تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الخاص بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

-١

بيانات عن الشركة:

اسم الشركة

المجموعة المالية هيرميس القابضة

غرض الشركة

اﻻشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
 ٢٥سﻨة تﺒدأ من  ١٩٩٨/٦/١٦إلﻰ
 ٢٠٢٣/٠٦/١٥قابلة للتجديد
قانون سوق رأس المال رقم  ٩٥لﺴﻨة
١٩٩٢

تاريخ القيد بالبورصة

١٩٩٩

القيمة اﻻسمية للسهم

 ٥جﻨيهات

أخر رأس مال مرخص به

 ٦٫٠مليار جﻨية مصري

أخر رأس مال مصدر

٣٬٨٤٣٬٠٩١٬١١٥

أخر رأس مال مدفوع

٣٬٨٤٣٬٠٩١٬١١٥

رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجاري

رقم القيد بالﺴجل ١٢٦٦٥
بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٩

اسم مسئول اﻻتصال

هانزادة نﺴيم

عنوان المركز الرئيسي

مﺒﻨﻰ ب  ،١٢٩المرحلة الثالثة ،القرية الذكية الكيلو  ،٢٨طريق القاهرة اﻹسكﻨدرية الصحراوي

المدة المحددة للشركة
القانون الخاضع له الشركة

أرقام التليفونات

٣٥٣٥٦٧١٠

الموقع اﻻلكتروني

www.efg-hermes.com

البريد اﻻلكتروني

Investor-Relations@efg-hermes.com

-٢

أرقام الفاكس

٣٥٣٥٧٠١٧

الجمعية العامة للمساهمين:
هيكل الملكية
حملة  ٪٥من أسهم الشركة فأكثر

المستفيد النهائي

عدد اﻷسهم في تاريخ القوائم
المالية

النسبة ٪

DF EFG3 LIMITED

بﻨك ناتيكﺴيس إس إيه

٩٩٫٤٤٨٫٠١٧

٪١٢٫٩٤

حاملي شهادات اﻹيداع الدولية

٨١٫٠٧٠٫٤١٩

٪١٠٫٥٥

تيموثﻰ كوليﻨز وأخريين

٩٤٫٧٧٦٬٧٢٩

٪١٢٫٣٣

الشيخ عﺒد المﻨعم الراشد

٦٧٫٥٤٥٫٢٠٠

٪٨٫٧٩

٣٤٢٫٨٤٠٫٣٦٥

٪٤٤٫٦٠

THE BANK OF NEW YORK
)MELLON (GDRs
& RA MENA HOLDINGS LLC
Related Parties
RIMCO EGT INVESTMENT
LLC
اﻹجمالي

المجموعة المالية هيرميس ش م م -مﺒﻨﻰ رقم ب  ،١٢٩المرحلة الثالثة ،القرية الذكية ،الكيلو  ،٢٨طريق القاهرة اﻹسكﻨدرية الصحراوي ت+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥٦٤٩٩ف+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥ ٠٩٤٢ :
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مجلس اﻹدارة:

-٣

يرأس الشركة مجلس إدارة غالبيته من غير التنفيذيين ذو خبرة وكفاءة تمكنه من إدارة وتسيير أمور الشركة بكل إقتدار.

تشكيل مجلس اﻹدارة
عدد اﻷسهم
المملوكة

م

إسم العضو

صفة العضو*

-١

مﻨﻰ صﻼح الدين ذو الفقار

غير تﻨفيذي

٢٠٠٨/٠٤/٢٤

-٢

ياسر سليمان هشام الملواني

غير تﻨفيذي

٢٠٠٢/٠٤/٢٤

-٣

تاكيس أرابوجلو

غير تﻨفيذي

٢٠١١/٠٦/١٣

-٤

كريم علي عوض

تﻨفيذي

-٥

مروان نﺒيل العربي

غير تﻨفيذي  -مﺴتقل

-٦

جون شيفال

-٧

سيمون ايديل

غير تﻨفيذي
)(١

غير تﻨفيذي

٥٧١٫٧٨٨

تاريخ اﻻلتحاق

٢٠١٣/٠٥/٠١
٢٠١٤/٠٥/١٧

٩٩٫٤٤٨٫٠١٧

٢٠١٦/٠٨/٢٨
٢٠١٦/٠٨/٢٨

-٨

ُزبير سومرو

غير تﻨفيذي  -مﺴتقل

٢٠١٧/٠٤/٢٧

-٩

المطوع
عﺒد ﷲ خليل
ّ

غير تﻨفيذي  -مﺴتقل

٢٠١٧/٠٤/٢٧

 -١٠خالد مانع سعيد العتيﺒة

غير تﻨفيذي  -مﺴتقل

٢٠١٧/٠٤/٢٧

 -١١رمزي زكي

غير تﻨفيذي  -مﺴتقل

٢٠١٧/٠٤/٢٧

 -١٢تيموثﻰ كوليﻨز***

غير تﻨفيذي

 -١٣اليزابيث كريتشلﻰ***

غير تﻨفيذي

جهة التمثيل

٦٤٫٧٧٦٫٧٢٩

٢٠١٨/١٢/٢٥
٢٠١٨/١٢/٢٥

**DF EFG3 LIMITED

RA MENA Holdings
LLC and RA Holdings
I LLC

* طﺒقا ً للتعريف الوارد بالمادة رقم ) (٤من قواعد قيد وشطب اﻷوراق المالية بالﺒورصة المصرية.
**المملوكة بالكامل لﺒﻨك ناتيكﺴيس إس إيه.
*** أقر مجلس اﻹدارة تعيين كل من الﺴيد /تيموثي كوليﻨز والﺴيدة /اليزابيث كريتشلي في عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلين عن RA MENA Holdings LLC
 & RA Holdings I LLCبتاريخ  ،٢٠١٨/١٢/٢٥علﻰ أن يتم عرض هذا التعيين علﻰ الجمعية العامة العادية التالية للشركة.
) (١تم قﺒول إعتذار الﺴيد /سيمون إيديل من عضوية مجلس اﻹدارة كممثل عن شركة  DF EFG3 Limitedالمملوكة لﺒﻨك ناتيكﺴيس أس أيه فﻰ .٢٠١٨/١٢/٢٥

