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 www.sarwa.capital الموقع االلكتروني
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   للمساهمين الجمعية العامة

 طبقا للنظام األساسي الخاص بشركة ثروة كابيتال، تنعقد الجمعية العامة العادية بالشروط التالية:
مركز الشاااااااااااااركة واي مد نة تمثل الجمعية العامة جميع المساااااااااااااااميق وه يجوز ا عقاداا  ه في المد نة التي بها   -

 .(جيزة(، ويجوز عقد الجمعية العامة في مد نة )القاارة)ال
لكل مسااا  الح  في حضاور الجمعية العامة للمساااميق بقري  األةاالة أو اإل ابة، ويشاترط لصاحة اإل ابة أن   -

 .ل كتابي وأن يكون الوكيل مسااما  تكون ثابتة في توكي
جلس اإلدارة أن  نيب عنه أحد أعضاام مجلس اإلدارة في حضاور الجمعية وه يجوز للمسااا  مق يير أعضاام م -

  .العامة
ً  في اجتمااع الجمعياة العااماة بماا ه يقال عق العادد الواجاب توافر  لصااااااااااااااحاة   - يجاب أن يكون مجلس اإلدارة ممث

يجوز تخلف ا عقاد جلسااااااااااااته والح في يير األحوال التي  نقأ فيها عدد أعضاااااااااااام مجلس اإلدارة عق الح وه 
 .ق حضور اهجتماع بعذر يير مقبولأعضام مجلس اإلدارة ع

تنعقد الجمعية العامة العادية للمساااااااااااااااميق كل سااااااااااااانة بدعوة مق رويس مجلس اإلدارة في الزمان والمكان اللذ ق   -
 .يحدداما  عًن الدعوة خًل الثًثة أشهر التالية )علي األكثر( لنهاية السنة المالية للشركة

 

 انعقاد الجمعية العامة العادية:حاالت 
 تنعقد الجمعية العامة العادية لنظر جدول األعمال المحدد لها، وعلي األخأ للنظر فيما يأتي:

 ا تخاب أعضام مجلس اإلدارة وعزله .  – 1
 مراقبة أعمال مجلس اإلدارة والنظر في  خًوه مق المسئولية. - 2
 اح والخساور.المصادقة على الميزا ية وحساب األرب - 3
 المصادقة علي تقرير مجلس اإلدارة عق  شاط الشركة. - 4
 وبدهت أعضام مجلس اإلدارة. آتالموافقة على مقترح توزيع األرباح وتحد د مكاف - 5
 تعييق مراقب الحسابات وتحد د أتعابه والنظر في عزله. - 6
مق رأس المال عرضااااااه علي    %5المساااااااامون الذ ق يملكون كل ما  ري مجلس اإلدارة أو الجهة اإلدارية أو   - 7

 الجمعية العامة.
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 حاالت انعقاد الجمعية العامة الغير عادية: 

 تختأ الجمعية العامة يير العادية بتعد ل  ظام الشركة مع مراعاة ما يأتي:
ً  كل قرار يصاادر مق الجمعية   – 1 العامة يكون مق شااأ ه المساااس ه يجوز زيادة التزامات المسااااميق ويقع باط

 بحقوق المسااميق األساسية التي يستمداا بصفته شريكا .
تكون اذ  األ شاااقة  هويجوز بعد موافقة الهيئة  ضاااافة أ شاااقة أخري  لي يرك الشاااركة األسااااساااي بشااارط أ - 2

 متعارضة فيما بينها وبيق يرك الشركة.
الة أمد الشاااااااااركة أو تقصاااااااااير  أو حلها قبل موعداا أو ت يير يكون للجمعية العامة يير العادية النظر في  ط - 3

 سااابة الخساااارة التي  ترتب عليها حل الشاااركة قبل الميعاد أو تقساااي  الشاااركة أو  دماه الشاااركة مع ييراا مق 
وهوحته التنفيذية    1992لساااااانة    95الشااااااركات والح بعد  تباع اإلجرامات المنصااااااوص عليها في القا ون رق  

 العامة للرقابة المالية. وموافقة الهيئة
 

 هيكل الملكية

 :  12/2020/ 31هيكل الملكية طبقا  للموقف في تاريخ 

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

 % 60.53 724.601.986 كو سوليداتيد فا نا شال اولد نج  كو سوليداتيد فا نا شال اولد نج 

 % 29.2 350.088.786 أوراسكوم لإلستثمار القابضة  أوراسكوم لإلستثمار القابضة 

 %89.73 1.074.690.772 اإلجمالي 

 

 

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

 المالية
 النسبة %

 

 هولدينج فاينانشال كونسوليداتيد
 % 60.53 724.601.986 هولدينج فاينانشال كونسوليداتيد

 

 القابضةلإلستثمار  أوراسكوم
 % 29.2 350.088.786 القابضة لإلستثمار أوراسكوم

 %89.73 1.074.690.772  اإلجمالي

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

 المالية
 النسبة %

 

 هولدينج فاينانشال كونسوليداتيد
 % 60.53 724.601.986 هولدينج فاينانشال كونسوليداتيد

 

 القابضةلإلستثمار  أوراسكوم
 % 29.2 350.088.786 القابضة لإلستثمار أوراسكوم

 %89.73 1.074.690.772  اإلجمالي
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 اإلدارة مجلس
 تشاااكيل الح في وبما وواجباته بوظاوفه اهضاااقًع مق يمكنه أعضاااام بما 11 عدد مق اإلدارة مجلس ت  تشاااكيل

 ومق بينه  التنفيذ يق يير مق المجلس لجا ه. ووفقا لقواعد الحوكمة وأفضاااااااااال الممارسااااااااااات جام أيلبية أعضااااااااااام
ا يجلب وتحليلية مما بمهارات وخبرات فنية  تمتعون  مستقليق عضويق   .وللشركة للمجلس  فع 

 للشركة الكافي واهاتمام الوقت تخصيأ إلدارة ت  مراعاة أن يكون العضو قادرا علىوعند اختيار أعضام مجلس ا
ا اناك يكون  وأه   .التنفيذ يق ويير المستقليق له خاةة فيما يخأ األعضام أخرى  مصالح مع تعارض 

مجلس اإلدارة،  رجى . ولإلطًع على الساير الذاتية للساادة أعضاام  وفيما  لى تشاكيل مجلس اإلدارة الحالى للشاركة 
 النظر في الملح  )أ( بنهاية التقرير.

