
 

 

 ش.م.م.�ونتكت المال�ة القا�ضة  لشر�ةحو�مة التقر�ر 

 ٣١/١٢/٢٠٢١ فى المنتهى المالى العام عن

 ة ـــــر�ـــشـــال نـــع اتــانــیــب

 

 
  

 ش.م.م. كونتكت المال�ة القا�ضة  اسم الشر�ة 

 غرض الشر�ة 
 ز�ادة رؤوس أموالهااإلشتراك فى تأس�س الشر�ات التى تصدر أوراقا مال�ة أو  −

 ترو�ج وتغط�ة األكتتاب فى االرواق المال�ة  −

 ١٥/٠٩/٢٠١٨ تار�خ القید �البورصة سنة  ٢٥ المدة المحددة للشر�ة

 قرش  ٠٬١٦ الق�مة االسم�ة للسهم ١٩٩٢لسنة  ٩٥ القانون الخاضع له الشر�ة

 ١٩١٬٥١٥٬٨٤٠ أخر رأس مال مصدر ٩٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ أخر رأس مال مرخص �ه 

 رقم وتار�خ القید �السجل التجاري  ١٩١٬٥١٥٬٨٤٠ أخر رأس مال مدفوع
٧٨٣١٧ 

١٨/٠٣/٢٠١٨ 

 سارة حسنى  ل االتصالؤواسم مس 

 التحر�ر -شارع شامبلیون  ٧ عنوان المر�ز الرئ�سي 

 ٠٢٢٥٧٥٧٧٧٥ أرقام الفاكس  ٠٢٢٥٧٥٧٧٧٥ أرقام التل�فونات 

 www.contact.eg الموقع االلكتروني

 ontact.egir@c البر�د االلكتروني

http://www.contact.eg/
mailto:ir@contact.eg
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   للمساهمین الجمع�ة العامة

 التال�ة:، تنعقد الجمع�ة العامة العاد�ة �الشروط �ونتكت المال�ة القا�ضة ط�قا للنظام األساسي الخاص �شر�ة 
تمثل الجمع�ة العامة جم�ع المســـــــــــــاهمین وال �جوز انعقادها إال في المدینة التي بها مر�ز الشـــــــــــــر�ة وهي مدینة  -

 .)جیزة)، و�جوز عقد الجمع�ة العامة في مدینة (القاهرة(ال

اإلنا�ة أن  لكل مسـاهم الحق في حضـور الجمع�ة العامة للمسـاهمین �طر�ق األصـالة أو اإلنا�ة، و�شـترط لصـحة   -

 .ل �تابي وأن �كون الو�یل مساهماً تكون ثابتة في تو�ی

للمسـاهم من غیر أعضـاء مجلس اإلدارة أن ینیب عنه أحد أعضـاء مجلس اإلدارة في حضـور الجمع�ة  �جوزوال  -

  .العامة

لصــــــــــــــحـة  �جـب أن �كون مجلس اإلدارة ممثًال في اجتمـاع الجمع�ـة العـامـة �مـا ال �قـل عن العـدد الواجـب توافره   -

انعقاد جلســـــــــــاته وذلك في غیر األحوال التي ینقص فیها عدد أعضـــــــــــاء مجلس اإلدارة عن ذلك وال �جوز تخلف 

 .ن حضور االجتماع �عذر غیر مقبولأعضاء مجلس اإلدارة ع

ــنة بدعوة من رئ�س مجلس اإلدارة في الزمان والمكان اللذین   - ــاهمین �ل ســـــــــــ تنعقد الجمع�ة العامة العاد�ة للمســـــــــــ

 .إعالن الدعوة خالل الثالثة أشهر التال�ة (علي األكثر) لنها�ة السنة المال�ة للشر�ة�حددهما 

 

 حاالت انعقاد الجمع�ة العامة العاد�ة:
 تنعقد الجمع�ة العامة العاد�ة لنظر جدول األعمال المحدد لها، وعلي األخص للنظر ف�ما �أتي:

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.  – ١
 مراق�ة أعمال مجلس اإلدارة والنظر في إخالئه من المسئول�ة. - ٢
 المصادقة على المیزان�ة وحساب األر�اح والخسائر. - ٣
 المصادقة علي تقر�ر مجلس اإلدارة عن نشاط الشر�ة. - ٤
 و�دالت أعضاء مجلس اإلدارة. آتالموافقة على مقترح توز�ع األر�اح وتحدید مكاف - ٥
 حسا�ات وتحدید أتعا�ه والنظر في عزله.تعیین مراقب ال - ٦
من رأس المال عرضــــــه علي    ٪٥كل ما یري مجلس اإلدارة أو الجهة اإلدار�ة أو المســــــاهمون الذین �ملكون  - ٧

 الجمع�ة العامة.
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 حاالت انعقاد الجمع�ة العامة الغیر عاد�ة: 
 ما �أتي: تختص الجمع�ة العامة غیر العاد�ة بتعدیل نظام الشر�ة مع مراعاة

ال �جوز ز�ادة التزامات المســاهمین و�قع �اطًال �ل قرار �صــدر من الجمع�ة العامة �كون من شــأنه المســاس   – ١
 �حقوق المساهمین األساس�ة التي �ستمدها �صفته شر�كًا.

تكون هذه األنشـــطة  الو�جوز �عد موافقة الهیئة إضـــافة أنشـــطة أخري إلي غرض الشـــر�ة األســـاســـي �شـــرط أ - ٢
 متعارضة ف�ما بینها و�ین غرض الشر�ة.

�كون للجمع�ة العامة غیر العاد�ة النظر في إطالة أمد الشـــــــــر�ة أو تقصـــــــــیره أو حلها قبل موعدها أو تغییر  - ٣
ــ�م الشـــر�ة أو إدماج الشـــر�ة مع غیرها من  ــارة التي یترتب علیها حل الشـــر�ة قبل الم�عاد أو تقسـ ــ�ة الخسـ نسـ

والئحته التنفیذ�ة    ١٩٩٢لســــــنة    ٩٥ت وذلك �عد إت�اع اإلجراءات المنصــــــوص علیها في القانون رقم الشــــــر�ا
 وموافقة الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة.

