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 نموذج تقرير مجلس االدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

 من قواعد القيد ( 40)معد وفقا الحكام المادة 

المرفق بالالئحة التنفيذية  1الواردة بالملحق رقم بالبيانات   تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة

 باالضافة الى ماورد بالنموذج التالي: 1981لسنة   159للقانون 

 شركة القلعة لالستشارات المالية ش.م.م اســـم الشركـــة

 

 البيانات االساسية :

 غرض الشــركـة

  ةالمشتتتتترةلات للال   تال  تقديم االستتتتتتشتتتتتارات  ا المياالت المالية ة التمكيلية للشتتتتتركات

 . انكالها

  لداد ةتقديم دراستتات اليدةا اتصتدتتادية ة الهةدستتية ة التيةكلكاية ة الت تتكيقية ة اتدارية ة 

 .المالية ة ترتيبات لقكد االصتراض ة دراسات التمكيل بدفة لامة

 مزم  ا الال  لداد ةتقديم الدراسات ةاالستشارات بشأن الترةيج للمشرةلات ة تقديم الدلم الفةا

 .هذا الشأن  يما لدة االستشارات القانكنية

  الككاله لن الشتتركات ة المشتترةلات  ا لمليات التفاةض ة التعاصد بم تلو انكالها ة مرا لها

 .ة بكاه  اص مفاةضات لقكد االدارة ة المشاركة ة المعكنة الفةية

 دارة ة تةفيذ ة  لادة تأهيل ة هييلة المشرةلات  . 

  

      2009/  12/  2        تاريخ القيد بالبورصة لاما 25 محددة للشركةالمدة ال

القاااانون العااااضاااااا  لااا  

 الشركة
 القيمة االسمية للسهم 1981ل ةة  159رصم 

 ام لل هم 5

 ام  9,100,000,000 اخر رأس مال مصدر ام 10,000,000,000 اخر رأس مال مرخص ب 

 اخر رأس مال مدفوع
 

 ام 9,100,000,000
رقاام وتااااريااخ الااقااياااد 

 بالسجل التجارى

  ا 11121

 13 / 4 / 2004 

 

 

 عالقات المستثمرين :

                         لمرة محمد القاضا اسم مسئول االتصال

 ااردن سيتا-ككرنيش الةيل 1089 عنوان المركز الرئيسى

 ارقام التليفونات
 

27914440 
 ارقام الفاكس

27914448 

 www.qalaaholdings.com االلكترونىالموق  

 akadi@qalaaholdings.com البريد االلكترونى

 

 

http://www.qalaaholdings.com/
mailto:akadi@qalaaholdings.com
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 مراقب الحسابات :

 لامر محمد صقر ةائل اسم مراقب الحسابات

    ٢٠١٨/ ٦/ ١١ تاريخ التعيين

 رقم القيد بالهيئة
 381 

 تاريخ قيده بالهيئة
   29  /7  /2009 

 

 

 :و نسبة ملكية اعضاء مجلس االدارةهيكل المساهمين 

من اسهم الشركة  %5حملة 

 فأكثر

عاادد االسااااااهم في تاااريخ 

 القوائم المالية
 النسبة %

Citadel Capital Partners Ltd. 
427,455,671 23.49% 

 هاالستتتاماري ال تتعكديه العليان شتتركه

 المحدةده
150,816,871 8.29% 

 ال كيدا صادق ا مد صادق
102,350,000 5.62% 

 الدةليه مارات اال شركه
 م م ذ لالستامار

100,900,000 
5.54% 

 االجمالى
781,522,542 

42.94% 

 

ملكية اعضاااااااء مجلس االدارة 

 في اسهم الشركة

عاادد االسااااااهم في تاااريخ 

 القوائم المالية
 النسبة %

 - - يكاد ال

اجمالي ملكية اعضاء مجلس 

 االدارة
- - 

 

اسااااااهم العزينة لدي الشااااااركة 

 وفقا لتاريخ الشراء

عاادد االسااااااهم وفقااا الخر 

 بيان افصاحي سابق
 النسبة %

 

 

 
 ال يكاد يكاد ال

 اجمالي اسهم العزينة
 

 ال يكاد ال يكاد
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 مجلس االدارة

 اخر تشكيل لمجلس االدارة:

 إسم العضو مسلسل
صفة العضو )تنفيذي/غير 

 تنفيذي/ مستقل(

عدد األسهم 

 المملوكة
 جهة التمثيل تاريخ االلتحاق

 د / ا مد محمد   ةين هييل 1

ة  رئيس ميلس االدارة

–المةتدب العضك   

 تةفيذى

 

 2004 ــــــــــــــ

 مماال لشركة

Citadel Capital 

Partners LTD 

هشام   ين ال امزندار/ ال يد 2  

 

لضك ميلس اتدارة المةتدب 

–  

 تةفيذى

 2004 ـــــــــــــــ

 مماال لشركة

Citadel Capital 

Partners LTD 

3 

  كريم   ن صادق/ ال يد 

 

اتدارة ميلس لضك  

الةقل لقطاع المةتدب  

–اللكاي تال  ةالدلم  

 تةفيذى

 2005 ـــــــــــــــ

 مماال لشركة

Citadel Capital 

Partners LTD 

معتز  ارةق لياد /ال يد 4  

اتدارة ميلس لضك  

–المالال  للقطاع المةتدب  

 تةفيذى

 2013 ـــــــــــــــ

 مماال لشركة

Citadel Capital 

Partners LTD 

5 
مةال ميرم لبيد /ال يدة  

 

 

–اتدارة  ميلس لضك  

 غير تةفيذى

 

 2017 ـــــــــــــــ

 مماال لشركة

Citadel Capital 

Partners LTD 

6 

 

ميدى كمال ابراهيم  /ال يد

 الدسكصال

 

اتدارة ميلس لضك  

 

 2010 ـــــــــــــــ

 

 لن نف ه

7 

  

  يليب بلير داندس/ ال يد

 

–اتدارة  ميلس لضك  

 مستقل

 2014 ـــــــــــــــ

 

 لن نف ه

8 

  

ديةاهيزر  مدى   ن / ال يدة

 شريو

 

–اتدارة  ميلس لضك  

 مستقل

 2017 ـــــــــــــــ

 

نف هلن   

 

 التغييرات فى مجلس ادارة الشركة :

 

  ال يكاد

 :اجتماعات مجلس االدارة 

 مرات4 إنعقد مجلس اإلدارة خالل العام 

 تاريخ االنعقاد ماعتنوع االج م

 ٢٠٢٠مايو  ٣ مجلس إدارة 1

 ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ مجلس إدارة 2

 ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٩ مجلس إدارة 3

 ٢٠٢٠ديسمبر  ١٠ مجلس إدارة 4
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 لجنة المراجعة  

 :اخر تشكيل للجنة المراجعة 

 جهة التمثيل االسم

 م تقل  -رئيس الليةة  يليب بليير داندس/ ال يد
 غير م تقل ميدى كمال ابراهيم الدسكصال/ ال يد

 م تقل شريو   ن  مدى ديةاهيزر/ ال يدة

 

 لها :  الموكلة والمهام اختصاصات اللجنة بيان

  ةالمرااعة ةالتقارير المالية ةاألمكر المتعلقة بالرصابة المالية الدا لية  ا الشركة.الرصابة للال الح ابات 

  الرصابة للال نزاهة اتدارة العليا بالشتتتركة ةستتتياستتتاتها ةالتزامها القانكنا ةممارستتتات تقديم التقارير ةن م الرصابة

 الدا لية  يما يتعلق بالمالية ةالح ابات.

 لية ةالرصابة الدا لية ةن م الرصابة الدا لية ة دارة األمزمات بالشركة.مرااعة  اللية المرااعة الدا  

 .التكصية بتعيين المرااعين ال ارايين ةتحديد أتعابهم ةاستبقائهم 

 .الرصابة للال استقاللية ةمؤهالت ةأداء المرااعين ال ارايين ةالدا ليين للشركة 

  ةاتبالغ لةه )صا رة اتنذار(. نشاء ةالمحا  ة للال  اراءات معالية اال تيال 

 .مرااعة أا مكضكلات تتعلق بتضارب المدالح أة ال لكك األ الصا أة االلتزام بالقانكن 

  تك ير صةاة مك دة للتكاصتتتتتتل بين المرااعين ال ارايين ةالمرااعين الدا ليين ةاتدارة العليا ةالميلس  يما يتعلق

 رصابة.بالح ابات ةالمرااعة ةالتقارير المالية ةال

 .القيام بأا ةاابات مالئمة أةم ئكليات صد ي ةده  ليها ميلس اتدارة 

 القيام بأا مهام أ رى تحددها صكالد اتدراج بالبكرصة 

 اعمال اللجنة خالل العام : 

 مرات  ا العام 5 عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة

 نعم هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة 

 ال هل تضمنت تقارير اللجنة مالحظات جوهرية وجب معالجتها 

 ال يكاد هل قام مجلس االدارة بمعالجة المالحظات الجوهرية

 

 

 بيانات العاملين بالشركة : 

 13,246   2020متوسط عدد العاملين بالشركة خالل السنة

 جم13,110    2020متوسط دخل العامل خالل السنة
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 نظام االثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ) ان وجد (   : 

اجمالي األسااااهم المتاحة وفقا نظام 

االثااااباااة و التحفيز للعااااملين و 

 المديرين

لم يتم اصتتتتدار اة ت دتتتتيم اا استتتتهم لدتتتتالح ن ام االلابة ة التحفيز للعاملين ة 

 المديرين  تال تاري ه.