 
 اإلدارة مجلس اجتماعات

 بمق المجلس اساتعا ة  مكا ية مع ،خًل السانة المالية الواحدة  أشاهر ثًثة كل مرة األقل على اإلدارة مجلس  نعقد
 التقرير في اإلفصااااح ويت   .الشاااركة بعمل الخاةاااة الموضاااوعات بعض لمناقشاااة الشاااركة خاره  أو داخل مق  را  

 حضااااااور عق ت يبوا الذ ق األعضااااااام أساااااامام وعق اهجتماعات عدد عق اإلدارة مجلس وتقرير للشااااااركة الساااااانوي 
التمرير أو  طري  عق اجتماعاته يعقد أن اإلدارة لمجلس. و عنه المنبثقة اللجان اجتماعات أو المجلس اجتماعات

 .كما  أ عليه النظام األساسى للشركة الحد ثة اهتصال وساولعق طري  

 

 إسم العضو مسلسل
صفة العضو 

)تنفيذي/غير تنفيذي/  
 مستقل(

عدد 
األسهم  
 المملوكة 

 جهة التمثيل تاريخ االلتحاق 

 كو سوليد تد فا نا شال اولد نج  عند التأسيس _ تنفيذى حازم عمرو محمود موسى 1
 كو سوليد تد فا نا شال اولد نج  06/08/2018 - تنفيذى سعيد علي علي زعتر 2
 كو سوليد تد فا نا شال اولد نج  عند التأسيس _ يير تنفيذى  عمرو محمد محمد لمعي 3
 كو سوليد تد فا نا شال اولد نج  عند التأسيس - يير تنفيذى  أشرف محمود عباس زكي 4
 كو سوليد تد فا نا شال اولد نج  التأسيسعند  - يير تنفيذى  محمد عبدالحلي  عرفه عرفه  5
 كو سوليد تد فا نا شال اولد نج  عند التأسيس - يير تنفيذى  أ ور سال  عبيد باحبيش 6
 كو سوليد تد فا نا شال اولد نج  عند التأسيس - يير تنفيذى  محمد أيمق محمد ةادق 7
 أوراسكوم لإلستثمار القابضة 30/03/2020 - يير تنفيذى  عمرو عصمت السيد أباظة   8
 أوراسكوم لإلستثمار القابضة 31/03/2019 - يير تنفيذى  عبده مصطفى حسن حسن 9
 مستقل  11/11/2018 - مستقل  كري  محى الد ق حسيق محمد 10
 مستقل  11/11/2018 - مستقل  كري  محمد مدحت جًل أحمد زيق 11
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 ومسئولياته اإلدارة مجلس دور 

  العامة. ويتحمل المساااااااائولية النهاوية عق الجمعية مق تكليف على بنام  الشااااااااركة  دارة الشااااااااركة  دارة مجلس  تولى
 للمسااميق. الجمعية العامة قبل مق الشركة  دارة عق ومحاسبته المجلس مساولة الشركة ويت 

 :ى ل ما الحصر ه المثال سبيل على اإلدارة مجلس ومهام مسئوليات ضمق ومق
 .وخقط تنفيذاا الشركة وسياسات أاداف وضع -

 للشركة الداخلية والسياسات بالقوا يق بالشركة العامليق كافة التزام تضمق التي والنظ  اآلليات وضع -
 أو التنفيذ يق  المجلس أعضاام بحضاور مشائو ها ساوا مق أي ا في معه  للتشااور الشاركة بمد ري  اهجتماع -

   .بدو ه 
 اإلدارة مجلس أعضاام عق فضاً العليا اإلدارية للوظاوف والح الشاركة داخل السالقة لتتابع خقة وضاع -

 .فعال بشكل أعمالها وسير الشركة استدامة يضمق بما
 دقة على والساايقرة المعلومات تدف  تأميق على تعمل التي واآلليات واألدوات الوقاوية اإلجرامات وضااع -

  .خارجه مق أو الشركة داخل مق سوام واهختراق التًعب مق وحما تها الشركة داخل البيا ات وسًمة
 المالية التقارير  زااة وضااااامان اهتصاااااال، وقنوات البيا ات عق اإلفصااااااح عملية على العام اإلشاااااراف -

 واهلتزام الداخلية المراجعة  شااااط مق كل اساااتقًلية ضااامان وكذلح الشاااركة، عق الصاااادرة والمحاسااابية
 .بالشركة

  رئيس مجلس اإلدارة مسئوليات

 :التالية المهام اإلدارة مجلس  رويس مسئولية  تحت تقع

  .تنفيذ اإلستراتيجية وخقة الشركة السنوية •
ت ه تظام  العمل التنفيذي بالشاااركة ومتابعة األدام لجميع األ شاااقة، واتخاا ما  را  مق قرارااإلشاااراف على   •

 العمل وتحقي  األاداف
اإلشااااااراف على  عداد التقارير الدورية المالية ويير المالية عق  تاوج أعمال الشااااااركة وتقيي  أداماا، وكذلح  •

 تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل  عداد اذ  التقارير. 
شاااااااركة واقتراح  ظ  اإلثابة والتحفيز و ليات المشااااااااركة الفعالة في بنام وتنمية ثقافة الالي  األخًقية داخل ال •

 تتابع السلقة التي يعتمداا المجلس لضمان وهم العامليق وتعظي  قيمة الشركة. 
تحد د اختصاااااااةااااااات ومساااااائوليات كافة العامليق بالشااااااركة وفقا  للواوح العمل المعمول بها  اإلشااااااراف على   •

 وقرارات مجلس اإلدارة.
 .دارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساتهتوجيه الدعوة ه عقاد مجلس اإل •
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دعوة الجمعيااة العااامااة العاااديااة ويير العاااديااة لً عقاااد للنظر في جاادول األعمااال المعروك مق مجلس  •
 .اإلدارة

 .التأكد مق  تاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب ألعضام المجلس والمسااميق •
أسااس سالي  وبنام  على دراية شااملة بالموضاوعات مع ضارورة التأكد التأكد مق أن اتخاا القرارات  ت  على   •

 .مق وجود  لية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلح القرارات في الوقت المناسب
  .تلقي التقارير والتوةيات مق كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية هتخاا الًزم بشأ ها •

  المنتدبة مجلس اإلدار عضو  الرئيس التنفيذى و  مسئوليات

  :التالية المهام المنتدب مجلسعضو الرويس التنفيذى و  مسئولية  تحت تقع

العمل على تنفيذ كافة الساياساات واللواوح والنظ  الداخلية للشاركة والمعتمدة  رواساة العمل التنفيذى بالشاركة و  •
 مق مجلس اإلدارة.

العمل  وما  تضااااااامنه الح مق متابعة اإلدارة مجلس مق والمعتمدة  الموضاااااااوعة  السااااااانوية العمل  خقة  تنفيذ •
  وتحقي   العمل  إل تظام قرارات مق  ما را    واتخاا األدام  متابعةو  التنفيذي بالشااااركة وتصااااريف أموراا اليومية

 .الشركة عق العمًم رضا على العمل وكذلح األاداف
 .اإلدارة مجلس مق والمعتمدة للشركة الداخلية والنظ  واللواوح السياسات وتنفيذ وضع على العمل •
 .الشركة قيمة وتعظي  بنام فى الفعالة المشاركة •
  وقرارات  بها المعمول العمل  للواوح وفقا بالشااااركة  العامليق  ومساااائوليات  اختصاااااةااااات تحد د فى  المشاااااركة •

 .اإلدارة مجلس

 اإلدارة مجلس سر أمين

 مسااتمرة رابقة لتكويق ليمتد الح  تجاوز بل فحسااب، اهجتماعات محاضاار تدويق على الساار أميق دور يقتصاار ه
ا  الشاااركة،  دارة وبيق وبينه  ببعض المجلس أعضاااام بيق  يمنحه و .يقلبو ها التي للمعلومات مصااادر ا يكون  وأيضااا 

 : لي مافي مهامه وتتمثل. المقلوبة كفامةالب بعمله للاليام الًزمة الصًحيات اإلدارة مجلس

 .واللجان المجلس اجتماعات لوجستيات وإدارة والتحضير إلعدادا •
 .لوجستياتها وإدارة للمسااميق العامة الجمعية هجتماعات والتحضير اإلعداد •
 على المجلس حصااول مق التأكد مع عليه، المعروضااة والموضااوعات المجلس بقرارات  تعل  ما كل وتوثي  حفظ •

 .المناسب الوقت في الهامة المعلومات

 

 

 لجان مجلس اإلدارة
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 تشكيل اللجان

التالي تشاااكيل اللجان المنبثقة مق مجلس  دارتها مع بيان حاهت دمج اختصااااةاااات بعض اللجان  وضاااح الجدول    
 مثل لجنة المراجعة والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافأت لبعضها البعض

  س  العضو  مسلسل 

  س  اللجنة 
ةفة العضو  
)يير تنفيذي/  

 مستقل(

المنصب  
 في اللجنة 

لجنة   تاريخ اهلتحاق 
المراجعة  
 والمخاطر 

لجنة  
 الترشيحات 

 المكافآت  و

لجنة  
 الحوكمة 

لجنة  
اإلستراتيجيات  

 و المواز ة 

لجنة  
اهشراف  

 على النظام  

  ✓    حازم عمرو محمود موسى  1
 

  تنفيذى 
لجنة اهستراتيجيات:  

03 /02 /2016 
 لجنة اإلشراف علي النظام:

03 /03 /2019 

  تنفيذى    ✓  ✓   سعيد علي علي زعتر 2
 2019/ 02/ 26لجنة الحوكمة:  -
لجنة اهستراتيجيات:   -

14 /11 /2019 

   ✓   ✓  أشرف محمود عباس زكي 3
  تنفيذى يير   ✓

لجنة الترشيحات:   -
11 /11 /2018 

لجنة اهستراتيجيات:   -
03 /02 /2016 

لجنة اإلشراف علي النظام:   -
03 /03 /2019 

    ✓  أ ور سال  عبيد باحبيش  4
✓  

  تنفيذى  يير
 لجنة الترشيحات: -
 11 /11 /2018 
لجنة اإلشراف علي النظام:   -

03 /03 /2019 

   ✓   ✓ محمد عبدالحلي  عرفه  5
 

  تنفيذى  يير
 2016/ 02/ 03لجنة المراجعة:  -
 2019/ 02/ 26لجنة الحوكمة:  -

  تنفيذى  يير   ✓  ✓   ✓ محمد أيمق محمد ةادق  6

 2016/ 02/ 03لجنة المراجعة:  -
 2019/ 02/ 26لجنة الحوكمة:  -
لجنة اهستراتيجيات:   -

