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 شركة القلعة لالستشارات المالية 

 تقرير الحوكمة 

 عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

 

 شركة القلعة لالستشارات المالية ش.م.م اسم الشركة

 غرض الشركة

 .  انواعهاتقديم االستشارات في المجاالت المالية و التمويلية للشركات والمشروعات على إختالف  •

إعداد وتقديم دراسات الجدوي اإلقتصادية و الهندسية و التكنولوجية و التسويقية و اإلدارية و المالية و   •

 . ترتيبات عقود االقتراض و دراسات التمويل بصفة عامة

إعداد وتقديم الدراسات واالستشارات بشأن الترويج للمشروعات و تقديم الدعم الفني الالزم في هذا   •

 .يما عدة االستشارات القانونيةالشأن ف

الوكاله عن الشركات و المشروعات في عمليات التفاوض و التعاقد بمختلف انواعها و مراحلها و   •

 . بوجه خاص مفاوضات عقود االدارة و المشاركة و المعونة الفنية

 .  إدارة و تنفيذ و إعادة تأهيل و هيكلة المشروعات •

 الك حصص في شركات تابعة. ت ام •

 

عاما 25 المدة المحددة للشركة         2009/   12/   2        تاريخ القيد بالبورصة  

1981لسنة  159رقم  القانون الخاضع له الشركة جم للسهم  5 القيمة االسمية للسهم    

رأس مال مرخص به أخر جم   000,000,00010,  مال مصدر  رأس أخر  جم  9,100,000,000   

رأس مال مدفوع أخر  
 

جم  9,100,000,000  
التجاري رقم وتاريخ القيد بالسجل   

في  11121  

13 /  4  /  2004  

 اسم مسئول االتصال 

 

   عمرو محمد القاضيأ. 

 نورا غنامأ. 

الرئيسي عنوان المركز  جاردن سيتي - كورنيش النيل  1089   

التليفونات  أرقام  
 

2791444002 الفاكس  أرقام   
2791444802  

االلكتروني الموقع   
www.qalaaholdings.com 

االلكتروني البريد   
info@qalaaholdings.com 

  

http://www.qalaaholdings.com/
mailto:info@qalaaholdings.com
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 المحتويات :

تقرير مراقب الحسابات   -١  

 ٢- تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
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 هيكل الملكية

% من أسهم الشركة فأكثر 5حملة   النسبة % عدد األسهم في تاريخ القوائم المالية المستفيد النهائي  

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

ثماره  ه االس ان السعود كه العل
  المحدودە 

ثماره  ه االس ان السعود كه العل
  المحدودە 

150,816,871 9.12% 

ه كه اال مارات الدول
ثمار ذ م م   لالس

ه كه اال مارات الدول
ثمار ذ م م   لالس

100,900,000 5.54% 

   %694,319,671 38.15  اإلجما

 

 تشكيل مجلس اإلدارة 

 إسم العضومسلسل 
صفة العضو (تنفيذي/غير 

تنفيذي/ مستقل)
عدد األسهم 

المملوكة
 جهة التمثيل  تاريخ االلتحاق

د / احمد محمد حسنين هيكل1
 رئيس مجلس االدارة

 
ــ   2004ـــــــــــــ

 ممثال لشركة 
Citadel Capital 
Partners LTD 

هشام حسين الخازندار  /السيد2  
 

عضو مجلس اإلدارة المنتدب  
–   

تنفيذى 
ــ   2004ـــــــــــــ

 ممثال لشركة 
Citadel Capital 
Partners LTD 

3 
  كريم حسن صادق /السيد

اإلدارة مجلس عضو  
النقل لقطاع المنتدب  
– اللوجيستى  والدعم  
تنفيذى

ــ   2005ـــــــــــــ

 ممثال لشركة 
Citadel Capital 
Partners LTD 

معتز فاروق عياد  /السيد4
اإلدارة مجلس عضو  

–المالى  للقطاع المنتدب  
تنفيذى

ــ   2013ـــــــــــــ
 ممثال لشركة 

Citadel Capital 
Partners LTD 

5
منى مكرم عبيد /السيدة  

 
–اإلدارة  مجلس عضو  

 غير تنفيذى
ــ   2017ـــــــــــــ

 ممثال لشركة 
Citadel Capital 
Partners LTD 

6
 

مجدى كمال ابراهيم  /السيد
الدسوقى

 
اإلدارة مجلس عضو ــ    2010ـــــــــــــ

 
 عن نفسه 

7
 

فيليب بلير داندس /السيد
 

–اإلدارة  مجلس عضو  
مستقل

ــ   2014ـــــــــــــ
 

 عن نفسه 

8
 

ديناهيزر حمدى حسن   /السيدة
شريف 

 
–اإلدارة  مجلس عضو  
مستقل

ــ   2017ـــــــــــــ
 

 عن نفسه 
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 المسئولية الموكلة  للسيد / رئيس مجلس  اإلدارة 

 .جلساته إدارة و أعماله جدول وضع و اإلدارة مجلس إلنعقاد الدعوة  توجيه •

 .للشركة عادية والغير العادية العامة الجمعية دعوة •

 .والمساهمين المجلس ألعضاء المناسب الوقت في الدقيقة و الكافية المعلومات إتاحة من التأكد •

 مناـسبة آلية وجود من التأكد مع ـضرورة بالموـضوعات  ـشاملة  دراية على  بناء  و  ـسليم  أـساس على  القرارات  إتخاذ من  التأكد •

 .المناسب الوقت في القرارات  تلك تنفيذ فعالية لضمان

 .بواجبات وظيفته العضو التزام مدى يبين الذي الذاتي التقييم بإجراء المجلس أعضاء كل قيام من التأكد •

ــلحة  أفضــل  يحقق  بما  وجه  أكمل  على  مهامه  بإنجاز  المجلس  إلتزام  من  التأكد • ــركة  مص  تعارض  تجنب  ضــرورة  مع  للش

 .المصالح

 .المجلس لجان أداء فعالية كذلك  و بالشركة المطبق الحوكمة نظام فعالية من التأكد •

 .تعديالته و  التنفيذية الئحته و 1981 لسنة 159 لقانون وفقا اإلدارة مجلس رئيس/  للسيد الموكلة األخري  المسئوليات كافة •

 

  المسئولية الموكلة  للسيد / العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

 لجميع األداء متابعة و الشـــركة  أقســـام  و  إدارات جميع في العمل ســـير  على  اإلشـــراف  و  بالشـــركة  التنفيذي  العمل رئاســـة •

 .الشركة عن العمالء رضاء زيادة على العمل األنشطة وكذلك

 .السنوية الشركة خطة و  إستراتيجية  تنفيذ •

 .اإلدارة مجلس من والمعتمدة للشركة الداخلية والنظم واللوائح السياسات كافة تنفيذ على العمل •

 اللجنة التنفيذية. مع بالتشاور اإلدارة لمجلس الدورية االجتماعات في تطرح التي الموضوعات اقتراح •

