
التأجير.
)ج( أي ضمانات قيمة متبقية مقيمة للمؤجر بواسطة المستأجر.
)د( سعر ممارس ة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدا ً بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار.
)هـ( دفعات غرامات إنهاء عقد التأجير ،إذا كانت شروط العقد تعكس ممارسة المستأجر خيار اﻹنهاء.
القياس الﻼحق ﻻلتزام عقد اﻹيجار
بعد تاريخ بداية عقد اﻹيجار ،يتم ما يلي:
)أ( زيادة المبلﻎ الدفتري لﻼلتزام ليعكس الفائدة على التزام عقد اﻹيجار؛
)ب( تخفيض المبلﻎ الدفتري لﻼلتزام ليعكس دفعات اﻹيجار؛
يجب على المستأجر إعادة قياس التزام عقد اﻹيجار بخصم دفعات اﻹيجار المعدلة باستخدام نسبة خصم معدلة ،إذا ما كان:
 هناك تغيرأ ً في مدة عقد اﻹيجار ويجب على المستأجر تحديد دفعات اﻹيجار المعدلة على أساس مدة عقد اﻹيجار المعدلة،-

هناك تغيراً في تقييم خيار شراء اﻷصل محل العقد ويجب على المستأجر تحديد دفعات اﻹيجار المعدلة لتعكس التغير في
المبالﻎ المستحقة الدفع بموجب خيار الشراء،

 هناك تعديل في عقد اﻹيجار ولم تتم المحاسبة عنه على أنه عقد إيجار منفصل.وإذا ما كان هناك تغيرا ً في دفعات اﻹيجار المستقبلية ناتجا ً من تغير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد تلك الدفعات أو تغيرا ً في
المبالﻎ التي يتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية ،يجب على المستأجر إعادة قياس التزام عقد اﻹيجار بخصم
دفعات اﻹيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم دون تغير ما لم يكن هناك تغيرا ً في دفعات اﻹيجار ناتجا ً من تغير في معدﻻت الفائدة
المتغيرة ،في هذه الحالة يجب على المستأجر استخدام معدل الخصم المعدل الذي يعكس التغيرات في معدل الفائدة.
١٧

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

القياس اﻷولي ﻷصل“ حق اﻻنتفاع”:
تتكون تكلفة أصل“ حق اﻻنتفاع ”من:
)أ( مبلﻎ القياس اﻷولي ﻻلتزام عقد اﻹيجار ،وذلك بالقيمة الحالية لدفعات اﻹيجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ .ويتم خصم دفعات
اﻹيجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اﻹيجار إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة .وإذا لم يكن في اﻹمكان تحديد
ذلك المعدل فيجب ان يستخدم المستأجر سعر الفائدة على اﻻقتراض اﻹضافي للمستأجر.
)ب( أي دفعات عقد إيجار تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد اﻹيجار ناقصا ً أي حوافز إيجار مستلمة؛
)ج( أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة بواسطة المستأجر؛
)د( تقدير للتكاليف التي سيتكبدها المستأجر في تفكيك وإزالة اﻷصل محل العقد ،وإعادة الموقع الذي يوجد فيه اﻷصل إلى الحالة
اﻷصلية أو إعادة اﻷصل نفسه إلى الحالة المطلوبة وفقا ً ﻷحكام وشروط عقد اﻹيجار ،ما لم تكن تلك التكاليف سيتم تكبدها ﻹنتاج
المخزون .ويتكبد المستأجر التزامات لتلك التكاليف سواء في تاريخ بداية عقد التأجير او كنتيجة ﻻستخدام اﻷصل محل العقد خﻼل
فترة معينة.
القياس الﻼحق ﻷصل“ حق اﻻنتفاع"
بعد تاريخ بداية عقد اﻹيجار يتم قياس أصل“ حق اﻻنتفاع ”بيتم تطبيق نموذج التكلفة حيث يتم قياس أصل حق اﻻنتفاع ”بالتكلفة:
)أ( مطروحا ً منها أي مجمع استهﻼك وأي مجمع خسائر هبوط في القيمة؛
)ب( ومعدلةً بأي إعادة قياس ﻻلتزام عقد اﻹيجار.
-

إذا كان عقد اﻹيجار يحول ملكية اﻷصل محل العقد إلي المستأجر في نهاية مدة عقد اﻹيجار أو إذا كانت تكلفة أصل " حق
اﻹستخدام" تعكس أن المستأجر سوف يمارس خيار الشراء ،فيجب على المستأجر استهﻼك أصل "حق اﻻستخدام" من تاريخ
بداية عقد الﻺيجار وحتى نهاية العمر اﻹنتاجي لﻸصل محل العقد .وفيما عدا ذلك يجب على المستأجر استهﻼك أصل "حق
اﻷنتفاع" من تاريخ بداية عقد اﻹيجار إلى نهاية العمر اﻹنتاجي ﻷصل " حق اﻷنتفاع" أو نهاية مدة عقد اﻹيجار أيهما أقرب.

-

يجب على المستأجر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )" (٣١اضمحﻼل قيمة اﻷصول" لتحديد ما إذا كان أصل "حق
اﻻنتفاع" قد اضمحلت قيمته ،وللمحاسبة عن أي خسائر اضمحﻼل تم تحديدها.

-

ﻻ يتم اﻻعتراف بدفعات اﻹيجار المتغيرة التي ﻻ تعتمد على مؤشر أو معدل فائدة ارشادي ضمن التزام عقد اﻹيجار و أصل
حق اﻻستخدام .ويتم اﻻعتراف بها كمصروف ضمن بند "مصروفات إدارية" بقائمة اﻷرباح و الخسائر في الفترة التي تضمن
اﻻحداث الناشئة عنها تلك المصروفات .ﻻ يوجد لدى المجموعة حاليا ً أى من هذه العقود.

-

وفي نطاق ما يسمح به المعيار ،يمكن للشركة كمستأجر أن تختار حسب فئة اﻷصل محل العقد عدم فصل المكونات غير
اﻹيجارية عن المكونات اﻹيجارية ،ومن ثم المحاسبة عن كل مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية مصاحبة باعتبارها
مكونا إيجاريا ً واحدا ً .لم تستخدم المجموعة هذا اﻷختيار.

معامﻼت البيع واعادة اﻻستئجار
اذا لم يستوفي تحويل اﻷصل من قبل البائع "المستأجر" متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم  ٤٨للمحاسبة عنه باعتباره عملية
بيع لﻸصل .يجب على البائع )المستأجر" اﻻستمرار باﻻعتراف باﻷصل المحول ويجب عليه اﻻعتراف بالتزام مالي يساوي
متحصﻼت التحويل ويجب عليه المحاسبة عن اﻻلتزام المالي بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٤٧

ط-

المخزون

يتم تقييم المخزون فى تاريخ القوائم المالية المجمعه بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل .وتتمثل التكلفة فى قيمة فواتير
المشتريات ،أما صافى القيمة البيعية فتتمثل فى السعر التقديرى للبيع مخصوما ً منه التكاليف التقديرية لﻺتمام والتكاليف المتعلقة
بالبيع والتوزيع.

١٨

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
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ي -الضرائب
تتمثل اﻷصول واﻻلتزامات الضريبية المؤجلة فى اﻵثار الضريبية المتوقعة للفروق المؤقتة الناتجة عن اختﻼف قيمة اﻷصول
واﻻلتزامات طبقا ً للقواعد الضريبية المعمول بها بقانون الضرائب المصرى وﻻئحته التنفيذية وبين القيم الدفترية لتلك اﻷصول
واﻻلتزامات طبقا لﻸسس المحاسبية المستخدمة فى إعداد القوائم المالية المجمعه.
تتمثل ضريبة الدخل عن السنة فى كل من الضريبة الجارية وكذا الضريبة المؤجلة.
يتم احتساب الضريبة الجارية على أساس الوعاء الضريبى المحدد طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها فى هذا الشأن
وباستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ إعداد القوائم المالية المجمعه بينما يتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة باستخدام معدﻻت
الضرائب المتوقع تطبيقها فى الفترة التى سيتم خﻼلها تسوية اﻻلتزام أو استخدام اﻷصل وبناء على أسعار الضريبة والقوانين
الضريبية السارية فى تاريخ القوائم المالية المجمعه.
ويتم إثبات الضريبة المؤجلة كمصروف أو إيراد بقائمة اﻻرباح او الخسائر المجمعه باستثناء تلك المتعلقة ببنود أثبتت مباشرة
ضمن حقوق الملكية المجمعه فتعالج الضريبة المؤجلة هى اﻷخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية المجمعه إﻻ إذا تم رد هذه البنود
التى أدرجت بحقوق الملكية المجمعه إلى الوعاء الضريبى طبقا ً ﻷحكام قوانين الضرائب المحلية عند إعداد اﻹقرار الضريبى
واحتساب الضريبة الجارية للعام ففى هذه الحالة يتم اﻻعتراف بالضريبة المؤجلة المتعلقة بتلك البنود بقائمة اﻻرباح او الخسائر
المجمعه.
وبصفة عامة يتم اﻻعتراف باﻻلتزامات الضريبية المؤجلة لكل الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة بينما يتم اﻻعتراف باﻷصول
الضريبية المؤجلة لكل الفروق المؤقتة القابلة للخصم ضريبيا ً إلى الحد الذى يتوافر عنده احتمال قوى بإمكانية تحقق أرباح ضريبية
كافية فى المستقبل تسمح باستخدام تلك اﻷصول .وﻻ يتم اﻻعتراف بتلك اﻷصول واﻻلتزامات إذا ما كان الفرق المؤقت ناتجا عن
شهرة أو عن اﻻعتراف اﻷولى بأصول والتزامات أخرى )بخﻼف تلك التى تنشأ عن تجميع اﻷعمال( نتيجة إحدى المعامﻼت التى
لم يكن لها تأثير على أي من الربح الضريبى أو المحاسبى.
ويتم مراجعة القيمة الدفترية لﻸصول الضريبية المؤجلة فى تاريخ اعداد القوائم المالية ويتم تخفيض القيمة الدفترية لﻸصل
الضريبى المؤجل عندما يصبح من غير المحتمل أن يسمح الربح الضريبى المستقبلى باستيعاب اﻷصل الضريبى المؤجل أو جزء
منه.
هذا وتستخدم طريقة الميزانية ﻻحتساب اﻷصول واﻻلتزامات الضريبية المؤجلة ويتم تبويبها ضمن اﻷصول واﻻلتزامات غير
المتداوله.
ك-

اﻻحتياطي القانوني
طبقا ً للقانون  ١٥٩لســـنة  ١٩٨١وللنظام اﻷســـاســـي للشـــركة فإن  ٪٥على اﻷقل من صـــافي الربح الســـنوي يجب تحويلها إلى
اﻻحتياطي القانوني حتى يبلﻎ رصيد اﻻحتياطي  ٪٥٠من رأس المال المصدر.

ل-

النقدية وما فى حكمها
تشــمل النقدية وما فى حكمها النقدية بالخزينة وأرصــدة البنوك والودائع تحت الطلب قصــيرة اﻷجل والقابلة للتحويل إلى قيم نقدية
محددة خﻼل فترة ثﻼثة أشهر وأذون الخزانة التى ﻻتزيد فترة استحقاقها عن ثﻼثة أشهر.

١٩

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
م-

المخصصات
يتم اﻻعتراف بالمخصــص عندما ينشــأ على الشــركة التزام حالى )قانونى او حكمى( نتيجة ﻷحداث ســابقة ويكون من المتوقع أن
يترتب على تســوية ذلك اﻻلتزام تدفق خارج من الشــركة فى صــورة موارد تتضــمن منافع اقتصــادية وان تكون التكاليف المقدرة
لمواجهة تلك اﻻلتزامات مرجحة الحدوث ومن الممكن تقدير قيمة اﻻلتزام بصورة يعتمد عليها.
وتمثل القيمة التى يتم اﻻعتراف بها كمخصــــص أفضــــل التقديرات المتاحة للمقابل المطلوب لتســــوية اﻻلتزام الحالي فى تاريخ
القوائم المالية المجمعه إذا ما أخذ فى اﻻعتبار المخاطر وظروف عدم التأكد المحيطة بذلك اﻻلتزام .وعندما يتم قياس مخصــــص
باسـتخدام التدفقات النقدية ال مقدرة لتسـوية اﻻلتزام الحالى فان القيمة الدفترية للمخصـص تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات .وإذا ما
تم خصـم التدفقات النقدية فإن القيمة الدفترية للمخصـص تتزايد فى كل فترة لتعكس القيمة الزمنية للنقود الناتجة عن مضـى الفترة.
ويتم إثبات هذه الزيادة فى المخصص ضمن المصروفات التمويلية بقائمة اﻻرباح او الخسائر المجمعه.

ن-

قائمة التدفقات النقدية المجمعه
تم إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعه باســتخدام الطريقة غير المباشــرة وﻷغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعه يتكون
بند النقدية وما فى حكمها من نقدية بالخزينة والحسابات الجارية وودائع لدى البنوك وأذون الخزانة استحقاق ) (٩٠يوم فأقل.

ن-

المدفوعات المبنية على أسهم
قامت الشركة بتفعيل نظام إثابة وتحفيز العاملين طبقا لموافقة الجمعية العامة غير العادية في  ٢٢فبراير  ،٢٠٢١وتطبق الشركة
ﻻئحة مدفوعات مبنية على أساس أسهم تسدد فى شكل أدوات حقوق ملكية .ويتم اﻷعتراف بالقيمة العادلة للخدمات المقدمة من
العاملين فى مقابل منح أسهم مجانية او تخصيص أسهم ضمن تكلفة العاملين المدرجة بقائمة اﻷرباح والخسائر ويتم تحديد إجمالى
المبلﻎ الذى يتعين تحميله مصروفا ً على فترة اﻷستحقاق بالرجوع الى القيمة العادلة لﻸدوات حقوق الملكية الممنوحة ،اخذا باﻻعتبار
تعديل تلك القيمة العادلة بالشروط واﻷحكام التي على اساسها تم اصدار ادوات حقوق الملكية ،ويتم اﻷعتراف بأثر تعديﻼت
التقديرات اﻷصلية ،إن وجدت  ،فى قائمة اﻷرباح والخسائر مع إجراء تسوية مقابلة فى حقوق الملكية على مدار فترة اﻷستحقاق
المتبقية .ويتم إضافة المتحصﻼت المستلمة من العاملين بالصافى بعد خصم أيه تكاليف مباشرة للمعاملة الى رأس المال )بالقيمة
اﻷسمية( وعﻼوة اﻹصدارعند استحقاق اﻻسهم الممنوحة للعاملين.

ه-

مزايا العاملين قصيرة اﻷجل
مزايا العاملين قصــيرة اﻷجل مثل اﻷجور والمرتبات واشــتراكات التأمينات اﻻجتماعية واﻹجازات الســنوية المدفوعة والمكافآت
)إذا استحقت خﻼل  ١٢شهرا ً من نهاية الفترة( والمزايا غير النقدية مثل الرعاية الطبية للعاملين الحاليين.

و-

اضمحﻼل قيمة اﻷصول
اﻷصول غير المالية
تقوم الشركة فى تاريخ اعداد القوائم المالية بمراجعة القيم الدفترية ﻷصولها غير المالية بما فيها اﻷصول الملموسة لتحديد ما إذا
كانت هناك دﻻﻻت أو مؤشرات على إحتمال حدوث إضمحﻼل فى قيمتها فإذا ما توافرت تلك الدﻻﻻت أو المؤشرات تقوم الشركة
بتقدير القيمة اﻻستردادية لكل أصل على حدى بغرض تحديد خسائر اﻹضمحﻼل .فإذا ما تعذر تقدير القيمة اﻻستردادية لﻸصل
تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لﻼسترداد للوحدة المولدة للنقد التى يتبعها اﻷصل .وتقوم الشركة بتقييم كل إستثمار على حدى
سوا ًء كان إستثمار فى شركة تابعة أو منشأة خاضعة لسيطرة مشتركة أو شركة شقيقة كوحدة واحدة مولدة للنقد.
هذا وتتمثل القيمة اﻹستردادية لﻸصل أو للوحدة المولدة للنقد فى القيمة العادلة  -مخصوما ً منها تكاليف البيع  -أو القيمة اﻹستخدامية
أيهما أكبر.