03 /02 /2016 

 2018/ 11/ 11لجنة المراجعة:   مستقل       ✓ كري  محى الد ق حسيق محمد  7

  مستقل   ✓    ✓  ✓ كري  محمد مدحت جًل أحمد   8

 2018/ 11/ 11لجنة المراجعة:  -
لجنة المكافأت:   -

11 /11 /2018 
 لجنة اإلشراف علي النظام: -

03 /03 /2019 
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 سير اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه
متابعة حضور أعضام المجلس    التالي  جدولويوضح ال  2020اجتماعات لمجلس اإلدارة في عام    خمس ت  ا عقاد

 جتماعات الجمعية العامة إجتماعات المجلس واللجان و إل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمخاطر لجنة المراجعة

أعضااااااام وت  مراعاة ان يكون أيلبية أعضاااااااوها مق األعضااااااام المسااااااتقليق  أربعهمق    والمخاطرلجنة المراجعة   تتكون 
التي تقوم بها    المهام  وتتمثل   يقمجلس  دارة يير تنفيذ  يقحيث تتكون مق عضااااااويق مجلس  دارة مسااااااتقليق وعضااااااو 

 : لى فيمالجنة المراجعة 
 ووضع تقرير مكتوب عق رأ ها وتوةياتها بشأ ه. بالشركة دراسة  ظام الرقابة الداخلية ▪
 دراسة القواو  المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة واإلدهم برأ ها وتوةياتها بخصوةها. ▪
 دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة واإلدهم برأ ها وتوةياتها بخصوةها. ▪
،  كذلح مؤاًته  وكفامته  واسااااتقًليته و  التوةااااية لمجلس اإلدارة بتعييق مراقب حسااااابات أو أكثر للشااااركة ▪

 مق اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.   وتحد د أتعابه   ويكون قرار تعيينه
الوارد   واألخرى الواردة في خقاب اإلدارة  مراقب الحساااابات على القواو  المالية  وتوةااايات دراساااة مًحظات ▪

 ومتابعة ما ت  بشأ ها.مق مراقب الحسابات 
لتقارير المرفوعة  ليها مق لطبقا    اللواوح والقوا يق الداخلية والخارجيةو التأكد مق التزام الشاااااااااركة بظتباع النظ    ▪

 .  أو ييراا مق اإلدارات المعنية  دارة اهلتزام

مجلس  إسم العضو مسلسل
 اإلدارة

إجتماعات 
 الجمعيات

 1/1 5/5 حازم عمرو محمود موسى 1
 1/1 5/5 سعيد علي علي زعتر 2
 1/1 5/5 عمرو محمد محمد لمعي 3
 1/0 5/5 أشرف محمود عباس زكي 4
 1/0 5/5 محمد عبدالحلي  عرفه عرفه  5
 1/0 5/2 أ ور سال  عبيد باحبيش 6
 1/1 5/4 محمد أيمق محمد ةادق 7
 1/0 5/4 عمرو عصمت السيد أباظة   8
 1/1 5/4 عبده مصطفى حسن حسن 9
 1/1 5/4 كري  محى الد ق حسيق محمد 10
 1/1 5/4 كري  محمد مدحت جًل أحمد زيق 11



9 
 

الموافقة  التوةاية بو   ،يير مراجعة الحسااباتمراقب الحساابات بعمليات  ضاافية   التوةاية بالموافقة على قيام ▪
 عق تلح العمليات بما  تناسب مع أتعابه السنوية. ما  تقاضا على 

والتأكد مق شاموليتها لجميع  دارات  دارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفامتهاإل السانوية  خقةال واعتماد مناقشاة ▪
 .وأ شقة الشركة

اإلجرامات شااااااااااركة ومتابعة تحد د أوجه وأسااااااااااباب القصااااااااااور في التقارير المراجعة الداخلية و على   اإلطًع ▪
 التصحيحية لها.

دعوة مراقب حسااااااااااابات الشااااااااااركة أو رويس  دارة المراجعة الداخلية أو مق ترا  مق داخل أو خاره الشااااااااااركة  ▪
 .كلما دعت الحاجة لحضور اجتماعاتها

أ واع المخاطر وضااع األطر التنفيذية واإلجرامات والقواعد التي يعتمداا المجلس، والًزمة للتعامل مع كافة   ▪
التي قد تواجه الشاااااركة مثل المخاطر اإلساااااتراتيجية، مخاطر التشااااا يل، مخاطر الساااااوق، مخاطر اهوتمان، 
مخاطر الساااااااامعة، مخاطر  ظ  المعلومات وحماية البيا ات، وجميع أ واع المخاطر التي مق شااااااااأ ها التأثير 

 على  شاط واستدامة الشركة.
يي  مساااااااتوى المخاطر الممكق للشاااااااركة قبوله، والتأكد مق عدم تجاوز مسااااااااعدة مجلس اإلدارة في تحد د وتق ▪

 الشركة لهذا الحد مق المخاطر.
اإلشااراف والتحق  مق مدى فاعلية  دارة المخاطر بالشااركة في تنفيذ األعمال المسااندة  ليها، والتأكد مق أ ها  ▪

مق اساااااتقًلية موظفي  دارة تقوم بعملها بشاااااكل كافي في حدود اهختصااااااةاااااات المقررة لها، وكذلح التأكد 
 المخاطر عق اإلدارة التنفيذية بالشركة. 