 حوكمة تقرير وكذلك وتقييم أداءها، الشــــركة أعمال نتائج عن المالية وغير  المالية الدورية التقارير  إعداد  على اإلشــــراف  •

 .التقارير هذه إعداد قبل مراقبي الحسابات استفسارات على الردود كافة ومراجعة الشركات،

  التي  الســلطة  تتابع  والتحفيز وآليات اإلثابة نظم واقتراح الشــركة  داخل األخالقية القيم  ثقافة  وتنمية بناء في الفعالة  المشــاركة •

 .الشركة قيمة  وتعظيم العاملين والء لضمان المجلس  يعتمدها

 .اإلدارة وقرارات مجلس بها المعمول العمل للوائح وفقا   بالشركة العاملين كافة  ومسئوليات اختصاصات تحديد •

 أمين سر مجلس اإلدارة

 :التالية المهام بأداء يقوم و ، اإلدارة مجلس سر أمانة للشركة القانوني المستشار/  السيد  يتولى

داد • ــير  اإلـع ات  وإدارة  والتحضــ ــتـي ات  لوجســ اـع ان،  المجلس  اجتـم ة  واللـج اوـن داد في  المجلس  رئيس  ومـع دول  إـع ال  ـج   أعـم

  االجتماع  قبل األعضـاء  إلى وإرسـالها الموضـوعات بهذه  الخاصـة  والتفاصـيل  والبيانات المعلومات  وتحضـير  االجتماعات،

 .كافي  بوقت

 .لوجستياتها وإدارة للمساهمين العامة الجمعية الجتماعات والتحضير اإلعداد في المجلس  رئيس  معاونة •

 .متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وإبالغ اإلدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها •

ــول المجلس على    • أـكد من حصــ ه، مع الـت ــوـعات المعروضــــة علـي ا يتعلق بقرارات المجلس والموضــ حفظ وتوثيق ـكل ـم

 .المناسبالمعلومات الهامة في الوقت 

  .التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل االتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس اإلدارة  •

 حدو  نتيجة قانونية أو إشـــرافية مســـئوليات من يســـتحد  قد ما بأهم دراية على المجلس أعضـــاء يكون أن  على العمل •

  اإلدارات  دور مع  تعارض  ودون  مسئولياته  حدود في  وذلك  له،  الخاضعة  القانوني  اإلطار  في  أو  الشركة  أنشطة  في تطورات

 .الموضوعات بهذه  المعنية
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 .األعضاء لباقي وتقديمهم الجدد لألعضاء الشركة عن الالزمة المعلومات  تقديم •

 

 لجان مجلس اإلدارة 

 تشكيل اللجان 

 لجنة المراجعة  •

 المنصب في اللجنة  االسم 
 تاريخ االلتحاق 

داندس فيليب بليير  /السيد  2014 رئيس اللجنة 

مجدى كمال ابراهيم الدسوقى /السيد اللجنة  عضو   2010 

شريف حسن حمدى ديناهيزر /السيدة اللجنة  عضو   2018 

 المكافآت  و لترشيحاتا لجنة •

 المنصب في اللجنة  االسم 
 تاريخ االلتحاق 

فيليب بليير داندس  /السيد  2014 رئيس اللجنة 

ابراهيم الدسوقىمجدى كمال  /السيد اللجنة  عضو   2010 

شريف حسن حمدى ديناهيزر /السيدة اللجنة  عضو   2018 

  

 سير إجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه

 جدول متابعة حضور أعضاء المجلس الجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة 

 اإلدارة مجلس  حضوراوالً: 

، الثالث ٢٠٢١يونيو  ٢٤، الثاني بتاريخ ٢٠٢١ابريل   ٣٠األول بتاريخ اجتماعات لمجلس إدارة الشركة:  ٤تم عقد   ٢٠٢١خالل عام 

 .٢٠٢١ديسمبر ٢الرابع بتاريخ و ، ٢٠٢١سبتمبر ٩بتاريخ 

اإلدارة  مجلس عضو إسم  الحضور  مرات عدد   

هيكل حسنين محمد احمد/  د  4 

الخازندار  حسين هشام /السيد  4 

كريم حسن صادق السيد/   4 

معتز فاروق عياد  السيد/  4 

منى مكرم عبيد السيدة/  4 
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مجدى كمال ابراهيم الدسوقى  السيد/  2 

فيليب بلير داندس السيد/   4 

ديناهيزر حمدى حسن شريف السيدة/   4 

 

 لجنة المراجعة  حضورثانياً: 

الحضور  مرات عدد االسم  

فيليب بليير داندس  /السيد  5 

مجدى كمال ابراهيم الدسوقى /السيد  3 

شريف حسن حمدى ديناهيزر /السيدة  5 

( 3) عدد من اللجنة تتكون. المصرية بالبورصة المالية األوراق شطب  و قيد قواعد من( 37) للمادة طبقا  المراجعة لجنة تشكيل تم

  عضو من أكثر  اللجنة تضم و الشركة عمل مجال في والخبرة بالكفاءة لهم المشهود التنفيذيين غير  الشركة إدارة مجلس من أعضاء

 : التالية المهام المراجعة لجنة وتتولى و مستقل،

 الرقابة على الحسابات والمراجعة والتقارير المالية واألمور المتعلقة بالرقابة المالية الداخلية في الشركة. •

 .بخصوصها وتوصياتها برأيها واإلدالء اإلدارة مجلس على عرضها قبل المالية القوائم دراسة •

الرقابة على نزاهة اإلدارة العليا بالـشركة وـسياـساتها والتزامها القانوني وممارـسات تقديم التقارير ونظم الرقابة الداخلية فيما  •

 يتعلق بالمالية والحسابات.

 تقرير ووضـع الرقابة الداخلية وإدارة األزمات بالشـركةفاعلية المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية ونظم   دراسـةو مراجعة  •

 .بشأنه  وتوصياتها رأيها عن  مكتوب

 التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم واستبقائهم. •

 الرقابة على استقاللية ومؤهالت وأداء المراجعين الخارجيين والداخليين للشركة. •

 الحتيال واإلبالغ عنه )صافرة اإلنذار(.إنشاء والمحافظة على إجراءات معالجة ا •

 مراجعة أي موضوعات تتعلق بتضارب المصالح أو السلوك األخالقي أو االلتزام بالقانون. •

توفير قناة موحدة للتواصـل بين المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين واإلدارة العليا والمجلس فيما يتعلق بالحسـابات   •

 الية والرقابة.والمراجعة والتقارير الم

 القيام بأي واجبات مالئمة أومسئوليات قد يسنده إليها مجلس اإلدارة. •

 .القيام بأي مهام أخرى تحددها قواعد اإلدراج بالبورصة •

ً : لجنة الترشيحات و  المكافآت   ثالثا

  و مجدى كمال ابراهيم الدسوقى /السيدوعضوية كل من  داندس فيليب/السيد برئاسة والمكافآت للترشيحات لجنة بالشركة يوجد