٢٠

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
وﻷغراض إحتساب القيمة اﻹستخدامية يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من إستخدام اﻷصل أو الوحدة المولدة للنقد
باستخدام معدل خصم قبل حساب الضريبة للوصول إلى القيمة الحالية لتلك التدفقات .ويعكس هذا المعدل تقديرات السوق الحالية
للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بذلك اﻷصل والتى لم يتم أخذها فى اﻹعتبار عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتولدة
عنه .وإذا كانت القيمة اﻹستردادية المقدرة ﻷصل )أو لوحدة مولدة للنقد( أقل من قيمتها الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية لذلك
اﻷصل )أو للوحدة المولدة للنقد( لتعكس قيمته اﻹستردادية .ويتم اﻻعتراف بخسائر اﻹضمحﻼل فورا ً بقائمة اﻻرباح او الخسائر .
عندما يتم فى فترة ﻻحقة إلغاء الخسارة الناتجة عن إضمحﻼل القيمة والتى أعترف بها فى فترات سابقة يتم زيادة القيمة الدفترية
لﻸصل )أو للوحدة المولدة للنقد( بما يتماشى مع القيمة اﻻستردادية التقديرية الجديدة وبشرط أﻻ تزيد القيمة الدفترية المعدلة بعد
الزيادة عن القيمة الدفترية اﻷصلية التى كان من الممكن إثبات اﻷصل بها لو لم يتم اﻹعتراف بالخسارة الناتجة عن اﻹضمحﻼل
فى قيمة ذلك اﻷصل فى السنوات السابقة .ويتم إثبات التسوية العكسية لخسائر اﻹضمحﻼل فورا بقائمة اﻻرباح او الخسائر.
اﻷصول المالية
تقوم الشركة فى تاريخ كل القوائم المالية بتحديد ما إذا كانت هناك دﻻﻻت أو مؤشرات على إحتمال حدوث إضمحﻼل فى قيمة
كافة أصولها المالية فيما عدا تلك التى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر.
تتعرض قيمة اﻷصول المالية لﻺضمحﻼل عندما يتوافر دليل موضوعى على أن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لﻺستثمار قد
تأثرت بسبب حدث أو أكثر نشأ فى تاريخ ﻻحق لﻺعتراف اﻷولى بهذا اﻷصل المالى.
وبالنسبة لﻺستثمارات فى أدوات حقوق الملكية والمصنفة كإستثمارات متاحة للبيع فإن اﻹنخفاض المستمر فى القيمة العادلة للورقة
المالية عن تكلفتها يعتبر دليﻼ موضوعيا ً على حدوث إضمحﻼل فى قيمتها.
يتم تقدير خسارة اﻹضمحﻼل فى قيمة أصل مالى تم قياسه بالتكلفة المستهلكة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلى لهذا اﻷصل المالى.
إذا كان قد ســبق اﻹعتراف بخســائر إضــمحﻼل فى قيمة أصــول مالية مقاســة بطريقة التكلفة المســتهلكة ثم إنخفضــت قيمة تلك
الخســـائر خﻼل فترة ﻻحقة وأمكن ربط هذا اﻹضـــمحﻼل بطريقة موضـــوعية بحدث وقع بعد تاريخ اﻹعتراف بها عندئذ يتم رد
خسـائر اﻹضـمحﻼل بقائمة اﻻرباح او الخسـائر ولكن إلى الحد الذى ﻻ يترتب عليه زيادة القيمة الدفترية لﻺسـتثمار فى تاريخ الرد
عن التكلفة المســتهلكة التى كان يمكن أن تصــل إليها قيمة اﻹســتثمار لو لم تكن خســائر اﻹضــمحﻼل قد ســبق اﻻعتراف بها .أما
بالنسـبة ﻷدوات حقوق الملكية المصـنفة كاسـتثمارات مالية متاحة للبيع والتى سبق اﻹعتراف بخسائر اﻹضمحﻼل فى قيمتها بقائمة
الدخل فﻼ يتم رد اﻹنخفاض الﻼحق فى قيمتها بقائمة اﻻرباح او الخسـائر المجمعة وإنما يتم اﻻعتراف بأى زيادة ﻻحقة فى القيمة
العادلة لتلك اﻹستثمارات مباشرة بحقوق الملكية.
ي -اﻷدوات المالية
يتم اﻻعتراف مبدئيًا بالمدينين وقروض التمويل متناهي الصغر الصادرة عند إنشائها .يتم اﻻعتراف مبدئيًا بجميع اﻻصول
واﻻلتزامات المالية اﻷخرى عندما تصبح الشركة طرفًا ملزما ً بالشروط التعاقدية المرتبطة باﻷداة..
صا،
يتم قياس اﻷصل المالي )ما لم يكن ارصدة مدينة بدون مكون تمويلي هام( أو اﻻلتزام المالي مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا أو ناق ً
بالنسبة لبند غير مدرج بالقيمة العادلة من خﻼل اﻻرباح أو الخسائر  ،تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى اﻻستحواذ
أو اﻹصدار .يتم قياس اﻻرصدة المدينة التي ليس لها عنصر تمويلي هام مبدئيًا بسعر المعاملة.
التصنيف والقياس الﻼحق
عند اﻻعتراف اﻻولي  ،يتم تصنيف اﻷصل المالي على أنه يتم قياسه على النحو التالي :التكلفة المستهلكة ؛ القيمة العادلة من
خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ؛ أو بالقيمة العادلة من خﻼل اﻻرباح أو الخسائر.
ﻻ يتم إعادة تصنيف اﻻصول المالية بعد اﻻعتراف اﻷولي بها ما لم تغير الشركة نموذج أعمالها ﻹدارة اﻻصول المالية  ،وفي
هذه الحالة يتم إعادة تصنيف جميع اﻷصول المالية المتأثرة في اليوم اﻷول من اول فترة معروضة بالقوائم المالية المصدرة بعد
التغيير في نموذج اﻷعمال.
٢١

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
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يتم قياس اﻷصل المالي بالتكلفة المستهلكة إذا استوفى كﻼ الشرطين التاليين ولم يتم تخصيصه بالقيمة العادلة من خﻼل اﻻرباح
أو الخسائر:
-

يتم اﻻحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اﻻحتفاظ بأصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  ،و

-

تؤدي شروطها التعاقدية إلى تدفقات نقدية في تواريخ محددة تكون فقط مدفوعات تمثل فقط مدفوعات أصل الدين،
والفائدة على أصل الدين المتبقى.

يتم قياس اﻻستثمار في ادوات الدين بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تخصيصه
بالقيمة العادلة خﻼل اﻻرباح أو الخسائر:
-

يتم اﻻحتفاظ بها ضمن نموذج عمل يتم تحقيق هدفه من خﻼل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع اﻷصول المالية

-

تؤدي شروطه التعاقدية في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات المبلﻎ اﻻصلي والفائدة على
المبلﻎ اﻷصلي القائم.

عند اﻻعتراف اﻻولي باستثمار في حقوق الملكية غير محتفظ به للمتاجرة  ،قد تختار الشركة بشكل غير قابل للنقض عرض
التغييرات الﻼحقة في القيمة العادلة لﻼستثمار في الدخل الشامل اﻵخر .يتم إجراء هذه اﻻختيار على أساس كل استثمار على
حدة.
يتم قياس جميع اﻷصول المالية غير المصنفة بالتكلفة المستهلكة أو من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر كما هو موضح أعﻼه بالقيمة
العادلة من خﻼل اﻻرباح أو الخسائر .عند اﻻعتراف اﻻولي  ،قد تقوم الشركة بشكل غير قابل لﻺلغاء بتخصيص أصل مالي
يلبي بطريقة أخرى المتطلبات ليتم قياسه بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر بالقيمة العادلة من
خﻼل اﻻرباح أو الخسائر إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى.

اﻷصول المالية  -تقييم نموذج اﻷعمال
تقوم الشركة بتقييم الهدف من نموذج اﻷعمال الذي يتم فيه اﻻحتفاظ باﻷصل المالي على مستوى المحفظة ﻷن هذا يعكس بشكل
أفضل طريقة إدارة اﻷعمال وتقديم المعلومات إلى اﻹدارة .المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل:
-

السياسات واﻷهداف المعلنة للمحفظة وتشغيل تلك السياسات عمليا.

-

ما إذا كانت استراتيجية اﻹدارة تركز على العائد من دخل الفائدة التعاقدية  ،أو الحفاظ على مستوى سعر فائدة معين
 ،أو مطابقة مدة اﻷصول المالية مع مدة أي التزامات مالية ذات صلة أو تدفقات نقدية خارجة متوقعة أو تحقيق
التدفقات النقدية من خﻼل بيع اﻷصول

-

كيفية تقييم أداء المحفظة وتقديم التقارير إلى إدارة الشركة

-

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج اﻷعمال )واﻷصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج اﻷعمال( وكيفية إدارة
هذه المخاطر

-

كيف يتم اثابة المديرين  -على سبيل المثال ما إذا كان اﻻثابة تعتمد على القيمة العادلة لﻸصول المدارة أو التدفقات
النقدية التعاقدية المحصلة

-

وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات اﻷصول المالية في الفترات السابقة وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن نشاط
المبيعات في المستقبل.

ﻻ تعتبر تحويﻼت اﻻصول المالية إلى أطراف ثالثة في المعامﻼت غير المؤهلة لﻼستبعاد من الدفاتر مبيعات لهذا الغرض  ،بما
يتفق مع اﻻعتراف المستمر للشركة باﻻصول.

٢٢

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
يتم قياس اﻻصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المدارة بمعرفة الغير والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة بالقيمة
العادلة من خﻼل اﻻرباح أو الخسائر.

اﻷصول المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط
ﻷغراض هذا التقييم  ،يتم تعريف "اﻷصل" على أنه القيمة العادلة لﻸصل المالي عند اﻻعتراف اﻻولي .يتم تعريف "الفائدة"
على أنها مقابل للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر اﻻئتمان المرتبطة بأصل الدين القائم خﻼل فترة زمنية معينة ومخاطر وتكاليف
اﻹقراض اﻷساسية اﻷخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اﻹدارية(  ،وكذلك هامش ربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة  ،تأخذ الشركة في اﻻعتبار الشروط
التعاقدية لﻸداة .يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان اﻷصل المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلﻎ التدفقات
النقدية التعاقدية بحيث ﻻ يفي بهذا الشرط .عند إجراء هذا التقييم  ،تأخذ الشركة في اﻻعتبار ما يلي:
-

اﻷحداث المحتملة التي من شأنها أن تغير مبلﻎ أو توقيت التدفقات النقدية

-

الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدي  ،بما في ذلك خصائص المرتبطة بسعر العائد المتغير

-

خيارات السداد المعجل والتمديد

-

الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من أصول محددة )مثل حق عدم الرجوع(

تتوافق خيارات السداد المعجل مع شرط مدفوعات أصل الدين والفائدة إذا كان مبلﻎ السداد العاجل يمثل بشكل كبير مبالﻎ غير
ً
معقوﻻ عن اﻹنهاء المبكر للعقد.
ضا
مدفوعة من أصل المبلﻎ والفائدة على أصل الدين المستحق  ،والتي قد تتضمن تعوي ً
باﻹضافة إلى ذلك  ،بالنسبة لﻸصل المالي المقتنى بخصم أو عﻼوة على المبلﻎ اﻻسمي التعاقدي  ،فإن الخيار الذي يسمح أو
يتطلب السداد العاجل بمبلﻎ يمثل بشكل جوهري المبلﻎ اﻻسمي التعاقدي باﻹضافة إلى الفائدة التعاقدية المستحقة )ولكن غير
ً
معقوﻻ عن اﻹنهاء المبكر( يتم التعامل معها على أنها متوافقة مع هذا المعيار إذا
ضا
ضا تعوي ً
المدفوعة( )والتي قد تتضمن أي ً
كانت القيمة العادلة لخيار السداد المعجل غير هامة عند اﻻعتراف اﻷولي.

اﻷصول المالية  -القياس الﻼحق واﻷرباح والخسائر
اﻻصول المالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر :يتم قياس هذه اﻷصول ﻻحقًا بالقيمة العادلة .يتم اﻻعتراف بصافي
المكاسب والخسائر  ،بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات توزيعات اﻷرباح في اﻷرباح أوالخسائر.
اﻻصول المالية بالتكلفة المستهلكة :يتم قياس هذه اﻷصول ﻻحقًا بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال .يتم
تخفيض التكلفة المستهلكة عن طريق خسائر اﻻضمحﻼل .يتم اﻻعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمﻼت
اﻷجنبية واضمحﻼل القيمة في قائمة اﻷرباح والخسائر .يتم اﻻعتراف بأي مكسب أو خسارة من اﻻستبعاد في قائمة اﻷرباح
أوالخسائر.
استثمارات أدوات الدين بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر :يتم قياس هذه اﻷصول ﻻحقًا بالقيمة العادلة .يتم اﻻعتراف
بإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمﻼت اﻷجنبية واضمحﻼل القيمة في قائمة
اﻷرباح أوالخسائر .يتم اﻻعتراف بصافي المكاسب والخسائر اﻷخرى في قائمة الدخل الشامل اﻵخر .عند اﻻستبعاد  ،يتم إعادة
تصنيف اﻷرباح أوالخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اﻵخر إلى قائمة اﻷرباح أوالخسائر.
استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر :يتم قياس هذه اﻷصول ﻻحقًا بالقيمة العادلة .يتم
اﻻعتراف بتوزيعات اﻷرباح كدخل في قائمة اﻷرباح أوالخسائر ما لم تمثل توزيعات اﻷرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة
اﻻستثمار .يتم اﻻعتراف بصافي اﻷرباح والخسائر اﻷخرى في قائمة الدخل الشامل اﻵخر وﻻ يتم إعادة تصنيفها أبدًا إلى قائمة
اﻷرباح أوالخسائر.
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اﻻلتزامات المالية  -التصنيف والقياس الﻼحق واﻷرباح والخسائر
يتم تصنيف اﻻلتزامات المالية كمقاسة بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة في قائمة اﻷرباح والخسائر .يتم تصنيف اﻻلتزامات
المالية على أنها بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر إذا تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة  ،أو كانت مشتقة  ،أو
تم تخصيصها على هذا النحو عند اﻻعتراف اﻷولي .يتم قياس اﻻلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر
بالقيمة العادلة ويتم اﻻعتراف بصافي اﻷرباح والخسائر  ،بما في ذلك أي مصروفات فوائد  ،في الربح أو الخسارة .يتم ﻻحقًا
قياس اﻻلتزامات المالية اﻷخرى بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم اﻻعتراف بمصروفات الفوائد
ضا اﻻعتراف بأي مكسب أو خسارة من اﻻستبعاد في
وأرباح وخسائر صرف العمﻼت اﻷجنبية في الربح أو الخسارة .يتم أي ً
قائمة اﻷرباح والخسائر.
اﻻستبعاد
اﻷصول المالية
تقوم الشركة باستبعاد اﻷصل المالي عند:
-

انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من اﻷصل المالي

-

نقل حقوق استﻼم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يكون فيها إما:



تم تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية اﻷصل المالي بشكل جوهري ؛ أو



ﻻ تقوم الشركة بتحويل أو اﻻحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر منافع الملكية وﻻ تحتفظ بالسيطرة على اﻷصل
المالي.

تدخل الشركة في معامﻼت تقوم بموجبها بتحويل اﻷصول المعترف بها في قائمة المركز المالي الخاص بها  ،ولكنها تحتفظ
إما بجميع أو بش كل جوهري بجميع مخاطر ومنافع اﻷصول المحولة .في هذه الحاﻻت  ،ﻻ يتم استبعاد اﻷصول المحولة.
التزامات مالية
تقوم الشركة باستبعاد اﻻلتزام المالي عندما يتم اﻹعفاء من التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء صﻼحيتها .كما تستبعد الشركة
اﻻلتزامات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتكون التدفقات النقدية لﻼلتزامات المعدلة مختلفة بشكل جوهري  ،وفي هذه الحالة
يتم اﻻعتراف بالتزام مالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
عند استبعاد اﻻلتزام المالي  ،يتم اﻻعتراف بالفرق بين المبلﻎ المسجل والمبلﻎ المدفوع )بما في ذلك أي أصول غير نقدية محولة
أو التزامات متحملة( في قائمة اﻷرباح والخسائر
المقاصة
يتم إجراء المقاصة بين اﻻصول المالية اﻻلتزامات المالية  ،ويتم عرض صافي المبلﻎ في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون
للشركة حاليًا حق ملزم قانو ًنا لمقاصة المبالﻎ وتنوي إما تسويتها على أساس الصافي أو الحصول على اﻷصل وتسوية اﻻلتزام
في وقت واحد.
اضمحﻼل اﻷدوات المالية وأصول الناتجة عن عقود اﻻيراد
تعترف الشركة بمخصصات الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة لكل من:
-

اﻷصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة.

تقيس الشركة اﻻضمحﻼل بمبلﻎ يساوي الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدى العمر  ،باستثناء ما يلي  ،والتي يتم قياسها على
شهرا:
الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة لمدة ١٢
ً
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سندات الدين التي تم تحديد أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ القوائم المالية ؛ و



سندات الدين اﻷخرى واﻷرصدة المصرفية التي لم تزداد فيها مخاطر اﻻئتمان )أي مخاطر التخلف عن السداد على
مدى العمر المتوقع لﻸداة المالية( بشكل ملحوظ منذ اﻻعتراف اﻷولي.