 

 ه�كل الملك�ة

% من أسھم الشركة   ٥حملة 
عدد األسھم في تاریخ القوائم   المستفید النھائي  فأكثر 

 النسبة % المالیة

 ٪ ٦۰٬٥۳ ۷۲٤٬٦۰۱٬۹۸٦ ھولدینج فاینانشال كونسولیداتید ھولدینج فاینانشال كونسولیداتید

 ٪ ۲۹٬۲ ۳٥۰٬۰۸۸٬۷۸٦ القابضة  المالیة أوراسكوم القابضة  المالیة أوراسكوم

 ٪۸۹٬۷۳ ۱٬۰۷٤٬٦۹۰٬۷۷۲  اإلجمالي
% من أسھم الشركة   ٥حملة 

القوائم  عدد األسھم في تاریخ  المستفید النھائي  فأكثر 
 النسبة % المالیة

 ٪ ٦۰٬٥۳ ۷۲٤٬٦۰۱٬۹۸٦ ھولدینج فاینانشال كونسولیداتید ھولدینج فاینانشال كونسولیداتید

 ٪ ۲۹٬۲ ۳٥۰٬۰۸۸٬۷۸٦ القابضة  المالیة أوراسكوم القابضة  المالیة أوراسكوم

 ٪۸۹٬۷۳ ۱٬۰۷٤٬٦۹۰٬۷۷۲  اإلجمالي

 :  ١٢/٢٠٢١/ ٣١ه�كل الملك�ة ط�قًا للموقف في تار�خ 

 المستفید النهائي % من أسهم الشر�ة فأكثر   ٥حملة 
عدد األسهم في تار�خ القوائم  

 المال�ة 
 النس�ة % 

 ٪ ٦۰٬٥۳ ۷۲٤٬٦۰۱٬۹۸٦ كونسولیداتید فاینانشال ھولدینج  كونسولیداتید فاینانشال ھولدینج 

 ٪ ۲۹٬۲ ۳٥۰٬۰۸۸٬۷۸٦ القابضة  المالیةأوراسكوم  القابضة  المالیةأوراسكوم 

 ٪۸۹٬۷۳ ۱٬۰۷٤٬٦۹۰٬۷۷۲ اإلجمالي 
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 اإلدارة مجلس
ــاء �ما ١١ عدد من اإلدارة مجلس تم تشــــكیل لجانه. ووفقا   تشــــكیل ذلك في و�ما وواج�اته بوظائفه االضــــطالع من �مكنه أعضــ

 یتمتعون  مســــــتقلین عضــــــو�ن ومن بینهم التنفیذیین غیر من المجلس لقواعد الحو�مة وأفضــــــل الممارســــــات جاء أغلب�ة أعضــــــاء
  .وللشر�ة للمجلس نفًعا �جلب وتحلیل�ة مما �مهارات وخبرات فن�ة

 �كون  وأال للشـــر�ة الكافي واالهتمام الوقت تخصـــ�ص وعند اخت�ار أعضـــاء مجلس اإلدارة تم مراعاة أن �كون العضـــو قادرا على
  .التنفیذیین وغیر المستقلین له خاصة ف�ما �خص األعضاء أخرى  مصالح مع تعارًضا هناك

 . وف�ما یلى تشكیل مجلس اإلدارة الحالى للشر�ة 

 
 اإلدارة مجلس اجتماعات

 �من المجلس اسـتعانة إمكان�ة مع ،خالل السـنة المال�ة الواحدة  أشـهر ثالثة كل مرة األقل على اإلدارة مجلس ینعقد
 التقر�ر في اإلفصـــاح و�تم  .الشـــر�ة �عمل الخاصـــة الموضـــوعات �عض لمناقشـــة الشـــر�ة خارج  أو داخل من یراه 

 حضــــــور عن تغیبوا الذین األعضــــــاء أســــــماء وعن االجتماعات عدد عن اإلدارة مجلس وتقر�ر للشــــــر�ة الســــــنوي 
التمر�ر أو  طر�ق عن اجتماعاته �عقد أن اإلدارة لمجلس. و عنه المنبثقة اللجان اجتماعات أو المجلس اجتماعات

 .كما نص عل�ه النظام األساسى للشر�ة الحدیثة االتصال وسائلعن طر�ق 

 
 
 

 إسم العضو مسلسل
صفة العضو (تنفیذي/غیر  

 تنفیذي/ مستقل)
 جهة التمثیل تار�خ االلتحاق 

 فاینانشال هولدینج كونسولیدیتد  عند التأس�س تنفیذى حازم عمرو محمود موسى ١
 كونسولیدیتد فاینانشال هولدینج  ٠٦/٠٨/٢٠١٨ تنفیذى سعید علي علي زعتر ٢
 كونسولیدیتد فاینانشال هولدینج  عند التأس�س غیر تنفیذى  عمرو محمد محمد لمعي ٣
 كونسولیدیتد فاینانشال هولدینج  عند التأس�س غیر تنفیذى  أشرف محمود ع�اس ز�ي ٤
 كونسولیدیتد فاینانشال هولدینج  عند التأس�س غیر تنفیذى  عبدالحل�م عرفه عرفه محمد  ٥
 ـــــــــــــــــ  ١٥/٠٢/٢٠٢١ تنفیذى صف�ة محمد علي برهان   ٦
 كونسولیدیتد فاینانشال هولدینج  عند التأس�س غیر تنفیذى  محمد أ�من محمد صادق ٧
 القابضة  المالیةأوراسكوم  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠ غیر تنفیذى  عمرو عصمت السید أباظة   ٨

 القابضة  المالیةأوراسكوم  ٠٩/١١/٢٠٢١ غیر تنفیذى  نیلز باختر   ٩

 مستقل  ١١/١١/٢٠١٨ مستقل  كر�م محى الدین حسین محمد ١٠
 مستقل  ١١/١١/٢٠١٨ مستقل  كر�م محمد مدحت جالل أحمد ز�ن ١١
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 ومسئول�اته اإلدارة مجلس دور 

  العامة. و�تحمل المســــــــئول�ة النهائ�ة عن الجمع�ة من تكل�ف على بناء  الشــــــــر�ة إدارة الشــــــــر�ة إدارة مجلس یتولى
 للمساهمین. الجمع�ة العامة قبل من الشر�ة إدارة عن ومحاسبته المجلس مسائلة الشر�ة و�تم

 :ىیل ما الحصر ال المثال سبیل على اإلدارة مجلس ومهام مسئول�ات ضمن ومن
 .وخطط تنفیذها الشر�ة وس�اسات أهداف وضع -

 للشر�ة الداخل�ة والس�اسات �القوانین �الشر�ة العاملین كافة التزام تضمن التي والنظم اآلل�ات وضع -

 أو التنفیذیین  المجلس أعضـاء �حضـور ءشـئونها سـوا من أً�ا في معهم للتشـاور الشـر�ة �مدیري  االجتماع -

   .بدونهم

 اإلدارة مجلس أعضـاء عن فضـال العل�ا اإلدار�ة للوظائف وذلك الشـر�ة داخل السـلطة لتتا�ع خطة وضـع -

 .فعال �شكل أعمالها وسیر الشر�ة استدامة �ضمن �ما

 دقة على والســ�طرة المعلومات تدفق تأمین على تعمل التي واآلل�ات واألدوات الوقائ�ة اإلجراءات وضــع -

  .خارجه من أو الشر�ة داخل من سواء واالختراق التالعب من وحمایتها الشر�ة داخل الب�انات وسالمة

ــال، وقنوات الب�انات عن اإلفصـــــاح عمل�ة على العام اإلشـــــراف -  المال�ة التقار�ر نزاهة وضـــــمان االتصـــ

ــب�ة ــادرة والمحاسـ ــر�ة، عن الصـ ــمان و�ذلك الشـ ــتقالل�ة ضـ ــاط من كل اسـ  وااللتزام الداخل�ة المراجعة نشـ

 .�الشر�ة

  رئ�س مجلس اإلدارة مسئول�ات

 :التال�ة المهام اإلدارة مجلس  رئ�س مسئول�ة  تحت تقع

  .تنفیذ اإلسترات�ج�ة وخطة الشر�ة السنو�ة •
رئاســـــة العمل التنفیذي �الشـــــر�ة وتصـــــر�ف أمورها الیوم�ة، واإلشـــــراف على ســـــیر العمل في جم�ع إدارات  •

واتخاذ ما یراه من قرارات النتظام العمل وتحقیق األهداف،  وأقسـام الشـر�ة ومتا�عة األداء لجم�ع األنشـطة، 
 و�ذلك العمل على ز�ادة رضاء العمالء عن الشر�ة.