: باآلتي اللجنة تختص و ، شريف حسن حمدى ديناهيزر /السيدة  

 التنفيذية للقيادات الوظيفي التوصـيف ووضـع  والمسـتقلين،  التنفيذيين وغير  التنفيذيين من المجلس أعضـاء  مسـئوليات تحديد •

 .بالشركة العليا

 العضـو كان  إذا مصـالح تعارض أي وجود  عدم من والتأكد  المسـتقلين  المجلس أعضـاء  اسـتقاللية من  مسـتمرة  بصـفة التحقق •

 .أخرى شركة إدارة مجلس عضوية  يشغل
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  واالـستعانة  بالـشركة،  التنفيذيين وكبار  اللجان  وأعـضاء اإلدارة مجلس  أعـضاء  واـستحقاقات  لمكافآت  واـضحة  ـسياـسات اقتراح •

 .سنوي ا السياسات تلك  ومراجعة االستحقاقات، تلك تحديد في  باألداء  ترتبط  بمعايير

  في  بالشـركة  التنفيذيين وكبار  اللجان وأعضـاء  اإلدارة مجلس أعضـاء  واسـتحقاقات  مكافآت  اسـترداد  سـياسـة  ومتابعة وضـع •

 .الشركة  مقدرات من اختالسات أو  انتهاكات  بأي قيامهم حال

 ً  أخرى  لجان: رابعا

لم تنعقد    وتتكون من أعضــاء المجلس التنفيذيين وكبار القيادات التنفيذية بالشــركة ، و  بالشــركة لجنة تنفيذيةيوجد    أ. اللجنة التنفيذية:

الهامة و األعمال   مناقشــةمســئولة عن   هيو  2022اللجنة خالل العام و ســوف يبدأ االنعقاد الدوري الجتماعات اللجنة فى خالل عام  

  .للشركةالمؤثرة في 

 : اللجنةتشكيل   •

 المنصب االسم 

دارة المجلس ا لمؤسس ورئيس ا د / احمد محمد حسنين هيكل   

 الشريك المؤسس والعضو المنتدب  هشام حسين الخازندار 

لعضو المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستي ا كريم حسن صادق    

 رئيس القطاع المالي  معتز فاروق عياد 

العمليات لرئيس المشارك لقطاع ا أمير نجيب    

 الرئيس المشارك لقطاع العمليات  طارق صالح  

 عضو منتدب  ه  الال محمد عبد

 عضو منتدب  طارق الجمال 

 عضو منتدب  مصطفى سويلم 

 عضو منتدب  ماريان غالي

 رئيس قطاع االستدامة والتسويق  غادة حمودة  

 عضو منتدب  الفص  الءع

الداخلية رئيس إدارة المراجعة  عماد تلاير   

 رئيس قطاع العالقات الحكومية  وائل رضوان  

 رئيس قطاع الموارد البشرية  إيهاب خالد  

 رئيس القطاع القانوني  طارق حسن 

 المستشار العام  ياسمين الغرباوي  

 رئيس عالقات المستثمرين وإدارة المخاطر  عمرو القاضي 

 رئيس إدارة نظم المعلومات  رامي برسوم 

لم تنعقد اللجنة   وتتكون من كبار القيادات التنفيذية بالشــركة ، ولجنة التمويل واالســتثماريوجد بالشــركة  :التمويل واالستتتثمارلجنة ب. 

ــئوـلة عن    هيو,    2022اللجناة فى خالل عاام   خالل العاام و سااااوأ يبادأ االنعقااد الادوري الجتمااعاات اتـخاذ و او دراســــة القرارات  مســ

 .يز من عوائد الشركة و ملكية المساهمين االستثمارية الهامة للتعز
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 : اللجنةتشكيل   •

 المنصب االسم 

دارة المجلس ا لمؤسس ورئيس ا د / احمد محمد حسنين هيكل   
 الشريك المؤسس والعضو المنتدب  هشام حسين الخازندار 

كريم حسن صادق   لعضو المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستي ا   

القطاع المالي رئيس  معتز فاروق عياد   

 الرئيس المشارك لقطاع العمليات  طارق صالح  

أمير نجيب   لرئيس المشارك لقطاع العمليات ا   

ه  الال محمد عبد  عضو منتدب  

 رئيس عالقات المستثمرين وإدارة المخاطر  عمرو القاضي 

 

 البيئة الرقابية 

 نظام الرقابة الداخلية

 بواسطة تعد التي واللوائح واألدلة واإلجراءات السياساتمن   مجموعة و الذي يعتمد على  الداخلية لرقابةل نظاميوجد بالشركة 

 لتحقيق االهداف اآلتية: اإلدارة مجلس من وتعتمد  بالشركة المعنية اإلدارات

 .بالشركة العاملين كافة وسلطات مسئوليات بين التام الفصل •

 .الشركة عن والدقيقة الصحيحة المعلومات لغيرها أو للشركة سواء توفر بحيث المعلومات، وجودة دقة ضمان •

 .الشركة بسجالت األصول  تلك وتسجيل وتوثيق لها، تتعرض أن يمكن التي األخطار من المادية الشركة أصول حماية •

 .الجودة وبنفس التكاليف بأقل أهدافها وتحقيق للشركة اإلنتاجية الكفاءة زيادة •

 .ينبغي كما تنفيذها تم قد التعليمات جميع أن من التأكد بهدف التعليمات، تنفيذ دقة ضمان •

  .الحوكمة وقواعد تعليمات لمختلف الدقيق التنفيذ طريق عن وذلك الشركات، حوكمة قواعد تطبيق ضمان •

 إدارة المراجعة الداخلية

 و  للشــركة. التنفيذي  الرئيس  إداري ا  ويتبع المراجعة،  لجنة  إلى الفنية  تبعيته و بالشــركة، متفرغ مســئول الداخلية  المراجعة  إدارة  يتولى

ــرـكة  تمنح ــالحـيات ـكاـفة  اـلداخلـية المراجـعة  إدارة  ـمدير الشــ  بتـحدـيد  المراجـعة لجـنة  تقومو  . وـجه أكـمل على بعمـله للقـيام الالزـمة  الصــ

ــالحـيات  ومـهام  أـهداف ــرـكة  إدارة  لمجلس  ذـلك  ويرفع اـلداخلـية،  المراجـعة إدارة  وصــ   المراجـعة  إدارة  ـمدير  يقوم  كـما  العتـماده،  الشــ

 .أعماله نتائج به يوضح المراجعة لجنة إلى سنوي  ربع تقرير بتقديم الداخلية

المراجعةدور إدارة  المراجعة الداخليةادارة  نطاق عمل   

هل هي إدارة 

دائمة بالشركة أم 

شركة مراجعة  

 خارجية خاصة 

اسم مسئول  

ادارة 

المراجعة  

 الداخلية  

 دورية التقارير 
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 إلى الداخلية المراجعة إدارة تهدف