يتم دائ ًما قياس مخصصات الخسارة لﻼرصدة المدينة اﻷخرى بمبلﻎ يساوي الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدى الحياة.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اﻻئتمان الخاصة بأصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ اﻻعتراف اﻷولي وعند تقدير الخسائر
اﻻئتمانية المتوقعة  ،تأخذ الشركة في اﻻعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود غير
ضروري .يتضمن ذلك كﻼً من المعلومات والتحليﻼت الكمية والنوعية  ،بنا ًء على الخبرة التاريخية للشركة والتقييم اﻻئتماني،
والذي يتضمن معلومات مستقبلية.
تفترض الشركة أن مخاطر اﻻئتمان على اﻷصل المالي قد ازدادت بشكل ملحوظ إذا تجاوز تاريخ اﻻستحقاق أكثر من ٣٠
يو ًما.
تعتبر الشركة أن اﻷصل المالي قد تخلف عن السداد عندم يكونا:
-

من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اﻻئتمانية للشركة بالكامل  ،دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل
الحصول على الضمان )إن وجد( ؛ أو

-

تجاوز اﻷصل المالي موعد استحقاقه بأكثر من  ٩٠يو ًما.

تعتبر الشركة أن أوراق الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيفها لمخاطر اﻻئتمان معادﻻً للتعريف المفهوم
عالميًا لـ "درجة اﻻستثمار" .تعتبر الشركة أن هذا هو  Baa٣أو أعلى تبعا تصنيف وكالة موديز.
الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التخلف عن السداد
شهرا هي جزء من الخسائر اﻻئتمانية
المحتملة على مدى العمر المتوقع لﻸداة المالية .الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة لمدة ١٢
ً
شهرا بعد تاريخ القوائم المالية )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع
المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر المحتملة خﻼل ١٢
ً
شهرا(.
لﻸداة أقل من ١٢
ً
أقصى فترة يتم أخذها في اﻻعتبار عند تقدير الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تتعرض خﻼلها الشركة
لمخاطر اﻻئتمان.
قياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة باحتمالية حدوث لخسائر اﻻئتمان .يتم قياس خسائر اﻻئتمان على أنها القيمة
الحالية لجميع حاﻻت العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع
الشركة استﻼمها(.
يتم خصم الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعال لﻸصل المالي.
اﻷصول المالية المضمحلة ائتمانيا ً
في تاريخ القوائم المالية  ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت اﻻصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة وأوراق الدين بالقيمة
العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر هي مضمحلة اﻻئتمانية .يعتبر اﻷصل المالي "ضعيف اﻻئتمان" عند وقوع حدث أو
أكثر من اﻷحداث التي لها تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لﻸصل المالي.
يتضمن المؤشرات على أن اﻷصل المالي مضمحل ائتمانيا البيانات التالية التي يمكن مﻼحظتها:
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-

صعوبة مالية كبيرة للمقترض

-

مخالفة العقد مثل التخلف عن السداد أو تجاوز تاريخ اﻻستحقاق أكثر من  ٩٠يو ًما ؛

-

إعادة هيكلة قرض أو دفعة مقدمة من قبل الشركة بشروط ﻻ تراها الشركة بخﻼف ذلك.

-

احتمالية أن يدخل المدين في مرحلة إفﻼس أو إعادة هيكلة مالية أخرى

-

اختفاء سوق نشط لﻸوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.

عرض مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم خصم مخصصات الخسائر لﻸصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة من إجمالي القيمة الدفترية لﻸصول.
بالنسبة ﻻدوات الدين بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر  ،يتم تحميل مخصص الخسارة على الربح أو الخسارة ويتم
إثباته في الدخل الشامل اﻵخر.
د.

أدوات حقوق الملكية
رف أداة حقوق الملكية بأنها أى عقد يثبت الحق في أصو ِل منشأةٍ بعد خصم كافة التزاماتها.
تُ َع ُ
وت ُ َعدُ اﻷداة من أدوات حقوق الملكية  -فقط  -إذا ما استوفت الشرطين المذكورين فى ) (٢) ،(١أدناه مجتمعين:
أﻻ ت ُ َر ِتب اﻷداة التزاما ً تعاقديا ً على المنشأة بـ:
)(١
• أن ت ُ َس ِلم نقدية أو أص ٍل مال ٍى آخر لمنشأةة أخرى  -أو
• أن تقوم بمبادلة أصو ٍل أو التزامات مالية مع منشأة أخرى وفقا ً لشروط من المحتمل أﻻ تكون فى صالح المنشأة
المصدرة لﻸداة.
) ( ٢وإذا ما كانت اﻷداة سيتم تسويتها )أو قد يتم تسويتها( فى صورة أدوات حقوق ملكية لذات مصدر اﻷداة – فيلزم
أى مما يلى:
تحقق ٍ
س ِل ُم بموجبه عدد متغير من أدوات
• إذا كانت أداة غير مشتقة فﻼ ينبغى أن ترتب على ُمصد ِِرها التزاما ً تعاقديا ً يُ َ
حقوق ملكيته – أو
مبلﻎ ثابت من النقدية أو من أص ٍل
• إذا كانت مشتقة فينبغى أن تتم تسويتها فقط عن طريق قيام ُمصدِر اﻷداة بمبادلة
ٍ
مال ٍى آخر مقابل عد ٍد ثابت من أدوات حقوق ملكيته.
وتعترف المجموعة بأدوات حقوق الملكية التى تُصد ُِرها وذلك على أساس المقابل ال ُمستَلَم مخصوما ً منه تكاليف اﻹصدار المباشرة.
ف بتلك اﻷدوات ال ُمعادُ شراؤها  -ويتم خصمها -
وإذا ما قامت منشأة باعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها ،عندئ ٍذ يُعت ََر ُ
مباشرة ً فى حقوق الملكية .وﻻ يُعترف ضمن اﻷرباح أو الخسائر بما قد ينشأ من ربح أو خسارةٍ عن شراء أو بيع أو إصدار أو
إعدام أدوات حقوق ملكية ذات المنشأة.

ه .طريقة معدل الفائدة الفعال )الفعلى(
يتم اﻻعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد في قائمة اﻻرباح أو الخسائرالمستقلة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال" .معدل
الفائدة الفعال" وهو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة أو المقبوضات خﻼل العمر المتوقع لﻸداة
المالية الى - :القيمة الدفترية اﻹجمالية لﻸصل المالي ؛ أو  -التكلفة المستهلكة لﻼلتزام المالي .عند احتساب معدل الفائدة الفعال
لﻸدوات المالية بخﻼف اﻻصول المشتراة أو التي تم إصدارها منخفضة القيمة اﻻئتمانية  ،تقوم الشركة بتقدير التدفقات النقدية
المستقبلية مع اﻷخذ في اﻻعتبار جميع الشروط التعاقدية لﻸداة المالية  ،ولكن ليس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة .بالنسبة لﻼصول
المالية المشتراة أو التي تم اصدارها والتي انخفضت قيمتها اﻻئتمانية  ،يتم احتساب معدل الفائدة الفعال المعدل وفقًا لﻼئتمان
باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بما في ذلك الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة .يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعال تكاليف
المعامﻼت والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جز ًءا ﻻ يتجزأ من معدل الفائدة الفعال .تتضمن تكاليف المعاملة
التكاليف اﻹضافية التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى اقتناء أو إصدار أصل مالي أو التزام مالي.
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و .التكلفة المستهلكة وإجمالي القيمة الدفترية
"التكلفة المستهلكة" لﻸصل المالي أو اﻻلتزام المالي هي المبلﻎ الذي يتم قياس اﻷصل المالي أو اﻻلتزام المالي به عند اﻻعتراف
اﻷولي مطرو ًحا منه أقساط السداد ﻷصل الدين  ،زائد أو ناقص اﻻستهﻼك التراكمي باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ﻷي فرق بين
المبلﻎ عند اﻻعتراف اﻷولي ومبلﻎ اﻻستحقاق  ،وبالنسبة لﻼصول المالية  ،معدﻻً ﻷي مخصص خسارة ائتمانية متوقعة" .القيمة
الدفترية اﻹجمالية لﻸصل المالي" هي التكلفة المستهلكة لﻸصل المالي قبل تعديل بقيمة أي مخصص خسارة ائتمانية متوقعة.
ز.

حساب ايرادات الفوائد والمصروفات
يتم احتساب معدل الفائدة الفعال لﻸصل المالي أو اﻻلتزام المالي عند اﻻعتراف اﻷولي بأصل مالي أو التزام مالي .عند احتساب
إيرادات ومصروفات الفوائد  ،يتم تطبيق معدل الفائدة الفعال على إجمالي القيمة الدفترية لﻸصل )عندما ﻻ يكون اﻷصل منخفض
القيمة اﻻئتمانية( أو على التكلفة المستهلكة لﻼلتزام .يتم تعديل معدل الفائدة الفعال كنتيجة ﻹعادة التقدير الدوري للتدفقات النقدية
لﻸدوات ذات سعر العائد المتغير لتعكس التحركات في أسعار الفائدة في السوق.
ومع ذلك  ،بالنسبة لﻼصول المالية التي أصبحت منخفضة الجدارة اﻻئتمانية بعد اﻻعتراف اﻻولي  ،يتم احتساب عائد الفوائد عن
طريق تطبيق معدل الفائدة الفعال على التكلفة المستهلكة لﻸصل المالي .إذا لم يعد اﻷصل منخفض الجدارة ائتمانيًا  ،فعندئ ٍذ يعود
حساب عائد الفوائد إلى اﻷساس اﻹجمالي.
بالنسبة لﻼصول المالية التي تعرضت ﻻنخفاض ائتمانيًا عند اﻻعتراف اﻻولي  ،يتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق
معدل الفائدة الفعال المعدل باﻻئتمان على التكلفة المستهلكة لﻸصل .ﻻ يعود احتساب دخل الفوائد إلى اﻷساس اﻹجمالي  ،حتى لو
تحسنت مخاطر اﻻئتمان لﻸصل.

أ أ-

المنح الحكومية
يتم إثبات حافز نشـر نقاط البيع المقدم من البنك المركزى المصـرى ضـمن قائمة اﻷرباح و الخسـائر خﻼل السـنة التى تصـبح فيها
المنح مؤكدة قي ضــوء معيار المحاســبة المصــري  ١٢المنح الحكومية ،وذلك عندما تكون جميع اﻻجراءات المتعلقة باســتحقاق
وتحصيل تلك المنح قد تم استيفائها حسب الشروط التى قررها البنك المركزى المصرى.
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 -٦اﻻصول اﻟثﺎﺑتة )ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ(
إيضﺎح
رقم