اجماااالي ماااا تم منحااا  من 

الثااابااة و التحفيز أسااااااهم ا

للعاملين و المديرين خالل 

 العام

 ال يكاد

عدد المسااااتفيدين من نظام 

بة و التحفيز للعاملين  االثا

 و المديرين

 ال يكاد

اجماااالي ماااا تم منحااا  من 

أسااااااهم االثااابااة و التحفيز 

للعاااملين و المااديرين منااذ 

 تطبيق النظام

 ال يكاد

أسااااااماء وصاااااافات كل من 

أو أكثر  %5حصااااال على 

من إجمالى األسهم المتاحة 

من رأساااااااماااال  %1أو )

 وفقاً للنظام( الشركة

 ال يكاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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  المعالفات و االجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد   :

البورصة والتى تتعلق بمعالفات )عرض ما اتعذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو 

 ( .  "لقانون سوق المال والئحت  التنفيذية وقواعد القيد خالل العام م  بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبال " ان وجدت 

 

دتتتكرة التابعة ة الشتتتقيقة بن راً لتةكع نشتتتال الشتتتركة االستتتتامارا  ا صطالات متةكلة مةتشتتترة  صليمياً ة   ريقياًك تعددت الشتتتركات 

مباشتتترة ةغير مباشتتترة بما يكاب  لداد صكائم مالية لها ةالتا بدةرها يتم استتتت دمها  ا  لداد القكائم المالية الميمعة لشتتتركة القلعة. 

 ٣٠ة ٢٠٢٠يكنيك ٣٠ة ٢٠٢٠متتارس٣١ ت ةن راً ليارة هتتذه الشتتتتتتركتتات تم التتتأ ر  ا مكا تتاة الهيئتته بتتالقكام المتتاليتتة لن الفترا

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ ة ٢٠٢٠سبتمبر

ميرر من صانكن  ٦٥تطبيق الماده ةالذا يعرض الشتتتتتركة لةبةاًء للال تأ ر الشتتتتتركة  ا مكا اة الهيئة بالقكام المالية لن تلت الفترات 

ة ة قاً لقكالد اليسكق راس المال ةالتا تةم للال  نه يعاصب بغرامة صدرها ألفا اةيه للال كل يكم من أيام التأ ير  ا ت ليم القكائم الم

 .بالتدالح لن  ترات التأ ير دةما الشركة ةتقكممع اكامز التدالح مع الهيئةك  اال داح

 اميع المكارد للال ستتتتعياً لتعزيز كفاءة تك يو (ERP)ادير بالذكر أن شتتتتركة القلعة تعمل  الياً للال تطبيق ن ام ت طيم المكارد 

ستتتامر م تتتقبال لن االلتزام بمكاليد  (MIS)المعلكمات اتدارية  ن م من اتدارة لليها  دتتل  التا البيانات بأن للًما الم تتتكياتك

 .نشر القكائم المالية المقررة من صبل الهيئة

 

 

  العالقة ذات األطراف م  تمت التي التعامالت بتفاصيل بيان

) ييب ان تتضمن كا ة لقكد المعاةضة التا ابرمتها الشركة مع ا د مؤس يها اة الم اهمين الرئي يين بها ة الميمكلات المرتبطة 

 بهم  الل العام ال ابق ة صيمة كل لقد ة شرةلة ة تفاصيلة ة تاريخ مكا قة اليمعية العامة الم بقة ليل لقد من العقكد ( 

 يكادال 

 بيان االسهم والسندات التى تم اصدارها خالل السنة

 ال يكاد

 البيئة على والحفاظ المجتم  تنمية في العام خالل الشركة مساهمة

 الً البارزة "كمستثمر مسئول" في تطبيق معايير بيئية ومجتمعية واقتصادية فعالة لالستدامة، ودمجها في ممارسات الشركة ونموذج أعمالها، فض جهود شركة القلعةرصد يتضمن هذا التقرير  

مسااااهمتها الفعالة في باالضاااافة الى  ؛2015ية منذ لعن برامج االساااتدامة البيئية والتنمية المجتمعية واالصااادارات العاصاااة التطوعية لتقارير االساااتدامة والحوكمة، وذلا طبقاً للمعايير الدو

 .2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لألمم المتحدة وبالتوافق م  رؤية مصر 

 م ل ل األ يام ةالم الفات ةالغرامات المفرةضة للال الشركة  الل العام  يضا ات

ل ةة     3680رصم  الدلكى لن الم تحق

ةالدادر بها الحيم بتاريخ  2018

26/11/2019 

مبلغ  مةها ام 833,815مبلغ ةصدره  بإامالالمر تقدير رسكم صضائية أ 

ام  ةااب ال داد ةتم ر ع دلكى براءة ذمه بمبلغ ةصدره  564,562ةصدره 

 ام مامزال  متداةلة  269,253
1 
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توطين الصاااناعات وبناء  و ألف فرصاااة عمل 40حتى اآلن في خلق أكثر من منذ نشاااأتها والقلعة على الصاااعيد االقتصاااادي، نجحت 

. وعلى الصعيد البيئي والمجتمعي،  شركة وتحويلها إلي أبرز الكيانات الرائدة على الساحة اإلقليمية 80اكثر من وتطوير واستحواذ  

معايير االساااتثمار المسااائول وبرامج التنمية المجتمعية التي  والمبادئ األسااااساااية لحماية البيئة، تطبق الشاااركة وشاااركاتها التابعة 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي  و ل البشري والمهارات لضمان التنوع وتكافؤ الفرصاالستثمار في تنمية رأس الما تستهدف

 مليون جني  720شاركة القلعة برصاد اساتثمارات مالية تتجاوز فقامت  وضاعتها األمم المتحدة وربطها بالمبادئ الرئيساية للشاركة.

 .2021منذ نشاتها و حتى فبراير  جيل جديد من القادة وإعداد والبيئية لتمويل مبادراتها فى التنمية المجتمعية مصري

لام للال التكالا  15لمدة   2007مةحة دراستتتتية مةذ نشتتتتأتها  ا لام   200 كالا صام  مؤستتتت تتتتة القلعة للمةح الدراستتتتية بتك ير  •

 ةاالستمرار  الل اليائحة.

مةحة دراستتتية ةتدريبية باليامعات  ا مدتتتر  222أكار من  -  دى الشتتتركات التابعة للقلعة  -صدم  الشتتتركة المدتتترية للتيرير  •

 مدرسة  يكمية 45للطالب ةالمعلمين ةلكرت 

مركز القلعة لل دمات المالية » ألو دةالر أمرييا لتأستتتتيس ةضتتتتمان استتتتتدامة  دارة 250مبلغ صام  شتتتتركة القلعة بت دتتتتيم  •

ن نكله  ا الشتتتتترق األةستتتتتم. ةبلغ لدد  رييا كأةل مركز م 2006ةالذا تم ا تتا ه  ا نك مبر « باليامعة األمرييية بالقاهرة

  لالب ةلالبة. 2738 المركز

 شاب ة تاة  ا ميال التدريب الفةا ةالمهةا من  الل شركة القلعة ةشركاتها التابعة   15,738تم تدريب ةتةمية صدرات  •

تعزيز   الل تبةا استراتييية تركز للالصام  شركة القلعة بدمج معايير ةممارسات االستدامة البيئية بيميع لملياتها الرئي ية من  •
ةصع  شتتتركة القلعة  ك2019الربحية بالتكامزا مع الم تتتاهمة  ا الحفا  للال البيئة ةاالرتقاء بالميتمعات المحيطة. ة ا دي تتتمبر 

د دراة مئكية لمكااهة مشتتتتيلة التغير المةا ا ةالتا تتعه 1.5شتتتتركة  ا مبادرة ل فا  رارة اليككب بمقدار  177ضتتتتمن أةل 
(ك لتدبح  ا لليعة الشركات المشاركة COP25 يها لالميا بحماية المةاخ بمؤتمر األمم المتحدة ال امس ةالعشرين لتغير المةاخ )

 ا  ملة مكااهة مشتتيلة التغير المةا اك ةالتا يقكدها تحالو شتتيله ميمكلة من األلرا  المتعددة المشتتاركة  ا  عاليات مؤتمر 
لعشتتتترين لتغير المةاخ ةالتا تضتتتتم دةل ةشتتتتركات ةم تتتتتامرينك ةمدنك ةأصاليم من أال تحقيق األهدا  األمم المتحدة ال امس ةا

 .2050الرامية  لال  لق م تقبل  اٍل من االنبعالات اليربكنية بحلكل لام 

تطكير  هم بالتعاةن مع امدي تت   ةالذا يهد  الال صام  الشتتركة بالعديد من انشتتطة العمل التطكلا من  الل برنامج ش ارشتتادش   •
الطالب لعالم األلمال ةالقطاع الذا يرغبكن العمل  يه ك ةتطكير صدراتهم للال التكاصتتتل ك ةبةاء الشتتت دتتتية الالمزمة لحياة مهةية 

 .نااحة

سد الفيكة بين الية  • شركة كشريت مشارك  ا شمحفز  شارك  ال مزارة ينش الذا اللقته ةللال صعيد التميين االصتدادا للمرأةك 
 ال طة التةفيذية لإلاراءات الم تتتتتهد  تطبيقها من  اللالتعاةن الدةلا ةالميلس القكما للمرأة  ةالتا اللة  مؤ را لن الالق 