 عمليات أداء تحسين و قيمة  إضافة

 تحقيق على  ليساعدها الشركة

 اسلوب تبني خالل من أهدافها

  تقييم إلى يهدف منظم  و منهجي

  و الداخلية الرقابة نظم و وسائل

  في المخاطر إدارة إجراءات

  سالمة من التأكد و الشركة،

  على بها الحوكمة قواعد تطبيق

 كافة يخص  فيما سليم نحو

  و التنفيذية األنشطه و اإلدارات

 .القانونية و المالية

 الرقابة نظام  كفاءة مدى تقييم •

 التقارير ورفع بالشركة الداخلية

 التي  بالمالحظات المراجعة للجنة

 .إليها التوصل تم

 

  إدارات جميع التزام مدى تقييم •

  وفق ا أعمالها بتنفيذ الشركة

 والسياسات العمل إلجراءات

 مع تعارض بدون الموضوعة

  المعنية اإلدارات اختصاصات

 .األخرى

 والسياسات اإلجراءات كفاءة تقييم •

 مع تناسبها ومدى الموضوعة

 .والسوق العمل تطورات

  المالحظات تصويب متابعة •

 الداخلية  المراجعة بتقارير الواردة

 من الواردة واألخرى والخارجية

 .الرقابية الجهات

 مهام يتولى

  الداخلية المراجعة

  إدارة بالشركة

بالشركة  دائمة  

 عماد /السيد

 عبدالرحمن

 تريل

  تقارير إعداد يتم

  ربع مراجعة

  للعرض سنوية

  لجنة على

الداخلية  المراجعة  

 إدارة المخاطر

القابـضة و   الـشركة نـشاط طبيعة مع يتفق الذي النحو على  ذلك  و  عام بـشكل اإلدارة مجلس  على بالـشركة المخاطر  إدارة مـسئولية  تقع

 قد التي المخاطر لتحديد إســتراتيجية ضــعالذي يو  مخاطر  مســئول بالشــركة يوجد و  .معها  تتعامل  التي  واألســوقالشــركات التابعة 

 المجلس و ادارة االستثمار.بالتعاون مع  معها   التعامل وكيفية الشركة تواجه

 

 :خالل العام المخاطر إدارة مسئوليات فيما يليو

 .ومبكر مناسب وقت وفي بدقة التحليل هذا وإجراء الشركة لها تتعرض قد التي المخاطر تحليل •

 تأثيرها على اعتماد ا الشـركة تواجه قد التي المختلفة المخاطر حجم من قبوله للشـركة يمكن الذي المخاطر مسـتوى تحديد •

 .تحققها إمكانية ومدى

 .بالشركة المحيط الخطر ومراقبة ومتابعة لقياس محددة ومؤشرات للمخاطر سياسة وضع •

تمرار مدى قياس • ات وفاعلية مالئمة اـس ياـس  مطلوبة تعديالت أي وإجراء المخاطر، ومراقبة ومتابعة بقياس يختص فيما الـس

 .وخارجي ا داخلي ا بالشركة المحيطة والبيئة السوق لتطورات طبق ا بشأنها

 العليا لإلدارة تتيح بحيث المخاطر ومراقبة متابعة بعملية يتعلق فيما وفعالة مناسـبة واتصـال معلومات نظم توافر من التأكد •

 وتوضــح الموضــوعة، المخاطر بحدود الشــركة التزام مدى تعكس المخاطر إدارة من دورية تقارير تلقي المخاطر ولجنة

 .لمعالجتها المقترحة والخطة وأسبابها الحدود هذه عن التجاوزات

 .بشأنها المناسبة القرارات اتخاذ من المعنيين تمكن بحيث ومعبرة، دقيقة تقارير تقديم •

 إدارة االلتزام

ــركة ولكن تنفذ لجنة المراجعة مقام تلك اإلدارا االلتزامالوقت الحالي إدارة  ال يوجد في وتتولى الحرص على تطبيق مهام تلك  ةبالشــ

 2022مستقلة لاللتزام خالل عام  اإلدارة عند اللزوم والشركة بصدد إنشاء إدارة

 والنظم بالقوانين االلتزام  عدم مخاطر حول التقارير  وتعد  وتراقب والمشــورة  النصــح  ميوتقد  يميوتق بتحديدادارة االلتزام   تقوموســوف 

 .االلتزام عدم عن ناتجة لعقوبات تعرضها أو الشركة بسمعة لإلضرار تجنب ا المختلفة، الجهات عن الصادرة الرقابية  والتعليمات
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 :االلتزام إدارة مسئوليات فيما يليو

ــركة  العاملين كافة  التزام من والتأكد  الدائمة  المتابعة • ــوابط  الملزمة  بالقوانين بالشـ ــادرة الرقابية والتعليمات  والضـ   عن  الصـ

 .الحوكمة وسياسات نظم ذلك في  بما المختلفة الجهات

ــياســـات باللوائح العاملين كافة  التزام مدى  ومتابعة من التأكد •  والســـلوك األخالق  ميثاق ذلك  في  بما  الداخلية والمواثيق  والسـ

 .المهني

ات وجود  عدم من التأكد • ركة أخالقية  غير أو مـشروعة غير  ممارـس كل  فيها  والتحقيق بالـش  وعرضـها وـسري موضـوعي  بـش

 .المبلغين حماية ضمان مع  بشأنها، تم ما ومتابعة المراجعة لجنة على

 إدارة الحوكمة 

 متمثلة في: و الحوكمة مبادئ إرساء و توطيد على المساعدة إلى تهدف حوكمة اسس بالشركة يوجد

  تحقيق  في يســاهم  بما بالشــركة األداء  وتحســين  تطوير  على تســاعد التي  األســاســية والعناصــر  المبادئ توافر مدى مراقبة •

 .اإلدارة مجلس قِبل من المحددة اإلستراتيجية األهداف

 .الشركة وأنشطة أعمال كافة في الحوكمة وثقافة والشفافية اإلفصاح  مبدأ  تطبيق مراقبة •

 تحديد مع  بالشــركة  الخاص المهني الســلوك  قواعد  ميثاق خالل من بالشــركة العمل ومبادئ العام اإلطار  وتطوير  تحســين •

 .ككل  والمجتمع العاملين  تجاه االجتماعية  مسئوليتها

 .بالشركة العاملين كافة على المصالح  تعارض  تجنب سياسة  تطبيق مراقبة •

 .المساهمين جميع مع التعامل في والعدالة والوضوح الشفافية  مفهوم  تطبيق على العمل •

 .المصالح وأصحاب اإلدارة مجلس بين فيما العالقات وضوح على العمل •

 وكذلك العاملين،  كافة بين  العالقة  تنظم التي  المختلفة  الداخلية  الســياســات  وصــياغة للشــركة  الداخلية الحوكمة  أدلة وضــع •

 .الشركات بحوكمة الشركة التزام مدى عن التقرير إعداد في المساهمة

 

 مراقب الحسابات

والمراجعة، بما في   ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبةللشركة ين مراقب حسابات يع يتم ت

 . تتعامل معهمحجم وطبيعة نشاط الشركة ومن  والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع ذلك الكفاءة

حسابات للشركة، ويكون قرار  تقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس اإلدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب

  عن و الشركة عن تامة إستقاللية له الحسابات مراقب يكون و .للشركة تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية

