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وطبیعة نـشاطھا وخطط الـشركة وإـستراتیجیتھا المـستقبلیة، وتـشكیل   المعلومات الداخلیة التي تتـضمن أھداف الـشركة ورؤیتھا •
 .اإلدارة ولجانھ وكبار التنفیذیین مجلس

 .بھاللعاملین  والتدریب واإلثابة والرعایةنظم رفع الكفاءات  •
  .والتابعة للشركة ھیاكل الملكیة بالشركات الشقیقة •
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وعقود المعاوضة. •
 .وسبل مواجھتھا، وتغییر سیاسة االستثمارالشركة  أھم المخاطر التي قد تواجھ •
 المالكة القابـضة الـشركة ألـسھم الـشركات التابعة ـشراء حالة وفى .الخزینة أـسھم عن الرقابیة وللجھات لمـساھمیھا اإلفـصاح •

التصـویت  في تشـترك وال المسـاھمین نصـاب في یعتد بھا وال الخزینة أسـھم قواعد كافة المشـتراه األسـھم علي تطبق لھا،
 .العامة الجمعیة قرارات على

ــة بقرارات الجمعیة  • ــة تداول  موافاة الھیئة والبورص ــى قبل بدء أول جلس العامة العادیة وغیرالعادیة فور انتھائھا وبحد أقص
ــبوع على األكثر من تاریخ إنعـقاد الجمعـیة الـعامة  ــة خالل أســ ــركة بموافاة البورصــ تالـیة النتـھاء االجتـماع، كـما تلتزم الشــ

البورصـة بمحاضـر اجتماعات الجمعیة و تلتزم الشـركة بموافاة   .بالمحاضـر على أن تكون معتمدة من رئیس مجلس اإلدارة
 العامة المصدق علیھا من قبل الجھة اإلداریة المختصة وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أیام عمل من تاریخ تسلمھا.

موافاة الھیئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوھریة الصادرة عن مجلس إدارتھا فور انتھائھا وبحد أقصى   •
و تلتزم الشركة المقیدة بالبورصة بموافاة الھیئة والبورصة ببیان معتمد من   .جلسة تداول تالیة النتھاء االجتماع قبل بدء أول

ــة وذـلك فور انتـھاء  ــرـكة ـبأھم نـتائج أعـمالـھا مـقارـنة ـبالفترة المـقابـلة وفـقا للنموذج المـعد ـلذـلك من البورصــ مجلس إدارة الشــ
المالیة السـنویة أو الربع سـنویة (الدوریة) تمھیداً إلحالتھا لمراقب الحسـابات لیصـدر  مجلس اإلدارة من الموافقة على القوائم 

 بشأنھا تقریره. على أن یتم ذلك االفصاح عقب انتھاء االجتماع وبحد أقصى قبل بدایة جلسة التداول التالیة النتھاء االجتماع. 
 .أي إصدار جدید مقترح للسندات وأي ضمانات أو رھونات تتعلق بھا •
 .أي قرار یترتب علیة استدعاء أو إلغاء أوراق مالیة مسجلة سبق إصدارھا •
مالیة دوریة   % من حقوق المســاھمین من واقع اخر قوائم 5أي تغییر مقترح في ھیكل التمویل أو ھیكل رأس المال یتجاوز   •

 .أو األوضاع المالیة للشركة وكذا أي قیود تفرض على حجم االقتراض المتاح للشركة
 .% من إیرادات أخر سنة مالیة 5تعاقدات بقیمة تزید عن أي  •
 .أي اتفاق مقترح یترتب علیھ دخول مستثمرین استراتیجیین لشراء حصة من أسھم الشركة •
لھا تتجاوز   إقامة دعاوى قضائیة او تحكیم ضد الشركة تتعلق بنشاطھا أو بأحدي مساھماتھا او بغیرھا من االصول المملوكة •

 .للشركة وفقا ألخر قوائم مالیة معتمده للشركة الملكیھ% من حقوق  2قیمتھا  
 .القرارات صدور أیة قرارات من الجھات االداریة بالدولة تؤثر على أنشطة الشركة وأي تعدیل أو سحب أو إلغاء لھذه •
 .أي تعامالت تجاریة مع أطراف ذات العالقة •
 بالـشركة ویرتبط ـضاء مجلس ادارة الـشركة او أحد المدیرین الرئیـسیین بھا في ـشأن یتعلقاقامة دعاوى قـضائیة ـضد أحد اع •

  بمخالفات منسوبھ ألي منھم.