مشتتاركة المرأة  ا القكى العاملةك ةستتد الفيكات بين الية تتين  ا األاكرك  ل تتد الفيكات االصتدتتادية بين الية تتينك ةمزيادةالمحفز 
 ةالم اةاة بين الية ين  ا م تقبل العمل. د ع المزيد من الة اء  لال المةاصب اتدارية ةالقياديةكة

 

لام  ا تقديم ماااًل يحتذى به  ا  لالق المشتترةلات االستتتامارية ذات المردةد اتييابا  16نيح  شتتركة القلعة للال مدار أكار من 

 .لاللا االبعاد اصتداديًا ةبيئيًا ةميتمعيًا ةالم اهمة  ا تحقيق التةمية االصتدادية الم تدامة بمدر ةالمةطقة

دةد اتييابا للال المة كمة االصتدتتتادية بالمةطقةك  من الةا ية االصتدتتتاديةك تحرص شتتتركة القلعة للال  صامة المشتتترةلات ذات المر

ةذلت من  الل االستتامار  ا ميمكلة من القطالات االستتراتييية تركيًزا للال الطاصة ةاألستمة  ةاألغذية ةالةقل ةالدلم اللكا تتا 

ك بل تحفيز مةاخ االستتتتتامارةالتعدين ةالطبالة ةالتغليو. ةتهد  شتتتتركة القلعة  لال الم تتتتاهمة ليس  قم  ا دلم االصتدتتتتاد الكلةا ة

ا التألير  ييابيًا للال أبةاء الميتمعات المحلية لبر  لق  رص لمل اديدة ةتلبية الطلب للال المةتيات ةال دمات األستتتتتاستتتتتية.  أيضتتتتتً

ت اةتكاصتتتتل الشتتتتركة تك يو  رص الةمك الكالدةك  يمانًا مةها بأن  صامة المشتتتترةلات الةااحة التا ترالا كا ة األبعاد ةالم تتتتئكلي

ستتتتي تتتتاهم  ا الةهكض بالبالد ةاالصتدتتتتادات ةالميتمعات التا تعمل بها بالتكامزا مع دلم نمك الشتتتتركة ةالعمل ة قًا لةمكذج ألمال 

 م تدام
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ك ةها أكبر مبادرة تطكلية تهد  2014(  ا أبريل UNGCأصتتتبح  شتتتركة القلعة لضتتتًكا بمبادرة االتفاق العالما لدمم المتحدة )

دةلة  145ألو لضك من الشركات ةالمة مات غير الهاد ة للربح من  12االاتمالية للشركات ةتضم أكار من   لال تعزيز الم ئكلية

  كل العالم. ةصد صام  شتتركة القلعة بالتبارها أ د أبرمز ألضتتاء المبادرة بمكائمة استتتراتيييتها ةبرنامج التةمية الم تتتدامة الذا تتبةاه

 متفق لليها لالميًا  ا مياالت  قكق اتن ان ةالعمل ةالبيئة ةميا حة الف اد.مبادئ  10ةكذلت  لار لمل الحككمة مع 

ةيشترل للال اميع المؤس ات ةالمة مات من ألضاء المبادرة تقديم تقرير االستدامة بدفة سةكية لتحديد ألر ممارساتهم ةألمالهم 

بإصتتدار أةل تقرير لالستتتدامةك لتيكن بذلت  2015 ا لام   يما يتعلق بقضتتايا االستتتدامة الهامة. ة ا هذا ال تتياق صام  شتتركة القلعة

(ك تقديًرا ليهكد ةالتزام الشتتتتركة GRIأةل شتتتتركة مدتتتترية تحدتتتتل للال تدتتتتةيو )أ( من هيئة المبادرة العالمية تلداد التقارير )

 بالمكائمة بين ألمالها ةمعايير مبادرة االتفاق العالما لدمم المتحدة.

 ، يرجى زيارة موق  الشركة: 2015امة لعام لالطالع على تقرير االستد
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ستتةكية لن ممارستتاتها االاتمالية ةالبيئية ةتقديمها  لال مبادرة االتفاق العالما متابعة   تقارير ة تحديث دارةتقكم شتتركة القلعة بإصتت

 لدمم المتحدة.

 ، يرجى زيارة موق  الشركة:  2019اخر تقرير االستدامة لعام  لالطالع على
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 الما لدمم المتحدة ضمنبالمشاركة كأ د االلضاء المؤس ين للشبية المحلية لمبادرة االتفاق الع 2016ةبادرت شركة القلعة  ا لام 

األلضتتتاء المشتتتاركين  ا تأستتتيس مبادرة االتفاق العالما لدمم المتحدة  ا مدتتترك ةها مة مة م تتتتقلة تمال مركًزا محليًا لمباشتتترة 

اء ةلمليات مبادرة االتفاق العالما لدمم المتحدة ةمركًزا ل لق الكلا ةتطكير القدراتك ستتعيًا لدلم اميع األلرا  ذات الدتتلة  ا ب

 نمكذج ألمال م تدام ة قًا أل ضل الممارسات الدةلية  ا مدر.

ك ةها مبادرة لمل تهد   لال تشتتتتييع العمل اليمالا 2017(  ا يكنيك INIةانضتتتتم  شتتتتركة القلعة لمبادرة الةزاهة  ا األلمال )

ت ال تتليمة ةاستتتحداا معايير ةالتعاةن المشتتترك بين كبرى المؤستت تتات ةالشتتركات المدتتريةك من أال التأستتيس دا ليًا للممارستتا

 ميا حة الف اد ةتك ير برامج التدريب ةبةاء القدرات لتميين الشركات األلضاء من تطبيق المعايير ةالتكصيات المتفق لليها.

 

صام   كة يماًنا من شتتتتتتركة القلعة بأهمية المكائمة بين تحقيق الةمك ةتع يم معدالت الربحية ةالبعد االاتمالا ةالبيئا الستتتتتتتاماراتها

هد ًا مةها القضتتتتتاء للال الفقر ةمحاربة لدم  17ك ةالتا تتضتتتتتمن 2030الشتتتتتركة بتبةا  طة األمم المتحدة للتةمية الم تتتتتتدامة لعام 

 كالم تتاةاة ةتحقيق العدالة ةميا حة التغير المةا ا. ة رصتت  القلعة للال تطكير ممارستتاتها ةمكاءمتها مع أهدا  التةمية الم تتتدامة

الم تتتتتاةاة بين الية تتتتتينك لاصة ن يفة ةبأستتتتتعار معقكلةك العمل الالئق ةنمك االصتدتتتتتادك هدا  ةهم: التعليم الييدك أ  9تركيزا للال 

االستهالك ةاتنتاج الم ؤةالنك العمل المةا ا ةلقد الشراكات الحد من اةاه لدم الم اةاه ك الدةالة ةاالبتيار ةالهياكل االساسيةك 

 لتحقيق االهدا .
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 :2020وقد ركزت القلعة على التوس  في تحقيق األهداف التالية خالل عام 

 الهدف الراب : تحسين جودة التعليم

من  الل م تلو المبادرات  بطريقة مباشتتتتتترة ة غير مباشتتتتتترة ألو مكالن 300نيح  القلعة ةشتتتتتتركاتها التابعة  ا   ادة أكار من 

لقلعة ةأكاديمية أستتتتيت ةمؤستتتت تتتتة اللطلبة ةالمعلمين « م تتتتتقبلا»مات المالية ةبرنامج التعليمية التا أللقتها ةمةها مركز القلعة لل د

للمةح الدراستتتتية. ةتك ر تلت المبادرات ميمكلة متةكلة من المةح الدراستتتتية ةدةرات التدريب المهةا بميمكلة من أبرمز اليامعات 

التركيز للال تح تتتين البةية األستتتاستتتية للمة كمة التعليمية ةتطكير ةالمعاهد الرائدة للال ال تتتا تين الكلةية ةالعالميةك باتضتتتا ة  لال 

 صدرات ةكفاءات المعلمين.

 

 الهدف العامس: المساواة بين الجنسين

ل لق بيئة دالمة للمرأة مال ن ام ستتالات العمل المرنة للمك فات ألةاء  الستتياستتات لمل ةت تتع شتتركة القلعة ةشتتركاتها التابعةتك ر 

تح ال شتتركة القلعة ةشتتركاتها التابعة بعدد .ةالعكدة  لال العمل لضتتمان استتتمرارية العمل ةكذلت تةمية المهاراتةبعد  اامزة األمكمة 

من  % 35كما يشتتغل أكار من  كمن ميلس  دارة الشتتركة ٪25كبير من الة تتاء ممن يشتتغلن المةاصتتب القياديةك  يث تمال ال تتيدات 

ك للًما بأن  للال م تتتكى القلعة ةشتتركاتها التابعة ا مةاصتتب ادارية ةستتطال من ال تتيدات   %17.4ة ال تتيدات المةاصتتب اتدارية 

لال لالعديد مةهن تم تيريمهن ضمن صكائم أكار الش ديات القيادية تأليًرا للال م تكى مدر ةمةطقة الشرق األةسم ةشمال أ ريقيا.