 مجلس أعضاء من بأي قرابة صلة تربطه أو الشركة، إدارة بمجلس عدوا أو بالشركة مساهما ليس  أنه حيث اإلدارة، مجلس أعضاء

  باإلضافة بالشركة، إستشاري أو إداري أو فني عامل بأي دائمة بصفة يقوم وال الثانية، بالدرجة حتى  للشركة العليا اإلدارة أو اإلدارة

 .اإلدارة مجلس تدخل ضد محصنا عمله نطاق و أراء، من  بيده فيما محايدا الحسابات مراقب فإن ذلك إلى

  إلى الحوكمةقواعد ب التزامها مدي  عن  الشـركة  تعده  الذي التقرير  علي  تقريره من نسـخة  الحسـابات مراقب يسـلم أنب  و تلتزم الشـركة

ا التقرير هذا ويقدم بها، المعمول واإلفصاح الحوكمة لقواعد طبق ا اإلدارية الجهة  .للمساهمين العامة الجمعية إلى أيض 

 اإلفصاح والشفافية 

 المعلومات الجوهرية واإلفصاح المالي وغير المالي 

 تقوم  و.  اإلدارة  مجلس تقرير  و والـسنوية  الدورية المالية  القوائم في  تتمثل والتي للـشركة  المالية  المعلومات  عن  باإلفـصاح  الـشركة  تقوم

ا باإلفصــاح  والمســتثمرين المســاهمين تهم التي الطارئة األحدا  و  الجوهرية األحدا  كافة  الماليةو غير  الشــركة  معلومات  عن  أيضــ 
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  تعديالته،  و التنفيذية  الئحته و 1992 لسنة 95  رقم المال  راس  ـسوق  بقانون  لذلك المتابعة لإلجراءات وفقا ذلك و .والمرتقبين  الحاليين

 :كالتالي وذلك المصرية، بالبورصة المالية األوراق شطب و قيد قواعد و

وطبيعة نـشاطها وخطط الـشركة وإـستراتيجيتها المـستقبلية، وتـشكيل   المعلومات الداخلية التي تتـضمن أهداف الـشركة ورتيتها •

 .اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين مجلس

 .بهاللعاملين  نظم رفع الكفاءات والتدريب واإلثابة والرعاية •

  .والتابعة للشركة هياكل الملكية بالشركات الشقيقة •

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وعقود المعاوضة. •

 .وسبل مواجهتها، وتغيير سياسة االستثمارالشركة  أهم المخاطر التي قد تواجه •

 المالكة القابـضة الـشركة ألـسهم ت التابعةالـشركا ـشراء حالة وفى .الخزينة أـسهم عن الرقابية وللجهات لمـساهميها اإلفـصاح •

التصـويت  في تشـترك وال المسـاهمين نصـاب في يعتد بها وال الخزينة أسـهم قواعد كافة المشـتراه األسـهم علي تطبق لها،

 .العامة الجمعية قرارات على

ــة بقرارات الجمعية العامة العادية وغيرالعادية فور  • ــة تداول  موافاة الهيئة والبورص انتهائها وبحد أقصــى قبل بدء أول جلس

ــبوع على األكثر من تاريخ إنعـقاد الجمعـية الـعامة  ــة خالل أســ ــركة بموافاة البورصــ تالـية النتـهاء االجتـماع، كـما تلتزم الشــ

 و تلتزم الشـركة بموافاة البورصـة بمحاضـر اجتماعات الجمعية .بالمحاضـر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس اإلدارة

 العامة المصدق عليها من قبل الجهة اإلدارية المختصة وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحدا  جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى   •

و تلتزم الشركة المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من   .ماعقبل بدء أول جلسة تداول تالية النتهاء االجت

ــة وذـلك فور انتـهاء  ــرـكة ـبأهم نـتائج أعـمالـها مـقارـنة ـبالفترة المـقابـلة وفـقا للنموذج المـعد ـلذـلك من البورصــ مجلس إدارة الشــ

ورية( تمهيدا  إلحالتها لمراقب الحسـابات ليصـدر  مجلس اإلدارة من الموافقة على القوائم المالية السـنوية أو الربع سـنوية )الد

 بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك االفصاح عقب انتهاء االجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية النتهاء االجتماع. 

 .أي إصدار جديد مقترح للسندات وأي ضمانات أو رهونات تتعلق بها •

 .إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارهاأي قرار يترتب علية استدعاء أو  •

مالية دورية   % من حقوق المســاهمين من واقع اخر قوائم 5أي تغيير مقترح في هيكل التمويل أو هيكل رأس المال يتجاوز   •

 .أو األوضاع المالية للشركة وكذا أي قيود تفرض على حجم االقتراض المتاح للشركة

 .ادات أخر سنة مالية% من إير 5أي تعاقدات بقيمة تزيد عن  •

 .أي اتفاق مقترح يترتب عليه دخول مستثمرين استراتيجيين لشراء حصة من أسهم الشركة •

لها تتجاوز   إقامة دعاوى قضائية او تحكيم ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو بأحدي مساهماتها او بغيرها من االصول المملوكة •

 .ئم مالية معتمده للشركةللشركة وفقا ألخر قوا الملكيه% من حقوق  2قيمتها  

 .القرارات صدور أية قرارات من الجهات االدارية بالدولة تؤثر على أنشطة الشركة وأي تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه •

 .أي تعامالت تجارية مع أطراف ذات العالقة •

 بالـشركة ويرتبط ـشأن يتعلقاقامة دعاوى قـضائية ـضد أحد اعـضاء مجلس ادارة الـشركة او أحد المديرين الرئيـسيين بها في  •

  بمخالفات منسوبه ألي منهم.

 المخالفات واألحكام الصادرة على الشركة خالل العام وذلك من خالل الجدول التالي: 

 مسلسل األحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خالل العام إيضاحات 

المساهمين ضد الشركة تم تقرير غرامه على الشركة جراء شكوى احد  

والئحته التنفيذية والقرارات المنظمة  95بمخالفتها  ألحكام القانون رقم 

وعلى الرغم من تمسك الشركة التام ببرائتها من كافة األدعاءات 

واألتهامات وكل ما نسب إليها بهذا الخصوص فإن الشركة تقبلت قرار  

لطعن على قرار الهيئة  الهيئة الموقرة ولم تتخذ اى اجراء قانونى بشأن ا

 الموقرة أمام القضاء . 
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 إيضاحات 
 األحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خالل العام

 مسلسل

نظرا  لتنوع نـشاط الـشركة االـستثماري في قطاعات متنوعة منتـشرة إقليميا   

ــرة وغير و  ــورة مباشـ ــقيقة بصـ ــركات التابعة و الشـ إفريقيا ، تعددت الشـ

مباشــرة بما يوجب إعداد قوائم مالية لها والتي بدورها يتم اســتخدمها في 

ه الـشركات تم إعداد القوائم المالية المجمعة لـشركة القلعة. ونظرا  لكثرة هذ

ة عن الفترا القوام المـالـي ه ـب اة الهيـئ أخر في مواـف   ٢٠٢١مـارس٣١  ت  الـت

وبناء  على   ٢٠٢١ديسااامبر  ٣١ و ٢٠٢١ســـبتمبر ٣٠و ٢٠٢١يونيو  ٣٠و

ك الفترات   ة عن تـل الـي القوام الـم ة ـب اة الهيـئ ة في مواـف ــرـك أخر الشــ ذي  ـت واـل