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

العاماألحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خالل  إیضاحات  مسلسل 
تم تقریر غرامھ على الشركة جراء شكوى احد المساھمین ضد الشركة  

والئحتھ التنفیذیة والقرارات المنظمة  95بمخالفتھا  ألحكام القانون رقم 
وعلى الرغم من تمسك الشركة التام ببرائتھا من كافة األدعاءات 

الشركة تقبلت قرار  واألتھامات وكل ما نسب إلیھا بھذا الخصوص فإن 
الھیئة الموقرة ولم تتخذ اى اجراء قانونى بشأن الطعن على قرار الھیئة  

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

نظراً لتنوع نـشاط الـشركة االـستثماري في قطاعات متنوعة منتـشرة إقلیمیاً  
ــرة وغیر و  ــورة مباشـ ــقیقة بصـ ــركات التابعة و الشـ إفریقیاً، تعددت الشـ

مباشــرة بما یوجب إعداد قوائم مالیة لھا والتي بدورھا یتم اســتخدمھا في 
ه الـشركات تم إعداد القوائم المالیة المجمعة لـشركة القلعة. ونظراً لكثرة ھذ

ة عن الفترا القوام المـالـی ھ ـب اة الھیـئ أخر في مواـف   ۲۰۲۱مـارس۳۱  ت  الـت
وبناًء على   ۲۰۲۱دیســـمبر  ۳۱ و ۲۰۲۱ســـبتمبر ۳۰و ۲۰۲۱یونیو  ۳۰و

ك الفترات   ة عن تـل الـی القوام الـم ة ـب اة الھیـئ ة في مواـف ــرـك أخر الشــ ذي  ـت واـل
ــرـكة ل ــوق راس الـمال    ٦٥تطبیق الـماده یعرض الشــ مكرر من ـقانون ســ

ـكل یوم من أـیام  بغراـمة ـقدرـھا ألـفا جنـیھ علىوالتي تنص على إـنھ یـعاـقب  
ع جواز التصــالح  م التأخیر في تســلیم القوائم المالیة وفقاً لقواعد االفصــاح

 .مع الھیئة، وتقوم الشركة دوما بالتصالح عن فترات التأخیر
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الحالي الدین    :الموقف  علي  مكتب  قام 
وشاحي و شركاه برفع دعوي بطالن حكم 

شركة   ضد  لصدوره  في     QHالتحكیم 
علي   بمدیونیة  متعلق  الخالف  أن  حین 

CCP   .فقط ال غیر 
 

بمركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري   1417/2020دعوي تحكیم رقم 
شركة   من  شركة   Ansan Wikfs Investment Ltdالدولي  ضد 

Citadel Capital Partners Ltd.     شركة القلعة لالستشارات   و شركة
 S.A.E المالیة

 2021یونیو 17
  .Citadel Capital Partners Ltdحكمت ھیئة التحكیم علي شركتي  

المالیة  و لالستشارات  القلعة  المحتكم    شركة  و  األولي  ضدھا  (المحتكم 
 ضدھا الثانیة) مجتمعان بدفع للمحتكمة: 

% (خمســة 5دوالر أمریكي باإلضــافة الي فائدة تبلغ  740962) مبلغ 1( 
ــداد ـھذا المبلغ   2017إبرـیل    19ـبالـماـئة) و ذـلك ـبدءا من   و حتي تـمام ســ

 دوالر أمریكي. 22364) مبلغ  2للمحتكمة و (
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الحالي الدین    :الموقف  علي  مكتب  قام 
وشاحي و شركاه برفع دعوي بطالن حكم 

إخطار  التحكیم و   لعدم  التنفیذ  في  إشكال 
المحتكم ضدھا   المحتكم ضدھا األولي و 
الثانیة بخطوات و إجراءات ھذه القضیة. 
الجلسة لسماع دعوي بطالن حكم التحكیم 

 .2022یونیو    8و اإلشكال في التنفیذ یوم  

بمركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم  1493/2021دعوي تحكیم رقم 
ضد  سكو انفستمنت لیمتد ش. م. م جالالتجاري الدولي من شركة 

 . شركة القلعة لالستشارات المالیة و   جالس وركس للتجارة شركتي 
 

 2021أغسطس  3 الحكم بتاریخ
و   ش. م. م)جالس وركس للتجارة (حكمت ھیئة التحكیم علي شركتي 

(المحتكم ضدھا األولي و المحتكم   شركة القلعة لالستشارات المالیة
دوالر  650000) مبلغ 1ضدھا الثانیة) مجتمعان بدفع للمحتكمة: (

 1% (خمسة بالمائة) و ذلك بدءا من 5أمریكي باإلضافة الي فائدة تبلغ 
 49700) مبلغ 2و حتي تمام سداد ھذا المبلغ للمحتكمة و ( 2021ینایر 

 دوالر أمریكي.  
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