اراضﻲ

ﻣﺒﺎﻧﻲ

شﺒكﺎت وسيرﻓرات

ﻣﺎكينﺎت ﻧقﺎط اﻟﺒيع

حﺎسﺒﺎت آﻟية

أثﺎث وﻣعدات ﻣكتﺒية

تحسينﺎت ﻓى
أﻣﺎكن ﻣؤجره

سيﺎرات

جنيه ﻣﺼرى

جنيه ﻣﺼرى

جنيه ﻣﺼرى

جنيه ﻣﺼرى

جنيه ﻣﺼرى

جنيه ﻣﺼرى

جنيه ﻣﺼرى

جنيه ﻣﺼرى

أدوات وﻣعدات
سوﺑر ﻓورى

ﻓروع ﻓوري

جنيه ﻣﺼرى

جنيه ﻣﺼرى

ﻣﺎكينﺎت جرد
اﻷﻣوال

حق اﻧتفﺎع أصول

اﻹجمﺎﻟى

جنيه ﻣﺼرى

جنيه ﻣﺼرى

جنيه ﻣﺼرى

اﻟتكلفة
ﻓﻲ  ١ينﺎير ٢٠٢٠

٢٥ ٩٧٠ ٥٠٠

٤١ ١٢٩ ٥٠٠

٥٧ ٤٥٠ ٤٦٩

١٩٩ ٧٤٤ ٢٩٣

إضافات خﻼل العام

٥١ ٧٦٩ ٤٣٩

٩ ٢٣٤ ٨٠٠

١٢ ٧٣٢ ٣٨٨

١٤٩ ٣٠٠

٦٤١ ٧٦٦

٣ ٢٨٦ ٤٣٥

--

٤٠٢ ١٠٨ ٨٨٩

--

--

١ ٤٢٦ ٩٩١

١١٥ ٣٠٠ ٩٩٦

٥ ٢٨٦ ٨٥٢

٢ ٥١١ ١٤٥

١٤٣ ١٣١

--

--

١ ٤٧٤ ٩١٦

--

١٢٦ ١٤٤ ٠٣١

استبعادات

--

--

--

)( ٤٦ ٧٨٧ ٠٠٨

--

--

--

--

--

--

--

)( ٤٦ ٧٨٧ ٠٠٨

ﻓﻲ  ٣١ديسمﺒر ٢٠٢٠

٢٥ ٩٧٠ ٥٠٠

٤١ ١٢٩ ٥٠٠

٥٨ ٨٧٧ ٤٦٠

٢٦٨ ٢٥٨ ٢٨١

٥٧ ٠٥٦ ٢٩١

١١ ٧٤٥ ٩٤٥

١٢ ٨٧٥ ٥١٩

١٤٩ ٣٠٠

٦٤١ ٧٦٦

٤ ٧٦١ ٣٥١

--

٤٨١ ٤٦٥ ٩١٢

٢٥ ٩٧٠ ٥٠٠

٤١ ١٢٩ ٥٠٠

٥٨ ٨٧٧ ٤٦٠

٢٦٨ ٢٥٨ ٢٨١

٥٧ ٠٥٦ ٢٩١

١١ ٧٤٥ ٩٤٥

١٢ ٨٧٥ ٥١٩

١٤٩ ٣٠٠

٦٤١ ٧٦٦

٤ ٧٦١ ٣٥١

--

٤٨١ ٤٦٥ ٩١٣

--

--

--

--

٤٢٩ ٢٢٥

١ ٣٣٧ ٥٨١

١٣ ٣٥٧ ٥٨٦

--

١ ٧٨٢ ٧٧٣

--

٨٠٦ ٢٣٧

١٧ ٧١٣ ٤٠٢

ﻓﻲ  ١ينﺎير ٢٠٢١
أثر اﻻستحواذ على شركة تابعة  -صافي التكلفة

)(٤٤

إضافات خﻼل العام

٢٦ ٥٢٠ ٠٠٠

٧٠ ٢٣٠ ٠٠٠

٤٩ ٨٠٣ ١١١

١٥٤ ٧٣٢ ٤١٦

١٤ ٤٢٠ ٣٨٧

١ ٤٠٠ ٩٢٦

٢٠ ٧٣٢ ٧٣٧

--

٢٠٥ ٧١٦

استبعادات *

--

--

--

)( ٦٩ ٩٥٥ ٤٩٩

)( ١٢ ٠٣٠

--

--

--

--

--

)( ٣٤٠ ٠٠٠

١ ١٥٧ ٨٦٠

ﻓﻲ  ٣١ديسمﺒر ٢٠٢١

٥٢ ٤٩٠ ٥٠٠

١١١ ٣٥٩ ٥٠٠

١٠٨ ٦٨٠ ٥٧١

٣٥٣ ٠٣٥ ١٩٨

٧١ ٨٩٣ ٨٧٣

١٤ ٤٨٤ ٤٥٢

٤٦ ٩٦٥ ٨٤٢

١٤٩ ٣٠٠

٢ ٦٣٠ ٢٥٥

٤ ٧٦١ ٣٥١

١ ٦٢٤ ٠٩٧

١٠٩ ٦٥٣ ٨٣٠

٤٤٨ ٨٥٦ ٩٨٣
)( ٧٠ ٣٠٧ ٥٢٩

١٠٩ ٦٥٣ ٨٣٠

٨٧٧ ٧٢٨ ٧٦٨

ﻣجمع اﻹهﻼك
ﻓﻲ  ١ينﺎير ٢٠٢٠

--

٣ ١٧٠ ٤٠٠

٣٣ ٦٨٢ ٧٩٩

١٠١ ٦٢١ ٨٦٩

١٦ ٥٩٣ ٢٨٦

٥ ٤٠٤ ٦٤٦

٦ ٨٩٠ ٨٣٣

١٤٩ ٢٩٨

٦٤١ ٧٣٩

إهﻼك العام

--

١ ٠٢٨ ٢٣٨

٩ ٩٤٤ ٣٤٥

٤٠ ٠٣٧ ٤٦١

١٢ ٩٧٢ ٣٦٢

١ ٦٩٤ ٥٧٨

٢ ٩١٠ ١٤٦

--

--

إهﻼك اﻻستبعادات

--

--

--

)( ٥ ١١٠ ٣٠٤

--

--

--

--

--

--

ﻓﻲ  ٣١ديسمﺒر ٢٠٢٠

--

٤ ١٩٨ ٦٣٨

٤٣ ٦٢٧ ١٤٤

١٣٦ ٥٤٩ ٠٢٥

٢٩ ٥٦٥ ٦٤٨

٧ ٠٩٩ ٢٢٤

٩ ٨٠٠ ٩٧٩

١٤٩ ٢٩٨

٦٤١ ٧٣٩

٥٤ ٥٧٦

--

--

٤ ١٩٨ ٦٣٨

٤٣ ٦٢٧ ١٤٤

١٣٦ ٥٤٩ ٠٢٥

٢٩ ٥٦٥ ٦٤٨

٧ ٠٩٩ ٢٢٤

٩ ٨٠٠ ٩٧٩

١٤٩ ٢٩٨

٦٤١ ٧٣٩

٥٤ ٥٧٦

--

--

١ ٤٦٧ ١٧٥

٢٦ ٩٣٧ ٢٦٥

٥١ ٠٦٣ ١٠٢

٦ ٣٩٨ ٨١٦

٢ ٦٩٩ ٠٨٨

١٠ ٥٧٢ ٠٦٦

--

٦٩٢ ١٥٠

ﻓﻲ  ١ينﺎير ٢٠٢١
إهﻼك العام

)(٣٦

٥٤ ٥٧٦

--

١٦٨ ٢٠٩ ٤٤٦

--

٦٨ ٥٨٧ ١٣٠

--

)( ٥ ١١٠ ٣٠٤
٢٣١ ٦٨٦ ٢٧١
٢٣١ ٦٨٦ ٢٧١

٥٢٠ ٣١٤

إهﻼك اﻻستبعادات

--

--

--

)( ١٠ ٦٦٢ ٣٨٣

)( ١٢ ٠٣١

--

--

--

--

--

)( ٣٤٠ ٠٠٠

٢١ ٤٢٧ ٦٢٢

١٢١ ٧٧٧ ٥٩٨
)( ١١ ٠١٤ ٤١٤

ﻓﻲ  ٣١ديسمﺒر ٢٠٢١

--

٥ ٦٦٥ ٨١٣

٧٠ ٥٦٤ ٤٠٩

١٧٦ ٩٤٩ ٧٤٤

٣٥ ٩٥٢ ٤٣٣

٩ ٧٩٨ ٣١٢

٢٠ ٣٧٣ ٠٤٥

١٤٩ ٢٩٨

١ ٣٣٣ ٨٨٩

٥٤ ٥٧٦

١٨٠ ٣١٤

٢١ ٤٢٧ ٦٢٢

٣٤٢ ٤٤٩ ٤٥٥

ﻓﻲ  ٣١ديسمﺒر ٢٠٢١

٥٢ ٤٩٠ ٥٠٠

١٠٥ ٦٩٣ ٦٨٧

٣٨ ١١٦ ١٦٢

١٧٦ ٠٨٥ ٤٥٤

٣٥ ٩٤١ ٤٤٠

٤ ٦٨٦ ١٤٠

٢٦ ٥٩٢ ٧٩٦

٢

١ ٢٩٦ ٣٦٦

٤ ٧٠٦ ٧٧٥

١ ٤٤٣ ٧٨٣

٨٨ ٢٢٦ ٢٠٨

٥٣٥ ٢٧٩ ٣١٣

ﻓﻲ  ٣١ديسمﺒر ٢٠٢٠

٢٥ ٩٧٠ ٥٠٠

٣٦ ٩٣٠ ٨٦٢

١٥ ٢٥٠ ٣١٦

١٣١ ٧٠٩ ٢٥٦

٢٧ ٤٩٠ ٦٤٣

٤ ٦٤٦ ٧٢١

٣ ٠٧٤ ٥٣٩

٢

٢٧

٤ ٧٠٦ ٧٧٥

--

--

٢٤٩ ٧٧٩ ٦٤١

صﺎﻓى اﻟقيمة اﻟدﻓترية

* تتضمن اﻷستبعادات نقاط بيع داخل مبادرة البنك المركزي أيضاح )(٥٣

٢٨

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٧اﻷصول غير الملموسة )بالصافي(
تراخيص برامج

برامج

جنيه مصرى

جنيه مصرى

عﻼقة تعاقدية
مع العمﻼء
جنيه مصرى

قائمة العمﻼء

عﻼمة تجارية
جنيه مصرى

جنيه مصرى

اﻹجمالي
جنيه مصرى

التكلفة
في  ١يناير ٢٠٢٠

٣٥ ٠٥٨ ٤٢٧

١٣٩ ١٤١ ٩٩٥

--

--

--

١٧٤ ٢٠٠ ٤٢٢

إضافات خﻼل العام

٣ ٩٧٤ ٢٢٤

٥٩ ٨٣٥ ٦١٣

--

--

--

٦٣ ٨٠٩ ٨٣٧

في  ١يناير ٢٠٢١

٣٩ ٠٣٢ ٦٥١

١٩٨ ٩٧٧ ٦٠٨

--

--

--

٢٣٨ ٠١٠ ٢٥٩

إضافات خﻼل العام

٢٥ ٩٦٤ ١٥٨

٨٤ ١٢٦ ٣٥٠

التغير في نطاق تجميع
الشركات التابعة والشقيقة *
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

١١٠ ٠٩٠ ٥٠٨

--

--

٦ ٢٧٠ ٠٠٠

٥٣٣ ٠٠٠

١٩ ٠٧٠ ٠٠٠

٢٥ ٨٧٣ ٠٠٠

٦٤ ٩٩٦ ٨٠٩

٢٨٣ ١٠٣ ٩٥٨

٦ ٢٧٠ ٠٠٠

٥٣٣ ٠٠٠

١٩ ٠٧٠ ٠٠٠

٣٧٣ ٩٧٣ ٧٦٧

مجمع اﻻستهﻼك
في  ١يناير ٢٠٢٠

١٠ ٦٠١ ٩٠٥

٣٨ ٢١٧ ٢٩٢

--

--

--

٤٨ ٨١٩ ١٩٧

استهﻼك العام

٤ ٢٧٥ ٠٣٣

١٥ ٥٢٩ ٨٦٦

--

--

--

١٩ ٨٠٤ ٨٩٩

في  ١يناير ٢٠٢١

١٤ ٨٧٦ ٩٣٨

٥٣ ٧٤٧ ١٥٨

--

--

--

٦٨ ٦٢٤ ٠٩٦

استهﻼك العام

٢ ٦٥٥ ٣٩٧

٢٤ ٢٤٨ ٢٤٤

٥٣١ ٨١٥

٨٨ ٨٣٣

١ ٢٧١ ٣٣٣

٢٩ ٥٦٩ ٣٣٢

في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

١٧ ٥٣٢ ٣٣٥

٧٧ ٩٩٥ ٤٠٢

٥٣١ ٨١٥

٨٨ ٨٣٣

١ ٢٧١ ٣٣٣

٩٨ ١٩٣ ٤٢٨

٤٦ ٦٩٠ ٧٦٥

٢٠٤ ٤٨٨ ٧٨٦

٥ ٧٣٨ ١٨٥

٤٤٤ ١٦٧

١٧ ٧٩٨ ٦٦٧

٢٧٥ ٧٨٠ ٣٣٩

٢٤ ١٥٥ ٧١٣

١٤٥ ٢٣٠ ٤٥٠

--

--

--

١٦٩ ٣٨٦ ١٦٣

صافي القيمة الدفترية في
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
صافي القيمة الدفترية في
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

* خﻼل العام قامت إدارة المجموعة باستكمال دراسة القيمة العادلة لﻸصول واﻻلتزامات المحددة والتي تم اﻻستحواذ عليها والخاصة بشركة فورى بلس
ومن ثم إعادة قياس قيمة الشهرة واﻷصول غير الملموسة في تاريخ اﻻستحواذ خﻼل الربع اﻷول من عام  . ٢٠٢١وقد بلﻎ رصيد الشهرة المعدل الناتج
عن اﻻستحواذ  ٢٤٫٧مليون جنيه مصري مقابل مبلﻎ  ٥٤٫٤مليون جنيه مصري في تاريخ القياس اﻷولي وتم اﻻعتراف بالتسويات المرتبطة بإعادة
قياس الشهرة طبقا ً للمتطلبات ومعيار المحاسبة المصري رقم " ٢٩تجميع اﻷعمال" .كما تم إثبات قيمة اﻷصول غير الملموسة والبالغة  ٢٥٫٨مليون
جنيه مصري) .إيضاح (٤٥

تتمثل تكلفة البرامج فى إجمالي ما تم إنفاقه لتصميم وإنشاء  Fawry Technological Platformوفقا ﻷحدث التقنيات الفنيه ووفقا
ل ) ،PCI DSS compliance ( Payment Card Industry Data Security Standardsوالذي يضم العديد من التطبيقات
والنظم المترابطة والتي من خﻼلها تتكامل شبكة فوري مع العمﻼء في كافة القطاعات والتجار من خﻼل العديد من أنواع نقاط البيع
) (POSوكذا الهاتف المحمول من خﻼل تطبيق اﻷندرويد وأيضا البنوك؛ وذلك عن طريق البوابات اﻹلكترونية التي تتكامل فوري
من خﻼلها مع العديد من قنوات الدفع لدي البنوك ) ،(ATM, Internet Banking, Mobile Bankingومن تطبيقات فوري علي
سبيل المثال  EBPP Switchوالبوابات اﻹلكترونيه للمدفوعات وتطبيقات محافظ الهاتف المحمول والتطبيقات البنكيه للهاتف
المحمول ) (Mobile wallets & Mobile Banking Appsونظام إدارة الفواتير وقسائم الشحن من لحظة إنشاءها إلى تمام
سدادها وتطبيق  Source of fundالذى يتم إدارة حسابات التجار من خﻼله ،وتطوير بوابه اليكترونيه ومنظومه كامله للتجارة
اﻹلكترونية ،وتطوير نظم  .Artificial Intelligence & Data Analyticsوهذا يتضمن اﻻنفاق مقابل اضافة ميزات وأنظمة
جديدة ،وزيادة القدرات اﻻستيعابية للتطبيقات.

٢٩

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٨مشروعات تحت التنفيذ
رصيد أول المدة

إضافات خﻼل
العام

محول ﻻصول ثابته
واصول غير ملموسه

رصيد اخر المده

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

برامج وتراخيص برامج

٤ ١٧٠ ٥٠٥

٩٨٠ ٤٠٨

٤٨٤ ٣٠٣

٤ ٦٦٦ ٦١٠

سيرفرات

٧ ٧١٨ ٩٨٤

٤ ٣١٠ ٧١٩

٨ ٢٠١ ٣٥٣

٣ ٨٢٨ ٣٥٠

دفعات لشراء أصول ثابتة

--

٩ ٠٠٥ ٣٩٠

١ ٣٠٠ ٨٢٦

٧ ٧٠٤ ٥٦٤

اﻻجمالي

١١ ٨٨٩ ٤٨٩

١٤ ٢٩٦ ٥١٧

٩ ٩٨٦ ٤٨٢

١٦ ١٩٩ ٥٢٤

 -٩شهرة
قامت إدارة المجموعة فى الربع اﻷول من عام  ٢٠٢١بالسيطرة على شركة فورى بلس لخدمات البنوك ش.م.م .وقد تم قياس وتحديد
قيمة الشهرة وفقا ً للقيم العادلة يرجى الرجوع ﻹيضاح رقم ). (٤٥
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
--رصيد أول المدة
-٢٤ ٧٣٢ ٩٧٨
الشهرة الناتجة من اﻹستحواذ على شركة تابعة*
٢٤ ٧٣٢ ٩٧٨

الشهرة

--

* خﻼل العام قامت إدارة المجموعة باستكمال دراسة القيمة العادلة لﻸصول واﻻلتزامات المحددة والتي تم اﻻستحواذ عليها والخاصة بشركة فورى
بلس ومن ثم إعادة قياس قيمة الشهرة واﻷصول غير الملموسة في تاريخ اﻻستحواذ خﻼل الربع اﻷول من عام  . ٢٠٢١وقد بلﻎ رصيد الشهرة
المعدل الناتج عن اﻻستحواذ  ٢٤٫٧مليون جنيه مصري مقابل مبلﻎ  ٥٤٫٤مليون جنيه مصري في تاريخ القياس اﻷولي وتم اﻻعتراف بالتسويات
المرتبطة بإعادة قياس الشهرة طبقا ً للمتطلبات ومعيار المحاسبة المصري رقم " ٢٩تجميع اﻷعمال" .كما تم إثبات قيمة اﻷصول غير الملموسة
والبالغة  ٢٥٫٨مليون جنيه مصري) .إيضاح (٤٥

 -١٠استثمارات في شركات شقيقة ومشروعات مشتركة
نوع اﻻستثمار

نسبة الملكية

شركة رودرز للتطبيقات الذكية *

شركة شقيقة

٣٠٪

بوسطة

شركة شقيقة

٪٩٫٠٥

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

--

--

١ ٨١٤ ٠٨٤

٦ ٥٤٩ ٥٥٧

تذكرة لتكنولوجيا المعلومات

شركة شقيقة

٪٢٠

--

--

شركة إيجي انشورتك للتطبيقات اﻻلكترونية

شركة شقيقة

٪٢٠

١ ٤٧٠ ١٦٢

--

--

--

٧٥٧ ٠٤٣

١ ١٨٨ ٩٩٣

٤ ٠٤١ ٢٨٩

٧ ٧٣٨ ٥٥٠

شركة فوري بلس لخدمات البنوك**
شركة وفرها دوت كوم

مشروع مشترك

٪٣٠

وخﻼل العام تم اﻹعتراف بحصـة الشـركة فى خسـائر الشـركة الشـقيقة بقائمة اﻻرباح او الخسـائر المجمعه بمبلﻎ  ٥ ٥٤٩ ٧٩٨جنيه
مصرى )ايضاح رقم .(٣٨
*خﻼل الربع الثالث من سنة  ٢٠٢١قامت الشركة بتوقيع أتفاقية مساهمين لتأسيس شركة رودرز تكنولوجيز وتمتلك الشركة نسبة ٪٣٠
من رأس المال وقامت الشركة بسداد مبلﻎ  ٣٦٠ألف جنيه مصرى وهو مايمثل  % ١٠من حصة الشركة فى اﻷستثمار و تم سداد باقى
اﻷستثمار والبالﻎ  ٣٫٢٤مليون جنيه مصرى في شهر فبراير .٢٠٢٢
٣٠

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

** تم اﻷستحواذ على شركة فورى بلس لخدمات البنوك خﻼل الربع اﻷول من العام المالى  ٢٠٢١وتم تحويل الشركة من إستثمارات
فى شركات شقيقة الى إستثمارات فى شركات تابعة )ايضاح رقم .(٤٥
و تمثل المعلومات المالية ادناه المبالﻎ المعروضــة في القوائم المالية للمشــركات الشــقيقه والمشــروعات المشــتركة والتي اعدت طبقا
لمعايير المحاسبة المصرية
جنيه مصرى

اجمالي اﻻصول

اجمالي حقوق الملكية

اجمالي اﻻيرادات

شركة رودرز

٣ ٣٦٥ ١٢٣

)(٢ ٥٣٠ ٨٢٥

--

بوسطة

٤٦ ٧٣٥ ٨١٨

١٠٠ ٥٦٨ ٣٧٣

)(١٠٤ ٥٩٥ ٤١٣

صافي خسائر
)(٣ ٣٣٠ ٨٢٦
)(٤٤ ٩٨٤ ٤٥٠

شركة ان شورتك

٥ ٠٠٠ ٠٠٠

٤ ٨٨٨ ١٢٤

--

)(١١١ ٨٧٦

شركة وفرها دوت كوم

٦ ٥٥٦ ٤٨٣

)(٣ ٤٨٥ ٤٢٤

٩٠ ٢٠٧ ٦٩٩

)(١ ٤٣٩ ٨٣٢

 -١١المخزون
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى

جنيه مصرى
بضاعه بالطريق

--

٤ ٧٩١ ١٢٥

بضاعه بغرض البيع

٢٩٨ ٠٤٦

١٠٣ ٢٦٤

٢٩٨ ٠٤٦

٤ ٨٩٤ ٣٨٩

 -١٢عمﻼء وأوراق قبض
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى

جنيه مصرى
عمـﻼء – المفوترين والبنوك

٦٠ ٦٦٨ ٩٤٦

٥٢ ٣٤٦ ١٩٦

اوراق قبض

٥ ٧٨٣ ٨٩٦

١ ١٢٥ ٢١٢

يخصم :خسائر اﻷئتمان المتوقعة

)(٢ ٧٠٦ ٧٠٢

--

٦٣ ٧٤٦ ١٤٠

٥٣ ٤٧١ ٤٠٨

 -١٣قروض تمويل متناهى الصغر )بالصافى(

قروض عمﻼء – قصيرة اﻷجل

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

٣٣٠ ٦٨٩ ٣١٥

٢١٣ ٥٠٨ ٤٥٠

يخصم:
مخصص مخاطر تمويل عمﻼء )مخصص الهيئة اﻻلزامي(

)(٢٠ ٠٩٣ ١١٨

)(٨ ٦٠٠ ٨٧٦

قروض عمﻼء – قصير اﻷجل )بالصافي(

٣١٠ ٥٩٦ ١٩٧

٢٠٤ ٩٠٧ ٥٧٤

قروض عمﻼء – طويل اﻷجل

١٠٦ ٠٤٢ ٨٥٧

٤٨ ٩٦٧ ٢٨٠

يخصم:
مخصص مخاطر تمويل عمﻼء )مخصص الهيئة اﻻلزامي(
قروض عمﻼء – طويل اﻷجل )بالصافي(

٣١

)(٥ ٨٩٢ ٢٥٣

)(٢ ٦٣٦ ٩٧٢

١٠٠ ١٥٠ ٦٠٤

٤٦ ٣٣٠ ٣٠٨

٤١٠ ٧٤٦ ٨٠١

٢٥١ ٢٣٧ ٨٨٢

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

و فيما يلي حركة مخصص مخاطر تمويل العمﻼء
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

