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 تقرير حوكمة

 ش.م.م شركة جلوبال تيلكوم القابضة

 2019ديسمبر   31عن السنة المالية المنتهية في 

 بيانات عن الشركة: 

 )"الشركة" أو "جي تي أتش"(  ش.م.م جلوبال تيلكوم القابضة :اسم الشركة

 :غرض الشركة
االشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية باألسهم التي تصدر األوراق 

من الالئحة التنفيذية  127مراعاة حكم المادة مع  المالس رأالمالية أو في زيادة في 

أو تشترك، بأي وجه من الوجوه مع شركات  مصالح ويجوز للشركة أن تكون لها 

األموال التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها  االندماجكما يجوز لها أن خارجها مصر أو ب

 لقانون والئحته التنفيذية.لبها وذلك طبقا 

من  أتشالمصرية بالموافقة على شطب أسهم جي تي قامت لجنة القيد بالبورصة 

 .2019سبتمبر 09البورصة المصرية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جي تي أتش على    2019سبتمبر    09بتاريخ  

 بمقتضاه والتي 2019 يونيو 25 في"( فيون)" دي تي أل فيون من المودع العرض

  ، "جاز" في الشركة حصص بشراء التابعة شركاتها إحدى أو فيون تقوم سوف

 مقابل"(. الصفقة" )"موبيلينك بنك" و( كابل ميد متضمنة" )جيزي" ،"بنجاللينك"

 تاكا مليار 24,916 و ،"جاز" شركة مقابل باكستانية روبية مليار 313,335

" جيزي" مقابل جزائري دينار مليار 70,195و" بنجاللينك" مقابل بنجالديشي

 ."موبيلينك بنك" مقابل باكستانية روبية مليار 14,741 و ،(كابل ميد متضمنة)

   31/1/2030وحتى  2/2/2005سنة تبدأ من  25 المدة المحددة للشركة

 13/01/1999 تاريخ القيد بالبورصة

 1992لسنة   95قانون سوق المال رقم  القانون الخاضع له الشركة 

 )ثمانية وخمسون قرشاً مصرياً( 0.58 القيمة األسمية للسهم

 مليار جنيه مصري 14.000.000.000 اخر رأس مال مرخص به 

 جنيه مصري 2.738.250.503.64 اخر راس مال مصدر

 جنيه مصري 2.738.250.503.64 اخر رأٍس مال مدفوع 

 2005فبراير  2سجل تجاري القاهرة بتاريخ مكتب  365751رقم  التجاريرقم و تاريخ القيد بالسجل 

 عالقات المستثمرين( مدير ادارةنهي لويس عجايبي ) اسم مسئول اإلتصال 

 هولندا  –ستردام ام 1082 - 92ديبوسيالن كلود عنوان المركز الرئيسي

 

 – 11221 –رملة بوالق كورنيش النيل  2005أبراج نايل سيتي، البرج الشمالي  :عنوان مكتب الشركة في القاهرة

 القاهرة ، مصر

 +2024619655 -+2024619654 ارقام التليفونات

 www.gtelecom.com الموقع اإللكتروني

 ir@gtelecom.com البريد اإللكتروني
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 : الجمعية العامة للمساهمين

 :هيكل الملكية

 هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس االدارة:

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

 % 55,57 2,622,931,845 شركة ڤيون لوكسمبورج فاينانس إس إيه 

 % 40,55 1.914.322.110 شركة فيون هولدنج بي في 

 % 96,12 4,537,253,955 االجمالي 

 

 النسبة % عدد االسهم في تاريخ القوائم المالية سهم الشركة أملكية اعضاء مجلس االدارة في 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد اجمالي ملكية اعضاء مجلس االدارة

 