اما للال  .ية ة ريق االستدامة ةاالتداالت بالشركة ريقا الشئكن القانكنية الدةلتمايل للمرأة  ا  %100م تكى شركة القلعةك يكاد 

سيدتان يشغلن مةدب المدير التةفيذا ة سيدتان يشغلن    تشغلن ال يدات مةاصب صيادة مؤلرة  يث يكادم تكى الشركات التابعةك 

ةتيدر  االصتداد المدرا.سيدة تأليرا  ا  50سيدات ضمن اكار  6مةدب المدير المالا ة سيدتان رؤساء ص مك الال اانب تيريم 

من  امالا الم تفيدين  %46اتشارة  لال تركيز مؤس ة القلعة للمةح الدراسية للال تحقيق الم اةاة بين الية ينك  يث تمال الة اء 

ستتتتتتيدة بمةطقة م تتتتتتطرد من  الل برامج   600ك8 محا  ة مدتتتتتترية. ةمن اانب ح ر نيح  الشتتتتتتركة  ا   ادة أكار من  15من 

  صتدادا التا أللقتها.اال شالتميينش

 الهدف الساب : طاقة نظيفة بأسعار معقولة

  كالشتتتركة المدتتترية للتيريرش ةشلاصة لربيةش ةشتكامزنششمن  الل استتتتاماراتها  ا صطاع الطاصةك ةالتا تتضتتتمن  ةت تتتتهد  القلعة

لبديلة  ا مشتترةلات الطاصة ا بالتكستتعالتزامها للال ريادة تقديم  لكل لاصة ن يفة بأستتعار معقكلة ةبدائل محلية لالستتتيراد ةتكاصتتل 

ةلاصة الرياح ةالغامز الطبيعا االكار  ضتتتارا ةالمتك رة محلياك ةذلت ضتتتمن استتتهاماتها كشتتتريت ةلةا لتحقيق استتتتراتييية الحيكمة 

لربية للال ستتبيل  شتتركة لاصة  .2022من اامالا الطاصة اليهربائية من مدتتادر الطاصة المتيددة بحلكل لام  %20تكليد ل المدتترية

لكل مبتيرة لدلم  طه الدةلة  ا تحكيل ة  الل ال تتتتتتيارات للعمل بالغامز الطبيعاك ةذلت من  الل تحديث ةتطكير الماال تقدم  

 65 لالق محطة للطاصة الشتتتتم تتتتية بقدرة هذا ةباالضتتتتا ة الال  التيةكلكايات ال اصتتتتة بم تتتتالدة المركبات للعمل بالكصكد الم تلم.

 تكصتتيل الغامز الطبيعا  لال ما يربكة شبةبان للطاصة الشتتم تتيةش بأستتكانك ةهك أكبر ميمع لتكليد الطاصة الشتتم تتية ميياةات  ا ميمع

 كما تعمل  اليا للال تكصيل الغامز الطبيعا لمحا  ة الكادا اليديد.ك مديةة م تلفة بيميع أنحاء مدر 42مليكن لميل من  1.2للال 

 

 االقتصاديالهدف الثامن: العمل الالئق والنمو 

ألو مك و مع تزةيدهم بيا ة المميزات مال التأمين الدتتتحا ةالبدالت   17.5تقكم القلعة ةشتتتركاتها التابعة  اليًا بتك يو أكار من 

ةالمزايا ال اصة بضمان تك ير م تكى معيشا ايد. ةتعيو الشركة للال تك يو م تلو الفرص االستامارية اليديدة من أال  لق 

  رص لمل اديدة ةالم اهمة  ا تحقيق التةمية االصتدادية المةشكدة.

 ة واالبتكار والبنية األساسيةالهدف التاس : الصناع

ت تتتتتهد  القلعة تطكير  لكل الطاصة ةالبةية األستتتتاستتتتية بشتتتتيل ي تتتتاهم  ا الحفا  للال البيئة من  الل االستتتتتامار  ا المشتتتترةلات 

االبتيارية المتميزة بتك يو تقةيات البةاء المتطكرة ةال برات الكاستتتتتتعة  ا ميال البةية األستتتتتتاستتتتتتية ةكذلت أ دا ما ةصتتتتتتل   ليه 

 تيةكلكايا التدةيع.
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 الحد من أوج  عدم المساواة عاشر:الهدف ال

االصتدادا ةاالاتمالا من  الل  يتمال الهد  الرئي ا من اميع مبادرات الشركة  ا الحد من أةاه لدم الم اةاة للال الدعيدين

بادرات تميين م ةها –الميتمعية التابعة ةت تتاهم مشتترةلات التةمية  بةاء القدرات لبر تك ير  رص التعليم ةتةمية الطاصات البشتترية.

ك  يث ةصتتل لدد الم تتتفيدين المباشتتر ةالغير  ا دلم الة تتاء ةالشتتباب ةذةا اال تيااات ال اصتتة  ا –ةريادة ةمشتترةلا ةتيا ل 

 .5,405برنامج شتيا لش لذةا اال تيااات ال اصة  التابع للشركة المدرية للتيرير الال 

 االستهالك المسئوالنالهدف الثاني عشر: اإلنتاج و

تقكم الشركات التابعة للقلعة بتطبيق سياسات صارمة تدارة الم لفاتك كما يعتمد بعضها للال الم لفات  ا  نتاج ميمكلة متةكلة 

من ال امات مال بدائل الطاصة )شركة تكامزن( ةألكاح الدةبليس )شركة الشرةق التابعة للشركة الكلةية للطبالة(ك  ضالً لن  لكل 

-30عزل الحرارا )شركة االس رةك للمكاد العامزلة( التا ت اهم  ا  فا تياليو تركيب أن مة التبريد ةالتد ئة بما يتراةح بين ال

 ة للال صعيد استدامة استهالك شركة القلعة ةالشركات التابعة لهاك .%30-25مع تقليم تياليو التشغيل بة بة تتراةح بين  40%

  المكارد بأكبر صدر ممين بدالً من هدرها استهالك ترشيد  االصتداد الدةار الذا يقكم للال  لادة تلتزم الشركة  ا تطبيق نمكذج

 علال سبيل   ك  الل تبةا استراتييية متعددة المحاةر لتحقيق الةمك الشامل ةالتطكر المةشكد.ةتدةيع مةتيات اديدة صديقة للبيئة

ميياةال  ا  6محطة للطاصة الشم ية اليهرةضكئية بقدرة بتمكيل انشاء ةتشغيل  ميةالبةت األةرةبا تلادة اتلمار ةالتةالماالك صام 

ك صام مدةع الشركة االستامارية لمةتيات االلبان بالتحكل ةالعمل للال الغامز الطبيعا ةذلت لتك ير 2020 ا يكليك ديةا. ايضا  مزارع

ة ذلت سعيا تياه ترشيد االستهالك ة تقليل البدمة اليربكنية للشركة. ة تماشيا مع تلت  مليكن اةية سةكيا 2الال  1.5 كالا ما بين 

 ر لصا هميا ر صلدم المياه ةر  يةلمغلقة مما يعنال تد ايرلتبر ائدام دةاست اباالستراتيييةك تقكم الشركة المدرية للتيرير 

 رلمعايية قًا ألللال ا لك رالما لاللية لصنالالا ر لصا هميا ةمعالا ةلم  ءنشا ك باالضا ة الال  تسماليليةالة رت للال لصنالالا

 .لعالميةةا لم ليةا

 الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

بدمج معايير ةممارسات االستدامة البيئية بيميع لملياتها الرئي ية من  الل تبةا استراتييية تركز للال تعزيز  القلعةصام  شركة 

الربحية بالتكامزا مع الم تتتتتتاهمة  ا الحفا  للال البيئة ةاالرتقاء بالميتمعات المحيطةك ةذلت للال م تتتتتتتكى الشتتتتتتركات العاملة 

ات ةالطاصة اليهربائية بما  ا ذلت الشتتتركة المدتتترية للتيرير ةنايل لكاي تتتتييس بقطالات الطاصة ةالبةية األستتتاستتتية ةاللكاي تتتتي

دراة  1.5شتتتتركة  ا مبادرة ل فا  رارة اليككب بمقدار  177القلعة ضتتتتمن أةل  شتتتتارك  2019ة ا دي تتتتمبر ةلاصة باةر. 

 مئكية لمكااهة مشيلة التغير المةا ا.

 

 الهدف الساب  عشر: عقد الشراكات لتحقيق األهداف

شراكات االستراتييية   دى العةاصر الرئي ية ل طة القلعة الهاد ة  لال تع يم األلر اتييابا للال داديات تمال ال الميتمعات ة االصت

تد ل شتتتتتتركة القلعة ةشتتتتتتركاتها التابعة  ا شتتتتتتراكات مامرة مع المحيطة بألمالها ة  ادة أكبر لدد ممين من أبةاء هذه الميتمعات. 

ميمكلة ةاسعة من مة مات  الدةليةك باالضا ة الال ةكاالت ائتمان الدادرات ةمؤس ات التمكيل التةمكيةة مؤس ات صطاع االلمال

تدتتاديا ة اص الميتمع المدنا من أال تحديد األهدا  ةاآلليات الالمزمة لتحقيقها ةتقييمها بالشتتيل األمال من أال تع يم ألرها اتييابا

 بيئيا ة ميتمعيا للال االصتداد المدرا.