رئيس مجلس اﻹدارة
رئيس مجلس اﻹدارة غير التﻨفيذي مﺴئوﻻً بصفة رئيﺴية عن حﺴن أداء المجلس بشكل عام ويقع علﻰ عاتقه مﺴئولية ارشاد
وتوجيه المجلس لضمان فاعلية أدائه ،ويتحلﻰ بالخﺒرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكﻨه من الوفاء بمﺴئولياته
بما في ذلك ما يلي:
توجيه الدعوة ﻻنعقاد مجلس اﻹدارة وإدارة جلﺴاته.
دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لﻼنعقاد للﻨﻈر في جدول اﻷعمال المعروض من مجلس اﻹدارة.
التأكد من إتاحة المعلومات ﻷعضاء المجلس والمﺴاهمين.
التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم علﻰ أساس سليم مع ضمان فعالية تﻨفيذ تلك القرارات في الوقت المﻨاسب.
تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها علﻰ المجلس بصفة دورية ﻻتخاذ الﻼزم بشأنها.
التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه مع ضرورة تجﻨب تعارض المصالح.
التأكد من فعالية نﻈام الحوكمة المطﺒق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
المجموعة المالية هيرميس ش م م -مﺒﻨﻰ رقم ب  ،١٢٩المرحلة الثالثة ،القرية الذكية ،الكيلو  ،٢٨طريق القاهرة اﻹسكﻨدرية الصحراوي ت+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥٦٤٩٩ف+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥ ٠٩٤٢ :
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الرئيس التنفيذي
الرئيس التﻨفيذي للشركة يعد الرئيس اﻷعلﻰ للجهاز التﻨفيذي وله أوسع الﺴلطات ﻹدارة شئون الشركة المالية واﻹدارية وهو
المﺴؤول عن تحديد اﻷهداف الطويلة والقصيرة اﻷجل والتي تضمن تحقيق الﻨمو لﻸرباح وحﺴن استخدام اﻷصول والموارد
لتحقيق الفاعلية المالية للشركة ومن اهم مﺴئولياته:
تﻨفيذ اﻹستراتيجية وخطة الشركة الﺴﻨوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس اﻹدارة.
رئاسة العمل التﻨفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية ،واﻹشراف علﻰ سير العمل في جميع إدارات وأقﺴام الشركة ومتابعة
اﻷداء لجميع اﻷنشطة ،واتخاذ ما يراه من قرارات ﻻنتﻈام العمل.
العمل علﻰ تﻨفيذ كافة الﺴياسات واللوائح والﻨﻈم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس اﻹدارة.
اقتراح الموضوعات التي تطرح في اﻻجتماعات الدورية لمجلس اﻹدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
اﻹشراف علﻰ إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائﺞ أعمال الشركة وتقييم أداءها ،وكذلك تقرير حوكمة الشركات،
ومراجعة كافة الردود علﻰ استفﺴارات مراقب الحﺴابات قﺒل إعداد هذه التقارير.
اقتراح نﻈم اﻹثابة والتحفيزوآليات تتابع الﺴلطة التي يعتمدها المجلس.

أمين سر مجلس اﻹدارة
يتولﻰ أمانة سر المجلس أمين سر مؤهل ويتمتع بالكفاءة.
من ابرز مهامه ما يلﻰ:
اﻹعداد والتحضير وإدارة لوجﺴتيات اجتماعات المجلس واللجان ،ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال اﻻجتماعات،
وتحضير المعلومات والﺒيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلﻰ اﻷعضاء.
معاونة رئيس المجلس في اﻹعداد والتحضير ﻻجتماعات الجمعية العامة للمﺴاهمين وإدارة لوجﺴتياتها.
متابعة استصدار وتﻨفيذ قرارات مجلس اﻹدارة وإبﻼغ اﻹدارات المعﻨية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
حفﻆ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه.

لجان مجلس اﻹدارة:

-٤

تشكيل اللجان
إسم اللجنة
م

اسم العضو

لجﻨة
المراجعة

لجﻨة
المكافآت

لجﻨة
المخاطر

صفة العضو

المنصب في
اللجنة

تاريخ اﻻلتحاق

رئيس مجلس اﻹدارة غير
x
x
 -١منى صﻼح الدين ذو الفقار
التنفيذي
عضو مجلس اﻹدارة غير
x
x
عضو اللجنة
 -٢سيمون ايديل*
٢٠١٧/٠٤/٢٧
التنفيذي من ذوي الخبرة
عضو مجلس اﻹدارة غير
عضو اللجنة
x
x
 -٣زبير سومرو
٢٠١٧/٠٤/٢٧
التنفيذي من ذوي الخبرة
عضو مجلس اﻹدارة غير
عضو اللجنة
x
x
x
 -٤رمزي زكي
٢٠١٧/٠٤/٢٧
التنفيذي من ذوي الخبرة
عضو مجلس اﻹدارة غير
x
رئيس اللجنة
 -٥تاكيس أرابوجلو**
٢٠١٧/٠٤/٢٧
التنفيذي من ذوي الخبرة
عضو مجلس اﻹدارة غير
عضو اللجنة
x
 -٦مروان نبيل العربي
٢٠١٧/٠٤/٢٧
التنفيذي من ذوي الخبرة
عضو مجلس اﻹدارة غير
عضو اللجنة
x
 -٧جون شيفال
٢٠١٧/٠٤/٢٧
التنفيذي من ذوي الخبرة
* تم قﺒول إعتذار الﺴيد /سيمون إيديل من عضوية مجلس اﻹدارة كممثل عن شركة  DF EFG3 Limitedالمملوكة لﺒﻨك ناتيكﺴيس أس أيه فﻰ .٢٠١٨/١٢/٢٥
** عضو باللجﻨة مﻨذ عام .٢٠١٤
رئيس اللجنة

٢٠٠٨/٠٤/٢٤

المجموعة المالية هيرميس ش م م -مﺒﻨﻰ رقم ب  ،١٢٩المرحلة الثالثة ،القرية الذكية ،الكيلو  ،٢٨طريق القاهرة اﻹسكﻨدرية الصحراوي ت+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥٦٤٩٩ف+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥ ٠٩٤٢ :
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سير اجتماعات مجلس اﻹدارة ولجانه
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس ﻻجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة
يوجد  ٥اجتماعات حضرها كل أعضاء مجلس اﻹدارة هي التي كانت تخص القرارات اﻻستراتيجية والجوهرية الخاصة بأعمال
الشركة ،وباقي الجلﺴات ال  ١٠حضرها فقط الﻨصاب القانوني من اﻷعضاء لصحة اجتماعات مجلس اﻹدارة وجميعها كانت
تخص تﺴيير إجراءات وأعمال اعتيادية للشركة.