 العمل على تنفیذ �افة الس�اسات واللوائح والنظم الداخل�ة للشر�ة والمعتمدة من مجلس اإلدارة. •
عمال الشــــــر�ة وتقی�م أداءها، و�ذلك اإلشــــــراف على إعداد التقار�ر الدور�ة المال�ة وغیر المال�ة عن نتائج أ  •

 تقر�ر حو�مة الشر�ات، ومراجعة �افة الردود على استفسارات مراقبي الحسا�ات قبل إعداد هذه التقار�ر. 
المشـــــــار�ة الفعالة في بناء وتنم�ة ثقافة الق�م األخالق�ة داخل الشـــــــر�ة واقتراح نظم اإلثا�ة والتحفیز وآل�ات  •

 المجلس لضمان والء العاملین وتعظ�م ق�مة الشر�ة.  تتا�ع السلطة التي �عتمدها
تحدید اختصـــــاصـــــات ومســـــئول�ات �افة العاملین �الشـــــر�ة وفقًا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس   •

 اإلدارة.
 .توج�ه الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة ووضع جدول أعماله و�دارة جلساته •
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لالنعقــاد للنظر في جــدول األعمــال المعروض من مجلس   دعوة الجمع�ــة العــامــة العــاد�ــة وغیر العــاد�ــة •
 .اإلدارة

 .التأكد من إتاحة المعلومات الكاف�ة والدق�قة في الوقت المناسب ألعضاء المجلس والمساهمین •
التأكد من أن اتخاذ القرارات یتم على أسـاس سـل�م و�ناًء على درا�ة شـاملة �الموضـوعات مع ضـرورة التأكد  •

 .�ة لضمان فعال�ة تنفیذ تلك القرارات في الوقت المناسبمن وجود آل�ة مناس
  .تلقي التقار�ر والتوص�ات من �افة اللجان وعرضها على المجلس �صفة دور�ة التخاذ الالزم �شأنها •

 :عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئ�س التنفیذي مسئول�ات

  :التال�ة المهام التنفیذيعضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئ�س  مسئول�ة  تحت تقع

 على  اإلشـراف فى ذلك یتضـمنه  وما  اإلدارة  مجلس من  والمعتمدة الموضـوعة  السـنو�ة العمل  خطة  تنفیذ  فى المشـار�ة •

ــیر ــا على العمل و�ذلك األهداف وتحقیق العمل إلنتظام  قرارات من مایراه  واتخاذ األداء متا�عة  ومن العمل ســــــ  رضــــــ

 .الشر�ة  عن العمالء

 .اإلدارة مجلس من والمعتمدة للشر�ة الداخل�ة والنظم واللوائح الس�اسات  وتنفیذ وضع على العمل •

 .الشر�ة ق�مة وتعظ�م بناء فى الفعالة المشار�ة •

ــئول�ات  اختصــــــاصــــــات تحدید فى  المشــــــار�ة •   مجلس  وقرارات  بها المعمول  العمل  للوائح وفقا �الشــــــر�ة  العاملین ومســــ

 .اإلدارة

 اإلدارة مجلس سر أمین

 مســتمرة را�طة لتكو�ن ل�متد ذلك یتجاوز بل فحســب، االجتماعات محاضــر تدو�ن على الســر أمین دور �قتصــر ال
ا  الشـــر�ة، إدارة و�ین و�ینهم ب�عض المجلس أعضـــاء بین  �منحه و .�طلبونها التي للمعلومات مصـــدًرا �كون  وأ�ضـــً

 :یلي ماف� مهامه وتتمثل. المطلو�ة كفاءةال� �عمله للق�ام الالزمة الصالح�ات اإلدارة مجلس

 .واللجان المجلس اجتماعات لوجست�ات و�دارة والتحضیر إلعدادا •

 .لوجست�اتها و�دارة للمساهمین العامة الجمع�ة الجتماعات والتحضیر اإلعداد •

 على المجلس حصــول من التأكد مع عل�ه، المعروضــة والموضــوعات المجلس �قرارات یتعلق ما كل وتوثیق حفظ •

 .المناسب الوقت في الهامة المعلومات

 لجان مجلس اإلدارة

 تشكیل اللجان

التالي تشـــكیل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع ب�ان حاالت دمج اختصـــاصـــات �عض اللجان  وضـــح الجدول  ی 
واالشــراف على نظام األثا�ة  ولجنة الترشــ�حات والمكافأت والحو�مة    مثل لجنة المراجعة والمخاطر ل�عضــها ال�عض

 والتحفیز.
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 إسم العضو  م

صفة العضو   إسم اللجنة 
(غیر 

تنفیذي/  
 مستقل) 

 تاریخ االلتحاق  المنصب في اللجنة 
لجنة 

المراجعة  
  والمخاطر
 والحوكمة

 لجنة الترشیحات 
  و المكافآت

واالشراف على  
 النظام 

لجنة 
شؤون  ال

 اإلداریة 

لجنة 
اإلستراتیجیات 

 تمویل و ال

لجنة 
 االستثمار

   حازم عمرو محمود موسى  ۱
     

 تنفیذى 

 
  لجنة االستراتیجیات والتمویل :

 رئیس
 

 رئیس  لجنة االستثمار:
 

لجنة الترشیحات والمكافات واالشراف على  
 ۰۹/۱۱/۲۰۲۱النظام: 

 ۰۹/۱۱/۲۰۲۱: ثمارلجنة االست

      زعتر سعید علي علي  ۲
 تنفیذى  

 
  لجنة االستراتیجیات والتمویل :

 عضو 
 

 ۱٤/۱۱/۲۰۱۹لجنة االستراتیجیات:  -

         أشرف محمود عباس زكي ۳
 تنفیذى غیر  

 
لجنة الترشیحات والمكافات  

واالشراف على النظام : رئیس  
 اللجنة 

 
لجنة االستراتیجیات والتمویل  

 عضو :
 

 رئیس  لجنة الشؤون اإلداریة: 

 ۱۱/۱۱/۲۰۱۸:   الترشیحاتلجنة  -
 ۰۳/۰۳/۲۰۱۹لجنة اإلشراف علي النظام:  -

 )۰۹/۱۱/۲۰۲۱(ثم التعدیل وضمھم بتاریخ 
 ۰۳/۰۲/۲۰۱٦لجنة االستراتیجیات:  -

 محمد عبدالحلیم عرفھ  ٥
  

 
  