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

  القابضة  تيلكوم جلوبال  لشركه الشطب اسهم حساب

 م .م.ش
148.666.61  1.31 % 

148.666.61 اجمالي اسهم الخزينة  1.31 % 

 :مجلس اإلدارة

 :تشكيل مجلس اإلدارة و حصصهم

 م
اسم الشخص 

الطبيعي عضو 

 مجلس االدارة

اسم الجهة التي يمثلها 

 المساهمين

االسهم التي 

يمتلكها في 

 الشركة
 تاريخ االلتحاق الوظيفة

1.  
شركة فيون لوكسمبورج   مرات كيركجوز السيد/ 

 فاينانس أس أيه 

رئيس مجلس   يوجد  ال

 اإلدارة 
09/09/2019 

2.  
  جيربراند السيد/ 

 لينديرت هارم نيجمان

شركة فيون لوكسمبورج  

 فاينانس أس أيه 

نائب رئيس  يوجد  ال

مجلس اإلدارة  

 عضو المنتدب وال

)التعيين األول:   01/07/2019

كعضو   29/03/2016بتاريخ 

مجلس إدارة تنفيذي للشئون 

 المالية( 

3.  
شركة فيون لوكسمبورج   نشى  فنشنزوالسيد/ 

 فاينانس أس أيه 

عضو مجلس   يوجد  ال

 غير تنفيذيإدارة 
)التعيين األول:   01/07/2019

كعضو   14/07/2014بتاريخ 

 مجلس إدارة المنتدب( 

4.  
السيد/ اسكندر شلبي  

 نجيب رزق شلبي 

عضو مجلس   يوجد  ال 

اإلدارة غير 

 تنفيذي 

)التعيين األول:    01/07/2019

كعضو   22/06/2001بتاريخ 

 مجلس إدارة من ذوي الخبرة( 

5.  
السيد/ حسن محمد  

 الشافعي عبدالحميد 

مجلس  عضو  يوجد  ال 

اإلدارة غير 

 تنفيذي 

)التعيين األول:    01/07/2019

كعضو   30/06/2016بتاريخ 

مجلس إدارة غير تنفيذي 

 مستقل( 
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 :رئيس مجلس اإلدارة تمسؤوليا

ومعاملتهم بشكل يحقق العدالة والمساواة دون  وضع اإلجراءات الالزمة لضمان حصول جميع المساهمين، على حقوقهم  .1

 .تمييز

 .وضع سياسة اإلفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة .2

للرقابة والتدقيق اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة  .3

الداخلي تكون مهمتها التأكد من االلتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية واألنظمة الداخلية  

 .والسياسات والخطط واإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة

ركة تجاههم وحفظ حقوقهم وتوفير وضع سياسة تنظم العالقة مع األطراف ذوي المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الش .4

 .المعلومات الالزمة لهم وإقامة عالقات جيدة معهم

 وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. .5

 

 :مسؤوليات العضو المنتدب

واإلجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط  .1

 .مساهميهما وخدمة المجتمع المحلي

 .وضع سياسة إدارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة .2

ت إعداد التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية ونتائج األعمال األولية السنوية عن أعمال الشركة، متضمنة البيانا .3

المالية عن كل فترة، وفقا ألحكام التشريعات النافذة. على أن يتم اإلعالن مسبقا عن موعد اإلفصاح عن هذه البيانات المالية 

 .قبل موعد إعالنها بما ال يقل عن ثالثة أيام عمل

 أن الشركة لديها وظيفة أمين سر مجلس اإلدارة.

 :هي كالتالي مسئوليات أمين سر مجلس اإلدارةوأن 

 .رفظ التقاريح .1

 . عضاء بالمعلومات والمحاضراألتزويد  .2

 .جتماعاتعضاء بمواعيد االاألتبليغ  .3

 .تقديم العون والمشورة .4

 .تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي .5

 للمساهمين وإدارة لوجستياتها.معاونة رئيس المجلس في اإلعداد والتحضير الجتماعات الجمعية العامة  .6

 متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وإبالغ اإلدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها. .7

حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على   .8

 قت المناسب.المعلومات الهامة في الو

 التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل االتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس اإلدارة. .9

اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس   عالتنسيق م .10

 وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد األعضاء.

من مسئوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث  .11

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

 اإلدارات المعنية بهذه الموضوعات.