م
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩
-١٠
-١١

إسم العضو
مﻨﻰ صﻼح الدين ذو الفقار
ياسرسليمان هشام الملواني
تاكيس أرابوجلو
كريم علي عوض
مروان نﺒيل العربي
جون شيفال
ُزبير سومرو
سيمون إيديل*
المطوع
عﺒد ﷲ خليل
ّ
خالد مانع سعيد العتيﺒة**
رمزي زكي

مجلس اﻹدارة
١٥/١٥
١٥/١٥
١٥/٥
١٥/١٥
١٥/٥
١٥/٥
١٥/٥
١٥/٥
١٥/٥
١٥/٤
١٥/٥

اجتماعات
الجمعية العامة
١/ ١
١/ ١

لجنة المراجعة

لجنة المكافآت

لجنة المخاطر
٤/ ٤

٤/ ٤
١/ ١

1/1
١/ ١

١/ ١
١/ ١
٤/ ٤
٤/ ٤

٤/ ٤
٤/ ٤
١/ ١
١/ ١

٤/ ٤

١/ ١

٤/ ٤

* تم قﺒول إعتذار الﺴيد /سيمون إيديل من عضوية مجلس اﻹدارة كممثل عن شركة  DF EFG3 Limitedالمملوكة لﺒﻨك ناتيكﺴيس أس أيه فﻰ .٢٠١٨/١٢/٢٥
** لم يحضر جلﺴة من الجلﺴات الخمس المشار إليها عالية.

لجنة المراجعة
هﻰ أحدى اللجان التابعة لمجلس اﻹدارة وتتكون من ثﻼث أعضاء غيرتﻨفيذيين وبرئاسة رئيس مجلس اﻹدارة غير التﻨفيذى.
وتهدف اللجﻨة إلﻰ:
التأكد من سﻼمة القوائم المالية.
فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى اﻻلتزام بتطﺒيقها.
فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية
ومتابعة تﻨفيذ توصياتها.
اقتراح تعيين مراقﺒي الحﺴابات وتحديد أتعابهم والﻨﻈر في اﻷمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما ﻻيخالف أحكام
القانون.
التأكد من تطﺒيق اﻷساليب الرقابية للمحافﻈة علﻰ أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري لﻺجراءات اﻹدارية للتأكد من
اﻻلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس اﻹدارة.
وقد قامت لجﻨة المراجعة الداخلية بما يلي:
مﻨاقشة تقرير الﺴيد مراقب حﺴابات الشركة عن القوائم المالية للشركة ،وقد تﺒين لها عدم وجود أى خﻼفات فﻰ وجهات
الﻨﻈر.
متابعة مدى استجابة ادارة الشركة لتوصيات الﺒورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولم يتﺒين لها وجود أى مخالفات
جﺴيمة.
المجموعة المالية هيرميس ش م م -مﺒﻨﻰ رقم ب  ،١٢٩المرحلة الثالثة ،القرية الذكية ،الكيلو  ،٢٨طريق القاهرة اﻹسكﻨدرية الصحراوي ت+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥٦٤٩٩ف+٠٢ (٠) ٢ ٣٥٣٥ ٠٩٤٢ :
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أحيطت اللجﻨة بشكاوى العمﻼء باﻷسواق التي تعمل بها المجموعة والتي لم يتم تﺴويتها حتﻰ تاريخ انعقاد اللجﻨة ،وقد
تأكدت اللجﻨة من عدم وجود أي شكاوى مؤثرة.
استعراض الكتب الدورية الصادرة عن الجهات الرقابية المﻨﻈمة لﻨشاط الشركة ،والتأكد من اتخاذ اﻻجراءات التﻨفيذية
الواجﺒة لﻼلتزام به.
قام رئيس إدارة المراجعة الداخلية بتزويد اللجﻨة بآخر التطورات الخاصة بمتابعة التزام اﻹدارات التﻨفيذية بتﻨفيذ توصيات
تقارير المراجعة الداخلية ونﺴب اﻹنجاز.
مﻨاقشة واعتماد الخطة الﺴﻨوية ﻹدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها وتغطيتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
مراجعة تقارير إدارة الرقابة الداخلية.
مﻨاقشة اقتراحات اﻻستدامة المقدمة من قﺒل الموظفين.

لجنة المكافآت
هﻰ أحدى اللجان التابعة لمجلس اﻹدارة وتتكون من ثﻼث أعضاء غيرتﻨفيذيين.
وتقوم اللجﻨة بالتالي:
تقوم اللجﻨة بمﺴاعدة مجلس اﻹدارة في تحديد اﻵثابة والحوافز الخاصة بفريق العمل في شتﻰ أقﺴام وإدارات الشركة مع
ضمان تﻨاسﺒها مع مهام وخﺒرات الموظفين.

لجنة المخاطر
هﻰ أحدى اللجان التابعة لمجلس اﻹدارة وتتكون من ثﻼث أعضاء غيرتﻨفيذيين وبرئاسة رئيس مجلس اﻹدارة غير التﻨفيذى.
وتقوم اللجﻨة بالتالي:
التأكد من وجود اﻷطر التﻨﻈيمية والقواعد الﻼزمة للتعامل مع جميع المخاطر كمخاطر اﻻئتمان والتشغيل والﺴوق
والﺴيولة للشركة.
فحص ومراجعة نتائﺞ تقارير المخاطر للشركة والمعدة بواسطة إدارة المخاطر.
اﻹشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تﻨفيذ اﻷعمال المﺴﻨدة إليها ،والتأكد من أنها تقوم بعملها
بشكل كافي في حدود اﻻختصاصات المقررة لها ،وكذلك التأكد من استقﻼلية موظفي إدارة المخاطرعن اﻹدارة التﻨفيذية
بالشركة.
إعداد تقرير دوري عن نتائﺞ أعمالها وتوصياتها للعرض علﻰ مجلس اﻹدارة ﻻتخاذ الﻼزم بشأنه.
التأكد من وضع نﻈم معلومات فعالة تتيح متابعة المخاطر ومراقﺒة اﻷداء.
التأكد من تطﺒيق اﻷساليب الرقابية للمحافﻈة علﻰ أصول الشركة ضد المخاطر وإجراء التقييم الدوري لﻺجراءات
اﻹدارية للتأكد من اﻻلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس اﻹدارة.