 غیر تنفیذى   

 
لجنة المراجعة والمخاطر  

 والحوكمة : عضو 
 

 عضو ؤون اإلداریة:  شلجنة ال

 ۰۳/۰۲/۲۰۱٦: والمخاطر   لجنة المراجعة -
 ۲٦/۰۲/۲۰۱۹لجنة الحوكمة:  -

 )۱٥/۰۳/۲۰۲۱(ثم التعدیل وضمھم بتاریخ 

 

 محمد أیمن محمد صادق  ٦
 

      
 غیر تنفیذى 

  لجنة االستراتیجیات والتمویل :
 عضو 

 
 لجنة االستثمار: عضو اللجنة  

 ۰۳/۰۲/۲۰۱٦لجنة المراجعة:  -
 ۰۹/۱۱/۲۰۲۱: ثمارلجنة االست -

      عمرو عصمت السید أباظة   ۷
 غیر تنفیذي  

 
لجنة الترشیحات والمكافات  

 واالشراف على النظام : عضو  
 

لجنة الترشیحات والمكافات واالشراف على  
 ۰۹/۱۱/۲۰۲۱النظام: 

 

       نیلز باختر  ۸
 غیر تنفیذي 

 
 : عضو االستثمار  لجنة

 
 ۰۹/۱۱/۲۰۲۱: ثمارلجنة االست

حسین  كریم محى الدین  ۹
    محمد

 مستقل    

 
لجنة المراجعة والمخاطر  
 والحوكمة : رئیس اللجنة 

 
 

 ۱۱/۱۱/۲۰۱۸: والمخاطر  لجنة المراجعة
 ) ۱٥/۰۳/۲۰۲۱ثم التعدیل وضمھم بتاریخ 

 

كریم محمد مدحت جالل   ۱۰
     أحمد  

   
 مستقل 

 
لجنة المراجعة والمخاطر  

 والحوكمة : عضو 
 

والمكافات  لجنة الترشیحات 
 واالشراف على النظام : عضو 

 ۱۱/۱۱/۲۰۱۸لجنة المراجعة:  -

 ) ۱٥/۰۳/۲۰۲۱ثم التعدیل وضمھم بتاریخ 
 ۱۱/۱۱/۲۰۱۸لجنة المكافأت:  -
 لجنة اإلشراف علي النظام:  -

۰۳/۰۳/۲۰۱۹ 
 ۰۹/۱۱/۲۰۲۱تم التعدیل وضمھم بتاریخ 
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 سیر اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه
متا�عة حضور أعضاء المجلس    التالي  جدولو�وضح ال  ٢٠٢١اجتماعات لمجلس اإلدارة في عام    خمس تم انعقاد

 جتماعات الجمع�ة العامة �جتماعات المجلس واللجان و إل

 * تم خروج األستاذ/ أنور سالم �احب�ش من عضو�ة المجلس نظرًا لوفاته 
** تم تغییر ممثل شر�ة أوراسكوم لألستثمار القا�ضة االستاذ/ حسن مصطفى عبده وتعیین االستاذ/ نیلز �اختر  

 بدال منه. 

 والحو�مة  والمخاطر لجنة المراجعة

أعضــــــاء وتم مراعاة ان �كون أغلب�ة أعضــــــائها من األعضــــــاء المســــــتقلین   ثالثةمن    والمخاطرلجنة المراجعة   تتكون 
ــتقلین وعضــــو  ورئ�س اللجنة عضــــو مجلس   یینمجلس إدارة غیر تنفیذ  �نحیث تتكون من عضــــو�ن مجلس إدارة مســ

 :یلى ف�ماالتي تقوم بها لجنة المراجعة  المهام  وتتمثل إدارة مستقل ، 
 ووضع تقر�ر مكتوب عن رأیها وتوص�اتها �شأنه. �الشر�ة دراسة نظام الرقا�ة الداخل�ة 
 .دراسة القوائم المال�ة قبل عرضها على مجلس اإلدارة واإلدالء برأیها وتوص�اتها �خصوصها 
 .دراسة الس�اسات المحاسب�ة المستخدمة واإلدالء برأیها وتوص�اتها �خصوصها 
  و�ذلك مؤهالتهم و�فاءتهم واســــتقاللیتهم للشــــر�ةالتوصــــ�ة لمجلس اإلدارة بتعیین مراقب حســــا�ات أو أكثر  ،

 من اختصاص الجمع�ة العامة العاد�ة للشر�ة.  موتحدید أتعابه  مو�كون قرار تعیینه

مجلس   إسم العضو  مسلسل 
 اإلدارة 

لجنة المراجعة  
 والمخاطر والحو�مة  

 إجتماعات الجمع�ات 

 ٣/٣ ـــــــــــــــــــ  ٥/٥ حازم عمرو محمود موسى ١
 ٣/٣ ـــــــــــــــــــ  ٤/٥ سعید علي علي زعتر ٢
 ٣/٣ ـــــــــــــــــــ  ٣/٥ عمرو محمد محمد لمعي ٣
 ١/٣ ـــــــــــــــــــ  ٥/٥ أشرف محمود ع�اس ز�ي ٤
 ٠/٣ ٤/٤ ٥/٥ محمد عبدالحل�م عرفه عرفه  ٥
 ١/٣ ـــــــــــــــــــ  ٢/٥ صف�ة محمد علي برهان   ٦
 ١/٣ ـــــــــــــــــــ  ١/٥ أنور سالم عبید �احب�ش* ٧
 ١/٣ ـــــــــــــــــــ  ٥/٥ محمد أ�من محمد صادق ٨
 ٠/٣ ـــــــــــــــــــ  ٣/٥ عمرو عصمت السید أباظة   ٩
 ١/٣ ـــــــــــــــــــ  ٣/٥ حسن مصطفى حسن عبده** ١٠
 ٠/٣ ـــــــــــــــــــ  ١/٥ نیلز باختر   ١١
 ١/٣ ٤/٤ ٥/٥ كر�م محى الدین حسین محمد ١٢
 ٠/٣ ٤/٤ ٥/٥ كر�م محمد مدحت جالل أحمد ز�ن ١٣
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 الوارد   واألخرى الواردة في خطاب اإلدارة  مراقب الحســـا�ات على القوائم المال�ة  وتوصـــ�ات دراســـة مالحظات
 ومتا�عة ما تم �شأنها.من مراقب الحسا�ات 

   ــر�ة �إت�اع النظم لتقار�ر المرفوعة إلیها من لط�قًا   اللوائح والقوانین الداخل�ة والخارج�ةو التأكد من التزام الشـــــــ
 .  أو غیرها من اإلدارات المعن�ة إدارة االلتزام

 الموافقة  التوصـ�ة �و   ،غیر مراجعة الحسـا�اتمراقب الحسـا�ات �عمل�ات إضـاف�ة   التوصـ�ة �الموافقة على ق�ام
 عن تلك العمل�ات �ما یتناسب مع أتعا�ه السنو�ة. ما یتقاضاهعلى 

 والتأكد من شـمولیتها لجم�ع إدارات  دارة المراجعة الداخل�ة ومتا�عة �فاءتهاإل السـنو�ة  خطةال واعتماد مناقشـة
 .وأنشطة الشر�ة

 ــر�ة ومتا�عة تقار�ر المراجعة الداخل�ة و على   عاإلطال ــور في الشــــــــ ــ�اب القصــــــــ اإلجراءات تحدید أوجه وأســــــــ
 التصح�ح�ة لها.