  عداد تقرير دوري عق  تاوج أعمالها وتوةياتها للعرك على مجلس اإلدارة هتخاا الًزم بشأ ه.  ▪
 

 الترشيحات  و   المكافأتلجنة 

 : لى فيما مسئولياتها وتتمثل دارة مستقل  مجلسعضويق يير تنفيذ ق وعضو  –أعضام  ثًث اللجنة مق  تتكون 
وظاوف و  المراجعة الدورية والمساااااتمرة لًحتياجات المقلوبة مق المهارات المناسااااابة لعضاااااوية مجلس اإلدارة ▪

 .تتابع السلقة في ظل تقبي  خقة وإعداد بيان بالمؤاًت المقلوبة اإلدارة العليا
وضااااع التوةاااايف الوظيفي أعضااااام المجلس مق التنفيذ يق ويير التنفيذ يق والمسااااتقليق، و   تحد د مساااائوليات ▪

 بالشركة.العليا لاليادات التنفيذية ل
التحق  بصاافة مسااتمرة مق اسااتقًلية أعضااام المجلس المسااتقليق والتأكد مق عدم وجود أي تعارك مصااالح   ▪

 عضوية مجلس  دارة شركة أخرى. اا كان العضو يش ل 
 اساااااتحقاقات أعضاااااام مجلس اإلدارة وأعضاااااام اللجان وكبار التنفيذ يقمكافآت و اقتراح ساااااياساااااات واضاااااحة ل ▪

ومراجعة تلح الساياساات سانويا  بعد   ،، واهساتعا ة بمعا ير ترتبط باألدام في تحد د تلح اهساتحقاقاتبالشاركة
 .يختأ بحزم المكافآتفيما  الًزمةعمل الدراسات واهستقصامات 

ساياساة اساترداد مكافآت واساتحقاقات أعضاام مجلس اإلدارة وأعضاام اللجان وكبار التنفيذ يق ومتابعة  وضاع   ▪
 بالشركة في حال قيامه  بأي ا تهاكات أو اختًسات مق مقدرات الشركة. 
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على اتخاا قرارات تحق   للحاةاااااليق عليها تكون حافزا  أساااااه  التحفيز، يجب أن  راعى فيها أه بفيما  تعل    ▪
مرتبقة بما يحسااق أدام الشااركة على    أن تكون أيضااا  يجب  مصاالحة الشااركة في األجل القصااير فقط، وإ ما 

 المدى القويل.
عليها أعضاام المجلس واإلدارة    عداد تقرير سانوي مفصال عق كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي  تحصال ▪

 العليا للعرك على الجمعية العامة.
 

 الحوكمة لجنة
 : لى فيما مسئولياتها وتتمثل دارة   مجلسعضويق يير تنفيذ ق وعضو  –أعضام  ثًثاللجنة مق   تتكون 
بالشاااااركة بما مراقبة مدى توافر المبادئ والعناةااااار األسااااااساااااية التي تسااااااعد على تقوير وتحسااااايق األدام  •

 .يساا  في تحقي  األاداف اإلستراتيجية المحددة مق ِقبل مجلس اإلدارة
 .مراقبة تقبي  مبدأ اإلفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأ شقة الشركة •
 .العمل على تقبي  مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المسااميق •
 قات فيما بيق مجلس اإلدارة وأةحاب المصالح.العمل على وضوح العً •
  عداد التقرير عق مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.  •

 

 البيئة الرقابية 

الداخلية في مجموعة البيئة الرقابية و ظام الرقابة   بواسقة تعد التي واللواوح واألدلة  واإلجرامات السياسات تتمثل 
اللجان المنبثقة مق مجلس اإلدارة )لجنة المراجعة   لى اإلدارة باإلضافة مجلس مق وتعتمد بالشركة اإلدارات المعنية

 المراجعة والمهام على ان تقوم لجنة  المسئوليات بيق التام  اهختصاةات والفصل  تحد د  والمخاطر( والتي تهدف الي 
 .بشأ ه اإلدارة لمجلس التوةيات ورفع دوري  للشركة بشكل الداخلية الرقابة  ظام بتقيي 

 

 الداخلية:  البيئة الرقابية و ظام الرقابة ومق اا  ااداف 
 .بالشركة العامليق كافة وسلقات مسئوليات بيق التام الفصل تحقي  ▪
 .الشركة عق والدقيقة  الصحيحة المعلومات ل يراا أو للشركة  سوام توفر بحيث المعلومات، وجودة  دقة ضمان ▪
 .لها تتعرك أن يمكق التي األخقار مق المادية الشركة أةول حماية ▪
 .الجودة وبنفس التكاليف بأقل أادافها وتحقي  للشركة اإل تاجية الكفامة زيادة ▪
 . نب ي كما تنفيذاا ت  قد التعليمات  جميع أن مق التأكد بهدف التعليمات، تنفيذ دقة ضمان ▪
 .الحوكمة وقواعد تعليمات لمختلف الدقي  التنفيذ طري  عق والح الشركات، حوكمة قواعد تقبي  ضمان ▪

 

 إدارة المراجعة الداخلية
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ل متفرغ مق الاليادات اإلدارية بالشاركة وتكون تبعيته الفنية للجنة المراجعة ويتبع  ؤو  تولى  دارة المراجعة مسا ▪
  داريا الرويس التنفيذي للشركة.