اللجنة التنفيذية
تقوم اللجﻨة بالتالي:
وضع اﻷهداف والخطة اﻹستراتيجية العامة وعرضها علﻰ مجلس اﻹدارة.
انجاز اﻷعمال اليومية للشركة ،كما يقوم مجلس اﻹدارة بمراقﺒة أدائها وتقييمها بشكل دوري للتأكد من فعاليتها.
دراسة وإتخاذ القرارات بشأن التمويل والتﺴهيﻼت اﻹئتمانية فﻰ إطار الصﻼحيات المخولة للجﻨة.
التأكد من وجود اﻷطرالتﻨﻈيمية لجميع اﻹدارات واﻻقﺴام للمشاركة في المﺴائل المتعلقة بالحماية الﺒيئية والمﺴؤولية
اﻻجتماعية والحوكمة  ESGداخل المجموعة المالية هيرميس ،مما يضمن استدامة الشركة علﻰ المدى الطويل
وارتﺒاطها بالمجتمع وتعمل كمﺴتشار لمجلس اﻹدارة وتدعم اﻷهداف من خﻼل استخدام الموارد الداخلية والخارجية.
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البيئة الرقابية:
نظام الرقابة الداخلية
يتوفر لدى الشركة نﻈام متكامل للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المﺴاءلة والمحاسﺒة داخل الشركة كما
يقوم الﻨﻈام بتحديد اﻻختصاصات والفصل التام بين المﺴئوليات والمهام.
يتم مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نﻈام الرقابة الداخلية بالشركة باﻻطﻼع علﻰ التقارير الدورية ﻹدارة المراجعة
والمخاطر وﻻلتزام ومﻨاقشة المﻼحﻈات والتوصيات مع اﻻدارة التﻨفيذية والعمل علﻰ تصويﺒها.
تم مراجعة كفاءة نﻈام الرقابة من قﺒل أعضاء المجلس  ٤مرات خﻼل العام.

إدارة المراجعة الداخلية
يتوافر لدى الشركة إدارة المراجعة الداخلية كﻨشاط مﺴتقل وموضوعي وتﺒين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية
من خﻼل الجدول التالي:

دور إدارة المراجعة

نطاق عملها

إدارة دائمة بالشركة
أم شركة مراجعة
خارجية خاصة

اسم مسئول المراجعة الداخلية /
أو شركة المراجعة الخارجية
الخاصة

دورية
التقارير

تعمل اداره المراجعة الداخلية علي:
أ .التأكد من وضع اﻻجراءات
الرقابية داخل الشركة والتحقق من
فعاليتها.
ب .التحقق من مدى التزام الشركة
بقواعد الحوكمة.
ت .مراجعة نﻈم و اجراءات الرقابة
الداخلية بﻨاء علي دراسة المخاطر
التي تواجه الشركة.

شركة المجموعة المالية
هيرميس القابضة و
شركاتها التابعة

إدارة دائمة بالشركة

رئيس إدارة المراجعة الداخلية -
داليا الﺴﻼوي

ربع سﻨوية
علي اﻻقل

إدارة المخاطر
تتوافر بالشركة إدارة مﺴتقلة ﻹدارة المخاطر حيث يترأسها الرئيس التﻨفيذي لقطاع المخاطر والرقابة الداخلية بالمجموعة.
وقد اشتملت مﺴئوليات إدارة المخاطر خﻼل عام  ٢٠١٨علﻰ اﻻتي:
تحديد وتحليل ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة كمخاطر التشغيل ومخاطر الﺴوق ومخاطر اﻻئتمان ومخاطر
الﺴيولة.
متابعة وتحديث مؤشرات المخاطر الرئيﺴية للشركة.
اجتياز التقييم الﺴﻨوي لتجديد شهادة الجودة  ISO 22301والخاصة باستمرارية اﻷعمال ،والجدير بالذكر أن شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة هي أول بﻨك استثماري في مصر يحصل علﻰ الشهادة المذكورة.
إجراء التدريب الﺴﻨوي الخاص باستمرارية اﻷعمال.
إجراء التدريب الﺴﻨوي لموظفي الشركة علﻰ مكافحة اﻻحتيال والجرائم اﻹلكترونية.
تحديث أدلة سياسات وإجراءات العمل الخاصة باﻹدارة.
تقديم التقارير الدورية الخاصة بإدارة المخاطر للجﻨة المخاطر واﻹدارة العليا.
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تعتمد مﻨهجية الشركة فﻰ التعامل مع المخاطر المختلفة التي تواجهها علﻰ عدة محاور تشمل:
التأكد من وضع الضوابط الﻼزمة لتﻼفﻰ المخاطر المحتملة أو تخفيف أثارها فﻰ حال حدوثها.
توزيع الصﻼحيات مع وضع حدود قصوى لصﻼحيات الموظفين التﻨفيذيين تتﻨاسب مع المهام الموكلة إليهم
وضع الﺴياسات واﻹجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر وعدم التعرض لمخاطر تفوق المﺴتوى الذي يمكن للشركة
قﺒوله.
قيام إدارة المخاطر بتقييم ومتابعة المخاطر بصفة مﺴتمرة وإخطار اﻹدارة العليا ولجﻨة المخاطر بأية تجاوزات.
قيام لجﻨة المخاطر بدورها في المتابعة الدورية لكافة المخاطر التي تواجهها الشركة عن طريق التقارير المعدة بواسطة
إدارة المخاطر والتي يتم مﻨاقشتها في اﻻجتماعات ربع الﺴﻨوية للجﻨة وعرض أية توصيات علﻰ مجلس اﻹدارة.
التدريب المﺴتمر لموظفي الشركة.
يعتمد مجلس اﻹدارة علﻰ لجﻨة المخاطر فﻰ مراجعة كفاية وكفاءة نﻈام إدارة المخاطر بالشركة ،حيث تقوم لجﻨة المخاطر بتقييم
أداء إدارة المخاطر وكفاية الموارد الﺒشرية المتاحة لﻺدارة وتوافر الكفاءات المطلوبة لتغطية جميع أنواع المخاطر ،كما تقوم
لجﻨة المخاطر بالتأكد من وجود الﺴياسات و اﻹجراءات الضرورية للحد من المخاطر باﻹضافة إلﻰ متابعة التقارير الدورية
المعروضة عل ﻰ اللجﻨة من قﺒل إدارة المخاطر والتﻰ تشمل جميع أنشطة الشركة وشركاتها التابعة ومتابعة التجاوزات والخﺴائر
المادية وغير المادية سواء المحققة أو المحتملة ومعرفة أسﺒابها لتﻼفيها مﺴتقﺒﻼً إن أمكن وذلك بشكل ربع سﻨوى.