  ــر�ة ــر�ة أو رئ�س إدارة المراجعة الداخل�ة أو من تراه من داخل أو خارج الشــــــــ ــا�ات الشــــــــ دعوة مراقب حســــــــ
 .�لما دعت الحاجة لحضور اجتماعاتها

   واإلجراءات والقواعد التي �عتمدها المجلس، والالزمة للتعامل مع �افة أنواع المخاطر وضــع األطر التنفیذ�ة
التي قد تواجه الشـــــر�ة مثل المخاطر اإلســـــترات�ج�ة، مخاطر التشـــــغیل، مخاطر الســـــوق، مخاطر االئتمان، 

التأثیر مخاطر الســــــــمعة، مخاطر نظم المعلومات وحما�ة الب�انات، وجم�ع أنواع المخاطر التي من شــــــــأنها  
 على نشاط واستدامة الشر�ة.

  مســـــــاعدة مجلس اإلدارة في تحدید وتقی�م مســـــــتوى المخاطر الممكن للشـــــــر�ة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز
 الشر�ة لهذا الحد من المخاطر.

  اإلشــراف والتحقق من مدى فاعل�ة إدارة المخاطر �الشــر�ة في تنفیذ األعمال المســندة إلیها، والتأكد من أنها
ــتقالل�ة موظفي إدارة ت ــات المقررة لها، و�ذلك التأكد من اســـ ــاصـــ ــكل �افي في حدود االختصـــ قوم �عملها �شـــ

 المخاطر عن اإلدارة التنفیذ�ة �الشر�ة. 
  .إعداد تقر�ر دوري عن نتائج أعمالها وتوص�اتها للعرض على مجلس اإلدارة التخاذ الالزم �شأنه 
ــین األداء �الشـــــر�ة �ما مراق�ة مدى توافر الم�ادئ  • ــاعد على تطو�ر وتحســـ ــ�ة التي تســـ ــاســـ والعناصـــــر األســـ

 .�ساهم في تحقیق األهداف اإلسترات�ج�ة المحددة من ِقبل مجلس اإلدارة

 .مراق�ة تطبیق مبدأ اإلفصاح والشفاف�ة وثقافة الحو�مة في �افة أعمال وأنشطة الشر�ة •

 .لة في التعامل مع جم�ع المساهمینالعمل على تطبیق مفهوم الشفاف�ة والوضوح والعدا •

 العمل على وضوح العالقات ف�ما بین مجلس اإلدارة وأصحاب المصالح. •

 إعداد التقر�ر عن مدى التزام الشر�ة �حو�مة الشر�ات.  •

 

 والمكافأت واالشراف على نظام االثا�ة والتحفیز  الترش�حات  لجنة 

 :یلى ف�ما مسئول�اتها وتتمثلإدارة مستقل  مجلسعضو�ن غیر تنفیذین وعضو  –أعضاء  ثالث اللجنة من  تتكون 
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 وظائف و  المراجعة الدور�ة والمســـــتمرة لالحت�اجات المطلو�ة من المهارات المناســـــ�ة لعضـــــو�ة مجلس اإلدارة
 .تتا�ع السلطة في ظل تطبیق خطة و�عداد ب�ان �المؤهالت المطلو�ة اإلدارة العل�ا

 وضــــع التوصــــ�ف الوظ�في أعضــــاء المجلس من التنفیذیین وغیر التنفیذیین والمســــتقلین، و   تحدید مســــئول�ات
 �الشر�ة.العل�ا لق�ادات التنفیذ�ة ل
   التحقق �صــفة مســتمرة من اســتقالل�ة أعضــاء المجلس المســتقلین والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصــالح

 أخرى. إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة شر�ة
 ــ�اســـــات واضـــــحة ل ــاء اللجان و��ار التنفیذیینمكافآت و اقتراح ســـ ــاء مجلس اإلدارة وأعضـــ ــتحقاقات أعضـــ  اســـ

ومراجعة تلك السـ�اسـات سـنو�ًا �عد   ،، واالسـتعانة �معاییر ترت�ط �األداء في تحدید تلك االسـتحقاقات�الشـر�ة
 .ف�ما �ختص �حزم المكافآت الالزمةعمل الدراسات واالستقصاءات 

   سـ�اسـة اسـترداد مكافآت واسـتحقاقات أعضـاء مجلس اإلدارة وأعضـاء اللجان و��ار التنفیذیین ومتا�عة  وضـع
 �الشر�ة في حال ق�امهم �أي انتهاكات أو اختالسات من مقدرات الشر�ة. 

   على اتخاذ قرارات تحقق  لیهاللحاصـــــلین ع تكون حافزاً أســـــهم التحفیز، �جب أن یراعى فیها أال �ف�ما یتعلق
مرت�طة �ما �حســن أداء الشــر�ة على    أن تكون أ�ضــاً �جب  مصــلحة الشــر�ة في األجل القصــیر فقط، و�نما 

 المدى الطو�ل.
  إعداد تقر�ر سـنوي مفصـل عن �افة المكافآت والمزا�ا والمنافع التي یتحصـل علیها أعضـاء المجلس واإلدارة

 مة.العل�ا للعرض على الجمع�ة العا

 البیئة الرقاب�ة 

 تعد التي واللوائح واألدلة واإلجراءات الســــ�اســــات تتمثل البیئة الرقاب�ة ونظام الرقا�ة الداخل�ة في مجموعة
ــر�ة اإلدارات المعن�ة بواســــــطة ــافة مجلس من وتعتمد �الشــــ اللجان المنبثقة من مجلس   إلى اإلدارة �اإلضــــ

 المســئول�ات بین التام االختصــاصــات والفصــل تحدید  اإلدارة (لجنة المراجعة والمخاطر) والتي تهدف الي
 التوصـــــ�ات ورفع دوري  للشـــــر�ة �شـــــكل الداخل�ة الرقا�ة نظام بتقی�م المراجعة والمهام على ان تقوم لجنة

 .�شأنه اإلدارة لمجلس
 

 الداخل�ة:  البیئة الرقاب�ة ونظام الرقا�ة ومن اهم اهداف 
 الشر�ة العاملین كافة وسلطات مسئول�ات بین التام الفصل تحقیق�. 
 الشر�ة عن والدق�قة  الصح�حة المعلومات لغیرها أو للشر�ة  سواء توفر �حیث المعلومات، وجودة  دقة ضمان. 
 لها تتعرض أن �مكن التي األخطار من الماد�ة الشر�ة أصول حما�ة. 
 الجودة و�نفس التكال�ف �أقل أهدافها وتحقیق للشر�ة اإلنتاج�ة الكفاءة ز�ادة. 
 ین�غي كما تنفیذها تم قد التعل�مات  جم�ع أن من التأكد بهدف التعل�مات، تنفیذ دقة ضمان. 
 الحو�مة وقواعد تعل�مات لمختلف الدقیق التنفیذ طر�ق عن وذلك الشر�ات، حو�مة قواعد تطبیق ضمان. 