ــرـكة ل ــوق راس الـمال    ٦٥تطبيق الـماده يعرض الشــ مكرر من ـقانون ســ

ـكل يوم من أـيام  بغراـمة ـقدرـها ألـفا جنـيه علىوالتي تنص على إـنه يـعاـقب  

ع جواز التصــالح  م التأخير في تســليم القوائم المالية وفقا  لقواعد االفصــاح

 .مع الهيئة، وتقوم الشركة دوما بالتصالح عن فترات التأخير

2 

الحالي الدين    :الموقف  علي  مكتب  قام 

وشاحي و شركاه برفع دعوي بطالن حكم 

شركة   ضد  لصدوره  في     QHالتحكيم 

علي   بمديونية  متعلق  الخالف  أن  حين 

CCP   .فقط ال غير 

 

بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري   1417/2020دعوي تحكيم رقم 

شركة   من  شركة   Ansan Wikfs Investment Ltdالدولي  ضد 

Citadel Capital Partners Ltd.     شركة القلعة لالستشارات   و شركة

 S.A.E المالية

 2021يونيو 17

  .Citadel Capital Partners Ltdحكمت هيئة التحكيم علي شركتي  

المالية  و لالستشارات  القلعة  المحتكم    شركة  و  األولي  ضدها  )المحتكم 

 ضدها الثانية( مجتمعان بدفع للمحتكمة: 

% )خمســة 5دوالر أمريكي باإلضــافة الي فائدة تبلغ  740962( مبلغ 1) 

ــداد ـهذا المبلغ   2017إبرـيل    19ـبالـماـئة( و ذـلك ـبدءا من   و حتي تـمام ســ

 دوالر أمريكي. 22364( مبلغ  2للمحتكمة و )

3 

الحالي الدين    :الموقف  علي  مكتب  قام 

وشاحي و شركاه برفع دعوي بطالن حكم 

إخطار  التحكيم و   لعدم  التنفيذ  في  إشكال 

المحتكم ضدها   المحتكم ضدها األولي و 

الثانية بخطوات و إجراءات هذه القضية. 

الجلسة لسماع دعوي بطالن حكم التحكيم 

 .2022يونيو    8و اإلشكال في التنفيذ يوم  

بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم  1493/2021دعوي تحكيم رقم 

ضد  سكو انفستمنت ليمتد ش. م. م جالالتجاري الدولي من شركة 

 . شركة القلعة لالستشارات المالية و   جالس وركس للتجارة شركتي 

 2021أغسطس  3 الحكم بتاريخ

و   ش. م. م(جالس وركس للتجارة )حكمت هيئة التحكيم علي شركتي 

)المحتكم ضدها األولي و المحتكم   شركة القلعة لالستشارات المالية

دوالر  650000( مبلغ 1ضدها الثانية( مجتمعان بدفع للمحتكمة: )

 1% )خمسة بالمائة( و ذلك بدءا من 5أمريكي باإلضافة الي فائدة تبلغ 

 49700( مبلغ 2و حتي تمام سداد هذا المبلغ للمحتكمة و ) 2021يناير 

 دوالر أمريكي.  
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 المستثمرين عالقات 

 حوكمة مبادئ لتطبيق الرئيســـية األنشـــطة أبرز من تعد  المســـتثمرين  عالقات أن حيث  مســـتثمرين، عالقات  إدارة  بالشـــركة يوجد

 قنوات وفتح والمرتقبين، الحاليين المسـتثمرين مع العالقة وتوطيد تنشـيط إلى تهدف مسـتقلة إسـتراتيجية وظيفة أنها حيث الشـركات،

 :يلي ما على اإليجابي األثر له يكون مما الالزمين والشفافية اإلفصاح وتوفير واالستثمار، المال بسوق العالقة بذوي االتصال

 

 .المستقبلي لألداء وتوقعاتهم للشركة الحالي ألداء المستثمرين رتية •

 .البورصة في الشركة أسهم لتداول المناسبة السيولة تحقيق •

 .الطويل المدى على التمويل تكلفة خفض •

 .للشركة الداعمة المجموعات لزيادة الترويج وكذلك المصالح، وأصحاب الشركة مع المتعاملين ثقة زيادة •

 مع التواصـل قنوات وفتح االسـتثمار، بسـوق الشـركة اتصـال إسـتراتيجية وضـع في كاشـترإلب المسـتثمرين عالقات مسـئولو يقوم  

تثمرين تثمرين وتخوفات الـسوق نظر وجهات ونقل المـس تمرة بصـفة اإلدارة لمجلس المـس تثمرين عالقاتتعتبرو.  مـس يلة المـس من   وـس

 من الشـركة توفره لما طبق ا العادلة قيمتها على األداء ذلك وانعكاس الشـركة، أسـهم أداء أسـباب فهم من اإلدارة مجلس تمكنوسـائل  

 رتيتهم وضـوح ومدى المـستثمرين مع والتواصـل اإلفصـاح بقواعد الـشركة التزام ومدى ومـستقبلها، وإمكانياتها أدائها عن معلومات

 .لها االستثمار سوق وتقييم

 عالقات  مسئولو يقوم   له، الدورية تقاريرها وتقدمللشركة     المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس المستثمرين عالقات إدارة تتبع و

 وذلكللشــركة القابضــة و الشــركات التابعة   اإلدارة مجلس اجتماعات و للشــركة العامة الجمعية اجتماعات حضــورب المســتثمرين

 .اإلستراتيجية وتوجهاتها للشركة الداخلية األمور على للتعرف

 

 :خالل العام المستثمرين عالقات إدارة مسئوليات فيما يليو

 عالقات مســئول يقوم بحيث الشــركة، ومتطلبات الســوق فهم خالل من المســتثمرين عالقات لبرنامج إســتراتيجية وضــع •

 مع بالتعاون األنـشطة تلك لتنفيذ المطلوبة اإلـستراتيجية ووـضع المطلوبة األنـشطة يخص فيما األولويات بتحديد المـستثمرين

 .اإلدارة مجلس

 .اإلدارة مجلس من واعتمادها الشركة في المتبعة اإلفصاح سياسة وضع في االشتراك •

 المـستقبلية النمو وبفرص الـشركة بأعمال الـسوق توعية خالل من جدد مـستثمرين وجذب الحاليين المـستثمرين علي الحفاظ •

 .ربحيتها علي تؤثر التي العوامل على والتعرف لها،

 أســعار في تقلبات إلى تؤدي التي والمفاجآت الشــائعات من للحد المعلومات وتوفير والمســتثمرين المحللين مع التواصــل •