إدارة اﻻلتزام
تتوافر بالشركة إدارة مﺴتقلة للرقابة الداخلية تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم اﻻلتزام بالقوانين والﻨﻈم والتعليمات الرقابية
الصادرة عن الجهات المختلفة كالهيئة العامة للرقابة المالية والﺒورصة المصرية.
واشتملت مﺴئوليات اﻹدارة خﻼل عام  ٢٠١٨علﻰ المهام اﻷتية:
المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن
الجهات المختلفة بما في ذلك نﻈم وسياسات الحوكمة.
التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والﺴياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق اﻷخﻼق والﺴلوك
المهﻨي.
التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العمﻼء.
التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخﻼقية بالشركة بما فيها ممارسات غﺴل اﻷموال والفﺴاد وتمويل
اﻹرهاب ،وتلقي الﺒﻼغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها علﻰ لجﻨة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها،
مع ضمان حماية المﺒلغين.
إعداد التقرير الﺴﻨوي عن مكافحة غﺴل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب وعرضه علﻰ مجلس اﻹدارة ﻻعتماده وإرسال نﺴخ
من التقرير المعتمد إلﻰ الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غﺴل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب بالﺒﻨك المركزي.
تلقﻰ ومتابعة شكاوى العمﻼء.
تحديث أدلة سياسات وإجراءات العمل الخاصة باﻹدارة.
تقديم التقارير الدورية عن نتائﺞ متابعة أعمال الشركة إلﻰ لجﻨة المراجعة واﻹدارة العليا.
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إدارة الحوكمة
تهدف إدارة الحوكمة بالشركة إلﻰ المﺴاعدة علﻰ توطيد وإرساء مﺒادئ الحوكمة ،ومتابعة تطﺒيقها وزيادة فاعليتها ،وتتﺒع الرئيس
التﻨفيذى.
وتقوم إدارة الحوكمة بالتالي:
مراقﺒة مدى توافر المﺒادئ والعﻨاصر اﻷساسية التي تﺴاعد علﻰ تطوير وتحﺴين اﻷداء بالشركة.
مراقﺒة تطﺒيق مﺒدأ اﻹفصاح والشفافية في كافة أعمال الشركة وإدارتها.
تحﺴين مﻨاخ العمل بالشركة من خﻼل تطﺒيق ميثاق قواعد الﺴلوك المهﻨي الخاص بالشركة مع تحديد مﺴئوليتها
اﻻجتماعية تجاه العاملين والمجتمع.
مراقﺒة تطﺒيق سياسة تجﻨب تعارض المصالح علﻰ كافة العاملين بالشركة.
العمل علﻰ تطﺒيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المﺴاهمين.
العمل علﻰ وضوح العﻼقات فيما بين مجلس اﻹدارة وأصحاب المصالح.

مراقب الحسابات
عينت الشركة السيد حاتم عبد المنعم منتصر كمراقب حسابات للشركة وهو من ما تتوافق فيه الشروط المنصوص عليها
ومن المقيدين في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية .وتعمل إدارة الشركة على توفير استقﻼلية
كاملة له وتقوم لجنة المراجعة بمناقشة تقرير مراقب الحسابات وإصدار توصيتها بشائنه ولم يكن هناك أي خﻼف بوجهات
النظر خﻼل العام الماضي.
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اﻹفصاح والشفافية:
المعلومات الجوهرية واﻹفصاح المالي وغير المالي
يتم اﻹفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا اﻻحداث الجوهرية بما ﻻ يؤثر علﻰ وضع الشركة التﻨافﺴي في اﻷسواق
التي تعمل بها ،وإبﻼغ الﺒورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالﺒورصة المصرية .كما يتم اﻷتي:
موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والﺒورصة المصرية بالقوائم المالية الﺴﻨوية والدورية مرفق بها تقارير مراقب الحﺴابات وتقارير
مجلس اﻹدارة عن نتائﺞ اﻷعمال ،وذلك فور انتهاء مجلس اﻹدارة من اعتماد القوائم المالية.
يتم نشر القوائم المالية وتقارير مراقب الحﺴابات بصفة سﻨوية علﻰ اﻷقل بجريدتين يوميتين مصريتين ،وذلك بخﻼف الموقع
اﻹلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية.
موافاة الهيئة والﺒورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد اقصﻰ قﺒل بدء اول جلﺴة تداول تالية
ﻻنتهاء اﻻجتماع ،كما تلتزم الشركة بموافاة الﺒورصة خﻼل أسﺒوع علﻰ اﻷكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر علﻰ
أن تكون معتمدة من رئيس مجلس اﻹدارة.
موافاة الﺒورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قﺒل الهيئة وذلك خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ثﻼثة أيام عمل من
تاريخ تﺴلمها.
موافاة الﺒورصة بملخص قرارات ا جتماع مجلس اﻹدارة والمتضمن احداث جوهرية فور انتهاء اﻻجتماع وبحد اقصﻰ قﺒل بدء
اول جلﺴة تداول تالية لﻼجتماع.
اﻹفصاح عن المخالفات واﻻحكام الصادرة علﻰ الشركة بالعلم ان الشركة لم يفرض علىها أي مخالفات او احكام خﻼل العام.
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عﻼقات المستثمرين
الشركة لديها إدارة لعﻼقات المﺴتثمرين وهﻰ حلقة الوصل بيت إدارتها و المﺴاهمين والمﺴتثمرين والمحللين المالين ويرأسها
مدير ذو مهارة وكفاءة عالية ومن أبرز مهامه مايلﻰ:
يكون مﺴئوﻻ عن اﻻتصال بالﺒورصة والرد علﻰ اﻻستفﺴارات من المﺴاهمين والمﺴتثمرين.
وضع خطة عمل ﻹدارته تتضمن سياسة اﻹفصاح الخاصة بالشركة ،واﻻلتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد وإجراءات القيد
ومتطلﺒات اﻹفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والﺒورصة.
يكون علﻰ علم باتجاه اﻹدارة العليا والخطط اﻻستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية واﻻلتزام بالحفاظ علﻰ سرية
المعلومات الجوهرية والداخلية التي ﻻ تكون في حكم المعرفة العامة.
اﻹفصاح للمحللين الماليين ،والمﺴتثمرين الحاليين والمحتملين ،ومؤسﺴات التقييم عن أعمال وخطط الشركة من خﻼل اﻻجتماعات
والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
نقل حالة الﺴوق إلﻰ اﻹدارة العليا والمﺴاعدة في اعداد رد الشركة علﻰ أسئلة واستفﺴارات المﺴتثمرين ،والمحللين الماليين،
والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير علﻰ تداول اسهم الشركة.