مق لجنة  توةاااااااااااااية على بنام المالية معاملته وتحد د الداخلية المراجعة  دارة مد ر وعزل تعييق يكون  ▪
أو أي  المالية معاملته ت يير يجوز وه بذلح، قرار بظةااااااادار  ثراا على الرويس التنفيذي ويقوم المراجعة،

 المراجعة. لجنة  لى الرجوع دون  عليها يحصل أخرى  مزايا
 دارة  لمجلس الح ويرفع الداخلية، المراجعة  دارة وةاااااااًحيات ومهام أاداف بتحد د المراجعة لجنة تقوم ▪

 هعتماد ، الشركة
  تاوج به  وضااح لجنة المراجعة  لى األقل على ساانوي  ربع تقرير بتقدي  الداخلية المراجعة  دارة رمد  يقوم ▪

 .أعماله
 

 مسئوليات إدارة المراجعة الداخلية: 
 التوةال التي ت  بالمًحظات المراجعة للجنة التقارير ورفع بالشاركة الداخلية الرقابة  ظام كفامة مدى تقيي  ▪

 . ليها
 بدون  والساااياساااات الموضاااوعة العمل إلجرامات وفق ا أعمالها بتنفيذ الشاااركة  دارات جميع التزام مدى تقيي  ▪

 .األخرى  المعنية اإلدارات اختصاةات مع تعارك
 .والسوق  العمل تقورات مع تناسبها ومدى الموضوعة والسياسات اإلجرامات كفامة تقيي  ▪
 مق الجهات الواردة واألخرى  والخارجية الداخلية المراجعة بتقارير الواردة المًحظات تصااااااااااويب متابعة ▪

 .الرقابية
 

 إدارة الحوكمة
توطيد وإرساااااام  على   يعملل  قد ت  تعيينهه  وجد داخل الشاااااركة  دارة مساااااتقلة للحوكمة ولكق  وجد مساااااؤول للحوكمة  

 أو مجلس اإلدارة،  لجناة الحوكماةل وتكون تبعيتاه الفنياة والتقريرياة ،ومتاابعاة تقبيقهاا وزياادة فااعليتهاا ،مباادئ الحوكماة
   رويس التنفيذيللتبعيته اإلدارية  بخًف
 :الحوكمة لؤو مس  مهام وتشمل
مراقبة مدى توافر المبادئ والعناةااااار األسااااااساااااية التي تسااااااعد على تقوير وتحسااااايق األدام بالشاااااركة بما  •

 .يساا  في تحقي  األاداف اإلستراتيجية المحددة مق ِقبل مجلس اإلدارة
 .حوكمة في كافة أعمال وأ شقة الشركةالمراقبة تقبي  مبدأ اإلفصاح والشفافية وثقافة  •
 .العمل على تقبي  مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المسااميق •
 العمل على وضوح العًقات فيما بيق مجلس اإلدارة وأةحاب المصالح. •
 . الشركة بحوكمة الشركات عداد التقرير عق مدى التزام  •
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 الحسابات مراقب

ممق تتوافر فيه  الشروط المنصوص عليها في قا ون واو   KPMGحسابات الشركة او مكتب حازم حسق  مراقب
 .مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في الح الكفامة والسمعة والخبرة الكافية

ترشاااااااااااااايح مق مجلس اإلدارة وبعاد  وبناام على   30/03/2020بتااريخ  ت  التعييق بموجاب الجمعياة العااماة العاادياة   وقاد
ً  تماما  عق الشاااااركة وعق أعضاااااام مجلس  دارتها مع مراعاة كون  توةاااااية لجنة المراجعة  ،مراقب الحساااااابات مساااااتق

ألدام أية أعمال  ضافية يير مرتبقة  مجلس اإلدارة مع مراقب حسابات الشركة    تعاقدعدم  كذلح تراعى  دارة الشركة  
وبشااااارط أه يكون اذا   ،لجنة المراجعة  موافقة،  ه بعد أخذ  ل مباشااااار أو يير مباشاااااربشاااااكبعمله كمراقب حسااااااباتها  

 بها.  العمل اإلضافي مق األعمال المحظور علي مراقب الحسابات الاليام

 اإلفصاح والشفافية

 وم شااااركة ثروة كابيتال باإلفصاااااح الدوري عق المعلومات الجوارية و تاوج أعمال الشااااركة وهيكل المسااااااميق ويت تق
توثي  تلح المعلومات والقواو  المالية والبيا ات الصاااااااحرية و شاااااااراا على شااااااااشاااااااة البورةاااااااة المصااااااارية وكذا الموقع 
اإللكترو ي للشاركة حتى  تسانى للمساااميق والعامة التعرف على أخر مساتجدات الشاركة. ويت   شار اذ  المعلومات 

 رية.  تبعا  للجدول الزمني المحدد في قواعد اإلفصاح بالبورةة المص

 المعلومات الجوهرية واإلفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشااااركة باإلفصاااااح مق خًل الوساااااول المختلفة عق معلومات الشااااركة المالية التي ته  المسااااااميق وأةااااحاب  
المصاااااااالح، مثل القواو  المالية السااااااانوية والدورية وتقارير مراقب الحساااااااابات السااااااانوية والدورية، وكذلح تقرير مجلس 

  ير المالية التي ته  المسااميق والمستثمريق الحالييق والمرتقبيق، ومنها: المعلومات الشركة  وأية اإلدارة

 المعلومات الداخلية التي تتضمق أاداف الشركة ورؤيتها وطبيعة  شاطها وخقط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية. •
 ق بها.   ظ  رفع الكفامات والتدريب واإلثابة والرعاية للعاملي  •
 هياكل الملكية بالشركات الشاليقة والتابعة للشركة. •
 المعامًت مع األطراف اات العًقة وعقود المعاوضة. •
 أا  المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها. •
 ت يير سياسات اهستثمار. •
 مل مع تقلباتها.مدى توافر الثروات القبيعية والمواد الخام والقاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعا •
اإلفصااااح لمساااااميها وللجهات الرقابية عق أساااه  الخزينة. وفى حالة شااارام الشاااركة التابعة ألساااه  الشاااركة القابضااة   •