بيان

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصري

جنيه مصري
رصيد أول العام
المكون خﻼل العام
أثر تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم ٤٧

١١ ٢٣٧ ٨٤٨

٣ ١٨٩ ٤٩٠

١٢ ٧٤٩ ٣٩٤
١ ٩٩٨ ١٢٨

٨ ٠٤٨ ٣٥٨
--

الرصيد في اخر العام

٢٥ ٩٨٥ ٣٧٠

١١ ٢٣٧ ٨٤٨

 -١٤مدينون وأرصدة مدينة أخرى
بيان
دفعات مقدمة )موردين(
مصروفات مدفوعة مقدما ً
تأمينات لدى الغير
ضرائب خصم وإضافة
أرصدة مدينة أخرى
فوائد مستحقة – محفظة قروض متناهي الصغر
عهد
إيرادات مستحقة
يخصم:
خسائر اﻷئتمان المتوقعة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
٢ ٤٠٧ ٢٠٣
٩ ١٤١ ٢٠٧
٣ ٦٩٩ ٧٨٨
٣٨ ٦٤٢ ٨٢٦
١١ ٢٦٣ ١٧١
٩ ٨٤١ ٧٦٨
١٠ ٧٦٥ ٥٦٥
١٠ ٦٨٥ ٨٩٢

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
٢ ٦١٦ ٩٢١
٩ ٥٤٠ ٣١٤
٥٦٦ ٢٠٠
٢٨ ٦٩٣ ٥٦٨
١٨ ٧٢٥ ٢٢٢
٣ ٩٦٧ ٢٩٩
-٣ ٦٩٩ ٥٤٠

)(٣٣ ٠٤٤
٩٦ ٤١٤ ٣٧٦

-٦٧ ٨٠٩ ٠٦٣

 -١٥المستحق من أطراف ذوي عﻼقة

شركة فوري بلس للخدمات البنكية
شركة وفرها
الشركة العالمية لﻼستثمارات ونظم المعلومات )اسيز(
شركة تذكرة لتكنولوجيا المعلومات
يخصم:
خسائر اﻻئتمان المتوقعة

طبيعة العﻼقة

طبيعة التعامل

تابعة
مشروع مشترك
شقيقة
شقيقة

حساب جارى
حساب جارى
حساب جارى
حساب جارى

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
-٢٢٠ ٢١١
٣ ٠٠٠ ٠٠٠
١ ٤٩٤ ٣٠٩

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
٤ ٧٨١ ٤٧٤
٢٢٠ ٢١١
-١ ٢١١ ١٠٢

)(٣ ٠١٤ ٠٧٥
١ ٧٠٠ ٤٤٥

-٦ ٢١٢ ٧٨٧

 -١٦قروض ﻷطراف ذوي عﻼقة
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
--

شركة فوري بلس لخدمات البنوك

--

تم سداد كامل قيمة القرض خﻼل العام )ايضاح رقم .(٤٥ ، ٩
٣٢

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
٣٧ ٦٠٢ ٩١٢
٣٧ ٦٠٢ ٩١٢

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -١٧أذون الخزانة
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

أذون خزانه استحقاق أقل من ثﻼثة أشهر

٣٢ ٣٤٢ ٩٩٠

--

أذون خزانه استحقاق أكثر من ثﻼثة أشهر

١ ٠٣٧ ٦١٦ ٥٣٥

٥٤٨ ٠٦٥ ٩٣٠

يضاف:
العوائد المستحقة أقل من ثﻼثة أشهر

٢٤٦ ٣٤٣

--

العوائد المستحقة أكثر من ثﻼثة أشهر

٧٥ ٥٢٦ ٨٠٠

١٧ ٨٣٤ ٧٦٠

يخصم:
الضرائب المستحقة عن العوائد المستحقة أقل من ثﻼثة أشهر

)(٥٣ ٠٩١

--

الضرائب المستحقة عن العوائد المستحقة أكثر من ثﻼثة أشهر

)(١٥ ١٠٥ ٣٦٠

)(٣ ٥٦٦ ٨٥٢

يخصم:
خسائر اﻻئتمان المتوقعة

)(١ ٠٠٧ ٩٧٠

--

الرصيــــد

١ ١٢٩ ٥٦٦ ٢٤٧

٥٦٢ ٣٣٣ ٨٣٨

القيمة اﻷسمية

١ ٢٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠

٦٠٣ ٥٠٠ ٠٠٠

 -١٨النقدية وأرصدة لدي البنوك
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

حسابات جارية بالبنوك بالعملة المحلية

٢٩١ ٤٨٢ ١١٤

١٢٥ ٧٥٨ ١٥٦

معامﻼت قبول كروت بنكية تحت التسوية

١٢٨ ٧٠٤ ٢٨٥

١٨ ٦٧٤ ٧٣٧

نقدية لدى شركات وجهات تحصيل أموال

٥٨٣ ١٦١ ٢٥٩

٣٧٦ ٢٣٩ ٩٠٦

ودائع بالبنوك -بالعملة المحلية

٩٥ ٠٨٦ ١١٠

٩٠ ٠٧٤ ٧٩٥

ودائع بالبنوك -بالعمﻼت اﻷجنبية

١٥ ١٥٥ ٩٤٢

٧ ٩٥٧ ١٠٧

حسابات جارية بالبنوك بالعمﻼت اﻷجنبية

٧ ٥٢٣ ٤١٢

٥ ٠٣٢ ٦٠٩

يخصم:
خسائر اﻻئتمان المتوقعة

)(٢١٢ ٣٩٣

--

١ ١٢٠ ٩٠٠ ٧٢٩

٦٢٣ ٧٣٧ ٣١٠

ﻻغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

النقدية وأرصدة لدي البنوك

١ ١٢٠ ٩٠٠ ٧٢٩

٦٢٣ ٧٣٧ ٣١٠

أذون خزانة – أقل من ثﻼثة أشهر

٣٢ ٥٣٦ ٢٤٢

--

١ ١٥٣ ٤٣٦ ٩٧١

٦٢٣ ٧٣٧ ٣١٠

٣٣

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -١٩أستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل الشامل
اسم الشركة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
١٥ ٧١٦ ٦٧٦
١٥ ٧٠٠ ٠٠٠
١٥ ٧٥٥ ٣٠٠
٤٧ ١٧١ ٩٧٦

شركة المنيوز
شركة بريمور
شركة برينجر

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
-----

خﻼل الربع الثانى من سنة  ٢٠٢١قامت الشركة باﻷستثمار فى شركة المنيوز بنسبة  ,٪١وقامت الشركة بسداد  ١مليون دوﻻر المعادل
الى  ١٥٫٧١مليون جنيه مصرى.
خﻼل الربع الثانى من سنة  ٢٠٢١قامت الشركة باﻷستثمار فى شركة بريمور بنسبة  ,٪١وقامت الشركة بسداد  ١مليون دوﻻر المعادل
الى  ١٥٫٧مليون جنيه مصرى.
خﻼل الربع الثالث من ســنة  ٢٠٢١قامت الشــركة باﻷســتثمار فى شــركة برينجر )شــركة هولندية( بنســبة  ,٪٩٫٩وقامت الشــركة
بسداد  ١مليون دوﻻر المعادل الى  ١٥٫٧٥مليون جنيه مصرى.
قامت إدارة الشركة بدراسة القيمة العادلة لﻺستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻷخر فى  ٣١ديسمبر  ٢٠٢١ووجدت
انها ﻻتختلف عن تلك القيمة المقدرة فى تاريخ اﻷستحواذ خﻼل العام الحالى .٢٠٢١
 -٢٠رأس المال
بلﻎ رأس المال المصدر والمدفوع  ٣٥٣ ٦٥٢ ٠٦٠جنيه مصري موزعا ً على  ٧٠٧ ٣٠٤ ١٢٠سهما ً بقيمة اسمية  ٠,٥جنيه مصرى،
وبتاريخ  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠قررت الجمعية العامة للشركة زيادة رأس المال بمبلﻎ  ١٠٠مليون جنيه مصرى عن طريق توزيع اسهم
مجانية يتم تمويلها من اﻻرباح المرحله للشركة وتم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري بتاريخ  ٣فبراير  ،٢٠٢١وكذلك بتاريخ
 ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠قررت الجمعية العامة للشركة زيادة رأس المال بمبلﻎ  ٤٠٠مليون جنيه مصرى بزيادة نقدية بالقيمة اﻷسمية عن
طريق اﻹكتتاب لقدامى المساهمين وتم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجارى بتاريخ  ٢٠يونيو  ٢٠٢١ليصبح رأس المال المصدر
و المدفوع  ٨٥٣ ٦٥٢ ٠٦٠جنيه مصري موزعا ً على  ١ ٧٠٧ ٣٠٤ ١٢٠سهم بقيمة اسميه  ٠٫٥جنيه مصرى.
 -٢١اﻻحتياطي القانونى
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
٣٧ ٧٩٩ ٣١٢
٩ ٣٢٩ ٧٣٠
٤٧ ١٢٩ ٠٤٢

رصيد أول المدة
المحول من صافى أرباح العام السابق

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
٣٢ ٤٦٥ ٠٧٩
٥ ٣٣٤ ٢٣٣
٣٧ ٧٩٩ ٣١٢

 -٢٢احتياطي تجميع اﻻعمال
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

١١ ٧٤٥ ٥٧٤
١١ ٧٤٥ ٥٧٤

احتياطى تجميع اعمال*

٥ ٨٤١ ٥٩٦
٥ ٨٤١ ٥٩٦

*يتمثل التغير خﻼل العام في نصيب اﻻحتياطي من ناتج بيع حصه في شركة فورى دهب للخدمات اﻻلكترونية دون فقد السيطره.
 -٢٣أحتياطي الزامي – لمواجهة مخاطر تطبيق معيار ٤٧
بتاريخ  ٢٧ديسمبر  ٢٠٢٠أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم ) (٢٠٠لسنة  ٢٠٢٠بإلزام شركات تمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة و /اومتناهية الصغر بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر أثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) (٤٧اﻷدوات
المالية بما يعادل نسبة  ٪١من إجمالى اﻷصول وذلك من صافى أرباح العام بعد احتجاز الضريبة عن العام المالى المنتهي في
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين وﻻ يتم أستخدامه إﻻ بعد موافقة الهيئة.
٣٤

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٢٤المخصصات

مخصص مطالبات

الرصيد في
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصري
٢٠ ٨٠٢ ١٤٢

جنيه مصري
١١ ٦٢٨ ٥٠٠

٢٠ ٨٠٢ ١٤٢

١١ ٦٢٨ ٥٠٠

المكون خﻼل العام

الرصيد في
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصري
٣٢ ٤٣٠ ٦٤٢
٣٢ ٤٣٠ ٦٤٢

 -٢٥بنوك تسهيﻼت أئتمانية
-

بتاريخ نوفمبر  ٢٠٢١تم عقد اتفاق بين كﻼ من شركة فوري لتكنولوجيا المعلومات و أحد البنوك المحلية وذلك لمنح الشركة
تسهيل أئتمانى بحد أقصى  ٢٠٠مليون جنيه بمعدل عائد بسعر السوق  ،يستخدم التسهيل اﻷئتمانى في سداد الدفعات المقدمة
للمفوترين وقد بلﻎ الرصيد  ١٩٤٫١مليون جنيه مصرى فى  ٣١ديسمبر  ٣١) ٢٠٢١ديسمبر .(٩٤ ٠٠٠ ٠٠٠ : ٢٠٢٠

-

بتاريخ فبراير  ٢٠٢١تم عقد اتفاق بين كﻼ من شركة فوري لتكنولوجيا المعلومات و أحد البنوك المحلية وذلك لمنح الشركة
تسهيل أئتمانى بحد أقصى  ١٥٠مليون جنيه بمعدل عائد بسعر السوق  ،مدة التسهيل اﻷئتماني عام  ،وقد بلﻎ الرصيد ١٤٩٫٦
مليون جنيه مصرى فى  ٣١ديسمبر  ٣١) ٢٠٢١ديسمبر  ٧٩ ٩٨٣ ٥٥٢ : ٢٠٢٠جنيه مصرى(.

-

بتاريخ ديسمبر  ٢٠٢١تم عقد اتفاق بين كﻼ من شركة فوري لتكنولوجيا المعلومات وأحد البنوك المحلية وذلك لمنح الشركة
تسهيل أئتمانى بحد أقصى  ٥٠مليون جنيه بمعدل عائد بسعر السوق  ،وقد بلﻎ الرصيد  ١٧٫٥مليون جنيه مصري فى ٣١
ديسمبر  ٣١) ٢٠٢١ديسمبر  ٤٩ : ٢٠٢٠مليون جنيه مصرى(.

-

بتاريخ نوفمبر  ٢٠٢١تم عقد اتفاق بين كﻼ من شركة فوري لتكنولوجيا المعلومات وأحد البنوك المحلية وذلك لمنح الشركة
تسهيل أئتمانى بحد أقصى  ٧٥مليون جنيه بمعدل عائد بسعر السوق  ،وقد بلﻎ الرصيد  ٧٠٫١مليون جنيه مصري فى ٣١
ديسمبر  ٣١) ٢٠٢١ديسمبر  : ٢٠٢٠صفر(.

-

بتاريخ أغسطس  ٢٠٢١تم عقد اتفاق بين كﻼ من شركة فوري لتكنولوجيا المعلومات وأحد البنوك المحلية وذلك لمنح الشركة
تسهيل أئتمانى بحد أقصى  ٢مليون جنيه بمعدل عائد بسعر السوق  ،وقد بلﻎ الرصيد  ٣١٫١مليون جنيه مصري فى  ٣١ديسمبر
 ٣١) ٢٠٢١ديسمبر  : ٢٠٢٠صفر(.

 -٢٦موردون وأوراق دفع

مـوردون
أوراق دفع

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
٧٠ ٩٩٠ ٢٤٩
٢ ٦٩٨ ٧١٣
٧٣ ٦٨٨ ٩٦٢

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
٢٧ ٥٢٢ ٨٦٥
١ ٧٢٨ ٧٨١
٢٩ ٢٥١ ٦٤٦

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
٨٢٢ ١٣٠ ٧٢٩
١٩٢ ٩٧٢ ٧٩٧

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
٦٣٠ ١٨٧ ٣٦٧
١٤٠ ٠٦٦ ٠٥١

 -٢٧المفوترين وأوراق دفع

المفوترين
أوراق دفع للمفوترين

١ ٠١٥ ١٠٣ ٥٢٦

٣٥

٧٧٠ ٢٥٣ ٤١٨

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٢٨دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

مصروفات مستحقة

٤٦ ٨٩٦ ٤٢٧

٢٨ ٩٤٠ ٦٩٥

فوائد مستحقة )ايضاح (٤٠

٧ ٣٤٤ ٧٦٩

--

عموﻻت مستحقة

٥٠ ٦٠٤ ٦٠٧

٣٣ ٨٠٦ ٣١١

إيرادات مؤجلة

٣ ٨٦٨ ٢٦٨

٢ ٧٧٦ ٧٤٩

المساهمه التكافليه بنظام التأمين الصحي الشامل

٥ ٢٢٠ ٤٠٢

٤ ٠٦٥ ٦٣٦

مصلحة الضرائب

٧٥ ٦٨٣ ٢٩٩

٤٩ ٣٨٢ ١٦٤

هيئة التأمينات اﻻجتماعية

٤ ٣٢٥ ٠٣٠

٥ ٥٧٥ ٢٠٨

معامﻼت تحت التسوية

٦ ٠٩٦ ٥٨٣

٧ ٩٥٥ ١٧٧

أرصدة دائنة أخرى

١٩ ٠٨٦ ٩٩١

٤ ٥٤٢ ٩٣٢

٢١٩ ١٢٦ ٣٧٦

١٣٧ ٠٤٤ ٨٧٢

 -٢٩اﻻلتزامات العرضية
تتمثل اﻻلتزامات العرضية فى ما يلي.