 

 2020أبرز تطورات الشركة على صعيد ممارسات االستدامة خالل عام 

تعمل القلعة ةشركاتها التابعة للال تطكير ممارساتها ة قًا لمعايير الدحة ةال المة ةالبيئة ةالحككمةك ةالتا تعمل للال مكاءمتها مع 

الم تتتتدامة: ةتتضتتتمن أبرمز تطكرات الشتتتركة للال صتتتعيد مبادئ مبادرة االتفاق العالما لدمم المتحدة ةأهدا  األمم المتحدة للتةمية 

 :ما يلا 2020ممارسات االستدامة  الل لام 
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  صام  شركة القلعة باستحداا مةدب رئيس صطاع االستدامةك ةهك أةل مةدب من نكله لتكلا صيادة مبادرات ةممارسات

 .التةمية الم تدامة للال م تكى القلعة ةشركاتها التابعة

 الستتتدامة ةتضتتم بين ألضتتائها العضتتك المةتدب ةالشتتريت المؤستتس ةرئيس صطاع االستتتدامةك  يث تتكلال تم تأستتيس ليةة ا

الليةة مهام دلم شركة القلعة  ا صياغة ال ياسات صديرة ةلكيلة األال ةتك ير التكايه الالمزم  يما ي م االستراتيييات 

شتتركاتها التابعة ةاأللرا  ذات العالصة من أال  فا ةاألهدا  الرامية  لال تعزيز ممارستتات االستتتدامة بشتتركة القلعة ة

 .الم الر ةتع يم القيمة المشتركة

 تبةا مةهج صارم لقياس األلر المحتمل لمشرةلات الشركة الحالية ةالم تقبلية للال البيئة ةالعمل للال تح ين نتائيها. 

 ميتمع. ات بالشيل ال ليم الذا ال يضر بالبيئة ةالتشييع التحكل لاللتماد للال الطاصة الة يفة ةالتأكد من الت لم من الم لف

 ةمشتترةع الشتتركة المدتترية للتيرير  من  الل اصامة مشتترةلات الطاصة الة يفة التا ستتبق االشتتارة اليها  اةيةعيس ذلت 

 ةشركة تكامزن. لاصة لربية 

 ر العمل الاتمالا ألنشتتتتتطتها ةمعاييتمتال الشتتتتتركة للكائح ةال تتتتتياستتتتتات البيئيةك  يث تقكم بتقييم الم الر البيئية ةاأللر ا

ةتك يو العمالة ةسياسات الدحة ةال المة المهةيةك سعيًا لدلم ةتشييع تبةا أللال المعايير المتبعة  ا م تلو القطالات 

 .التا تعمل بها ةتال ا أية م الر محتملة

  حليات ر ع التقارير ةتكاصتتتتتتلها مع األلرا  تلتزم القلعة باالمتاال  لال المعايير البيئية ةاالاتمالية الدتتتتتتتارمةك ةكذلت

 األ رىك مما ييعلها الشريت المفضل لدى أبرمز مؤس ات التمكيل التةمكية.

 

  الو  17.5) ا مقدمة أةلكياتها ابقاء اميع المك فين  ةشتتتتتتركاتها التابعة ةضتتتتتتع  القلعةة الل تحديات اائحة ككرةناك

م تتتتتتتاس برةاتب المك فين ةتاايل ازء من مرتبات المديرين اليبار ةلدم الليكء  لال تقليم العمالة ة لدم المك و( 

ا ة ك هذا ةباالضتتةالمةاصتتب القيادية بالشتتركة بدتتكرة مؤصتة لضتتمان االستتتمرارية ةالك اء بيميع التزامات الشتتركة المالية 

هم ؤ الفرصش بيةضتتتتمان  دتتتتكل مك فيها للال البرامج التدريبية ةالرلاية الدتتتتحية الكاابةك مع ترستتتتيخ شمبدأ تيا الال 

شتتتركةك الركيزة األستتتاستتتية لل الذا يماليعيس ذلت  يمانها بأن  ريق العمل . ةلتحقيق التميز ةالتقدم الك يفا دا ل الشتتتركة

ة ترى االدارة ان التحديات الةاتية لن انتشتتتار  يرةس ككرةنا ال .ةالمحرك الرئي تتتا لد ع ليلة الةمك بميتمعاتةا المحيطة

ة هك ما يعي ه  رصها المتكاصل للال ات اذ كا ة االاراءات ةالتدابير الالمزمة لتياةمزها بيفاءة  مالما يمين االستهانة بهاك

صام  الشتتتتتتركة بتةفيذ  زمة ستتتتتتريعة من االاراءات ة التدابير ة .نيح   ا مكااهة ةتياةمز م تلو التحديات ال تتتتتتابقة

 ةس ة م تيداتهك للال الةحك التالا:االستباصية الدارة م الر ةالتعامل مع التحديات المتعلقة بالفير

o  مرةنة االستتتتتيابة ة التأصلم ة التدابير اال ترامزية للحفا  للال الدتتتتحة ةال تتتتالمة العامةتطكير ةتطبيق ةمرااعة

 لضمان استمرارية االلمال

o التكامزن بين الحفا  للال الدحة ةال المة ةاتبقاء للال اميع المك فين تحقيق 

o  المتضررة من األمزمةأصحاب المهن التك يو ة دلم 

o  ايش مدر األبيا دلم 

o الميتمعية ة المشاركة مبادرات التةميةااللمال ة استمرارية الحفا  للال 

 

 للشركة أبرز المبادرات الرئيسية

لمهةا اتركز مبادرات ةبرامج التةمية الميتمعية ةالبيئية التا تطلقها شتتتتركة القلعة للال ستتتتتة أركان مترابطةك ةهم التعليم ةالتدريب 

ةتةمية الطاصات البشتتتترية ةالمشتتتتاركة الميتمعية ةالتةمية الميتمعية ةاالستتتتتدامة البيئيةك  يث تشتتتتتمل هذه األركان للال صيم الشتتتتركة 

 ةالرؤية التا تتبةاها اتدارة التةفيذية  يما يتعلق بشركة القلعة ةالبلدان التا تعمل بها.

 التعليم الييد. ةيتضمن ذلت: :ابع من أهدا  التةمية الم تدامةالهد  الر االرتقاء بالمنظومة التعليمية لدعم -1

  المطرية( –شرق شبرا العيمة  –العصوص  –منطقة شرق القاهرة )مسطرد  –برنامج منح مستقبلى للطالب 

لطالب التعليم اليامعا   بإلالق مبادرة تعليمية 2016 الل لام  –التابعة للقلعة  ا صطاع الطاصة  –صام  الشتتركة المدتترية للتيرير 

  97لالب ة لالبة تح  استم شم تتقبلاش للطلبة ك  يث تم  تال اآلن تزةيد  126ة التعليم الفةا بالمةطقة ةالتا استتفاد مةها  تال االن 

علكم للالب ةلالبة بفرصتتتتتتة استتتتتتتيمال تعليمهم العالا  ا  مس اامعات م تلفة: اليامعة األمرييية بالقاهرةك االكاديمية العربية ل
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مةح للدراستتتة بال ارج  يتم تقديمها تح   دارة مؤستتت تتتة  3ةالتيةلكاياك اامعة لين شتتتمسك اامعة مزةيل ةاامعة الةيل ة كذلت تقديم 

لالب دةرة   26القلعة للمةح الدراستتية )بيامعة شتتيفيلد ةاامعة  مبريال ةاامعة مانشتت تتتر بالمملية المتحدة(ك هذا باتضتتا ة الال مةح 

 دةن بكسيك ال الزيان لتدريبهم للال مهارات ال رالة ةاللحام.  تدريبية بمعهد

  المطرية( –شرق شبرا العيمة  –العصوص  –منطقة شرق القاهرة )مسطرد  -برنامج منح مستقبلى للمعلمين 

مشاركة معلم ةمعلمة للال  رصة ال 96ك  يث  دل بمقتضاها 2017صام  الشركة بإلالق مبادرة شم تقبلاش للمعلمين  الل لام  

 . CELEببرنامج شالتعليم المبيرش المقدم من اليامعة األمرييية بالقاهرة 

 مؤسسة القلعة للمنح الدراسية 

تعد مؤستتت تتتة القلعة للمةح الدراستتتية أكبر برنامج للمةح الدراستتتية المدلكمة من القطاع ال اص  ا مدتتترك ةالتا تهد   لال م تتتالدة 

تهم األكاديمية. ةتعمل مؤستت تتة القلعة للمةح الدراستتية تح  صيادة ميلس أمةاء م تتتقل المكاهب المدتترية الشتتابة  ا استتتيمال م تتير

مةحة ستتةكيًا الكت تتاب دراات المااي تتتير ةالدكتكراه من أبرمز  20ة 15ةيتكلال  دارتها مدير تةفيذا متفرغ. ةتقدم المؤستت تتة ما بين 

دة للعمل  ا مدتتتتر ةالم تتتتاهمة  ا تحقيق ر عة الكلن بعد  تمام اليامعات ةالمعاهد العلمية الدةليةك بشتتتترل تعهد الم تتتتتفيدين بالعك

 .البعاة الدراسية

ةتقكم شتتركة القلعة بتمكيل أنشتتطة المؤستت تتة مةذ تأستتي تتها من  الل لائدات الكصو الدائم الذا  دتتدتتته لضتتمان استتتمرارية ألمال 

المؤستت تتة ةتعزيز صدرتها للال دلم الشتتباب المدتترا المكهكب الستتتيمال دراستتة الماا تتتير ةالدكتكراه بأبرمز اليامعات الدةلية  ا 

شتتتمل صتتتةالة األ المك ةللم اتن تتتانك ةللم الدتتتحة الةف تتتيةك ةالهةدستتتة المييانيييةك ةالتيةكلكايا لدد من العلكم ةالمياالت التا ت