ومن أبرز مهام ادارة عﻼقات المﺴتثمرين ،الحفاظ علﻰ المﺴتثمرين الحاليين وجذب مﺴتثمرين جدد من خﻼل توعية الﺴوق
بأعمال الشركة ،وبفرص الﻨمو المﺴتقﺒلية لها ،والتعرف علﻰ العوامل التي تؤثر علﻰ ربحيتها ،فضﻼً عن توفير اﻹفصاح والشفافية
الﻼزمين مما يكون له اﻷثر اﻹيجابي علﻰ ما يلي:
تحقيق الﺴيولة المﻨاسﺒة لتداول أسهم الشركة في الﺒورصة.
خفض تكلفة التمويل علﻰ المدى الطويل.
رؤية المﺴتثمرين لﻸداء الحالي للشركة وتوقعاتهم لﻸداء المﺴتقﺒلي.
كما أن عﻼقات المﺴتثمرين تمكن مجلس اﻹدارة من فهم أسﺒاب أداء أسهم الشركة ،وانعكاس ذلك اﻷداء علﻰ قيمتها العادلة طﺒقًا
ل ما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومﺴتقﺒلها ،ومدى التزام الشركة بقواعد اﻹفصاح والتواصل مع المﺴتثمرين
ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق اﻻستثمار لها.

-٧

أدوات اﻹفصاح:
التقرير السنوي
تصدر الشركة تقريرا ً سﻨويا ً يضم ملخص لتقرير مجلس اﻹدارة والقوائم المالية ،باﻹضافة إلﻰ كافة المعلومات اﻵخرى التي تهم
المﺴاهمين والمﺴتثمرين الحاليين والمرتقﺒين وأصحاب المصالح اﻵخرين .ويضم هذا التقرير اﻷحداث التي تمت خﻼل الﺴﻨة
الماضية وما تهدف الشركة إلﻰ تحقيقه خﻼل الﺴﻨة القادمة .ويحتوي التقرير الﺴﻨوي علﻰ ما يلي :
كلمة رئيس مجلس اﻹدارة و/أو العضو المﻨتدب.
الرؤية والهدف.
إستراتيجية الشركة.
تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
اﻹدارة العليا وتشكيل مجلس اﻹدارة.
تحليل الﺴوق الذي تعمل به الشركة.
مشروعات الشركة الحالية والمﺴتقﺒلية.
تحليل المركز المالي للشركة.
تقرير عن الحوكمة.
تقرير عن المﺴئولية اﻻجتماعية والﺒيئية للشركة.
تقرير عن مﻨاقشة اﻹدارة التﻨفيذية لﻸداء المالي للشركة.
تقرير مراقب الحﺴابات والقوائم المالية المقارنة بﻨفس الفترات الﺴابقة.
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تقرير مجلس اﻹدارة
تقوم الشركة بإصدار تقريرا ً سﻨويا ً طﺒقا ً لما ورد بقانون الشركات رقم  ١٥٩لﺴﻨة  ١٩٨١وﻻئحته التﻨفيذية للعرض علﻰ الجمعية
العامة للمﺴاهمين وكذلك الجهات الرقابية ويتضمن التالي:
مﻨاقشة الﻨتائﺞ المالية والموضوعات الجوهرية.
التغيرات الرئيﺴية في هيكل الشركة اﻹداري.
تشكيل مجلس اﻹدارة وعدد مرات انعقاده.
تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
متوسط عدد العاملين بالشركة.
تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمﺴئولية اﻻجتماعية والﺒيئية.

تقرير اﻹفصاح
تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سﻨوي وهو يضم التالي:
بيانات اﻻتصال بالشركة.
مﺴئول عﻼقات المﺴتثمرين وبيانات اﻻتصال به.
هيكل المﺴاهمين الذين يمتلكون نﺴﺒة  ٪٥فأكثر من أسهم الشركة.
هيكل المﺴاهمين اﻹجمالي موض ًحا به اﻷسهم حرة التداول.
تفاصيل أسهم الخزيﻨة لدى الشركة.
التغيرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.