المالكة لها، تقب  علي األساه  المشاترا  كافة قواعد أساه  الخزينة وه يعتد بها في  صااب المساااميق وه تشاترك في 
 الجمعية العامة.التصويت على قرارات 
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موافاة الهيئة والبورةااااة بقرارات الجمعية العامة العادية ويير العادية فور ا تهاوها وبحد أقصااااى قبل بدم أول جلسااااة   •
تداول تالية ه تهام اهجتماع، كما تلتزم الشاركة بموافاة البورةاة خًل أسابوع على األكثر مق تاريخ ا عقاد الجمعية  

 كون معتمدة مق رويس مجلس اإلدارة.العامة بالمحاضر على أن ت 
موافاة البورةااة بمحاضاار اجتماعات الجمعية العامة المصاادق عليها مق قبل الجهة اإلدارية المختصااة والح خًل   •

 مدة ه تتجاوز ثًثة أيام عمل مق تاريخ تسلمها.
ارتها فور ا تهاوها وبحد موافاة الهيئة والبورةاااة بملخأ القرارات المتضااامنة أحداث جوارية الصاااادرة عق مجلس  د •

 أقصى قبل بدم أول جلسة تداول تالية ه تهام اهجتماع.
موافاة الهيئة والبورةااااة ببيان معتمد مق مجلس  دارة الشااااركة بأا   تاوج أعمالها مقار ة بالفترة المقابلة وفقا  للنمواه  •

الموافقة على القواو  المالية الساااااانوية أو الربع ساااااانوية المعد لذلح مق البورةااااااة والح فور ا تهام مجلس اإلدارة مق  
)الدورية( تمهيدا  إلحالتها لمراقب الحساابات ليصادر بشاأ ها تقرير . على أن  ت  الح اإلفصااح عقب ا تهام اهجتماع 

 وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية ه تهام اهجتماع.
 عات النقدية أو توزيعات األسه  المجا ية أو كليهما.اإلعًن عق قرار السلقة المختصة بالتوزي  •
ومضااعفاتها مق عدد  %5اإلفصااح عند تجاوز أو ا خفاك ما يملكه أحد المساااميق واألطراف المرتبقة به لنسابة   •

األوراق المالية الممثلة لرأس مال الشاااااركة المقيدة بالبورةاااااة أو حقوق التصاااااويت بها، بما في الح األساااااه  التي ت  
 كتتاب فيها عق طري  شرام حقوق اهكتتاب لها.اه

اإلفصاااااااح عند ةاااااادور أي أحكام تحكي  أو أحكام قضاااااااوية في أي مرحلة مق مراحل التقاضااااااي بتلح األحكام التي  •
تؤثر في مركزااا الماالي أو في حقوق حملاة أوراقهاا الماالياة أو يكون لهاا تاأثير على أسااااااااااااااعاار التاداول أو على القرار  

 تعامليق.اهستثماري للم
اإلفصااح فور ةادور أي أحكام قضااوية بعقوبة ساالبة للحرية ضاد أحد أعضاام مجلس  دارة الجهة المصادرة أو أحد  •

 المسئوليق الرويسييق بها

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

الشركة  األحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على 

 خالل العام 
 إيضاحات 

 - ال يوجد  1
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 عالقات المستثمرين

تبدي شاااركة ثروة كابيتال  اتماما لدور  دارة عًقات المساااتثمريق بها حيث ا ها تعتبر مق أا  اساااتراتيجيات الشاااركة  
التي تعتمد عليها مق أجل تحقي  الخقط المستقبلية في توفير أي تمويل هزم للتوسعات واإلستثمارات الجد دة.  مق  

ة والمسااااتثمريق ومافة المتعامليق في سااااوق رأس المال بشااااكل أجل تحقي  خققها اهتصااااال الفعال بيق  دارة الشاااارك
 يساا  في  ظهار الاليمة العادلة لسه  الشركة. 

وتقوم  دارة عًقات المسااااااتثمريق باإلتصااااااال بالمسااااااتثمريق الحالييق والمحتملييق والجهات الرقابية والصااااااحافة المالية  
لعًقات المسااااتثمريق ليس فقط  لى توضاااايح الصااااورة الحاليالية وكافة أطراف المصااااالح. ويهدف البر امج األساااااسااااي  

ألدام الشاااااااااركة وفرص  مواا في المساااااااااتقبل ولكق أيضاااااااااا  لى معرفة كيرية تقيي  المتعاملييق مع الشاااااااااركة مق أجل  
 مساعدتها على تحقي  أادافها وخققنا اإلستراتيجية

يعكس الاليمة العادلة للساااااه  وليس أعلى ساااااعر  وتتبع  دارة عًقات المساااااتثمرييق منهج اإلفصااااااح والشااااافافية بحيث  
ولضااامان توفير الكفامة والعدالة والشااافافية في تعامًت الشاااركة مع المسااااامييق والمحلليق المالييق والجهات الرقابية 

 ومختلف المتعاملييق في سوق المال.  

عًقات المسااتثمريق    د راالقابضااة م  طبقا لقواعد قيد واسااتمرار قيد وشااقب األوراق المالية، عينت شااركة ثروة كابيتال
 :كل مق 12/7/2018  بموجب قرار مجلس  دارة بتاريخ

 تنفيذي مد ر –األستاا أيمق الصاوي  .1

 مد ر تنفيذي –األستااة سارة حسني  .2

 على أن تكون مسؤولياته  كاألتي: 

وضااع خقة عمل لإلدارة تتضاامق سااياسااة اإلفصاااح الخاةااة بالشااركة واإللتزام بكافة القوا يق واللواوح وإجرامات القيد  .1
 ومتقلبات اإلفصاح والقرارات الصادرة مق الهيئة والبورةة. 

اخلية والتي يكو وا على عل  باتجا  اإلدارة العليا والخقط اإلسااااااتراتيجية وما تتخذ  مق قرارات وخاةااااااة الجوارية والد .2
 هتكون في حك  المعرفة العامة. 

