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 تقرير مجلس االدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية 
 ( من قواعد القيد 40معد وفقا الحكام المادة )

 
قدمته الشركة  وذلك إستكماال لما 2020نتائج أعمالها الجيدة خالل عام . م. م. لإلستثمارات المالية ش القابضة واصلت شركة ثروة كابيتال

وفيما يلي بيان بأهم  اإلستهالكي والتي تميزت بأداء جيد على صعيد جميع المؤشرات المالية للشركة ومن أداء متميز في قطاع التمويل  

 . 2020نتائج األعمال لسنة 

 : البيانات االساسية 

 . م. م. لإلستثمارات المالية ش القابضة شركة ثروة كابيتال الشــركـة اسم 

 غرض الشــركـة

شهر    28من النظام األساسي للشركة والمنشور بصحيفة الشركات نشرة رقم    (3)وفقاً للمادة  

 : غرض الشركة كما يلي فان 2018مارس سنة 
عاة راقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها مع ماك في تأسيس الشركات التي تصدر اورااالشتر  -

م لممارسة هذه السارية وبشرط استصدار الترخيص الالز  أحكام القوانين واللوائح والقرارت

 . األنشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات األموال التي   -

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج،    ول أعماالً شبيهةاتز

طبقاً ألحكام القانون   أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك  كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات

 . والئحته التنفيذية

 المدة المحددة للشركة 
 سنة تبدأ من  (25)

 2043/  3/   17الى  2018/  3/  18
 2018 /  9 / 15 تاريخ القيد بالبورصة

 القانون الخاضع له الشركة
والئحته  1992 سنة ل  95رقم قانون 

 التنفيذية 
 قرش  0,16 القيمة االسمية للسهم

 م ج 191.515.840 س مال مصدرأاخر ر جم   1.000.000.000 مال مرخص بهاخر رأس 

 جم  191.515.840 اخر رأس مال مدفوع 
رقم وتاريخ القيد  

 بالسجل التجارى 
 78317 رقم

 2018/   3/   18 في

 

 : عالقات المستثمرين 

 ل االتصال ؤواسم مس
 مسؤول عالقات المستثمرين  –أيمن الصاوي  •

 عالقات المستثمرين مسؤول  -سارة حسني  •

 القاهرة –التحرير   – شارع شامبليون  7 عنوان المركز الرئيسى 

 0225757775 ارقام الفاكس  0225757775 ارقام التليفونات 

 www.sarwa.capital الموقع االلكترونى 

 ir@sarwa.capital البريد االلكترونى 

 

 

 

 

http://www.sarwa.capital/
mailto:ir@sarwa.capital
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 مراقب الحسابات  

 اسم مراقب الحسابات 
 ر برسومماه زيزع / ستاذاأل

 KPMG  م حسن محاسبون قانونيون ومستشارونزالشريك بمؤسسة حا
 30/03/2020 تاريخ التعيين 

  تاريخ قيده بالهيئة 228 رقم القيد بالهيئة 

 

 : هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس االدارة  

 % النسبة  عدد االسهم في تاريخ القوائم المالية  من اسهم الشركة فأكثر %5حملة 

 %60.53 724.601.986 كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج 

 % 29.2 350.088.786 أوراسكوم لإلستثمار القابضة 

 %89.73 1.074.690.772 االجمالي

 

 % النسبة  عدد االسهم في تاريخ القوائم المالية  جهة التمثيل  ملكية اعضاء مجلس االدارة في اسهم الشركة 

 %60.53 724.601.986 كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج حازم عمرو محمود موسى 

 %60.53 724.601.986 كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج سعيد علي علي زعتر

 %60.53 724.601.986 كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج عمرو محمد محمد لمعي 

 %60.53 724.601.986 كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج أشرف محمود عباس زكي 

 %60.53 724.601.986 كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج محمد عبدالحليم عرفه عرفه 

 %60.53 724.601.986 كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج باحبيشأنور سالم عبيد 

 %60.53 724.601.986 كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج محمد أيمن محمد صادق 

 % 29.2 350.088.786 أوراسكوم لإلستثمار القابضة  عمرو عصمت السيد أباظة 

 % 29.2 350.088.786 أوراسكوم لإلستثمار القابضة   حسن مصطفي حسن عبده 
 %89.73 1.074.690.772 اجمالي ملكية اعضاء مجلس االدارة 

 