 إدارة المراجعة الداخل�ة
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 ل متفرغ من الق�ادات اإلدار�ة �الشـر�ة وتكون ت�عیته الفن�ة للجنة المراجعة و�ت�ع  ؤو یتولى إدارة المراجعة مسـ
 إدار�ا الرئ�س التنفیذي للشر�ة.

  من لجنة  توصـــــــــــــ�ة على بناء المال�ة معاملته وتحدید الداخل�ة المراجعة إدارة مدیر وعزل تعیین �كون
أو أي  المال�ة معاملته تغییر �جوز وال بذلك، قرار �إصـــــــدار إثرها على الرئ�س التنفیذي و�قوم المراجعة،

 المراجعة. لجنة إلى الرجوع دون  علیها �حصل أخرى  مزا�ا
 إدارة  لمجلس ذلك و�رفع الداخل�ة، المراجعة إدارة وصـــــــالح�ات ومهام أهداف بتحدید المراجعة لجنة تقوم

 العتماده، الشر�ة
 نتائج �ه یوضــح لجنة المراجعة إلى األقل على ســنوي  ر�ع تقر�ر بتقد�م الداخل�ة المراجعة إدارة رمدی �قوم 

 .أعماله
 

 مسئول�ات إدارة المراجعة الداخل�ة: 
 التوصـل التي تم �المالحظات المراجعة للجنة التقار�ر ورفع �الشـر�ة الداخل�ة الرقا�ة نظام كفاءة مدى تقی�م 

 .إلیها
 ــر�ة إدارات جم�ع التزام مدى تقی�م ــوعة العمل إلجراءات وفًقا أعمالها بتنفیذ الشـ ــات الموضـ ــ�اسـ  بدون  والسـ

 .األخرى  المعن�ة اإلدارات اختصاصات مع تعارض
 والسوق  العمل تطورات مع تناسبها ومدى الموضوعة والس�اسات اإلجراءات كفاءة تقی�م. 
 ــو�ب متا�عة  من الجهات الواردة واألخرى  والخارج�ة الداخل�ة المراجعة بتقار�ر الواردة المالحظات تصــــــــ

 .الرقاب�ة
 

 إدارة الحو�مة
ــاء مـ�ادئ الحو�مـةعلى إدارة الحو�مـة    عمـلت الفنـ�ة   اوتكون ت�عیتهـ ،ومـتا�عـة تطب�قهـا وزـ�ادة ـفاعلیتهـا  ،توطـید و�رســــــــــــ

  رئ�س التنفیذيللاإلدار�ة  ات�عیته �خالف أو مجلس اإلدارة، لجنة الحو�مةل والتقر�ر�ة
 :الحو�مة لؤو مس  مهام وتشمل
ــین األداء �الشـــــر�ة �ما  • ــاعد على تطو�ر وتحســـ ــ�ة التي تســـ ــاســـ مراق�ة مدى توافر الم�ادئ والعناصـــــر األســـ

 .�ساهم في تحقیق األهداف اإلسترات�ج�ة المحددة من ِقبل مجلس اإلدارة

 .حو�مة في �افة أعمال وأنشطة الشر�ةالمراق�ة تطبیق مبدأ اإلفصاح والشفاف�ة وثقافة  •

 .العمل على تطبیق مفهوم الشفاف�ة والوضوح والعدالة في التعامل مع جم�ع المساهمین •

 العمل على وضوح العالقات ف�ما بین مجلس اإلدارة وأصحاب المصالح. •

 . حو�مة الشر�اتإعداد التقر�ر عن مدى التزام الشر�ة � •
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 الحسا�ات مراقب

ممن وهو   األسـتاذ/ أحمد عبد العز�ز حلمي خلفًا لألسـتاذ/عز�ز ماهر برسـوم نظرًا لوفاتهحسـا�ات الشـر�ة هو  مراقب
تتوافر فیهم الشــــــروط المنصــــــوص علیها في قانون مزاولة مهنة المحاســــــ�ة والمراجعة، �ما في ذلك الكفاءة والســــــمعة  

 .الكاف�ةوالخبرة 

ترشــــــــــــــ�ح من مجلس اإلدارة و�عـد  و�نـاء على   ١٠/٠٨/٢٠٢١اجتمـاع مجلس اإلدارة بتـار�خ  تم التعیین �موجـب   وقـد
 ،مراقب الحســـــا�ات مســـــتقًال تمامًا عن الشـــــر�ة وعن أعضـــــاء مجلس إدارتها مع مراعاة �ون  توصـــــ�ة لجنة المراجعة

ألداء أ�ة أعمال إضاف�ة غیر مرت�طة  مجلس اإلدارة مع مراقب حسا�ات الشر�ة    تعاقدعدم  كذلك تراعى إدارة الشر�ة  
أال �كون هذا و�شـــــرط    ،لجنة المراجعة  موافقة، إال �عد أخذ  ل م�اشـــــر أو غیر م�اشـــــر�شـــــك�عمله �مراقب حســـــا�اتها  

 بها.  العمل اإلضافي من األعمال المحظور علي مراقب الحسا�ات الق�ام

 اإلفصاح والشفاف�ة

ــة  تقوم شـــــــــر�ة  ــاح الدوري عن المعلومات الجوهر�ة ونتائج أعمال الشـــــــــر�ة وه�كل  �ونتكت المال�ة القا�ضـــــــ �اإلفصـــــــ
ــاهمین و�تم ــر�ة   المسـ ــة المصـ ــة البورصـ ــاشـ ــرها على شـ ــحف�ة ونشـ توثیق تلك المعلومات والقوائم المال�ة والب�انات الصـ

و�ذا الموقع اإللكتروني للشـر�ة حتى یتسـنى للمسـاهمین والعامة التعرف على أخر مسـتجدات الشـر�ة. و�تم نشـر هذه 
 ر�ة.  المعلومات ت�عًا للجدول الزمني المحدد في قواعد اإلفصاح �البورصة المص

 المعلومات الجوهر�ة واإلفصاح المالي وغیر المالي

تقوم الشــــر�ة �اإلفصــــاح من خالل الوســــائل المختلفة عن معلومات الشــــر�ة المال�ة التي تهم المســــاهمین وأصــــحاب  
المصـــــــالح، مثل القوائم المال�ة الســـــــنو�ة والدور�ة وتقار�ر مراقب الحســـــــا�ات الســـــــنو�ة والدور�ة، و�ذلك تقر�ر مجلس 

 غیر المال�ة التي تهم المساهمین والمستثمر�ن الحالیین والمرتقبین، ومنها: المعلومات الشر�ة  وأ�ة اإلدارة