محا  ة  15مةحة دراستتية لطالب من أكار من  200 كالا الحيكيةك ةالهةدستتة المعمارية. ةصد نيح  المؤستت تتة مةذ نشتتأتها  ا تقديم 

اامعة دةلية مرمكصة  كل العالمك للًما بأن ن تتبة تمايل المرأة  ا  60 مدتتريةك ةذلت الستتتيمال م تتيرتهم األكاديمية  يما يربك للال

 .%45المةح الدراسية ةصل   لال 

ةتتم تتت المؤستت تتة بشتترل تعهد الم تتتفيدين من المةح الدراستتية بالعكدة للعمل  ا مدتتر بهد  تك يو مهاراتهم الميت تتبة  ا  لالق 

مع المدتتتتتترا من  الل ابتيار  لكل للمية اديدة أة القيام بتأستتتتتتيس المشتتتتتترةلات التا ت تتتتتتاهم  ا تطكير م تلو صطالات الميت

مشتترةلاتهم ال اصتتة. ةصد نيح  رييا المؤستت تتة  ا تحقيق  نيامزات ملمكستتة بعدد كبير من القطالات االصتدتتادية المدتتريةك ةمن 

بيائزة   2020ها  ا تم تيريمالتا ة ”تياترة  ستتتتتيةدرية“بيةهم أمةية أبك دةمة التا صام  بعد لكدتها من البعاة الدراستتتتتية بتأستتتتتيس 

 كشالتألير االاتمالاش من صبل الميلس الاقا ا البريطانا ةالتا تقدم للذين صدمكا م تتتاهمة استتتتاةائية  ا   داا تغيير ااتمالا  ييابا

شركة  سيس  شارك  بعد لكدتها  ا تأ شم ية“ةراندا  هما التا  سيس أ”كرم للطاصة ال ساهم  ا تأ  18 كار منك ةهشام ةهبا الذا 

 شركة ناشئة.

 

 مركز القلعة للعدمات المالية بالجامعة األمريكية بالقاهرة 

نشتتتتتأ مركز القلعة لل دمات المالية باليامعة األمرييية بتمكيل من شتتتتتركة القلعةك انطالصًا من التزامها بالم تتتتتاهمة  ا االرتقاء بيكدة 

قاهرة لتقديم أنشتتتتتطة التدريب ةالمؤهالت األكاديمية للطالب الراغبين  ا التعليم  ا مدتتتتترك ةذلت بالتعاةن مع اليامعة األمرييية بال

العمل بمياالت  دارة الم الر ةتداةل األةراق المالية ةت دتتيم األصتتكل. ةيعد المركز أ د أهم المشتترةلات التةمكية التا تتبةاها 

ةي تتاهم المركز  ا تةمية الطاصات البشتترية ستتعيًا شتتركة القلعةك ةهك أةل مركز من نكله  ا مةطقة الشتترق األةستتم ةشتتمال   ريقيا. 

ألو دةالر تنشتتاء المركزك  250 لال الةهكض بالميتمعات المحلية ةد ع ليلة الةمك االصتدتتادا  ا مدتتر. ةصد تبرل  القلعة بمبلغ 

ن مركز القلعة لل دمات ألو دةالر لتغطية مدتتتترة اته التشتتتتغيلية. ةادير بالذكر أ 30كما تقكم الشتتتتركة بدلم المركز ستتتتةكيًا بمبلغ 

المالية باليامعة األمرييية يك ر تيربة تعليمية  ريدةك  يث يمةح الدارستتتتتتين  رصتتتتتتةً لليمع بين المفاهيم المالية العلمية ةالممارستتتتتتة 

م اهكد مليكن دةالرك ةذلت لدل 180التطبيقية ةالعمليةك للًما بأن  امالا الدلم الذا صدمته شتتتتتتركة القلعة للمركز مةذ نشتتتتتتأته بلغ 
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 تأسيس صكالد البيانات ةالبرامج التيةكلكاية الالمزمة لت هيل العملية التعليمية ةالتدريبية بالمركز بدفة م تمرة. ةصد نيح المركز مةذ

 لالبًا ةلالبةً من البا اين ةألضاء هيئة التدريس من م تلو أنحاء مدر. 2738انطالصته  ا ت ريج 

 تجديد المدارس 

ك لبر  لالق مشرةلات 2012للتيرير معالية مشيلة المدارس الحيكمية التا تفتقر  لال الديانة  الل لام  بدأت الشركة المدرية

سية المتدالية ةأ ةية المدارس غير اآلمةة  ا مةطقة شرق القاهرة  كل المشرةع  يث ةصل لدد المدارس التا  تيديد المبانا الدرا

م  الشتتتتركة  تال اآلن باالستتتتتامار  ا تيديد المةشتتتتات ةالمبانا ال اصتتتتة ب مس . ةللال هذه ال لفية صامدرستتتتة 45تم تطكيرها الال 

سية مع تزةيدها بالمدابيح ةالمياتب  ساللم حمةة ةتيديد الفدكل الدرا شاء  شمل  ألمال التيديد  ن ةاربعكن مدرسة مياةرةك  يث 

 ةاليراسا ةالمراةح

 :انشطة خاصة بدعم التعليم 

م الدة ليةية  11,016ن ارة لبية للطالب لتح ين م تكاهم الدراساك ةتقديم  8173يرير بتك ير ةصام  أيضاً الشركة المدرية للت

 للطالب لغير القادرين للال استيمال دراستهم.

 : التدريب الفنى والتأهيل المهني .2

 "برنامج "تمكين" ومشروعي 

تعمل الشتتركة المدتترية للتيرير   دى الشتتركات االستتتامارية التابعة لشتتركة القلعة للال  صامة مةشتتأة تيرير بترةل متطكرة بمةطقة 

ةصد صام  الشتتتتتركة بإنشتتتتتاء مراكز التةمية . مليار دةالر أمرييا  4.3 م تتتتتطرد  ا القاهرة اليبرىك بتيلفة استتتتتتامارية تبلغ تقريبا 

من أال العمل مع ستتتتتتيان المةطقة المحيطة بالمشتتتتتترةع للال تقييم المهارات المتا ة ةرصتتتتتتد اهتمامات  2008الميتمعية مةذ لام 

مكالن من أبةاء الميتمعات المحيطة بالمشرةع ة تأهيلهم ل كق العمل ك  يث تم  2642ةا تيااات الميتمعك ةألمر ذلت لن تدريب 

  اك  لال اانب صتتتيانة الهكاتو المحمكلة ةتقةيات اليمبيكتر ةألمال ال يالةللال ألمال اللحام ةال رالة ةاليهرباء ةالمييانيي تدريبهم

لالب دةرة  تدريبية بمعهد دةن بكستتيك ال تتالزيان  26هذا باتضتتا ة الال مةح  .اداره المشتترةلات الدتتغيرهة ككا يرة اك تت تتكارة

 لتدريبهم للال مهارات ال رالة ةاللحام.

 

التكاصتتتتل الم تتتتتمر مع أبةاء الميتمع المحلا ةاميع األلرا  ذات العالصة  تال يت تتتتةال ةتحرص الشتتتتركة المدتتتترية للتيرير للال 

للشركة م البة اال تيااات الحقيقية لتحقيق تةمية اصتدادية ةااتمالية ملمكسةك ةذلت  ا  لار التزام الشركة بمكاصلة بذل اليهكد 

 معات المحيطة.التةمكية لكيلة األالك سعيًا لبةاء لالصات صكية مع أبةاء الميت

 برامج التدريب: شركة أسيا للهندسة 

  دى استتتامارات القلعة  ا ميال ادارة المشتترةلات ةال دمات الهةدستتية ة لكل الدتتيانة ةالمةشتتات  -صام  شتتركة أستتيت للهةدستتة 

صام  . ةصد ستتة ةاألستتمة بإلالق أكاديمية أستتيت ةالتا تقكم بتقديم برامج لتدريب المهةدستتين ةالفةيين  ا مياالت الهةد -الدتتةالية 

 هذا ةباالضا ة الال صيام شركة اسيت للهةدسة.2020م تفيد  تال نهاية دي مبر  000ك10بتك ير البرامج التدريبية ألكار من األكاديمية 

ك للحدكل للال دبلكما المييانييا التابعة للشركة من اليامعة 2014بتكصيع برةتكككل تعاةن مع اليامعة األمرييية بالقاهرة  الل لام 

 لالب للال دبلكما  ا مياالت الهةدسة ةاألسمة . 90  كالا . كما تم ادراج ة دكلاألمرييية بالقاهرة

 

 تنمية الطاقات البشرية وتطوير القدرات .3

أكبر برنامج للمةح الدراستتتية المدلكمة من القطاع ال اص  ا أتا للال رأس هذه المبادرات مؤستتت تتتة القلعة للمةح الدراستتتية ةها ةي

مةحة دراسية  200من  الل تقديم  كالا   ا  لداد الييل اليديد من القيادات المدرية الشابة  ا شتال المياالت  ةالذا ساهم مدر

 .للطالب المدتتريين المتفكصين من الراغبين  ا استتتيمال م تتيرتهم العلمية بألرق اليامعات العالميةلل ارج  مةذ نشتتأتها ة  تال االن 