 % النسبة  عدد االسهم وفقا الخر بيان افصاحي سابق اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء

 اليوجد  ال يوجد  اجمالي اسهم الخزينة
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 :  مجلس االدارة 

 : اخر تشكيل لمجلس االدارة 

 جهة التمثيل  الوظيفة االسم
 الصفة 

غير  –تنفيذي ) 

 ( مستقل  –تنفيذي 

 تنفيذي  كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج   رئيس مجلس اإلدارة موسى  عمرو محمود حازم

 غير تنفيذي فاينانشال هولدينج كونسوليديتيد  اإلدارة  نائب رئيس مجلس لمعى  محمد محمد عمرو

 تنفيذي  كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج  والرئيس التنفيذي منتدب العضو ال سعيد علي علي زعتر

 غير تنفيذي كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج  دارة اإلعضو مجلس  زكي محمود عباس أشرف 

 غير تنفيذي كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج  دارة إلعضو مجلس ا عرفة عبدالحليم عرفة محمد 

 غير تنفيذي كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج  دارة إلعضو مجلس ا صادق أيمن محمد محمد 

 غير تنفيذي كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج  دارة إلعضو مجلس ا باحبيش  سالم أنور

 غير تنفيذى لإلستثمار القابضة أوراسكوم  دارة إلعضو مجلس ا عمرو عصمت السيد أباظة  
 غير تنفيذى أوراسكوم لإلستثمار القابضة  دارة إلعضو مجلس ا عبده مصطفى حسن حسن 

 مستقل ال يمثل جهة    دارةإلعضو مجلس ا كريم محى الدين حسين محمد

 مستقل ال يمثل جهة    دارةإلعضو مجلس ا كريم محمد مدحت جالل أحمد زين

 

 : اجتماعات مجلس االدارة  

 2020  مرات خالل عامخمس إنعقاد اجتماع مجلس اإلدارة عدد تم 

     والمخاطر لجنة المراجعة

 : والمخاطراخر تشكيل للجنة المراجعة 

 جهة التمثيل االسم 

 كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج  محمد عبد الحليم عرفة 
 فاينانشال هولدينج كونسوليداتيد  محمد أيمن صادق 

 مستقل  كريم محي الدين حسين محمد 
 مستقل  كريم محمد مدحت زين

 

 : لها  الموكلة والمهام اختصاصات اللجنة بيان

 : تشكيل اللجنة ▪
أعضاء وان يكونوا من بين األعضاء الغير التنفيذين لمجلس اإلدارة من ضمنهم على األقل عضو   3تتشكل اللجنة بحد ادني من  

 . واحد مستقل وعلى ان تتضمن أيضا على األقل من عضو لدية الخبرة بالشؤون المالية والمحاسبية
 : صالحيات ومهام اللجنة ▪

 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه •
 . وتوصياتها بخصوصهادراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس االدارة واالدالء برأيها  •

 دراسة السياسة المحاسبية المستخدمة واالدالء برأيها وتوصياتها بخصوصها •
التوصية لمجلس االدارة بتعيين مراقب حسابات او أكثر ويكون قرار تعيينهم وتحديد اتعابهم من اختصاص الجمعية العامة   •

 العادية للشركة 
 دالء بمالحظاتها عليهااالطالع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات واال •
الحسابات   • الوارد من مراقب  الواردة في خطاب االدارة  المالية واالخرى  القوائم  الحسابات على  دراسة مالحظات وتوصيات مراقب 

 ومتابعة ما تم بشأنها 
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 . ليهاالتأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة ا •

التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك   •

 . العمليات بما يتناسب مع اتعابه السنوية

 . ميع إدارات وانشطة الشركةمناقشة واعتماد الخطة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لج •

 االطالع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه واسباب القصور فى الشركة ومتابعة االجراءات التصحيحية لها  •
 دراسة وتقييم نظم تامين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من اي اختراقات داخلية او خارجية  •
 ة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها دراسة المالحظات او المخالفات الوارد •
دعوة مراقب حسابات الشركة او رئيس ادارة المراجعة الداخلية او من تراه من داخل او خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت   •

 الحاجة 
 إعداد تقرير دوري كل ثالثة أشهر على االقل عن نتائج اعمال اللجنة وعرضة على مجلس ادارة الشركة  •
 تنفيذ ومتابعة اية اعمال اخرى يكلفا بها مجلس اإلدارة  •