 المعلومات الداخل�ة التي تتضمن أهداف الشر�ة ورؤ�تها وطب�عة نشاطها وخطط الشر�ة و�سترات�جیتها المستقبل�ة. •

 نظم رفع الكفاءات والتدر�ب واإلثا�ة والرعا�ة للعاملین بها.   •

 ه�اكل الملك�ة �الشر�ات الشق�قة والتا�عة للشر�ة. •

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وعقود المعاوضة. •

 أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها. •

 تغییر س�اسات االستثمار. •

 د الخام والطاقة التي تعتمد علیها، والقدرة على التعامل مع تقل�اتها.مدى توافر الثروات الطب�ع�ة والموا •

اإلفصـــاح لمســـاهمیها وللجهات الرقاب�ة عن أســـهم الخز�نة. وفى حالة شـــراء الشـــر�ة التا�عة ألســـهم الشـــر�ة القا�ضــة   •

اهمین وال تشـترك في المالكة لها، تطبق علي األسـهم المشـتراه �افة قواعد أسـهم الخز�نة وال �عتد بها في نصـاب المسـ 

 التصو�ت على قرارات الجمع�ة العامة.
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موافاة الهیئة والبورصــــة �قرارات الجمع�ة العامة العاد�ة وغیر العاد�ة فور انتهائها و�حد أقصــــى قبل بدء أول جلســــة   •

نعقاد الجمع�ة  تداول تال�ة النتهاء االجتماع، �ما تلتزم الشـر�ة �موافاة البورصـة خالل أسـبوع على األكثر من تار�خ ا

 العامة �المحاضر على أن تكون معتمدة من رئ�س مجلس اإلدارة.

موافاة البورصــة �محاضــر اجتماعات الجمع�ة العامة المصــدق علیها من قبل الجهة اإلدار�ة المختصــة وذلك خالل   •

 مدة ال تتجاوز ثالثة أ�ام عمل من تار�خ تسلمها.

متضـــمنة أحداث جوهر�ة الصـــادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها و�حد موافاة الهیئة والبورصـــة �ملخص القرارات ال •

 أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تال�ة النتهاء االجتماع.

ــر�ة �أهم نتائج أعمالها مقارنة �الفترة المقابلة وفقًا للنموذج  • ــة بب�ان معتمد من مجلس إدارة الشــ موافاة الهیئة والبورصــ

ــة وذلك فو  ــنو�ة المعد لذلك من البورصــــ ــنو�ة أو الر�ع ســــ ر انتهاء مجلس اإلدارة من الموافقة على القوائم المال�ة الســــ

(الدور�ة) تمهیدًا إلحالتها لمراقب الحسـا�ات ل�صـدر �شـأنها تقر�ره. على أن یتم ذلك اإلفصـاح عقب انتهاء االجتماع 

 و�حد أقصى قبل بدا�ة جلسة التداول التال�ة النتهاء االجتماع.

 ار السلطة المختصة �التوز�عات النقد�ة أو توز�عات األسهم المجان�ة أو �لیهما.اإلعالن عن قر  •

ومضـاعفاتها من عدد  ٪٥اإلفصـاح عند تجاوز أو انخفاض ما �ملكه أحد المسـاهمین واألطراف المرت�طة �ه لنسـ�ة   •

�ما في ذلك األســـــهم التي تم األوراق المال�ة الممثلة لرأس مال الشـــــر�ة المقیدة �البورصـــــة أو حقوق التصـــــو�ت بها، 

 االكتتاب فیها عن طر�ق شراء حقوق االكتتاب لها.

اإلفصــــــاح عند صــــــدور أي أحكام تحك�م أو أحكام قضــــــائ�ة في أي مرحلة من مراحل التقاضــــــي بتلك األحكام التي  •

أو على القرار    تؤثر في مر�زهـا المـالي أو في حقوق حمـلة أوراقهـا المـالـ�ة أو �كون لهـا ـتأثیر على أســــــــــــــعـار الـتداول

 االستثماري للمتعاملین.

اإلفصـاح فور صـدور أي أحكام قضـائ�ة �عقو�ة سـال�ة للحر�ة ضـد أحد أعضـاء مجلس إدارة الجهة المصـدرة أو أحد  •

 المسئولین الرئ�سیین بها

 المخالفات واألحكام الصادرة على الشر�ة خالل العام وذلك من خالل الجدول التالي:

 

خالفات والغرامات المفروضة على الشركة  األحكام والم مسلسل
 إیضاحات  خالل العام 

 - ال یوجد  ۱

 

 عالقات المستثمر�ن

ــةتبـدي شــــــــــــــر�ـة   إهتمـامـا ـلدور إدارة عالـقات المســــــــــــــتثمر�ن بهـا حیـث انهـا تعتبر من أهم   �ونتكـت المـال�ـة القـا�ضــــــــــــ
اســــــــترات�ج�ات الشــــــــر�ة التي تعتمد علیها من أجل تحقیق الخطط المســــــــتقبل�ة في توفیر أي تمو�ل الزم للتوســــــــعات  
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متعاملین في واإلستثمارات الجدیدة.  من أجل تحقیق خططها االتصال الفعال بین إدارة الشر�ة والمستثمر�ن ومافة ال
 سوق رأس المال �شكل �ساهم في إظهار الق�مة العادلة لسهم الشر�ة. 

وتقوم إدارة عالقات المســــــتثمر�ن �اإلتصــــــال �المســــــتثمر�ن الحالیین والمحتملیین والجهات الرقاب�ة والصــــــحافة المال�ة  
توضــــ�ح الصــــورة الحق�ق�ة و�افة أطراف المصــــالح. و�هدف البرنامج األســــاســــي لعالقات المســــتثمر�ن ل�س فقط إلى  

ــر�ة من أجل   ــا إلى معرفة ��ف�ة تقی�م المتعاملیین مع الشـــــــ ــتقبل ولكن أ�ضـــــــ ــر�ة وفرص نموها في المســـــــ ألداء الشـــــــ
 مساعدتها على تحقیق أهدافها وخططنا اإلسترات�ج�ة

ــهم ول�س  ــفاف�ة �حیث �عكس الق�مة العادلة للســـ ــاح والشـــ ــتثمر�ین منهج اإلفصـــ ــعر  وتت�ع إدارة عالقات المســـ أعلى ســـ
ولضـــمان توفیر الكفاءة والعدالة والشـــفاف�ة في تعامالت الشـــر�ة مع المســـاهمیین والمحللین المالیین والجهات الرقاب�ة 

 ومختلف المتعاملیین في سوق المال.  