خطابات ضمان بالجنيه المصرى

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

٧٣٤ ٥٦٢ ٩٣٢

٨٢٦ ٧٤٤ ٦٢٥

٧٣٤ ٥٦٢ ٩٣٢

٨٢٦ ٧٤٤ ٦٢٥

 بلغت إجمالي تسهيﻼت خطابات الضمان لدي الشركة في تاريخ القوائم المالية المجمعة مبلﻎ  ١٬٢٨٦٫٥مليون جنيه مصري في ٣١ديسمبر  ٢٠٢١مستخدم منها  ٧٣٤٫٥٦مليون جنيه مصري من البنوك فى صورة خطابات ضمان.
 -٣٠إيرادات النشاط
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

جنيه مصرى

جنيه مصرى

إيراد خدمات المعامﻼت – رسوم التحصيل

١ ٥٠٠ ٦٩٤ ٦٩٩

١ ١٤٧ ٣٩٢ ٥٧٥

إيرادات النشاط اﻷخرى

١٤ ٨٩٨ ٩٨٤

١٣ ٤٥٢ ٥٢١

عمولة الوساطة فى التأمين

٥ ٦٢٨ ٢٧٧

١ ١٥٣ ٥٢١

ايرادات فوائد تمويل متناهي الصغر

١٣٦ ٩٣٤ ٧١٧

٧٢ ٥٦٤ ٣٠٤

١ ٦٥٨ ١٥٦ ٦٧٧

١ ٢٣٤ ٥٦٢ ٩٢١

بيان

بلغت إجمالي المعامﻼت من المفوترين عن العمليات التى تمت بواسـطة فورى سـواء عمليات دفع فواتير أو عمليات شـحن الموبايلعن طريق القنوات المتعددة مثل )نقاط البيع الخاصـــة بفورى( وأجهزة التليفون المحمول ومنافذ هيئة البريد المصـــرى وماكينات
الصرف اﻵلي واﻻنترنت الخاصة بالبنوك كما يلى:

إجمالي قيمة المعامﻼت

٣٦

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

١٣٠ ٨٥٠ ١٨٠ ٤٩٤

٨١ ٠٣٧ ٣٩٣ ٣٠٩

١٣٠ ٨٥٠ ١٨٠ ٤٩٤

٨١ ٠٣٧ ٣٩٣ ٣٠٩

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٣١تكلفة النشاط
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

عمولة تجار التجزئة

٥٤١ ١٣٣ ١٥٧

٤٣٢ ٨٣٢ ١٣٧

عمولة البنوك

١٩ ٦٤٠ ٨٣٦

١٦ ٣٤٨ ٧٣١

إهﻼك واستهﻼك

٦١ ٣٥٥ ١٢٣

٣٠ ٤٦١ ٢٩٦

تكلفة تحصيل النقدية

٧١ ٨٩٢ ٩٠٧

٧٩ ٢٧٦ ٢١٠

تكلفة تمويل متناهي الصغر

١٤ ١٠٣ ٣٨٨

٢ ٤٧١ ١٤٥

أخرى

١٧ ٧٦٧ ٨٦٥

٥ ٢٧٦ ٩٥١

٧٢٥ ٨٩٣ ٢٧٦

٥٦٦ ٦٦٦ ٤٧٠

 -٣٢مصروفات ادارية و عمومية
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
١٧٨ ١٠٩ ٤٩٤
٦٦ ٤٩١ ١٢٢
١١٨ ٠٢٨
٨٩ ٩٩١ ٨٠٧
١٩ ٤٤٨ ١٤٦
٧ ٠٩٧ ٢٧٢
٤ ٩٠١ ٨٧٩
٨ ٦٢٠ ٤١٠
٤ ٩٣٣ ٦٢٨
٣٧٩ ٧١١ ٧٨٦

اجور وما في حكمها
اشتراكات و دعم فنى واتصاﻻت ومراكز خدمات
ايجارات
إهﻼك واستهﻼك
مصروفات تأمين
مصروفات مقر
مصروفات تدريب و موارد بشرية
اتعاب مهنية واستشارات
مصروفات اخرى

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
١٠٢ ٨٢٤ ٥٠٣
٣٨ ٤٩٠ ١٦٠
٢ ٤٢٨ ٤٧٢
٥٧ ٩٣١ ٢١٣
١٠ ٢٥٦ ٣٣٥
٥ ١٩٢ ٤٦٣
٢ ٧٧٦ ٣١٤
٤ ٨٢٨ ٨٥٤
١١ ٤٨٩ ٥٢١
٢٣٦ ٢١٧ ٨٣٥

 -٣٣مصروفات بيع و تسويق
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
١٥٢ ٦٤٤ ٨٠٤
٦٤ ٨١٠ ٣٤٧
٦١ ٧٩٩ ٨١٦
٢٧٩ ٢٥٤ ٩٦٧

مرتبات بيع و تسويق
عموﻻت بيع و تسويق
مصروفات دعاية واعﻼن

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
١٠٥ ٤٨٩ ٨٧٤
٥٥ ٤١٢ ٩٩٥
٢٩ ٥٣٢ ٩٣٣
١٩٠ ٤٣٥ ٨٠٢

 -٣٤فوائد دائنة
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
٤ ٨١٦ ٩٧١
١٢٠ ٧١٦ ١٣٢
١ ٢٣٣ ٣٨٠
-١٢٦ ٧٦٦ ٤٨٣

فوائد دائنة من حسابات جارية
فوائد دائنة من اذون الخزانة
فوائد دائنة من ودائع بنكية
فوائد دائنة من قروض لطرف ذو عﻼقة

٣٧

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
٥ ١٤٤ ٧٠٠
٥٧ ١٣٥ ٢٦٤
٩٨٧ ٩٠٢
٣ ٨٣٧ ٩٠٥
٦٧ ١٠٥ ٧٧١

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٣٥مصروفات تمويلية
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
٢٠ ٢٣٥ ٩٠٩
١٠ ٣٩٦ ٤٨١
٨ ٨٠٧ ٠٨٠
٣٩ ٤٣٩ ٤٧٠

فوائد مدينة
مصروفات بنكية
فوائد عقود إيجار

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
٧ ٧٧٨ ٦٧٨
٥ ٥٨٦ ٣٩١
-١٣ ٣٦٥ ٠٦٩

 -٣٦إهﻼك واستهﻼك
تم تحميل إهﻼك واسـتهﻼك الفتره والبالﻎ قيمته  ١٥١ ٣٤٦ ٩٣٠جنيه مصـري بقائمة اﻷرباح أو الخسـائر المجمعة وذلك على النحو
التالي:

بيان

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصري

جنيه مصرى

تكلفة النشاط

٦١ ٣٥٥ ١٢٣

٣٠ ٤٦١ ٢٩٦

مصروفات إدارية وعمومية

٨٩ ٩٩١ ٨٠٧

٥٧ ٩٣١ ٢١٣
٨٨ ٣٩٢ ٥٠٩

١٥١ ٣٤٦ ٩٣٠
 -٣٧أهم المعامﻼت مع اﻷطراف ذوي العﻼقه
طبيعة العﻼقة

طبيعة التعامل

)مساهم(

قروض ممنوحة ﻹحدى
الشركات التابعة
فوائد قروض مدينة

)مساهم(

قروض ممنوحة ﻹحدى
الشركات التابعة
فوائد قروض مدينة

الصندوق المصرى اﻷمريكى

بنك مصر

حجم التعامل
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيـــه مصري
)(١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠
١٠ ٨٦٩ ٠٤١
)(٥٣ ٥٧٨ ٦١٧
٥٥٨ ٣٤٣

 -٣٨نصيب المجموعة فى )خسائر( إستثمارات فى شركات شقيقة و مشروعات مشتركة
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
شركة وفرها دوت كوم

)(٤٣١ ٩٥٠

)(٥١٥ ٢٦٨

شركة رودرز للتطبيقات الذكية

)(٣٦٠ ٠٠٠

--

شركة إيجي انشورتك للتطبيقات اﻻلكترونية

)(٢٢ ٣٧٥

--

شركة بوسطة

)(٤ ٧٣٥ ٤٧٣

)(٤ ١٦٥ ٤٦٤

)(٥ ٥٤٩ ٧٩٨

)(٤ ٦٨٠ ٧٣٢

٣٨

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٣٩الضريبة المؤجلة
فيما يلى أرصدة اﻷصول )اﻻلتزامات( الضريبية المؤجلة المحتسبة وفقا ً لقانون الضريبة على الدخل:

رصيد أول العام

أثر اﻻستحواذ
علي شركة تابعة

جنيه مصرى

جنيه مصرى

المحمل على قائمة
اﻻرباح او الخسائر
المجمعه
جنيه مصرى

رصيد آخر العام
جنيه مصرى

أصول ضريبيه مؤجله
الضريبة المؤجلة عن منح أسهم للعاملين
أصول غير ملموسة

-٤ ٤٣٩ ٣٨٧

-)(٥ ٢٦٩ ٠٢٧

١١ ٧٨٩ ٥٥٣
١ ٥٥٧ ٦٨٢

١١ ٧٨٩ ٥٥٣
٧٢٨ ٠٤٢

خسائر ضريبية مرحلة

--

١٩ ٤٥٨ ٢٦٣

)(٧ ٠٢٠ ٣٢٩

١٢ ٤٣٧ ٩٣٤

اﻻجمالي

٤ ٤٣٩ ٣٨٧

١٤ ١٨٩ ٢٣٦

٦ ٣٢٦ ٩٠٧

٢٤ ٩٥٥ ٥٣٠

التزامات ضريبية مؤجلة
فروق اهﻼك اﻻصول الثابته واستهﻼك اﻻصول غير
الملموسه.
أثر التطبيق اﻷولى لمعيار  ٤٩عقود التأجير )ايضاح (٤١
ناتج التغير في هيكل ملكية استثمارات من شركات شقيقة
إلي شركات تابعة
اﻻجمالي

)(٦ ٠٨٣ ٩٣٥

--

)(٤ ٧٩٢ ٩٢٦

)(١٠ ٨٧٦ ٨٦١

)(٤ ٠٨٥ ١٩٢

--

--

)(٤ ٠٨٥ ١٩٢

--

--

)(٥ ١٣٠ ٠٠٠

)(٥ ١٣٠ ٠٠٠

)(١٠ ١٦٩ ١٢٧

--

)(٩ ٩٢٢ ٩٢٦

)(٢٠ ٠٩٢ ٠٥٣

 -٤٠قروض

بيان

أقساط قروض

أقساط قروض

مستحقه خﻼل عام

مستحقه بعد عام

جنيه مصرى

جنيه مصرى

إجمالى رصيد

إجمالى الفوائد

إجمالى رصيد

القروض في

المستحقة

القروض في

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

على القروض

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

قرض من الصندوق المصرى اﻷمريكى )طرف ذو
عﻼقة( يبدأ من نوفمبر  ٢٠٢٠لمدة ثﻼثة سنوات من
تاريخ بداية القرض يسدد على دفعتين على ن تستحق
اول دفعه بعد عامين من تاريخ توقيع العقد وتستحق

١١٢ ٠٠٠ ٠٠٠

٤٨ ٠٠٠ ٠٠٠

١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٧ ٣٤٤ ٧٦٩

--

الدفعة الثانية بعد عام من الدفعه اﻻولى واتفق
الطرفان على إحتساب فائدة شهرية بسعر عائد
سنوى ثابت تسدد كل سته اشهر.
بتاريخ  ٢٢مارس  ٢٠٢١تم التوقيع على عقد قرض
متوسط اﻷجل لمدة  ١٨شهر مع بنك مصر )طرف
ذو عﻼقة( بمبلﻎ  ١٥٠مليون جنيه مصرى بمعدل
عائد بسعر السوق يخصص أستخدامه لتمويل النشاط

٣٧ ٨٢٠ ٢٠٦

١٥ ٧٥٨ ٤١١

٥٣ ٥٧٨ ٦١٧

--

--

الجاري للشركة وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة
في صورة قروض متناهية الصغر بما يتوافق مع
ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجمالى القروض والفوائد المستحقة فى
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

١٤٩ ٨٢٠ ٢٠٦

٦٣ ٧٥٨ ٤١١

٣٩

٢١٣ ٥٧٨ ٦١٧

٧ ٣٤٤ ٧٦٩

--

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٤١التزامات عقود التأجير
٢٠٢١/١٢/٣١
المقرات اﻻدارية والفروع
التزامات غير متداولة
التزامات متداولة

جنيه مصرى
٨١ ٥٤٠ ٧٠٢
١٩ ٦٩٥ ٧٣٧
١٠١ ٢٣٦ ٤٣٩

تحليل اﻻستحقاق

٢٠٢١/١٢/٣١
جنيه مصرى
٣٠ ١٠٥ ٥٧٧
٩٢ ٧٩١ ٥٥٠
٣ ٥٧٩ ٨٨٣
١٢٦ ٤٧٧ ٠١٠
)(٢٥ ٢٤٠ ٥٧١
١٠١ ٢٣٦ ٤٣٩

اقل من سنة
اكثر من سنة واقل من خمسة سنوات
اكثر من خمس سنوات
الفوائد غير المحققة

 -٤٢التكاليف و المصروفات طبقا لطبيعة المصروف

عموﻻت التجار و البنوك

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
٥٦٠ ٧٧٣ ٩٩٣

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى
٤٦٣ ٣٥٧ ٥٤٤

عموﻻت بيع و تسويق

٧٠ ٠٦٥ ٤٢١

٧١ ٥٨٩ ٤١٩

تكلفة اخرى

١٧ ٧٦٧ ٧٨٩

٥ ٩٢٩ ٣٥٥

إهﻼك واستهﻼك

١٥١ ٣٤٦ ٩٣٠

٨٨ ٣٩٢ ٠٢٩

تكلفة تحصيل النقدية

٧١ ٨٩٢ ٩٠٧

٤٤ ١٦٠ ٨٨٠

مصروفات عقود قروض تمويل متناهي الصغر

١٤ ١٠٣ ٣٨٨

٧٩٧ ٩٠٠

اجور وما في حكمها

٣٢١ ٩٦٧ ٥٧٩

١٧٨ ٧٧٢ ٥٢٢

اشتراكات و دعم فنى واتصاﻻت ومراكز خدمات

٦٣ ٣٤٣ ٤١٣

٣٦ ٩٥٠ ٠١٤

ايجارات

--

٣ ٣٥٢ ٥٥٢

مصروفات بيعية و تسويقية

٥٦ ٥٤٤ ٧٣٩

٢٩ ٥٣٢ ٩٣٣

مصروفات فوائد عقود ايجار

٨ ٨٠٧ ٠٨٠

--

مصروفات بنكية

١٠ ٣٩٦ ٥٠١

١ ٤٠٣ ٣٩١

فوائد مدينة

٢٠ ٢٣٥ ٩٠٩

١٤ ٣٥٧ ٣٣١

مصروفات تأمين

١٩ ٤٤٨ ١٤٧

١٠ ٢٥٦ ٣٣٥

مصروفات مقر

٦ ٤٠٢ ٣٧٢

٥ ١٩٢ ٤٦٣

مصروفات تدريب و موارد بشرية

٤ ٦٢٣ ١٣١

٢ ٧٧٦ ٣١٤

مصروفات سفر وانتقاﻻت

٩ ٩٧٣ ١٢٠

٣٧ ٩٣٤ ٢٩٣

اتعاب مهنية

٤ ٧٨٧ ٢٤١

٤ ٨٢٨ ٨٥٤

مصروفات اخرى

١١ ٨١٩ ٨٣٩

٩ ٤٩٤ ٣١٢

١ ٤٢٤ ٢٩٩ ٤٩٩

١ ٠٠٩ ٠٧٨ ٤٤١

٧٢٥ ٨٩٣ ٢٧٦
٣٧٩ ٧١١ ٧٨٦
٢٧٩ ٢٥٤ ٩٦٧
٣٩ ٤٣٩ ٤٧٠
١ ٤٢٤ ٢٩٩ ٤٩٩

٥٦٦ ٦٦٦ ٤٧٠
٢٣٦ ٢١٧ ٨٣٥
١٩٠ ٤٣٥ ٨٠٢
١٥ ٧٥٨ ٣٣٤
١ ٠٠٩ ٠٧٨ ٤٤١

تكلفة النشاط
مصروفات ادارية و عمومية
مصروفات بيع و تسويق
مصروفات تمويلية
٤٠

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٤٣معلومات قطاعية
ت
ت وخدما ٍ
يوجد لدى المجموعة قطاعين يمثﻼ أقسامها اﻻستراتيجية التي يتم التقريرعنها ،وتقدم هذه اﻷقسام اﻻستراتيجية منتجا ٍ
ت خاصة أو ﻷن لديها نوعي ٍة مختلف ٍة من العمﻼء .ويقوم المديرون التنفيذيون بكل
مختلفة تدار بطريق ٍة منفصلة إما ﻷنها تتطلب مهارا ٍ
قسم وكذا رئيس القطاعات بمراجعة تقارير اﻹدارة الداخلية على اﻷقل مرة ً ك ِل ثﻼثه أشهر.
وتُعد السياسات المحاسبية للقطاعات التي يتم إعداد التقرير عنها هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة في ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
ويمثل ربح القطاع اﻷرباح التي يحققها كل قطاع كما وردت في تقارير اﻹدارة الداخلية التي يتم مراجعتها بانتظام بدون أى توزيع
لمصروف ضريبة الدخل .ويعتبر هذا القياس اﻷكثر مﻼءمة لغرض تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
أ.