 .التداول وأحجام

 .بها المعمول اإلفصاح لقواعد طبق ا الشركة عن الصادرة المعلومات تنظيم •

 .الجغرافي موقعه أو المستثمر نوعية حيث من سواء المستثمرين بيانات قاعدة ومتابعة إنشاء •

 .العليا اإلدارة أو اإلدارة مجلس في الجدد باألعضاء السوق تعريف •

 لمواقع المســتثمرين زيارات وتســهيل مســبق ا، لذلك المعدة للخطة طبق ا الشــركة عن والفعاليات الترويجية الحمالت تنظيم •

 .المختلفة الشركة

 التقرير إعداد في واالشــتراك للشــركة، االلكتروني الموقع مثل المختلفة االتصــال أدوات عبر المســتثمرين مع التواصــل •

 .والمرتقبين الحاليين المستثمرين به يهتم الذي السنوي

 وتحديثها للـشركة االلكتروني الموقع على المـستثمرين عالقات ـصفحات وإعداد الـشركة من المطلوب اإلفـصاح تقرير إعداد •

 .مستمرة بصفة

 أدوات اإلفصاح 

 التقرير السنوي 
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ا راصــدبإ  الشــركة  تقوم  إلى باإلضــافة  المالية والقوائم اإلدارة مجلس  لتقرير ملخص يضــم)باللغة العربية و اإلنجليزية(    ســنوي ا  تقرير 

و يعد التقرير السـنوي  .اآلخرين المصـالح وأصـحاب  والمرتقبين  الحاليين  والمسـتثمرين  المسـاهمين تهم التي األخرى المعلومات كافة

 خالل تحقيقه إلى الشـركة تهدف وما الماضـية السـنة  خالل تمت التي األحدا  عن بها المهتمين لكافة الشـركة إدارة من تقرير بمثابة

من عام   األول  النصــفخالل   2021لعام  الســنوي و جارى إصــدار التقرير 2020لعام  تم إصــدار التقرير الســنوي. والقادمة الســنة

 :يلي ما على السنوي التقرير ويحتوي .2022

 .المنتدب العضو أو/و اإلدارة مجلس رئيس كلمة •

 .والهدف لرتيةا •

 .الشركة إستراتيجية •

 .بها مرت التي المحطات وأهم الشركة تاريخ •

 .الملكية هيكل •

 .اإلدارة مجلس وتشكيل العليا اإلدارة •

 .الشركة به تعمل الذي السوق تحليل •

 .والمستقبلية الحالية الشركة مشروعات •

 .للشركة المالي المركز تحليل •

 .الحوكمة عن تقرير •

 .للشركة والبيئية االجتماعية المسئولية عن تقرير •

 .للشركة المالي لألداء التنفيذية اإلدارة مناقشة عن تقرير •

 .السابقة الفترات بنفس المقارنة المالية والقوائم الحسابات مراقب تقرير •

 

 تقرير مجلس اإلدارة 

ا  راصدبإ  الشركة تقوم   قواعد  من 40  رقم والمادة التنفيذية، الئحته و  1981 لسنة  159  رقم الشركات  بقانون  ورد لما طبقا  سنوي ا تقرير 

اهمين العامة الجمعية  على للعرض ذلك و  المصـرية، بالبورصـة المالية األوراق  ـشطب و قيد   ذلك  يتضـمن و الرقابية، الجهات و للمـس

 :يلي  ما التقرير

 .الجوهرية والموضوعات المالية النتائج مناقشة •

 . السنة أثناء  للشركة الرئيسية اإلنجازات •

 .الرئيسية الشركة وأسواق عمل لبيئة تحليل •

 .الشركة إستراتيجية •

 . اإلداري الشركة هيكل في الرئيسية التغيرات •

 . انعقاده مرات وعدد اإلدارة مجلس تشكيل •

 .انعقادها مرات  وعدد المجلس لجان تشكيل •

 . الفترة نفس خالل العامل دخل ومتوسط السنة خالل بالشركة العاملين عدد متوسط •

 .وغيرها  األسهم تملك عروض مثل بالشركة العاملين وتحفيز إثابة سياسات •

 .التالي للعام المعروضة المعاوضة عقود وكذلك السابق العام في المبرمة المعاوضة عقود بشأن تم ما •

 .قضائية أو رقابية جهات قبل من مديريها أو إدارتها مجلس أعضاء أو الشركة ضد إجراءات من اتخذ ما •

 . والبيئية االجتماعية  والمسئولية الشركات بحوكمة  الشركة التزام عن تقرير •

 تقرير اإلفصاح 

 :يلي ما على ويضم بها، الشركة إدارة  بمعاونة المستثمرين عالقات إدارة قبل من يعد سنوي ربع إفصاح تقرير بإصدار الشركة  تقوم



 
 
 
 
 
 
 

 
www.qalaaholdings.com 

15 

 

 .بالشركة االتصال بيانات •

 .به االتصال وبيانات المستثمرين عالقات مسئول •

 .الشركة أسهم من فأكثر% 5 نسبة يمتلكون الذين المساهمين هيكل •

ا اإلجمالي المساهمين هيكل •  . التداول حرة األسهم به موضح 

 .الشركة لدى الخزينة أسهم تفاصيل •

 .للمجلس تشكيل وأخر الشركة إدارة مجلس في التغيرات •

 .اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان تشكيل •

 تقرير االستدامة 

تدامة،  عن متوازن  تقرير  بإصـدار(  متغيرة) زمنية  فترة كل  الـشركة  تقوم تمل االـس  االقتصـادية المجاالت في  الـشركة إنجازات  على  يـش

تراتيجيتها بين  العالقة ويوضـح  الـشركة  ومبادئ قيم  ويـشرح. واالجتماعية  والبيئية   ويحقق .  فيه  تعمل  الذي  المجتمع تجاه  والتزاماتها  إـس

  بالتشــريعات  وااللتزام  األداء في  المســتمر  والتحســين  الشــركة  ســمعة  دعم في  تتمثل المنافع من مجموعة  االســتدامة  عن اإلفصــاح

 وجذب  بها العاملين  تحفيز  سـبل عن  فضـال  الشـركة، مخاطر  إدارة  كيفية وكذلك  واالجتماعية، البيئية  المجاالت  في الرقابية  والتعليمات

   .األموال رتوس

 الموقع االلكتروني 

ــركة لدى يوجد ــبكة  على  موقع  الشـ ــاح  خالله من  يتم  واإلنجليزية العربية باللغتين  الدولية  المعلومات شـ   المالية  المعلومات  عن اإلفصـ

 .مستمر  بشكل المنشورة  بالمعلومات تحديثه  يتمو للمستخدم، سهل بأسلوب المالية وغير

www.qalaaholdings.com 

 

 المواثيق و السياسات 

 ميثاق األخالق والسلوك المهني 

 الوظيفي  السلوك  قواعد وتنظيم ضبط  على تعمل  التي القيم  من مجموعة يشمل المهني  والسلوك  األخالقلدى الشركة ميثاق داخلي عن  

 ســـائر في  ومراعاتها إتباعها بالشـــركة العاملين كل  على  يتعين  التي الســـلوك  معايير  على  ويحتوي.  الشـــركة  داخل  المهنة وأخالقيات