تقرير اﻻستدامة
مؤسﺴة المجموعة المالية هيرميس للتﻨمية اﻻجتماعية هي مؤسﺴة غير حكومية وغير هادفة للربح ،وتتركز جهودها علﻰ مكافحة
الفقر والوقاية من اﻷمراض وتﻨمية الشﺒاب ،وتعمل مﻨذ عام  ٢٠٠٦علﻰ تﻨفيذ برامﺞ التﻨمية المتكاملة المﺴتدامة في القرى
والمجتمعات اﻷكثر احتياجاً.
مشروع تطوير وتﻨمية نجع الفوال:
 بدأت المؤسﺴة بالعمل في مشروع تطوير وتﻨمية نجع الفوال وقرية الدير بمركز إسﻨا بمحافﻈة اﻷقصر ،حيث تم رصد
احتياجات المجتمع من بﻨية تحتية واحتياجات للتﻨمية اﻻقتصادية وتﻨمية بشرية.
 بدأت مؤسﺴة أي اف جي هيرميس للتﻨمية اﻻجتماعية العمل علﻰ إدراج نجع الفوال ضمن الحيز العمراني وتحديد التدخﻼت
المطلوبة لﻼرتقاء بالمجتمع وإدراجه في الحيز اﻹنﺴاني وتحقيق مردود إيجابي علﻰ حياة آﻻف الﺴكان الﺒالغ عددهم  ٦٠ألف
مواطن .فقد نجحت المؤسﺴة في تطوير وتجهيز وحدة طب اﻷسرة بقرية الدير وإحﻼل وتجديد شﺒكة مياه الشرب بﻨجع الفوال
وتوصيل شﺒكة المياه لجميع المﻨازل ،كما تم تقديم برنامﺞ تدريب مدربين لمحو اﻷمية في نجع الفوال من خﻼل استخدام
مﻨهجية المﻨتﺴوري وبرامﺞ تأهيلية للتعامل مع ذوي القدرات الخاصة.
ونجحت مؤسﺴة المجموعة المالية هيرميس بالتعاون مع موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة في دعم اﻻحتياجات الطﺒية
والعملية ﻷطفال مؤسﺴة موف.
ذلك باﻹضافة إلﻰ التزام مؤسﺴة المجموعة المالية هيرميس بالعمل علﻰ رفع الوعي بمرض اﻻلتهاب الكﺒدي الوبائي "فيروس
سي" من خﻼل حمﻼت التوعية في الجامعات المصرية ورفع الوعي علﻰ الكشف المﺒكر ،كما قامت المؤسﺴة بدعم مﺴتشفﻰ
المﻨصورة الجامعي لﻸطفال لعﻼج اﻷطفال المصابين بفيروس سي وساهمت المؤسﺴة بالتﺒرع لصالح مﺴتشفﻰ  ٥٧٣٥٧لﻸطفال
من خﻼل دعم موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة.
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ومن ناحية أخرى ،قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بتﻨفيذ العديد من الﺒرامﺞ التي تعكس التزامها باستدامة قطاع اﻷعمال
من خﻼل التﻨمية المﺴتدامة واﻻستثمار المﺴئول .فلقد تﺒﻨت المجموعة المالية هيرميس القابضة استراتيجية اﻻستدامة ودمﺞ
المﺴئولية اﻹجتماعية للشركات في ثقافة واستراتيجية الشركة .وباﻹضافة إلﻰ ذلك ،لقد تم تطوير واعتماد سياسة المجموعة المالية
هيرميس القابضة لحماية الﺒيئة والمشاركة اﻹجتماعية والحوكمة ).(ESG Policy
كما أصﺒحت المجموعة المالية هيرميس القابضة أول مؤسﺴة مالية في مصر توقع مﺒادئ اﻷمم المتحدة لﻼستثمار المﺴؤول
) ،(United Nations Principles for Responsible Investment UNPRIحيث انضمت المجموعة المالية هيرميس
القابضة إلﻰ أكثر من  ١٩٠٠شركة ومؤسﺴة يمثلون أصوﻻً مالية تزيد عن  ٧٠تريليون دوﻻر أمريكي في جميع أنحاء العالم.