الرد على اساتفساارات الهيئة والبورةاة والمساااميق بالشاركة وإةادار وتوزيع النشارات الصاحرية عق الشاركة متضامنة  .3
 البيا ات والمعلومات بالتنسي  مع  دارة اإلفصاح.

مؤسااااسااااات التقيي  بأعمال وخقط الشااااركة مق اإلفصاااااح للمحللييق المالييق والمسااااتثمرييق الحالحالييق والمحتملييق و  .4
 خًل اإلجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عق الشركة ومدى ةحتها.

 قل حالة الساوق الى اإلدارة العليا والمسااعدة في  عداد رد الشاركة على اساتفساارات المساتثمريق واإلعًم والمحللييق   .5
 يكون مق شأ ها التأثير على تداول السه .المالييق والتعامل مع الشاوعات التي 
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تنظ   دارة عًقات المسااااااتثمريق بالشااااااركة لًجتماعات والزيارات للمسااااااتثمريق الحالييق والمرتقبيق للتعرف على  كما .6
 الشركة وإدارتها العليا وتفاةيل أ شقتها و داوها.

 :اآلتيويقوم مسئول عًقات المستثمريق خًل العام ب

 عدة بيا ات المستثمريق سوام مق حيث  وعية المستثمر أو موقعه الج رافي.   شام ومتابعة قا •
 تعريف السوق باألعضام الجدد في مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا. •
تنظي  الحمًت الترويجية والفعاليات عق الشاااااااركة طبقا  للخقة المعدة لذلح مسااااااابقا ، وتساااااااهيل زيارات المساااااااتثمريق   •

 لمواقع الشركة المختلفة.
التواةاال مع المسااتثمريق عبر أدوات اهتصااال المختلفة مثل الموقع اهلكترو ي للشااركة ومواقع التواةاال اهجتماعي  •

 والتقارير الصحرية، واهشتراك في  عداد التقرير السنوي الذي  هت  به المستثمريق الحالييق والمرتقبيق.
ةاااافحات عًقات المسااااتثمريق على الموقع اهلكترو ي للشااااركة   عداد تقرير اإلفصاااااح المقلوب مق الشااااركة وإعداد  •

 وتحد ثها بصفة مستمرة.

 أدوات اإلفصاح

 تقرير مجلس اإلدارةأوال: 

وهوحته التنفيذية، للعرك   1981لسااانة   159ةااادر تقريرا  سااانويا  طبقا  لما ورد بقا ون الشاااركات رق   ظتقوم الشاااركة ب
الرقابية، يكون موجها  مق رويس المجلس  لى المساااااااميق  تضااااامق على  على الجمعية العامة للمساااااااميق والجهات  

 األقل ما  لي:
 مناقشة النتاوج المالية والموضوعات الجوارية.  • 
 اإل جازات الرويسية للشركة أثنام السنة.   • 
  ستراتيجية الشركة. • 
 الت يرات الرويسية في هيكل الشركة اإلداري. • 
 تشكيل مجلس اإلدارة وعدد مرات ا عقاد .  • 
 تشكيل لجان المجلس وعدد مرات ا عقاداا.  • 
 متوسط عدد العامليق بالشركة خًل السنة ومتوسط دخل العامل خًل  فس الفترة. • 
 سياسات  ثابة وتحفيز العامليق بالشركة مثل عروك تملح األسه  وييراا. • 
 .ة في العام الساب  وكذلح عقود المعاوضة المعروضة للعام التاليما ت  بشأن عقود المعاوضة المبرم • 
 ما اتخذ مق  جرامات ضد الشركة أو أعضام مجلس  دارتها أو مد ريها مق قبل جهات رقابية أو قضاوية.  • 
 تقرير عق التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية اهجتماعية والبيئية. • 
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 اإلفصاحتقرير ثانيًا:  

ر تقرير  فصاااح ربع ساانوي يعد مق قبل  دارة الشااركة بمعاو ة  دارة عًقات اةاادبظتقوم شااركة ثروة كابيتال القابضااة  
 المستثمريق بها، يض  على األقل ما  لي:

 بيا ات اهتصال بالشركة. • 
 مسئول عًقات المستثمريق وبيا ات اهتصال به. • 
 فأكثر مق أسه  الشركة. %5ة هيكل المسااميق الذ ق يمتلكون  سب • 
 هيكل المسااميق اإلجمالي موضحا  به األسه  حرة التداول. • 
 تفاةيل أسه  الخزينة لدى الشركة. • 
 الت يرات في مجلس  دارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس. • 
 تشكيل اللجان المنبثقة عق مجلس اإلدارة. • 
 ت يير مراقب الحسابات في الفترة القادمة. • 

 تقرير االستدامة:  ثالثاً 

شامل على   جازات الشاركة في المجاهت اهقتصاادية لي عق اهساتدامة  رتقريتعمل الشاركة حاليا على  عداد وإةادار  
 والبيئية واهجتماعية. 

 الموقع االلكتروني رابعًا: 

وأ شاااااااااااااقتها المختلفة وت  لدي الشاااااااااااااركة موقع  لكترو ي خاص بها بالل تيق العربية واإل جليزية للتعريف بالشاااااااااااااركة 
تخصايأ ةافحة لعًقات المساتثمريق  ت  مق خًله اإلفصااح عق المعلومات الجوارية و تاوج األعمال والميزا يات 
الدورية والسااانوية ويت  تحد ثه دوريا . معلق به جميع بيا ات اإلتصاااال بمساااؤول عًقات المساااتثمريق مع اإللتزام بالرد 

 لتي تتلقااا الشركة.على الرساول واإلستفسارات ا
 

 

 