عالقات  دیرام�ونتكت المال�ة القا�ضــــــــــــة  ط�قا لقواعد قید واســــــــــــتمرار قید وشــــــــــــطب األوراق المال�ة، عینت شــــــــــــر�ة 
 :�ل من ١٢/٧/٢٠١٨  �موجب قرار مجلس إدارة بتار�خر�ن  المستثم

 تنفیذي مدیر –األستاذ أ�من الصاوي  .١

 مدیر تنفیذي –األستاذة سارة حسني  .٢

 على أن تكون مسؤول�اتهم �األتي: 

وضــع خطة عمل لإلدارة تتضــمن ســ�اســة اإلفصــاح الخاصــة �الشــر�ة واإللتزام �كافة القوانین واللوائح و�جراءات القید  .١

 ومتطل�ات اإلفصاح والقرارات الصادرة من الهیئة والبورصة. 

اخل�ة والتي �كونوا على علم �اتجاه اإلدارة العل�ا والخطط اإلســــــترات�ج�ة وما تتخذه من قرارات وخاصــــــة الجوهر�ة والد .٢

 التكون في حكم المعرفة العامة. 

الرد على اسـتفسـارات الهیئة والبورصـة والمسـاهمین �الشـر�ة و�صـدار وتوز�ع النشـرات الصـحف�ة عن الشـر�ة متضـمنة  .٣

 الب�انات والمعلومات �التنسیق مع إدارة اإلفصاح.

ــتثمر�ین الحالحالیین  .٤ ــاح للمحللیین المالیین والمســ ــر�ة من اإلفصــ ــات التقی�م �أعمال وخطط الشــ ــســ والمحتملیین ومؤســ

 خالل اإلجتماعات والمؤتمرات ومتا�عة التقار�ر التي تصدر عن الشر�ة ومدى صحتها.

نقل حالة السـوق الى اإلدارة العل�ا والمسـاعدة في إعداد رد الشـر�ة على اسـتفسـارات المسـتثمر�ن واإلعالم والمحللیین   .٥

 والتعامل مع الشائعات التي �كون من شأنها التأثیر على تداول السهم.المالیین  

ــتثمر�ن الحالیین والمرتقبین للتعرف على  كما .٦ ــر�ة لالجتماعات والز�ارات للمســــ ــتثمر�ن �الشــــ تنظم إدارة عالقات المســــ

 الشر�ة و�دارتها العل�ا وتفاصیل أنشطتها وآدائها.

 :اآلتيم �و�قوم مسئول عالقات المستثمر�ن خالل العا
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 إنشاء ومتا�عة قاعدة ب�انات المستثمر�ن سواء من حیث نوع�ة المستثمر أو موقعه الجغرافي.  •

 تعر�ف السوق �األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة أو اإلدارة العل�ا. •

ــتثمر  • ــهیل ز�ارات المســـــ ــ�قًا، وتســـــ ــر�ة ط�قًا للخطة المعدة لذلك مســـــ �ن  تنظ�م الحمالت الترو�ج�ة والفعال�ات عن الشـــــ

 لمواقع الشر�ة المختلفة.

التواصــل مع المســتثمر�ن عبر أدوات االتصــال المختلفة مثل الموقع االلكتروني للشــر�ة ومواقع التواصــل االجتماعي  •

 والتقار�ر الصحف�ة، واالشتراك في إعداد التقر�ر السنوي الذي یهتم �ه المستثمر�ن الحالیین والمرتقبین.

من الشــــر�ة و�عداد صــــفحات عالقات المســــتثمر�ن على الموقع االلكتروني للشــــر�ة  إعداد تقر�ر اإلفصــــاح المطلوب   •

 وتحدیثها �صفة مستمرة.

 أدوات اإلفصاح

 تقر�ر مجلس اإلدارة أوال: 

ــر�ة � ــر�ات رقم  إتقوم الشـ ــنو�ًا ط�قًا لما ورد �قانون الشـ ــدر تقر�رًا سـ ــنة   ١٥٩صـ والئحته التنفیذ�ة، للعرض   ١٩٨١لسـ
ــمن على  على الجمع�ة  ــاهمین یتضـــ ــاهمین والجهات الرقاب�ة، �كون موجهًا من رئ�س المجلس إلى المســـ العامة للمســـ
 األقل ما یلي:

 مناقشة النتائج المال�ة والموضوعات الجوهر�ة.  • 
 اإلنجازات الرئ�س�ة للشر�ة أثناء السنة.   • 
 إسترات�ج�ة الشر�ة. • 
 التغیرات الرئ�س�ة في ه�كل الشر�ة اإلداري. • 
 تشكیل مجلس اإلدارة وعدد مرات انعقاده.  • 
 تشكیل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.  • 
 متوسط عدد العاملین �الشر�ة خالل السنة ومتوسط دخل العامل خالل نفس الفترة. • 
 س�اسات إثا�ة وتحفیز العاملین �الشر�ة مثل عروض تملك األسهم وغیرها. • 
 .المعاوضة المبرمة في العام السابق و�ذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التاليما تم �شأن عقود  • 
 ما اتخذ من إجراءات ضد الشر�ة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مدیر�ها من قبل جهات رقاب�ة أو قضائ�ة.  • 
 تقر�ر عن التزام الشر�ة �حو�مة الشر�ات والمسئول�ة االجتماع�ة والبیئ�ة. • 
 

 تقر�ر اإلفصاحثان�ًا:  

ر تقر�ر إفصــــــاح ر�ع ســــــنوي �عد من قبل إدارة الشــــــر�ة �معاونة إدارة اصــــــد�إ  �ونتكت المال�ة القا�ضــــــةتقوم شــــــر�ة 
 عالقات المستثمر�ن بها، �ضم على األقل ما یلي:

 ب�انات االتصال �الشر�ة. • 
 مسئول عالقات المستثمر�ن و��انات االتصال �ه. • 
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 فأكثر من أسهم الشر�ة. ٪٥لكون نس�ة ه�كل المساهمین الذین �مت • 
 ه�كل المساهمین اإلجمالي موضحًا �ه األسهم حرة التداول. • 
 تفاصیل أسهم الخز�نة لدى الشر�ة. • 
 التغیرات في مجلس إدارة الشر�ة وأخر تشكیل للمجلس. • 
 تشكیل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. • 
 ة.تغییر مراقب الحسا�ات في الفترة القادم • 

 تقر�ر االستدامةثالثًا:  

شـمل على إنجازات الشـر�ة في المجاالت االقتصـاد�ة ل� عن االسـتدامة  رتقر�تعمل الشـر�ة حال�ا على إعداد و�صـدار  
 والبیئ�ة واالجتماع�ة. 

 الموقع االلكتروني را�عًا: 

ــر�ة موقع إلكتروني خاص بها �اللغتین العر��ة واإلنجلیز�ة للتعر�ف  ــطتها المختلفة وتم لدي الشـــــــــــ ــر�ة وأنشـــــــــــ �الشـــــــــــ
تخصـ�ص صـفحة لعالقات المسـتثمر�ن یتم من خالله اإلفصـاح عن المعلومات الجوهر�ة ونتائج األعمال والمیزان�ات 
الدور�ة والســـنو�ة و�تم تحدیثه دور�ًا. معلن �ه جم�ع ب�انات اإلتصـــال �مســـؤول عالقات المســـتثمر�ن مع اإللتزام �الرد 

 فسارات التي تتلقاها الشر�ة.على الرسائل واإلست
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