 زمة عن الشركة لألعضاء الجدد وتقديمهم لباقي األعضاء. تقديم المعلومات الال .12

 :حضور أعضاء المجلس الجتماعات المجلس و اللجان و اجتماعات الجمعية العامة جدول متابعة
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 جمعية عامة  لجنة المراجعة  دارةمجلس اإل أسم العضو والصفة 
قد تم  مرات كيركجوز /أن السيد ----- 21 /2 مرات كيركجوزالسيد/ 

، وعليه لم  9/9/2019تعينه بتاريخ  

 يحضر أي اجتماع جمعية عامة 

 4 / 5 ------- 18 / 21 السيد/ فنشنزو نشى

 5 / 5 6/6 21 / 21 لينديرت هارم نيجمان السيد/ جيربراند

 2 / 5 6/6 21 / 21 السيد/ اسكندر شلبي نجيب رزق شلبي

 5 / 5 6/6 21/21 السيد/ حسن محمد الشافعي عبدالحميد

 

 لجنة المراجعة:

 اخر تشكيل للجنة المراجعة:

 التمثيل جهة  االسم

 إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي

 )رئيس لجنة المراجعة(

 غير تنفيذي

 حسن محمد الشافعي عبد الحميد 
 غير تنفيذي

 

 :لها الموكلة والمهام اختصاصات اللجنة بيان

 فحص و مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى االلتزام بها. -1

 التغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.دراسة السياسات المحاسبية المتبعة و  -2

فحص ومراجعة اليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة  -3

 تنفيذ توصياتها.

 فحص اإلجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي:  -4

 والسنويةالقوائم المالية الدورية  .1

 نشرات االكتتاب والطرح العام والخاص لألوراق المالية.  .2

 الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية. .3

 مراقب الحسابات. إلىفحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس اإلدارة تمهيداً إلرسالها على  -5

 تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في األمور المتعلقة باستقالتهم او اقالتهم وبما ال يخالف احكام القانون. اقتراح   -6

ابداء الرأي في شأن االذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخالف مراجعة القوائم المالية وفي شأن   -7

 بمقتضيات استقاللهم.االتعاب المقدرة عنها وبما ال يخل 

دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من مالحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها  -8

 والعمل على حل الخالفات في وجهة النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
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صصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم الخبراء المتخ أحدالتأكد من رفع تقرير لمجلس اإلدارة من  -9

 ابرامها مع األطراف ذات العالقة وعن مدى اخاللها او اضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

 لنتائج األعمال. ةالدوري التقارير -10

مة للرقابة المالية. ولمجلس اإلدارة تكليف وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العا

 اللجنة بأية اعمال يراها في صالح الشركة. 

 :2019توصيات لجنة المراجعة خالل 

 .2018قام لجنة المراجعة بالتوصية العتماد نتائج األعمال عن الربع المالي الرابع لعام  2019فبراير  24بتاريخ  •

واعتماد  2018عن عام المستقلة والمجمعة قام لجنة المراجعة بالتوصية العتماد القوائم المالية  2019مارس  01بتاريخ  •

 .2018واعتماد تقرير مجلس اإلدارة السنوي لعام  2018تقرير الحوكمة عن عام 

عن الربع المالي األول لعام المستقلة والمجمعة قام لجنة المراجعة بالتوصية العتماد القوائم المالية  2019مايو  01بتاريخ  •

 .2019لعام  االولواعتماد نتائج األعمال عن الربع المالي   2019

عن الربع المالي الثاني لعام  المستقلة والمجمعة قام لجنة المراجعة بالتوصية العتماد القوائم المالية  2019 يوليو 31بتاريخ  •

 .2019، واعتماد نتائج األعمال عن الربع المالي الثاني لعام 2019

 .2019لجنة المراجعة بالتوصية العتماد القوائم المالية عن الربع المالي الثالث لعام  قام 2019 نوفمبر 11 تاريخب •

 : ال يوجدلجنه الترشيحات

 يوجد : ال المكافاتجنه ل

 : ال يوجدلجنه المخاطر

 : ال يوجدلجنه الحوكمه

 : ال يوجدلجنه اخري

 :البيئة الرقابية

 :الداخلية المراجعةإدارة 

 . شركة فيون في إدارة المراجعة الداخلية  إلى إدارة المراجعة الداخلية أنشطة بممارسة خارجية جهات بتكليف جي تي أتشقامت 

 تعريف نظام الرقابة الداخلية للشركة:

والتصرفات المالية او إجراءات  الفحص والتحقق والتقييم لكافة أوجه النشاط المتعلقة بسالمة وصحة المعامالت .1

 .العمل

 .االلتزام بالخطط ومستويات االداء واالهداف المرسومةالتحقق من  .2

 .التحقق والتأكد من صحة واصولية السجالت والمستندات والوثائق والملفات .3

 .بها التحقق والتأكد من أن الضمانات المالية للعطاءات تتفق مع األنظمة والتعليمات المعمول .4

  في  الداخلية والرقابة المخاطر إدارة  إلى المخاطر أنشطة بممارسة خارجية جهات بتكليف جي تي أتش قامت: إدارة المخاطر

 . 2015 عام في المساهمين خدمة اتفاقية بموجب شركة فيون

وعرض  تحضير  في الشركة ومن ثم تم إدارة االلتزام  بإنشاء األستاذة/ نها عجايبي بتكليف جي تي أتش قامت: االلتزامإدارة 

 : عليها من قبل مجلس إدارة الشركة  والموافقةلتزام التالية اال سياسات
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 معايير حوكمة السياسات؛ (1

 إجراءات الرعاية التجارية؛  (2

 سياسة منح المساعدات؛ (3

 إجراءات منح المساعدات؛  (4

 ؛إجراءات فحص خلفية االشخاص  (5

 المديرين؛ مصالح تضارب سياسة (6

 المحدثة؛  والفساد الرشوة مكافحة سياسة (7

 ؛  المحدثة والضيافة الهدايا إجراءات (8

 ؛القواعد السلوكية (9

 ؛سياسة القواعد السلوكية لشركاء العمل (10

 ؛الدراسة النافية للجهالة بشأن شركاء العمل (11

 ؛ والفساد الرشوة مكافحة سياسة (12

 ؛سياسة مكافحة غسيل األموال (13

 ؛سياسة التحدث (14

 ؛ سياسة الحوكمة والشئون التنظيمية (15

 ؛ المصالح تضارب سياسة (16

 إجراءات التفتيشات. (17

 . والضيافة الهدايا إجراءات (18

 

 مراقب الحسابات:

 يقوم المساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة الخاص بهم بتعيين مراقب الحسابات ممن تنطبق عليهم شروط التعيين وطبقا

 لمتطلبات القوانين واللوائح المصرية السارية. 

 .2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  وائل صقر محمد عامر )برايس ووترهاوس كوبرز( /األستاذوقد تم تكليف 

 :اإلفصاح والشفافية

العالقة بشكل منتظم   ذويبقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتنشر المعلومات للمستثمرين واألطراف    الشركةتحتفظ  

وكذلك  2019سبتمبر  09وذلك حتي  وذلك عن طريق الموقع االلكتروني للشركة و كذلك عن طريق وسائل اإلعالم المتعددة

 شاشة البورصة المصرية. على 

 

ويتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين خالل ثالثة شهور من انتهاء نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المتطلبات 

قبل بواحد وعشرون على األقل ويتم اإلخطار عن هذا االجتماع  - 1981لسنة  159قانون الشركات المساهمة رقم  –القانونية 

، وتتوفر صور وفي الصحف واألسواق المالية كما ينشر على صفحة الشركة على شبكة االنترنت  موعده والذي ينشر للمساهمين

ثالثة اسابيع على األقل بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين بمن التقرير السنوي والقوائم المالية للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة  

اء المجلس. ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت في اجتماع الجمعية لمناقشة أداء الشركة مع رئيس مجلس اإلدارة وبقية أعض

 العامة شخصياً أو عن طريق تفويض مساهم أخر يصوت نيابة عنه.