قائمة اﻻرباح او الخسائر القطاعية

جنيه مصرى

إيرادات القطاع
 ٣١ديسمبر  ٣١ ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢٠

ارباح ) /خسائر( القطاع
 ٣١ديسمبر  ٣١ ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢٠

قطاع تكنولوجيا البنوك والدفع اﻹليكترونى

١ ٥٢١ ٢٢١ ٩٦٠

١ ١٦١ ٩٩٨ ٦١٧

٢٩٤ ٢٦٢ ٠٥٥

٢٨٧ ٢٤٤ ١٥٧

قطاع التمويل متناهى الصغر

١٣٦ ٩٣٤ ٧١٧

٧٢ ٥٦٤ ٣٠٤

٢٦ ٥٦٢ ٩٢٢

٥ ٩٦٧ ٤٧٢

اﻷجمالى

١ ٦٥٨ ١٥٦ ٦٧٧

١ ٢٣٤ ٥٦٢ ٩٢١

٣٢١ ٤٤٤ ٧٤٦

٢٩٣ ٢١١ ٦٢٩

صافى أرباح العام قبل الضرائب

٣٢١ ٤٤٤ ٧٤٦

٢٩٣ ٢١١ ٦٢٩

عبء الضريبة

٧٩ ٣٢٢ ٦٦٣

٦٩ ٦٤٧ ١٣٨

صافى ربح العام بعد الضرائب

٢٤٢ ١٢٢ ٠٨٣

٢٢٣ ٥٦٤ ٤٩١

ب .اﻷصول القطاعية
جنيه مصرى
اﻷصول القطاعية

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

قطاع تكنولوجيا البنوك والدفع اﻹليكترونى

٤ ١١١ ٤٧٧ ٠٩٨

٢ ٤٧٣ ٩٦٣ ٥٧٦

قطاع التمويل متناهى الصغر
اﻷصول القطاعية قبل اﻷستبعادات
إستبعاد المعامﻼت الداخلية للقطاعات
اﻷصول القطاعية بعد اﻷستبعادات
إجمالي اﻷصول المجمعة

٤٥٢ ٤٢٥ ٤٠٣
٤ ٥٦٣ ٩٠٢ ٥٠١
)(٤٣٩ ٨٢٧ ٥٧٣
٤ ١٢٤ ٠٧٤ ٩٢٨
٤ ١٢٤ ٠٧٤ ٩٢٨

٢٦١ ٢٥٣ ٩٠٢
٢ ٧٣٥ ٢١٧ ٤٧٨
)(٢٩٩ ٢٨٦ ٢٠٨
٢ ٤٣٥ ٩٣١ ٢٧٠
٢ ٤٣٥ ٩٣١ ٢٧٠

٤١

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٤٤نصيب السهم في اﻷرباح
يحسـب نصـيب ال سـهم في اﻷرباح بقسـمة صـافي اﻷرباح المتاحة لمسـاهمي الشـركة اﻷم على المتوسـط المرجح لﻸسـهم القائمة خﻼل
العام.
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى
اﻷساسى
صافي أرباح العام

١٧٧ ١٧٧ ٥٤٢

 ٣١ديسمبر٢٠٢٠
جنيه مصرى

المخفض

اﻷساسى

المخفض

١٧٧ ١٧٧ ٥٤٢

١٨٦ ٢٣٤ ٠٣٧

١٨٦ ٢٣٤ ٠٣٧

يخصم:
توزيع أرباح عاملين*
مكافأت أعضاء مجلس اﻷدارة

)(١٩ ٢٦٧ ١٤٠
--

)(١٩ ٢٦٧ ١٤٠
--

)(١٧ ٤٥٢ ٨٤٠
)(٤ ٩٨٧ ٧٧٤

)(١٧ ٤٥٢ ٨٤٠
)(٤ ٩٨٧ ٧٧٤

صافى اﻷرباح بعد التوزيع

١٥٧ ٩١٠ ٤٠٢

١٥٧ ٩١٠ ٤٠٢

١٦٣ ٧٩٣ ٤٢٣

١٦٣ ٧٩٣ ٤٢٣

المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم

١ ٣٣٨ ٤١٥ ٢٣١

١ ٣٣٩ ١٠٩ ٠٣٨

٩٠٧ ٣٠٤ ١٢٠

٩٠٧ ٣٠٤ ١٢٠

٠٫١٢

٠٫١٢

٠٫١٨

٠٫٢٣

*ﻻغراض حساب نصيب السهم في ارباح السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢١تم خصم توزيعات اﻻرباح المقترحة للعاملين
طبقا ً لقرار اﻻدارة والذي سوف يعرض على الجمعية العامة لمساهمي الشركة ﻻعتمادها.
 -٤٥اﻻستحواذ على شركة تابعة
خﻼل الربع اﻷول من عام  ٢٠٢١قامت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية ش.م.م .باﻹستحواذ على نسبة
 % ٦٠٫٤٦من إجمالى أسهم شركة فورى بلس لخدمات البنوك ش.م.م .وقد تم اﻹعتراف بالشهرة الناتجة بقيمة الزيادة فى المقابل
المادى عن القيمة العادلة لصافى أصول الشركة المستحوذ عليها .
وقد قامت إدارة المجموعة بتطبيق متطلبات المعيار المصرى رقم ) (٢٩فيما يتعلق بتجميع اﻷعمال التى تتم على مراحل وقد قامت
ادارة المجموعة بإعادة قياس حقوق الملكية التى أحتفظت بها سابقا ً فى الشركة المستثمر بها بالقيمة العادلة فى تاريخ السيطرة واﻷعتراف
باﻷرباح الناتجة من إعادة التقييم فى قائمة اﻻرباح او الخسائر الدورية المجمعة المختصرة والتى بلغت  ٢٢ ٨٠٠ ٠٠٠جنيه مصرى.
تم تحديد القيمة العادلة لﻸصول المقتناه القابلة للتحديد واﻹلتزامات واﻷلتزمات المحتملة الناتجة عن عملية اﻹستحواذ على شركة فورى
بلس لخدمات البنوك ش.م.م .وقد بلغت القيمة العادلة فى تاريخ اﻷستحواذ مبلﻎ  ٢٠ ٠٠٢ ٣٩٢جنيه مصرى.
 ١يناير ٢٠٢١
جنيه مصرى
٤٠ ٠٥٣ ٩٦٧

صافى القيمة العادلة لﻸصول واﻻلتزامات المقتناة
يخصم
نصيب أصحاب الحصص غير المسيطرة فى القيمة العادلة صافى اﻻصول المؤقتة

٧ ٩٠٨ ٩٤٦

القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها سابقا ً

٢٢ ٨٠٠ ٠٠٠

المقابل المادى المدفوع

٣٤ ٠٧٧ ٩٩٩

٢٤ ٧٣٢ ٩٧٨

إجمالى الشهرة
صافى النقدية المقتناة من اﻹستحواذ على شركة تابعة :
٤٢

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

جنيه مصري
المقابل المادى المدفوع

)(٣٤ ٠٧٧ ٩٩٩

يخصم  :النقدية وما فى حكمها للشركة المستحوذ عليها

٦٢ ٠١٧٦٥٧
٢٧ ٩٣٩ ٦٥٩

أرباح استبعاد استثمارات فى شركات شقيقة  -شركة فورى بلس لخدمات البنوك
جنيه مصري
القيمة العادلة لﻸستثمار فى تاريخ اﻷستبعاد

٢٢ ٨٠٠ ٠٠٠

يخصم  :القيمة الدفترية لﻸستثمار فى تاريخ استبعاد الشركة الشقيقة

-٢٢ ٨٠٠ ٠٠٠

٤٣

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٤٦الموقف القانوني
خﻼل الربع الثالث من عام  ٢٠١٩قامت إحدى الشـركات برفع دعوى قضـائية ضد الشركة وإحدى شركاتها التابعة تُطالبها بأن تؤدى
مبلﻎ  ٥٠مليون جنيـه مصــــرى عن مســــتحقـات العقـد المبرم فى عـام  ٢٠١٥حتى  ٣٠يونيو  ٢٠١٩بـاﻷضــــافـة الى الفوائـد القـانونيـة
المسـتحقة على هذه المبالﻎ وحيث أن الشـركة لم تقم بأى تعامﻼت تخص هذا العقد سـالف الذكر فإن رأى الشـركة والمسـتشـار القانونى
الخارجى للشـركة أن هذه الدعوة مرجحة الكسـب لصـالح شـركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية وأنه لن يترتب على
الشركة أية التزامات مالية بسبب هذه الدعوى.
 -٤٧الموقف الضريبي
تخضع أرباح الشركة للضريبة علي أرباح اﻷشخاص اﻹعتبارية طبقا ً ﻻحكام قانون الضرائب رقم  ٩١لسنة  ٢٠٠٥وﻻئحته التنفيذية
وتعديﻼته.
ضرائب شركات اﻷموال
تقوم الشركة بتقديم اﻻقرار الضريبي المعد طبقا ً ﻷحكام القانون  ٩١لسنة  ٢٠٠٥في المواعيد القانونية.
السنوات من  ٢٠٠٩حتي ٢٠١٢
تم فحص دفاتر الشركة عن السنوات المذكورة وتم سداد الفروق الضريبية.
السنوات من  ٢٠١٣حتي  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
تم إ خطار الشــركة بطلب فحص تقديري عن الســنوات المذكورة وتم الطعن عليه في المواعيد القانونية وجاري فحص دفاتر الشــركة
على أساس فعلي.
السنوات من  ٢٠١٨حتي  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
لم يتم بعد فحص دفاتر وسجﻼت الشركة من قبل مصلحة الضرائب عن السنوات المذكورة ولم تتسلم الشركة أى مطالبات ضريبية
أو أخطار بطلب فحص تلك السنوات .
ضرائب علي اﻻجور والمرتبات
السنوات من تاريخ التأسيس حتي  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
تم فحص دفاتر الشركة عن الفترة المذكورة وتم سداد الفروق الضريبية .
السنوات من  ٢٠١٧حتي  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
تم إخطار الشركة بطلب فحص عن السنوات المذكورة وجاري الفحص .
ضريبة الدمغة
السنوات من تاريخ التأسيس حتي  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
تم فحص دفاتر الشركة عن السنوات المذكورة وتم سداد الفروق الضريبية.
السنوات من  ٢٠١٥حتي  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
لم يتم بعد فحص دفاتر وسجﻼت الشركة من قبل مصلحة الضرائب عن السنوات المذكورة ولم تتسلم الشركة أى مطالبات ضريبية
أو أخطار بطلب فحص تلك السنوات .
ضريبة المبيعات  /القيمة المضافة
السنوات من تاريخ التأسيس حتي  ٣١ديسمبر ٢٠١٥
تم فحص دفاتر الشركة عن السنوات المذكورة وتم سداد الفروق الضريبية.
السنوات من  ٢٠١٦حتي  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
ورد الى الشركة خﻼل العام مطالبة ضريبية بمبلﻎ  ١٠٠٫١مليون جنيه مصرى وذلك عن فروق ضريبية ناتجه عن فحص مأمورية
الضرائب للسنوات من  ٢٠١٦الى  ٢٠١٩وقد تم الطعن عليه في المواعيد القانونية حيث ترى الشركة أحقيتها فى عدم سداد ذلك
المبلﻎ بناء على الدراسة المعدة بواسطة المستشار الضريبى للشركة وطبقا للراى القانونى من المستشار القانونى للشركة.
سنة ٢٠٢٠
لم يتم بعد فحص دفاتر وسجﻼت الشركة من قبل مصلحة الضرائب عن السنوات المذكورة ولم تتسلم الشركة أى مطالبات ضريبية
أو أخطار بطلب فحص.

٤٤

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

ضريبة الخصم و التحصيل
لم يتم بعد فحص دفاتر وسـجﻼت الشـركة من قبل مصـلحة الضـرائب عن السـنوات منذ تاريخ التأسـيس وحتى تاريخ القوائم المالية ولم
تتسلم الشركة أى مطالبات ضريبية أو أخطار بطلب فحص تلك السنوات .
 -٤٨اﻷدوات المالية
عناصر المخاطر المالية

تقوم الشركة بإدارة وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بنشاط الشركة من خﻼل تحليل أثر تلك المخاطر ووسائل مواجهتها وتتضمن المخاطر
المالية مخاطر اﻻئتمان ومخاطر السيولة.
تقوم الشركة بمراقبة السوق المالية وذلك بهدف التحكم في المخاطر المالية المتعلقة بعمليات الشركة.
مخاطر اﻻئتمان
تشير مخاطر اﻻئتمان إلى مخاطر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية والتى ينتج عنها خسارة مالية للشركة.
يتم متابعة اصـده العمﻼء واوراق القبض بصـفه مسـتمره وﻻ يوجد متأخرات ضـمن تلك اﻻرصـده  ،كما ان معظم إيرادات الشـركة من
الخدمات المدفوعة مســبقا والمؤســســات المالية التي تتعامل مع الشــركة هي فقط تلك التي تتمتع بجودة ائتمانية عالية .وتقوم الشــركة
بم تابعة مســـتمرة للمدينين لتقليل مخاطر اﻻئتمان للحد اﻷدنى .تقوم ادارة الشـــركة بتحصـــيل المبالﻎ مقدما من التجار والذين يمثلون
معظم معامﻼت الشركة .ايضا يتم التعامل مع بنوك ذات تصنيف ائتماني عالي.
وتقوم الشـــركة بمراجعة ذلك الخطر وتقوم بتقديم تقارير دوريه لﻼداره العليا عن تلك المخاطر ووســـائل مواجهة أثرهما على القوائم
المالية ويتمثل الحد اﻷقصى فى خطر اﻻئتمان فيما يلى:

نقدية لدى البنوك
اذون خزانه
عمﻼء وأوراق قبض
قروض العمﻼء )بالصافى(
مستحق من طرف ذو عﻼقة
قروض ﻻطراف ذوى عﻼقه
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
دفعات مقدمه للمفوترين

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصرى

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى

٩٩٣ ٣٠٨ ٨٣٧
١ ١٢٩ ٥٦٦ ٢٤٧
٦٣ ٧٤٦ ١٤٠
٣١٠ ٥٩٦ ١٩٧
١ ٧٠٠ ٤٤٥
-٦٣ ٤٧١ ٣٥٠
٣٧٢ ٦٨٠ ٦٤٣

٦٢٣ ٧٣٧ ٣١٠
٥٦٢ ٣٣٣ ٨٣٨
٥٣ ٤٧١ ٤٠٨
٢٠٤ ٩٠٧ ٥٧٤
٧ ٢٨٩ ٣٩٨
٣٧ ٦٠٢ ٩١٢
٣٦ ٦٤٦ ٧٦٣
٣٨٥ ٤٢٦ ٨٩٠

٢ ٩٣٥ ٠٦٩ ٨٥٩

١ ٩١١ ٤١٦ ٠٩٣

تستخدم المجموعة نماذج متخصصة في احتساب مخصص احتساب الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على أصولها المالية بما فى ذلك قروض
العمﻼء تمويل متناهى الصغر.
مخاطر اﻹئتمان المتوقعة لقروض العمﻼء تمويل متناهى الصغر
يتمثل هذا الخطر فى عدم مقدرة العمﻼء الممنوح لهم اﻹئتمان على سداد المستحق عليهم وللحد من هذا الخطر تقوم إدارة الشركة بتطبيق
سياسات تضمن التعامل مع الخطر ثم إدارتها من خﻼل توزيع التركزات سواء على مستوي اﻷفراد أو المناطق الجغرافية أو أنشطة
العمﻼء ذات سجل إئتماني جيد وسمعة طيبة وتقوم بمتابعة حسابات العمﻼء وفى حالة وجود تعثر فى سداد تلك القروض تقوم بتكوين
المخصص الﻼزم لمواجهة تلك اﻹلتزامات كما ان اﻷرصدة النقدية للشركة مودعة فى بنوك ذات سمعة إئتمانية عالية ويتمثل الحد اﻻقصى
للخطر في قيمة قروض العمﻼء.
يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر اﻻئتمان والخسائر اﻻئتمانية المتوقعة بالنسبة لقروض العمﻼء متناهى الصغر في
 ٣١ديسمبر  ٢٠٢١و  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠على التوالى:
٤٥

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

جنيه مصري

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

أرصدة عمﻼء منتظمة فى السداد فى المواعيد المقررة
تأخير فى السداد أكثر من يوم وحتى ) (٣٠يوم
تأخير فى السداد أكثر من ) (٣٠يوم وحتى ) (٦٠يوم
تأخير فى السداد أكثر من ) (٦٠يوم وحتى ) (٩٠يوم
تأخير فى السداد أكثر من )(٩٠

٣٧٨ ٩٢٤ ٥٨٢
٤١ ١٤٠ ٣٤٩
٣ ٢٥٨ ١٩٦
٢ ٢٥١ ٣٤٨
١١ ١٥٧ ٦٩٧
٤٣٦ ٧٣٢ ١٧١

فوائد أقساط
وأيرادات مستحقة
)ارصدة مدينة(
-٢ ٤٦٢ ٧٤١
٣٣٨ ٩٥٨
٢٩٨ ٦٩٥
٦ ٧٩٧ ٧٢٥
٩ ٨٩٨ ١١٩

مخصص خسائر
ائتمانية متوقعة
٣ ٥٩٠ ٠٥٣
١ ٦٤٧ ١٩٣
٨١٥ ٥٩١
١ ٣٩٨ ٤٢٢
١٣ ٤٦٦ ٥٦٧
٢٠ ٩١٧ ٨٢٥

بلﻎ رصيد مخصص المحتسب طبقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية خﻼل عام  ٢٠٢١مبلﻎ  ٢٥ ٩٨٥ ٣٧٠جنيه مصرى وعليه
تم اثبات مخصص الهيئة )ايضاح رقم (١٣
جنيه مصري