 : مدة عمل اللجنة ▪
 خمسة سنوات  •

 دورية االنعقاد  ▪
 تنعقد اللجنة بصفة دورية على اساس ربع سنوي  •

 : اعمال اللجنة خالل العام 

 4   عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة  

 الشركة  
 تم عرض تقرير اللجنة على مجلس اإلدارة 

هل تضمنت تقارير اللجنة مالحظات جوهرية  

 وجب معالجتها  
 ال يوجد أي مالحظات 

هل قام مجلس االدارة بمعالجة المالحظات  

 الجوهرية 
 ال يوجد أي مالحظات 

 

    بيانات العاملين بالشركة

 موظف  1409 متوسط عدد العاملين بالشركة خالل السنة 

 رصيم نيه ج    10.938،43  متوسط دخل العامل خالل السنة 

 

   (   : ان وجد ) ثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة نظام اإل

اجمالي األسهم المتاحة وفقا نظام االثابة و التحفيز للعاملين  

 و المديرين 
 سهم  44.800.003

اجمالي ما تم منحه من أسهم االثابة و التحفيز للعاملين و  

 المديرين خالل العام 
 سهم  7,619,357

عدد المستفيدين من نظام االثابة و التحفيز للعاملين و  

 المديرين
75 

اجمالي ما تم منحه من أسهم االثابة و التحفيز للعاملين و  

 النظام المديرين منذ تطبيق 
22,976,158 

أو أكثر من إجمالى   % 5حصل على   منأسماء وصفات كل 

 ال يوجد  وفقاً للنظام (  من رأسمال الشركة  %1أو )األسهم المتاحة 

 

 : المخالفات و االجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد   

 ال يوجد •
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 البيئة على والحفاظ المجتمع تنمية في العام خالل الشركة مساهمة

 المستدامة والخدمات المنتجات فى اإلستثمار ذلك بما المسؤول اإلستثمار معايير عتمادإ

 صاددو  من كل بين تعهون بووتوكول توقيع ت  حيث اإلجتمهعى األساكهن مشاوو  مثل الكبيوة القومية المشاووعه  فى الدولة مع المجموعة تساهم 

 على المتقدمين الدخل محدودي من الحهجزين لتمويل جديه، مليون 250 بقيمة  العقهوي للتمويل كودتك  وشاوكة العقهوي التمويل دشاه  ودع  ضامهن

 التقسااي  خدمه  لتقدي  الم لوبة الفدية الوسااه ل بكهفة مجهزة اإلجتمهعى األسااكهن لخدمه  فوو  إدشااه  وت   االجتمهعي اإلسااكهن بودهمج وحدا 

 التى للشااوو   بقه اإلجتمهعى اإلسااكهن وحدا  على الحصااول من وتمكيده  الدخل لمحدودى المهلية القدوة مشااكلة حل فى سااهم  ممه والتحصاايل

 الدولة وضعتهه

 المستدامة  اإلستهالك  وإجراءات  سياسات 

 كهبيتهل ثووة لمجموعة الو يسي المقو

 القهدمة لألجيهل البلد وس  في متميز  معمهوي ك واز والمسجلة البلد وس  في التواثية المبهدي على للحفهظ وأحدثهه ال و  أفضل •
 التواث، في  المتخصصون عليه يجمع مه مذا .المعمهوي وازمه على الحفهظ مع وت ويومه توميمهه بعد استخدامهه إعهدة من يبدأ
 شوكة به قهم  مه ومو الخهصة،  بيعتهه يدهسب بمه واستغاللهه فويدة،  كمد قة البلد وس  إحيه  إعهدة  إلى الداعون به ي هلب ومه

 متعدد أخضو مبدى أول ”الفيدواز“ ليصبح سدوا ، مدى على ”الفيدواز“ مبدى في كهبيتهل ثووة مجموعة مع بهلتعهون اإلسمهعيلية
 .البلد وس  في االستخدامه 

 الفقو  على القضه  •

 الشبهب من شويحة تفيد وظه ف وخلق المحهفظه  تلك أبده  من عمل فوص توفيو على والحوص المحهفظه  فى فوو  ادتشهو •
 المؤمال   بدفس األسوا  فى ممهثلة وظه ف لهه التوجد