 عالقات المستثمرين:

المخولة المستثمرين المتوقعين، وهي الجهة  البورصة المصرية وو  اومساهميهشركة  التعتبر عالقات المستثمرين هي الرابط بين  

 .الرقابة الماليةالعامة هيئة الالبورصة المصرية ولشركة وكل من ا إلدارة االتصال بين

من خالل تيسير الخدمات مدروسة  الشركةبتطوير وتحسين العالقات بين مساهمي  جي تي أتشفي  عالقات المستثمرين وتهتم

 .المساهمين ع مصالح بدقة وعناية تتم مراجعتها سنوياً وتطويرها بما يتناسب م



 

7 
 

بالتقارير الدورية الصادرة من الجهات التنظيمية والتأكيد على  الشركةكما تزود عالقات المستثمرين جهات االختصاص في 

تطبيقها، وتقوم بحفظ بيانات المساهمين، وكذلك تقوم بمتابعة التزامات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين فيما يتعلق بملكيتهم 

الشركة وعلى موقع على موقع  الشركةبالخاصة  االفصاحاتوفترات حظر التعامل بها، كما تقوم بنشر كافة  الشركةألسهم 

، باإلضافة إلى التحضير والتجهيز وعمل كافة اإلجراءات المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة العادية وغير البورصة المصرية 

 .العادية، واستقبال كافة استفسارات المساهمين

 أدوات اإلفصاح:

 : التقرير السنوي

 تقرير مالي سنوي ويتم تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.يقوم مجلس اإلدارة بإعداد 

 :تقرير مجلس اإلدارة

في اجتماع مساهمي  للشركةبقة وفيه يفصح عن النتائج المالية قوم مجلس اإلدارة بإصدار التقرير السنوي عن السنة المالية الساي

 الشركة السنوي. 

 :تقرير اإلفصاح

 يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة عالقات المستثمرين بها.وربع سنوية إفصاح تقوم الشركة بإعداد تقارير 

 ال يوجد :ستدامهتقرير اإل

 :لكترونيالموقع اإل

بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتنشر المعلومات للمستثمرين بشكل منتظم وذلك عن طريق  جي تي أتشتحتفظ 

 الموقع االلكتروني للشركة. 

موفرة البيانات المفصلة  www.gtelecom.com صفحتها على االنترنت على الموقع  شركة نسخة مستحدثة علىالوقد طورت  

اإلفصاح عن المعلومات المالية وغير  –ات المالية ومعلومات أخرى هامة عن اإلفصاح للمساهمين عن حوكمة الشركة والبيان

 المالية. 

 

 المواثيق والسياسات 

 ال يوجد :ميثاق األخالق والسلوك المهني

 ال يوجد :succession planningسياسة تتبع السلطة 

 

 

 

 whistleblowingبالغ عن المخالفات: سياسة اإل

خالل عمل الموظف في الشركة فإنه يصبح جزء من المعلومات التي بطبيعتها في غاية السرية والتي تتصل بشكل ما مع الشركة 

 بينماسواء من خالل اإلجراءات الداخلية أو الخارجية أو التي تتصل باألسواق المالية والتجارية أو مجتمع األعمال بشكل عام. 

 من تفكر، قد، الجيدة التجارية وممارساتها القانونية التزاماتها مع يتفق بما صارم بشكل أعمالها لتسيير جهدها كل الشركة ستبذل

ويتم تقديم  مخاوفك عن اإلبالغ على  حثك يتم الحالة،  هذه  في. ما بطريقة بالتزاماتها التمسك في فشلت قد  الشركة  أن آلخر، وقت

 . بالشركةمعايير االلتزام  مسؤولةتشغل منصب  ألنهاوذلك  األستاذة / نها عجايبي إلى

 compliance@gtelecom.comالبريد اإللكتروني الخاص به: 

mailto:compliance@gtelecom.com
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 علقةتم مشكالت  أية  حل  وستحاول  وكفاءة  بسرعة  اإلجراء  هذا بموجب طرحها  يتم مخاوف  أي  مع  للتعامل  الشركة  وسوف تسعي

 بذلك.

 :الصلةذات واألطراف  المرتبطةسياسة تعامل الداخليين واألطراف 

 من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.مسبقاُ أن جميع تعامالت األطراف المرتبطة يتم مراجعتها والموافقة عليها 

 ال يوجد والبيئية: االجتماعيةسياسة المسئولية 

 الشركة  ختم     للشركة القانونيالممثل 

 ___________________التوقيع: 

 لينديرت هارم نيجمان جيربرانداالسم: 

 العضو المنتدبنائب رئيس مجلس اإلدارة والصفة: 

 