تك يو لاصاتها  ةللال هذه ال لفية تركز شتتتتتركة القلعة للال تةمية المهارات ةالمكاهب المتميزة ةم تتتتتالدة اصتدتتتتتادات المةطقة للال
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بالشتتتتتيل األمال من  الل ستتتتتد  يكات المعر ة ةتبةا مبادرات لديدة تهد   لال تزةيد الشتتتتتباب بفرص اكت تتتتتاب الدراات العلمية 

الر يعةك ةكذلت تك ير برامج التدريب المهةا بالتعاةن مع المراكز ةالمة مات المحلية ةبرامج اترشتتتاد ةالتكايه المدلكمة من كبار 

 لتةفيذيين بالشركة.المك فين ةا

شركة المدرية للتيرير  شباب  –التابعة للقلعة  ا صطاع الطاصة  –كما صام  ال بإلالق برنامج شمشرةلاش الذا يقكم بدلم ةتميين ال

بمةطقة م تتطرد من  الل م تتاندة المشتترةلات الدتتغيرة القائمة ةاليديدة التا صامكا بتطكيرهاك باتضتتا ة  لال تقديم دةرات تدريبية 

مباشر ةغير مباشر  تال  م تفيد 56,155دلم ال المهارات الش دية للراغبين  ا االلتحاق ب كق العمل. ةصد ألمر البرنامج لن لل

مباشتتر ةغير مباشتتر م تتتفيد     5,405الذا صدم الدلم لقرابة شتيا لشك ة ذةا اال تيااات ال اصتتةاآلنك باتضتتا ة  لال برنامج دلم 

 م تفيد مباشر ةغير مباشر    تال اآلن. 1,440ت الشبابك ةالذا استفاد مةه ةبرنامج شريادةش لتةمية صدرا

 

 لقد الشراكات لتحقيق األهدا : الهد  ال ابع لشر من أهدا  التةمية الم تدامة – الشراكات لتحقيق التنمية المجتمعية .4

ةمزارات معةية  ال اميع  5مة مات دةلية ة 6من اامعاتك ةأكار  8امعية أهليهك ة 44تعمل القلعة ةاستاماراتها التابعة مع أكار من 

 مبادارات ةبرامج التةمية الم تدامة.

صام  ريق التةمية الميتمعية الذا يضتتتم أكفاء المت دتتتدتتتين ةالمؤهلين بالشتتتركة المدتتترية للتيرير بالعمل مع اميع األلرا  ذات 

ية اال يات التةم ية ةامع ية غير الحيكم لت المة مات المحل ما  ا ذ لة ب ية ةأبرمز الدتتتتتت قا  باب ةالمراكز الا مالية ةمراكز الشتتتتتت ات

الشتتتتتت دتتتتتتيات العامة ةالقادةك من أال تقييم ةتلبية ا تيااات أبةاء المةالق المحيطة بالشتتتتتتركة. ةمن اانب ح ر تحالو الفريق مع 

هكد كدهمك  يث ألمرت تلت اليالككاالت اتنمائية للال ال ا ة المحلية ةالدةلية بهد  االستفادة من اليفاءات المتا ة ةتع يم لمار اه

لن  لالق ستتتل تتتلة من المبادرات ذات التألير الملمكس  ا مياالت تشتتتمل التعليمك ةالتك يوك ةالتدريب المهةاك ةالدتتتحةك ة لادة 

 تدةير الم لفات ةاالستدامة ةتميين المرأة ةاستراتيييات القضاء للال الفقر.

لمشتركة ا ات المحلية ةالدةلية التا تتبةال نفس الرؤية ةتعمل للال تحقيق األهدا تؤمن شركة القلعة بأن لقد الشراكات مع المؤس ة

شراكات ت اهم تلت ال سيةعيس مردةده للال تعزيز صدرة الشركة للال   ادة المزيد من أبةاء الميتمعات المحلية ةتع يم القيمة لهم. كما

 .ن تحقيق المةفعة ةات ادة بشيل أشمل ا ضمان مكائمة مبادراتها المحلية مع تلت العالمية من أال ضما

ةصد ليف  القلعة للال تقديم مااالً يحتذى به  ا تبةا نمكذج االستتتتامار الم تتتئكل ةتعزيز الشتتتراكات بين القطالين العام ةال اص من 

ن تألير ماأال   داا تغيير  ييابا م تدامك  يث لمل  الشركة للال تأسيس م تلو الشراكات ةةضع تدابير للم اءلة من أال ض

 ممارساتها للال االرتقاء بحياة الميتمعات المحلية.

 

 تمكين المرأة ودعم الشباب .5

ل ألبةاء ةرش العمبإاراء أنشتتطة ا تيار الك ائو ةتيديد مراكز التك يو بالمةطقة ة لالق يقكم  ريق الشتتركة المدتترية للتيرير 

باتضا ة  لال ذلت صام الفريق بتطكير برنامج اديد يهد   لال تقديم المةح المةطقة من الشباب لالرتقاء بمهاراتهم الش دية ةالتقةية. 

 ةالقيادية. لم الدة الشباب للال بدء مشرةلاتهم الدغيرةك  لال اانب تدريب ال يدات للال المهارات اتدارية

 

 :"برنامج "تمكين 

 

ير المالا لل تتتتيدات رائدات األلمال. ةصد ألمرت لتك ير الدلم المالا ةغ” تميين“تقكم الشتتتتركة المدتتتترية للتيرير برلاية برنامج 

م تتتتفيدة من مشتتترةلات التميين االصتدتتتادا. ةمن اانب ح ر  189ة ك  تاه ل تتتكق العمل 1498تم تأهيل  المبادرة  تال اآلن لن 

للعمل للال دلم المشتتترةلات الشتتتبابية الدتتتغيرة اليديدة ةالقائمةك  يث ألمر ” مشتتترةلا“أللق  الشتتتركة برنامج تميين الشتتتباب 
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باتضا ة  لال تك ير  م تفيدك 1,144مشرةع  ديث الةشأةك ةتك ير  رص التدريب المهةا لحكالا   70البرنامج  تال اآلن لن دلم 

 رصتتة لمل  ا مشتترةلات أ رى. ةصد بلغ  امالا  300ة يفة  ا الشتتركة المدتترية للتيرير ة 3,200 رصتتة لمل مةها  3,500

” مشتتتتترةلا“ك بيةما بلغ لدد الم تتتتتتفيدين من برنامج 2020ستتتتتيدةً  تال نهاية لام  8,680” تميين“لدد الم تتتتتتفيدات من برنامج 

  الل نفس الفترة. 56,155

 

 "برنامج "ريادة: 

يمال تحفيز الشتتتباب للال العمل التطكلا ةالمشتتتاركة  ا األنشتتتطة ةالمبادرات الميتمعية أ د األهدا  الرئي تتتية للشتتتركة المدتتترية 

شباب هم أل م  رصةً لتع يم المردةد اتييابا للال الميتمعات المحيطةك  ضالً لن صدرتهم للال  للتيريرك انطالصًا من  يمانها بأن ال

متطكع  100ك ةالتا نيح   تال اآلن  ا تدريب ”ريادة“عد ايل. ة ا هذا اتلارك أللق  الشتتتركة مبادرة مكاصتتتلة اهكدهم ايالً ب

م تتتتتتتفيد يقكمكن  اليًا بتكايه ة دارة ميمكلات تطكلية بشتتتتتتيل م تتتتتتتقل. ةبلغ  امالا  30للال  دارة المبادرات االاتماليةك مةهم 

 .2020م تفيد  تال نهاية لام  1,440الم تفيدين من المبادرة 

 

ةمن  .صام  الشتتتركة المدتتترية للتيرير بالتعاةن مع مركز شتتتباب لين شتتتمس باالنتهاء من ألمال تيديد أ د مراكز الشتتتباب المحلية

نا ية أ رى تم تقديم دةرات تةمية الطاصات للقادة من الشتتتتباب من ستتتتيقكمكن بإلالق ةتة يم األنشتتتتطة الاقا ية ةاأل داا الرياضتتتتية 

 .مباريات كرة القدمبمراكز الشباب مال 

 

 

 
 الحفاظ على البيئة .6

  (13و 12 و 9و 7أهداف )إقامة االستثمارات الصديقة للبيئة والطاقة النظيفة 

صام  شتتركة القلعة باستتتحداا ستتياستتات بيئية شتتاملة لضتتمان ات اذ القرارات االستتتامارية ال تتليمة التا ترالا البعد البيئا ةالتأكد من 

ت التابعة. ةتعتمد الشتتتتركة للال أ دا التدتتتتميمات التا تمتامز باليفاءة ةكذلت تلتزم بتك يو أن مة اتشتتتترا  للال ألمال الشتتتتركا

اتنتاج الة يو  ا  لار م تتتاليها لتشتتتييع ممارستتتات الحفا  للال البيئة ةالتةمية الم تتتتدامة من  الل العمل االستتتتامارا بقطالات 

 يع مكاد البةاء الدديقة للبيئة.استراتييية تتضمن الطاصة ةتدةير الم لفات ةالةقل ةتدة

 الشركة المصرية للتكرير 

مليار دةالر   4.3صام  الشركة المدرية للتيرير بإصامة معمل تيرير متطكر  ا مةطقة القاهرة اليبرى بتيلفة استامارية تبلغ  كالا 

أمرييا. ةيهد  المشتتتترةع  لال ستتتتد العيز المحلا ةتغطية ا تيااات ال تتتتكق المدتتتترا من ةصكد ال تتتتكالر المطابق للمكاصتتتتفات 

( ةهك الكصكد األنقال من نكله  كل العالمك للًما بأن مد الت اتنتاج ستعتمد للال المامزةت الذا ي ت دم ككصكد Euro-Vاألةرةبية )

ةالية  اليًاك  يث تهد  لملية التيرير  لال تدتتتةيع المةتيات البترةلية ال فيفة مال ال تتتكالر مع  مزالة مادة  ا أغلب األنشتتتطة الدتتت

ألو لن ستتةكيًا من مادة اليبري   93اليبري  الضتتارة من المامزةت. كما ستتتؤدا لمليات الشتتركة المدتترية للتيرير  لال مةع انبعاا 

 %30ألو لن سةكيًا من انبعالات غامز لانا أك يد اليبري . ةيمال ذلت ان فاًضا بة بة  186 لال الهكاءك ةهك ما يعد ان فاًضا بكاصع 

 تقريبًا من  امالا انبعالات لانا أةك يد اليبري   ا مدر نتيية ال تراق مادة اليبري  التا تد ل  ا ميكنات ال كالر ةالمامزةت.