 حقوق يضــمن  بما  بها، العاملين  ونزاهة الشــركة  ومصــداقية ســمعة  على  إيجاب ا  يؤثر بما أعمالهم فيه يؤدون موقع كل وفي  المعامالت

 .  معها المتعاملين وكافة  مساهميها

 

 

 Succession Planningسياسة تتابع السلطة 

ــركة لدى تتوافر ــة  الش ــياس ــلطة تتابع س  تأمين إطار في  والترقي  والتعيين االختيار عمليات وتقييم إجراءات خلق إلى تهدف والتي الس

 ووضع الحاليين، بالموظفين والنهوض المهني التطوير تشجيع الوقت نفس وفي المناسبة، المواقع في للـشركة المؤهلة العناـصر  أفـضل

ــلطة  تتابع خطة ــتوى  على  السـ ــير المدى  على أو  الطارئة الظروف  في  التنفيذية  اإلدارة  مسـ  التخطيط  علي  التركيز مع والطويل القصـ

http://www.qalaaholdings.com/
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 الرئيـسية الوظائف لـشغل بالمرـشحين قائمة  وإعداد بالـشركة البـشرية  الموارد إجراءات  دليل خالل من الرئيـسية للعناـصر  الـسلطة  لتتابع

 .الستدامتها وضمان للشركة مضافة قيمة  يحقق بما وفعال دوري  بشكل

  Whistleblowingسياسة اإلبالغ عن المخالفات 

ــركة لدي تتوافر ــة  الش ــياس ــجيع إلى تهدف والتي المخالفات،  عن  اإلبالغ  س ــركة العاملين  تش   أي  عن  باإلبالغ  معها  المتعاملين أو بالش

ات لوك  لقواعد مخالفة  ممارـس اءلة مبدأي يخص  فيما  فعالة إجراءات  وتطبيق قانونية، غير أعمال أية أو  األخالقي الـس بة  المـس  والمحاـس

ة  توفر كما. المختلفة  الـشركة  أنـشطة كافة في  والنزاهة األمانة  معايير  تعزيز ثم ومن ياـس   لضـمان  باإلبالغ قام  الذي  الـشخص حماية  الـس

  في  أخذ ا المبلغ للشــخص  التامة الســرية  ضــمان مع  عنها  واإلبالغ المخالفات  عن  بالكشــف للمبادرة  وغيرهم بالشــركة العاملين  تشــجيع

 .موضوعية  معلومات أو مستندات على  بناء  تتم اإلبالغ عملية أن االعتبار

 واألطراف ذات العالقة واألطراف المرتبطة  سياسة تعامل الداخليين

 التحكم إلى تهدف التي و المرتبطة، األطراف  و العالقة ذات األطراف و الداخلين تعامالت تحكم إجراءات و سياسة بالشركة يوجد

 الجهات  لقواعد طبقا   المعاوضة عقود  وإبرام العالقة ذوي األطراف مع العالقات وتنظيم الشركة أسهم على الداخليين تداول بعمليات

 من  عقد أي في طرفا   يكونوا أال بهم المرتبطة والمجموعات الرئيسين والمساهمين والمؤسسين الداخليين إلتزام مدى تبين و الرقابية،

 ذلك فى بما  مقدما وبياناته تفاصيله بكافة الجمعية على  التصرف هذا يعرض أن على العامة الجمعية موافقة بعد إل المعاوضة عقود

  تفهم تضمن و .العامة الجمعية في التصويت المعاوضة بعقد المعني للطرف يحق أن دون وذلك التصرف إجراء قبل والكمية السعر

 :اآلتي السياسة هذه تضمن و تنظيمه، قواعد و الداخلي التداول لتعريف المعنية األطراف كافة

  نشر بعد عمل ويوم قبل عمل  أيام خمسة خالل الشركة تصدرها  مالية أوراق  أية على الداخليين من أيا بتعامل السماح عدم •

 .المال رأس سوق لقانون التنفيذية الالئحة من 309  المادة من" ب" بالبند الوارد للتعريف وفقا   جوهرية معلومات أي

 بعد إل السابقة بالفقرة المبينة بخالف أخرى فترات في بهم المرتبطة والمجموعات الرئيسين المساهمين من أي تعامل عدم •

 . البورصة لدي لذلك المعد النموذج وفق األقل على عمل بيوم التنفيذ قبل  بذلك البورصة إخطار

 

 سياسة المسئولية االجتماعية والبيئية 

ركة  تؤمن اهمين، المادي العائد   تعظيم  على  بقدرتها فقط  مرهون ا ليس  نجاحها  بأن القلعة ـش ا  ولكن  للمـس  تحقيق أيضـ 

ــتثماري مردود  أكبر ــمل أن  على  العالقة،  ذات  األطراف  لجميع  اســ  على  وملموس  إيجابي  مردود   تحقيق  ذلك  يشــ

  األســاســية  البنية شــبكات   تطوير مع الجديدة  العمل فرص  آالف خلق  عبر  باســتثماراتها  المحيطة  والبيئة المجتمعات 

 .المجتمع شرائح لجميع المتكافئة التعليم فرص  وتوفير وأفريقيا مصر في

 

ا الشركة  ولعبت    للشبكة القلعة  انضمام في  انعكس  ما  وهو  أعمالها  بجميع  االستدامة  معايير  ودمج  تبني  في رائدا دور 

  الراغبة الـشركات   دعم إلى تهدف  مـستقلة  منظمة  وهي  ،(UNGC) المتحدة لألمم  العالمي  االتفاق لمبادرة  المـصرية

ــمل  متعددة  مجاالت  في  دولي ا  عليها المتفق  والمعايير أعمالها  بين المواءمة في ــان  حقوق  تشـ   والبيئة  والعمالة  اإلنسـ

 أجل  من  تتبناها التي  االسـتدامة وممارسـات   معايير  بمراجعة  2015  عام خالل الشـركة  قامت  كما. الفسـاد   ومكافحة

ا وذلك  ، (SDGs) المـستدامة  للتنمية المتحدة  األمم أهداف مع  ومواءمتها  تحديثها   به  تحظى الذي الفريد   للتنوع  نظر 
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.  الوطني  لالقتصــاد   المحورية  األهمية  ذات   االســتراتيجية القطاعات   على الشــركة تركز  حيث   القلعة،  اســتثمارات 

ان  ويعكس ة  إيـم ــرـك ة  الشــ أهمـي ة  ـب دالت   وتعظيم  النمو  تحقيق  بين  الموائـم ة  مـع د   الربحـي اعي  والبـع   والبيئي  االجتـم

ــتثماراتها ــتدامة  التنمية وأهداف  الس ــركة ركزت   وقد .  المس ــتدامة  أهداف  من 6  تلبية على القلعة  ش   لخطة وفق ا  االس

 .2030 لعام المستدامة للتنمية المتحدة األمم

 

 

 القاضى محمد عمرو 

 عالقات المستثمرين   ئيسر

 واداره المخاطر 
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