أرصدة عمﻼء منتظمة فى السداد فى المواعيد المقررة
تأخير فى السداد أكثر من أسبوع وحتى ) (٣٠يوم
تأخير فى السداد أكثر من ) (٣٠يوم وحتى ) (٦٠يوم
تأخير فى السداد أكثر من ) (٦٠يوم وحتى ) (٩٠يوم
تأخير فى السداد أكثر من ) (٩٠يوم وحتى ) (١٢٠يوم
تأخير فى السداد أكثر من ) (١٢٠يوم

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠٧ ٦٥٩ ١٧٨
٩ ٤١٩ ٣٤٦
٤٠ ٣٨٨ ١٧٥
٧٠٠ ٩٢٩
٩٩٣ ٣٨٨
٣ ٣١٤ ٧١٢
٢٦٢ ٤٧٥ ٧٢٨

فوائد أقساط
وأيرادات مستحقة
)ارصدة مدينة(
٤ ٠٣٥ ١٨٠
٣٦٤ ٦٧٠
١٥٤ ٤٥٦
١١١ ١٩٩
٩٦ ٥٩٦
٣٨٤ ٦٦٢
٥ ١٤٦ ٧٦٣

مخصص خسائر
ائتمانية متوقعة
٤ ٤٧٩ ١٥٦
٤١٥ ١٧٨
٥ ٩٦١ ٥٥٧
٢٣٢ ٠٦٣
٤٩٠ ٤٩٣
١ ٦٦٤ ٧١٩
١٣ ٢٤٣ ١٦٦

بلﻎ رصيد مخصص المحتسب طبقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية خﻼل عام  ٢٠٢٠مبلﻎ  ١١ ٢٣٧ ٨٤٨جنيه مصرى وعليه تم
اثبات مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة )ايضاح رقم (١٣
أ -إدارة مخاطر رأس المال
إن هدف إدارة الشـركة من إدارة رأس المال هو الحفاظ على قدرة الشـركة على اﻻسـتمرار بما يحقق عائد للمسـاهمين وتوفير والحفاظ
على أفضل هيكل لرأس المال مما يؤدى إلى تخفيض تكاليف رأس المال.
ويتمثل هيكل تمويل الشركة في رأس المال المدفوع من المساهمين مضافا ً إليه اﻷرباح المرحلة .كما تقوم الشركة بمراقبة هيكل
رأس المال بصفة دورية .تأخذ الشركة في اﻻعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة.
عناصر المخاطر المالية
تقوم الشــركة بإدارة وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بنشــاط الشــركة من خﻼل تحليل أثر تلك المخاطر ووســائل مواجهتها وتتضــمن
المخاطر المالية مخاطر اﻻئتمان ومخاطر الســــيولة .تقوم الشــــركة بمراقبة الســــوق المالية وذلك بهدف التحكم في المخاطر المالية
المتعلقة بعمليات الشركة.
مخاطر السيولة
تقع المسـؤلية النهائية عن مخاطر السـيولة على عاتق إدارة الشـركة التي قامت بوضـع إطار مناسـب ﻹدارة مخاطر السـيولة لمواجهة
التزامات الشـركة القصـيرة والمتوسـطة والطويلة اﻷمد ولمتطلبات إدارة السـيولة .تقوم إدارة الشـركة بمراقبة التدفقات النقدية المتوقعة
والفعلية ومطابقة تواريخ استحقاق اﻻصول واﻻلتزامات المالية.
وفيمـا يلي المســــتحقـات التعـاقـديـة المتبقيـة لﻼلتزامـات المـاليـة اخـذاً فى اﻻعتبـار بـانـه ﻻ يوجـد لـدى الشــــركـه التزامـات مـاليـه ذات عـائـد
اواستحقاق اكثر من عام:

٤٦

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
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 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

أقل من سنة

أكثر من سنة

اﻹجمالي

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

التزامات بدون فائدة

١ ٨١٤ ٧٦٣ ٢١٥

--

١ ٨١٤ ٧٦٣ ٢١٥

التزامات بفائدة

٦٠٠ ٧٤٠ ٦٧٦

١٤٥ ٢٩٩ ١١٣

٧٤٦ ٠٣٩ ٧٨٩

٢ ٤١٥ ٥٠٣ ٨٩١

١٤٥ ٢٩٩ ١١٣

٢ ٥٦٠ ٨٠٣ ٠٠٤

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
التزامات بدون فائدة

١ ٤٠٥ ٩٠٢ ٨١٧

--

١ ٤٠٥ ٩٠٢ ٨١٧

التزامات بفائدة

٢٢٢ ٩٨٣ ٥٥٢

--

٢٢٢ ٩٨٣ ٥٥٢

٨٦٠ ١١٧ ٩١٩

--

٨٦٠ ١١٧ ٩١٩

مخاطر العمﻼت اﻻجنبية
يتمثل خطر العمﻼت اﻷجنبية فى التغيرات فى أسعار العمﻼت اﻷجنبية والذى يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعمﻼت اﻷجنبية
وكذلك تقييم اﻻصول واﻹلتزامات بالعمﻼت اﻷجنبية .وتقوم اﻹدارة بمتابعة دورية ﻷرصدة العمﻼت اﻷجنبية وأسعارها السارية فى
البنوك وخفض اﻷرصدة المكشوفة من العمﻼت اﻷجنبية حيث ان أغلب تلك اﻷصول واﻻلتزامات بالجنيه المصرى فيماعدا أرصدة
البنوك بالعمﻼت اﻷجنبية مما يساعد على تخفيض هذا الخطر إلى الحد اﻷدنى.
مخاطر أسعار الفائدة
تتعرض المجموعه لخطر أسعار الفائدة في حال حصول المجموعه على تمويل من الغير بمعدل فائدة متغير ،وتقوم المجموعه بادارة
خطر سعر الفائدة عن طريق الوصول للمزيج المناسب من مصادر التمويل وتقوم الشركة بمراجعه اسعار الفائدة الحاليه مع اسعار
الفائدة بالسوق ويعتبر هذا الخطر محدود حيث لم تحصل الشركة على أي تمويل خﻼل العام بمعدل فائدة متغير.
قياس القيمة العادلة
قياسات القيمة العادلة المعترف بها فى قائمة المركز المالى المجمعة:
ً
يقدم الجدول التالى تحليﻼً باﻷدوات المالية و الغير مالية التى يتم قياسها  -ﻻحقا لتاريخ اﻻعتراف اﻷولى بها  -بالقيمة العادلة
ويعرضها بشك ٍل مجمع على ثﻼثة مستويات من ) (١حتى ) (٣وفقا ً لمستوى تصنيفها كقيمة عادلة معلنة.
أسعار معلنة )غير معدلة( ﻷصو ٍل أو
المستوي اﻷول :قياسات القيمة العادلة بهذا المستوى تمثل تلك القياسات المستمدة من
ٍ
ق نشطة.
التزاما ٍ
ت مطابقة فى أسوا ٍ
ت قابل ٍة للمﻼحظة بالنسبة لﻼصل أو
المستوي الثاني :قياسات القيمة العادلة بهذا المستوى تمثل تلك القياسات المستمدة من مدخﻼ ٍ
ً
اﻻلتزام سواء بطريق ٍة مباشرة )أى تمثل أسعار( أو بطريق ٍة غير مباشرة )أى مشتق ٍة من أسعار(  -ولكنها ﻻ تُعَدُ أسعارا معلنة كالتى
يتضمنها المستوى اﻷول.
ت  -لﻸصل أو
المستوي الثالث :قياسات القيمة العادلة بهذا المستوى تمثل تلك القياسات المستمدة من أساليب تقييم تتضمن مدخﻼ ٍ
ت سوقي ٍة قابلةً للمﻼحظة )أى تمثل مدخﻼت غير قابلة للمﻼحظة(
اﻻلتزام  -ﻻ تعتمد على بيانا ٍ
٢٠٢١
جنيه مصرى
اﻻصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خﻼل
الدخل الشامل اﻵخر FVTOCI
أسهم غير مقيدة بالبورصة مقاسة بالقيمة العادلة
٢٠٢٠
جنيه مصرى
اﻻصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خﻼل
الدخل الشامل اﻵخر FVTOCI
أسهم غير مقيدة بالبورصة مقاسة بالقيمة العادلة

المستوى اﻻول

المستوى الثاني

--

--

المستوى اﻻول

المستوى الثاني

--

--

٤٧

المستوى الثالث

٤٧ ١٧١ ٩٧٦

اﻹجمالي

٤٧ ١٧١ ٩٧٦

المستوى الثالث
--

اﻹجمالي
--

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
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عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 -٤٩أحداث هامة خﻼل العام
بتاريخ  ٢٩ابريل  ٢٠٢١قررت الجمعية العامة العادية توزيع مبلﻎ  ١٥٫٧مليون جنيه مصرى على العاملين.
بتاريخ  ٢٨يناير  ٢٠٢١قرر مجلس ادارة الشركة الموافقة على اﻻكتتاب فى كامل زيادة راس المال فى شركة فورى بلس لخدمات
البنوك -شركة مساهمة مصرية – بحد اقصى  ٣٥مليون جنية مصرى وتفويض الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة فى اتخاذ
كافة اﻻجراءات الﻼزمة لذلك وسوف تصبح حصة الشركة في شركة فورى بلس لخدمات البنوك – شركة مساهمة مصرية نسبة
.٪٦٠
 -٥٠المدفوعات المبنية على أسهم
قامت الشركة بتفعيل نظام إثابة وتحفيز العاملين طبقا لموافقة الجمعية العامة الغير عادية في  ٢٢فبراير  ،٢٠٢١وقامت الشركة
بمنح أسهم مجانية وتخصيص أسهم لبعض موظفى الشركة طبقا لنظام مدفوعات مبنية على أسهم ويتضمن النظام أعطاء الحق لبعض
الموظفين بشرط أتمام  ٣سنوات خدمه بالشركة لتملك أسهم الشركة عن طريق منح أسهم مجانية أو تخصيص أسهم بقيمة  ٪٥٠من
القيمة العادلة فى تاريخ اﻷستحقاق بشرط أتمام سنتين خدمه بالشركة والتي سيتم إصدارها في تاريخ المنح .تثبت ادوات حقوق الملكية
الخاصة بالمدفوعات المبنية على أسهم بالقيمة العادلة في تاريخ المنح ويتم تحميلها على قائمة الدخل وفقا لمبدأ اﻻستحقاق خﻼل فترة
الثﻼث سنوات لﻸسهم المجانية وسنتين لﻸسهم المخصصة بقيمة  ٪٥٠من القيمة العادلة في تاريخ المنح ،في مقابل الزيادة في حقوق
الملكية طبقا لتقدير الشركة لعدد اﻷسهم التي سيتم إصدارها في تاريخ المنح وقد تم احتساب القيمة العادلة باستخدام سعر السهم المعلن
في البورصة المصرية في تاريخ المنح .
وتتمثل أدوات حقوق الملكية خﻼل العام في اﻷتي :

قائمة في بداية العام
ممنوحة أثناء العام *
سقط الحق فيها أثناء العام
تم ممارستها أثناء العام

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
جنيه مصري
-٦٢ ٠٠٥ ٦٨٩
)(٩ ٦٠٧ ٦٧٢
--

 ٣١ديسمبر٢٠٢١
عدد اﻷسهم
-١٦ ٢٥٥ ٥٤٦
)(١ ٣٨٠ ٨٨٠
--

اﻷجمالى في نهاية العام

٥٢ ٣٩٨ ٠١٧

١٤ ٨٧٤ ٦٦٦

* يتمثل عدد اﻷسـهم الممنوحة خﻼل العام في  ١٦ ٢٥٥ ٥٤٦سـهم عبارة عن عدد  ٨ ١٢٧ ٧٧٣سـهم مجاني وعدد ٨ ١٢٧ ٧٧٣
سهم تم تخصيصه بقيمة  ٪٥٠من القيمة العادلة فى تاريخ اﻷستحقاق.
 -٥١تأثير كوفيد ١٩
 قامت الشركة بإجراء دراسة بغرض تقييم المخاطر المحتملة والمتعلقة بقدرة الشركة على تقديم خدمات السداد اﻻلكتروني من خﻼلقنوات السداد المتعددة التي تتيحها ا لشركة ،الموارد البشرية ،وذلك لضمان استمرار انشطة الشركة دون إنقطاع أو توقف ،وكذلك
قامت الشركة بتقييم المخاطر المحتملة وقد خلصت إدارة الشركة إلى أنه من الغير متوقع حدوث تأثير سلبي جوهري على أعمالها
وأنشطتها ،فقد شهد النصف اﻻول من العام المالي الحالى زيادة الطلب على خدمات السداد اﻹليكترونى وذلك في ضوء اﻻجراءات
التي اتخذتها الحكومة المصرىة والبنك المركزي المصرى لتشجيع استخدام وسائل السداد اﻻلكتروني المختلفة وقد أنعكس ذلك على
زيادة إيرادات الشركة فى العام الحالى .وتقوم اﻻدارة بمتابعة اﻻوضاع عن كثب وتقييم اثرها على انشطة الشركة بشكل مستمر تحسبا
ﻻية تطورات قد ينتج عنها اثار سلبية لتلك الجائحة بما يمكن الشركة من تعديل الخطط الﻼزمة لمواجهة اﻷثار السلبية المحتملة ان
وجدت.
 وفي هذا الصدد قامت إدارة الشركة بإجراء دراسة بغرض تقييم المخاطر المحتملة والمتعلقة بقدرة المجموعة على تقديم خدماتها منخﻼل منتجاتها المتعددة التي تتيحها واثرها على انشطة المجموعة ككل ،الموارد البشرية ،وذلك لضمان استمرار انشطة الشركة دون
إنقطاع أو توقف وتتضمن الدراسة العناصر التالية:
٤٨

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اﻻلكترونية – ش.م.م.
اﻹيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعه
عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 مخاطر اﻷضمحﻼل في اﻷستثمارات. مخاطر التحصيل المتعلقة باﻷرصده المدينة و اﻷطراف ذوي العﻼقة في تواريخ أستحقاقها. مخاطر السيولة المتعلقة بسداد اﻷلتزامات تجاه الدائنون  ،المفوترين و التجار.وقد خلصت إدارة الشركة إلى أنه من الغير متوقع حدوث تأثير سلبي جوهري على أعمالها وأنشطتها .،وتقوم اﻻدارة بمتابعة اﻻوضاع عن كثب وتقييم
اثرها على انشطة الشركة بشكل مستمر تحسبا ﻻية تطورات قد ينتج عنها اثار سلبية لتلك الجائحة بما يمكن الشركة من تعديل الخطط الﻼزمة لمواجهة
اﻷثار السلبية المحتملة ان وجدت.

 -٥٢احداث ﻻحقة لتاريخ القوائم المالية المجمعه
 بتاريخ  ٣مارس  ٢٠٢٢وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح  ٣مليار جنيه مصرى،وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلﻎ  ٨٠٠مليون جنيه مصري بالقيمة اﻻسمية على أن يتم فتح باب اﻻكتتاب لقدامي المساهمين.
 في فبراير  ،٢٠٢٢اندلع الصراع الروسي واﻷوكراني .وتتغير اﻷوضاع بصورة سريعة مما يؤدي إلى تقلبات عالية في جميع اﻷسواق.وبالرغم من ذلك تراقب اﻹدارة عن كثب تطورات السوق في هذا الوضع المتقلب للغاية وتحللها .ومع ذلك ،ترى إدارة المجموعة أنه ﻻ
يوجد حاليا ً أي مؤشر على حدوث اضطراب في أعمال لمجموعة أو عدم الوفاء بالتزامات المجموعة تجاه عمﻼئها وﻻ توجد مؤشرات
على وجود تأثير مادي على أدائها التشغيلي المستقبلي.
 فى  ٢١مارس  ٢٠٢٢قررت لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى إجتماعها اﻷستثنائى رفع سعرى عائد اﻹيداعواﻹقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع  ١٠٠نقطة ليصل إلى  ٪٩٫٢٥و ٪١٠٫٢٥و ٪٩٫٧٥على الترتيب
.كما تم رفع سعر اﻹئتمان والخصم بواقع  ١٠٠نقطة أساس ليصل إلى . % ٩٫٧٥
 -٥٣الحوافز المرتبطة بمبادرة البنك المركزى المصرى
خﻼل العام المالي قامت الشركة في الدخول باتفاقيات مع بعض البنوك المصرية بهدف التعاون في شراء ونشر وادارة نقاط للبيع تحت
مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط قبول السداد اﻻلكتروني الصادرة خﻼل مايو  ،٢٠٢٠حيث تضمنت المبادرة المشار اليها
بصرف حافز عن كل نقطة بيع الكترونية يتم تركيبها تبعا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي.
وقد بلﻎ اجمالي الحافز المدرج بقائمة اﻻرباح او الخسائر والذي حصلت عليه الشركة مقابل نشر وتركيب نقاط بيع في اطار تلك
المبادرة مبلﻎ  ٦٨ ٢٠٦ ٥٧٩جنيه مصري في حين بلغت تكلفة شراء تلك النقاط مبلﻎ  ٤٦ ٤٨١ ٢٨٤جنيه مصري تم أستبعادها من
اﻷصول الثابتة )إيضاح .(٦

٤٩