 األعمهو جميع في وبهلوفهمية صحية عيش  بأدمه  الجميع تمتّع ضمهن •

 للموظفين الحيهة على وتأمين واسوم  للموظفين شهمل صحى تأمين •

 فيووس على  الكشف مبهدوة فى المشهوكة •

 القلب لمعهد سدوى تبو  •

 المبدى  لمكوده  جمهلى دبهتى عدصو اضهفة  •

  الموظفين إلستواحة بكهفيتويه  مجهزة امهكن توفيو •

  الجيدلتعلي  ا •

   تدويبه  على والحوص الموظفين دواسه  تمويل •
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 نشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها األ

م من خالل شرررركاتها التابعة أو الشرررقيقة مجموعة متنوعة من الحلول  . م. تقدم شرررركة ثروة كابيتال القابضرررة لالسرررتثمارات المالية ش

الحصرول على   تموالخدمات التمويلية تشرمل تمويل شرراء السريارات والتمويل االسرتهالكي والتمويل العقاري والوسراطة في التأمين كما  

يسرري في أسررواق أدوات الدين الناشرر ة في  تراخيص ممارسررة نشرراط التأمين على الممتلكات واألشررخاص، فضررالً عن أنها الالعب الرئ

مصرررر، حيق تقوم بهيكلة وتنظيم وتغطية االكتتاب في عمليات إصررردار السرررندات للشرررركات الراغبة في تمويل خطر النمو وإدارة  

 : تتمثل أنشطة المجموعة فيما يلىو . المخاطر وتحسين أوضاعها المالية وزيادة مستويات السيولة

 : خدمات تمويل األفراد -1

 : تمويل شراء السيارات -أ

وشركاتها التابعة والشقيقة تقدم مجموعة من منتجات متميزة في السوق المصري من لتمويل من خالل شركة كونتكت ل

 . حيق الجودة االئتمانية وسرعة تقديم الخدمة

 : تمويل السلع االستهالكية - ب

 .  ع االستهالكيةمن خالل شركة جت جو تقوم الشركة بتقديم خدمات البيع بالتقسير للسل

 : تمويل الوحدات السكنية - ج

من خالل شرررركة كونتكت للتمويل العقاري تقدم الشرررركة حلول مبتكرة لسررروق التمويل العقاري لتوفير التمويل الالزم  

 . لشرائح متعددة منها محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأصحاب الدخول المرتفعة

 : خدمات تمويل قطاع الشركات  -2

 : التأجير التمويلي -أ

ا  Contact Leasing S.A.Eللتأجير التمويلي   كونتكتمن خالل شررركة  تم توفير حلول وبرامج صررممت خصرريصررً

 . لتناسب احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

 : التخصيم - ب

 . للتخصيم تم توفير حلول تمويلية قصيرة األجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  كونتكتمن خالل شركة 

 : وتغطية االكتتاب وإصدار السنداتترويج  ال -3

 . األوراق المالية فيمن خالل شركة ثروة للتوريق وشركة ثروة لترويج وتغطية االكتتاب  

 : إدارة االستثمارات -4

 من خالل شررررركرة ثروة إلدارة االسررررتثمرارات تقردم الشررررركرة خردمرات تكوين وإدارة محرافح األوراق المراليرة ومحرافح

 . االستثمار للشركات والمؤسسات المالية
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 : التأمينيةالوساطة  -5
تقدم الشررركة خدمات   Contact For Insurance Brokerage م. م. من خالل شررركة كونتكت للوسرراطة التأمينية ش

 . الوساطة في أعمال التأمين بكافة أنواعها

 :التصكيك -6
 . تقدم الشركة خدمات إصدار الصكوك  . م. م. من خالل شركة ثروة للتصكيك ش

 :التوريق -7

 . م والتي تقدم خدمات توريق حقوق المالية . م. للتوريق شمن خالل شركة ثروة 

 :التأمين على الحياة والممتلكات -8
لممارسرة نشراط تأمينات الممتلكات والمسر وليات وشرركة ثروة   Sarwa Insurance Companyمن خالل شرركتي ثروة للتأمين  

  . شخاصلممارسة نشاط تأمينات األ Sarwa Life Insurance Companyلتأمينات الحياة 

  بيان بالتبرعات

كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة لشركة ثروة   –وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بافاريان  

على تفويض مجلس اإلدارة بالتبرع خالل عام    23/02/2020كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ  

 بحد أقصى مبلغ مائة و خمسون ألف جنيه.  2020

 السنةسهم والسندات التى تم اصدارها خالل بيان األ

 ال يوجد 

 

 

 

 

 التاريخ    

 

 الشركة ختم      الممثل القانونى للشركة     

 حــازم موســى: االسم

  : التوقيع

 

 