 جالس روك 

يقة للبيئة التا يد ل  ا تدتتةيعها ن تتبة من المكاد المعاد تدةيرها. ةت تتاهم تعيو شتتركة االس رةك للال  نتاج المكاد العامزلة الدتتد

من الطاصة الم تتتت دمة لتشتتتغيل أاهزة التبريد ةالتد ئةك  ضتتتالً لن ككنها  %40المكاد العامزلة التا تك رها الشتتتركة  ا ترشتتتيد نحك 

مليكن دةالرك ةيتكمزع  نتااها  70بتيلفة استتامارية أ ضتل الكستائل المتا ة ل فا انبعالات لانا أك تيد اليربكن. ةتأست ت  الشتركة 

ألو لن مترا من الدك  الزااااك ةها من أ ضل  لكل العزل  20ألو لن مترا من الدك  الد راك ة 30ال ةكا بكاصع 

س رةك الدتتديقة للبيئة  ا مشتترةلات البةاءك ن ًرا لم تتاهمتها  ا  فا انبعالات لانا أك تتيد اليربكن من المةشتتات. ةتكاصتتل اال

 .من  يرادات الشركة  %50التكسع  ا أنشطة التدديرك ةالتا مال  أكار من 

 طاقة عربية 
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 توصيل الغاز وإقامة محطات طاقة شمسية -

تعيو شتتتتركة لاصة لربيةك ةها الشتتتتركة الرائدة  ا تكليد ةتكمزيع الطاصة اليهربائية  ا مدتتتترك للال تةكيع أنشتتتتطتها االستتتتتامارية 

االستراتييية المتمالة  ا التكسع بألمالها  ا صطاع الطاصة المتيددةك ةصد ألمرت هذه اليهكد لن  لالق محطة للطاصة لتحقيق أهدا ها 

مليار اةيهك ةذلت  ا ميمع بةبان بأستتتتكانك أكبر ميمع  1.35مييا ةات بتيلفة استتتتتامارية بلغ  65الشتتتتم تتتتية تبلغ لاصتها اتنتااية 

ية  ا العالمك للًما بأن هذا المشتتترةع يمال أ د اتستتتهامات الرئي تتتية لتحقيق استتتتراتييية الحيكمة لتكليد اليهرباء من الطاصة الشتتتم تتت

. ةمن 2022من  امالا الطاصة اليهربائية من مدادر الطاصة المتيددة بحلكل لام  %20المدرية التا ت تهد  الكصكل  لال  نتاج 

د من  رص التكسع  ا مشرةلات الطاصة البديلة ةلاصة الرياح. ةصد اانب ح رك ةاصل  شركة لاصة لربية دراسة ةاستيشا  المزي

ا  ا تكصتتيل الغامز الطبيعا  لال ما يربك لن  مديةة م تلفة بيميع أنحاء مدتترك  لال اانب مةع  42مليكن لميل من  1.2نيح  أيضتتً

الشتتم تتية بةبانك ةالذا تبلغ صدرته ألو لن من غامز لانا أك تتيد اليربكن ستتةكيًاك من  الل مشتترةع الطاصة  78انبعاا ما يقرب من 

بزيارة اليةاح ال اص بشتتتتتتركة لاصة لربية  ا شالمعرض األةل  2021 ا يةاير ةصام أيضتتتتتتاً ستتتتتتيادته  مييا ةات. 65اتامالية 

 يث استتتتتتعرضتتتتت  الشتتتتتركة  لكل مبتيرة لدلم  طه الدةلة  ا تحكيل كلتيةكلكايا تحكيل ة  الل المركبات للعمل بالطاصة الة يفةش

الل ال تتتيارات للعمل بالغامز الطبيعاك ةذلت من  الل تحديث ةتطكير التيةكلكايات ال اصتتتة بم تتتالدة المركبات للعمل بالكصكد ة  

 .الم تلم

 توازن 

شركة تكمزان ها   دى الشركات التابعة للقلعة المت ددة  ا ميال تدةير الم لفات ةتك ير  لكل الطاصة المتيددةك ة الل لام 

( ةالكصكد البديل Biomassن تقدًما ملحكً ا للال صعيد تك ير الكصكد البديل المشتق من الم لفات الزرالية )ك أ رمزت تكامز2019

( ةذلت لتغذية المشرةلات الدةالية كايفة RDF( ةالكصكد البديل المشتق من الم لفات )SRFالمشتق من الم لفات الدلبة )

لن من مليكن  1.19ة ألو لن من الكصكد البديل المشتق من الم لفاتك  500االستهالك. ةصد ألمرت هذه اليهكد لن  نتاج ةتكريد 

. ةتقكم شركة  ييارة التابعة 2020 دي مبر نهايةمليكن لن من الكصكد المشتق من الم لفات الزرالية  1.39 األسمدة العضكيةك ة

  بالتباره أ د مدادر الطاصة المتيددة ةالتا ب ال لتكامزن بتدةير الم لفات ة نتاج الكصكد البديل الم ت لم من الم لفات الزرالية

 الزرالية يكميًا.ت لن من الم لفا 5تمية  شركة  ييارة من معالية ايضا  ذلت يتم  رصها ة هدار صيمتها االصتدادية.

  مزارع دينا 

  ترشيد االستهالك -

ا أ دمزارع ديةا  ت ت دم مزارع ديةا أ دا أن مة الرا المتطكر من أال  فا معدل است دام المياه ةترشيد االستهالك. تك يو 

م تية  لال التكستع  ا استت دام الطاصة الشت بهد  تع يم كفاءة استتغالل المكارد المائيةك باتضتا ة الكستائل التيةكلكاية  ا ميال الرا

 45,948ةاألستتمدة العضتتكية الميمكرة  يث تم  نتاج ر تطبيق مة كمة متياملة تلادة تدةير م لفات األبقا .يةالبدتتمة اليربكن لتقليل

ك صام 2020 ا يكليك  . متر ميعب تم است دامها كأسمدة للتربة   32,478ا  من بيةه 2019ميعب من ال ماد األ ضر  الل لام ر مت

مليكن اةية  2الال  1.5بالتحكل ةالعمل للال الغامز الطبيعا ةذلت لتك ير  كالا ما بين مدتتتةع الشتتتركة االستتتتامارية لمةتيات االلبان 

ن م تقكم الشتتركة  الياً بالتكستتع  ا استتت دام الطاصة الشتتم تتية لتكليد اليهرباء مما يؤدا  لال تقليل البدتتمة اليربكنية للشتتركة. ةستتةكيا

األةرةبا  ةالتا ستتيتم تمكيلها من صبل ديةا ميياةال  ا مزارع 6ة محطة للطاصة الشتتم تتية اليهرةضتتكئية بقدرانشتتاء ةتشتتغيل  الل 

 ة.تلادة اتلمار ةالتةمي

 بيان بالتبرعات

 2020نهايه لام  تال ة   2004مةذ نشأتها  ا لام  مليكن اةيه مدرا  690صام  شركة القلعة بتك ير مةح ةتبرلات مالية تتياةمز 

لات ةالمشتترة التعليمية ةبرامج التدريب المهةا ةكذلت مشتترةلات تةمية المكارد البشتتريةمن أال تمكيل مبادرات تطكير المة كمة 

 البيئية.
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 كما يجب ، وبصفة خاصة ان يشمل التقرير ما يأتى :

 ان ر التقرير المر ق  الحالة العامة للشركة ةنتيية االلمال ةم تقبلها. .1

 ال يكاداالرباح المقتر ة التال ستكمزع للال الم اهمين. 

 ال يكاد االصترا ات ال اصة بالتحكيل لال تيالات. .2

االنشتتتطة الرئي تتتية ال اصتتتة بالشتتتركة ةشتتتركاتها التابعة لها ةاى تغيير يحدا  ال مليية الشتتتركات التابعة  .3

 ان ر التقرير المر ق  الل ال ةة.

ان ر التقرير  الية.اذا كان  القيمة الد ترية م تلفة ا تال اً كبيراُ لن ال تتتكق الح –القيمة الحالية لالصتتتكل  .4

 المر ق

ر ان  ن تتبة  يم االلمال ةصتتا ال الربح اة ال  تتائر مكمزلة للال م تلو الةشتتالات الرئي تتية للشتتركة. .5

 التقرير المر ق

   يم التددير. .6

 أن ر التقرير المر ق  بيان بالتبرلات. .7

 اليكاد .بيان االسهم ةال ةدات التال تم اصدارها  الل ال ةة .8
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