الموقع اﻻلكتروني
الشركة لديها موقع الكتروني علﻰ شﺒكة المعلومات الدولية باللغتين العربية واﻹنجليزية يتم من خﻼله اﻹفصاح عن المعلومات
المالية وغير المالية ،وويتم تحديثه بالمعلومات المﻨشورة بشكل مﺴتمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بﺴهولة مع اﻻلتزام
بمتابعة الرد علﻰ الرسائل واﻻستفﺴارات التي تتلقاها الشركة من خﻼله.
يتضمن الموقع اﻻلكتروني للشركة ما يلي:
نﺒذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها وإستراتيجيتها.
تشكيل مجلس اﻹدارة ولجانه واﻹدارة العليا.
معلومات عن نشاط الشركة ومﻨتجاتها ونطاق عملها.
التقارير الﺴﻨوية للشركة.
القوائم المالية ونتائﺞ اﻷعمال الدورية والﺴﻨوية المقارنة بفترات سابقة.
صفحات عﻼقات المﺴتثمرين وكيفية اﻻتصال المﺒاشر بها.
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المواثيق والسياسات:
ميثاق اﻷخﻼق والسلوك المهني
يتوافر لدى الشركة ميثاق اﻻخﻼق والﺴلوك المهﻨي الذي يتمثل في سياسة إدارة قواعد الﺴلوك المهﻨي والتي تهدف الﻰ وضع
قواعد أخﻼقية وسلوكية احترافيه يلتزم بها جميع موظفي الشركة وتهدف أيضا ً الﻰ توضيح المخالفات التي يجب علﻰ الموظفين
تجﻨﺒها.
والمﺴئول عن وضع هذه الﺴياسة وتطﺒيقها هي إدارات الموارد الﺒشرية والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية وهم المﺴئولين عن
مراجعة هذه الﺴياسة كل فترة للتأك د من أن محتواها مﻨاسب ومحدث دائما طﺒقا ﻷى تغييرات او مﺴتجدات تتطلب تعديل الﺴياسة،
وتقوم إدارة الموارد الﺒشرية بالتأكد أن هذه الﺴياسة يقوم باﻻطﻼع والتوقيع عليها جميع موظفي الشركة الحاليين او الموظفين
الجدد في جميع فروع الشركة كما انها متاحة أيضا في دليل الموظف والذي يوزع علﻰ الموظفين للتأكد من أنهم علﻰ علم ودراية
تامه بمحتواها والتأكيد علﻰ أهمية اﻻلتزام بها وتجﻨب أي مخالفات مذكورة في هذه الﺴياسة.
ويشمل محتوى سياسة إدارة قواعد الﺴلوك المهﻨي علﻰ المواضيع التالية:
تكافؤ فرص العمل واﻻلتزام بالتنوع والتي تشمل :توفير نوع من التكافؤ في فرص العمل تمﻨع التمييز القائم علﻰ العرق أو اللون
أو الديانة أو الجﻨﺴية أو الﻨوع أو العمر أو اﻹعاقة الجﺴدية أو الحالة اﻻجتماعية وتﻨطﺒق علﻰ كافة أنشطة الشركة.
السرية والتي تشمل :معلومات حول الشركة وموظفيها وعمﻼئها وآخرين ،اﻷسرار التجارية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او
كان يعمل بها الموظف.
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سياسة الجدار الصيني والتي تشمل :المعلومات الداخلية ،سياسة الحفاظ علﻰ سرية المعلومات ،سياسة تداول الموظفين ،الضوابط
الداخلية وحفﻆ الﺴجﻼت والتقارير
السلوك التجاري اﻻحترافي والذي يشمل :تضارب المصالح ،الشئون المالية الخاصة ،الهدايا ،الرشاوى والعموﻻت ،المعاملة
العادلة والمﻨافﺴة الشريفة ،مكافحة غﺴل اﻷموال
اﻻتصاﻻت والتي تشمل :الهاتف والﺒريد اﻹلكتروني واﻹنترنت ،واللقاءات الصحفية مع الجهات اﻹعﻼمية واﻷطراف ذات العﻼقة،
استخدام مواقع التواصل اﻻجتماعي والمواقع اﻹلكترونية اﻷخرى.
سلوكيات أخرى خاصة بالعمل والتي تشمل :أصول الشركة ،تعاطﻰ المخدرات ،الدعاية ،التمييز العﻨصري ،الملكية الفكرية،
سياسة وقواعد الزي ،التصرفات المشيﻨة واستخدام لغة حوار غير ﻻئقة ،التحرش الجﻨﺴي ،التعﺒير عن اﻵراء واﻻنتماءات
الﺴياسية.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning
هدف السياسة
تهدف سياسة تتابع الﺴلطة الﻰ التأكد من توافر الخﺒرات المطلوبة للمﻨاصب الرئيﺴية والمؤثرة ،وتلﺒية متطلﺒات التوسع في اﻷعمال المﺴتقﺒلية،
إن وجدت ،والترقي وتشجيع التطوير المهﻨي للموظفين .عن طريق تحديد قائمه بالموظفين المرشحين لشغل المﻨاصب المحورية التي قد تؤثر
علﻰ استمرارية اﻷعمال بالشركة.

نطاق تطبيقها
تقوم إدارة الموارد الﺒشرية بتطﺒيق سياسة تتابع الﺴلطة علﻰ جميع الدول والفروع التي تتواجد بها ،وقد قامت اداره الموارد الﺒشرية بتحديد
الوظائف الواجب تطﺒيق تتابع الﺴلطة عليها بﻨاء علﻰ هيكل ومعاير محددة.

مبادئ السياسة والتي تشمل
تقوم اداره الموارد الﺒشرية خﻼل الربع اﻷخير من كل عام باﻵتي:
تحديد المﻨاصب الرئيﺴية والمؤثرة الجديدة التي أضيفت للشركة خﻼل العام.
تحديث قائمه المرشحين )إذا لزم اﻻمر( للتأكد من استمراريه تطابق المعايير علﻰ المرشحين.
التحقق من استدامة صﻼحية خطة التتابع الموثقة من عدمه علﻰ المﻨاصب الرئيﺴية والمؤثرة التي اصﺒحت شاغره خﻼل العام.

هيكل سياسة تتابع السلطة
نﺴتخدم هيكل يتكون من ثﻼثة مﺴتويات من المخاطر لتصﻨيف شاغلي الوظائف بﻨاء علﻰ تحديد مﺴتوى المخاطر ،وتقوم اداره
الموارد الﺒشرية بتغطية جميع المﻨاصب الرئيﺴية والمؤثرة في الشركة ويتم مﻨاقشه جميع اقتراحات المدراء للتأكد من مﻼئمتهم
للدور الذي سوف يشغله وتتطابق المعايير الﻼزمة والعمل علﻰ تطويرهم ﻷعدادهم لتلك المﻨاصب الرئيﺴية.

سياسة اﻹبﻼغ عن المخالفات Whistleblowing
تتوافر لدى الشركة سياسة اﻹبﻼغ عن المخالفات  Whistleblowingوالتي تهدف إلﻰ تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين
معها باﻹبﻼغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد الﺴلوك اﻷخﻼقي أو أية أعمال غير قانونية ،حيث تتيح تلك الﺴياسة لجميع العاملين
أو مقدمي الخدمات فرصة اﻹبﻼغ عن المخالفات بشكل سرى مع ضمان الحماية الكاملة من التع رض للفصل أو التأثر سلﺒيا بأي
شكل من اﻷشكال ،وتلزم تلك الﺴياسة الشركة بإجراء التحقيق الفوري في كافة الﺒﻼغات المقدمة واتخاذ اﻹجراءات العقابية
المﻨاسﺒة إذا ما ثﺒت صحة الﺒﻼغ.
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سياسة تعامل الداخليين واﻷطراف ذات العﻼقة واﻷطراف المرتبطة:
تتوافر لدى الشركة سياسة تداول الداخليين والتي تهدف إلﻰ التحكم بعمليات الداخليين علﻰ أسهم الشركة وضمان عدم استغﻼل
المعلومات الداخلية فﻰ تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة ،حيث تتضمن الﺴياسة العديد من الضوابط ومﻨها الحصول علﻰ
موافقة عدد من اﻹدارات بالشركة بما فيها الرقابة الداخلية قﺒل التداول والفترة المغلقة التي ﻻ يﺴمح فيها بتداول الداخليين.
باﻹضافة إلﻰ ذلك ،يلتزم جميع موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة باﻹفصاح عن عضوياتهم في مجالس إدارات الشركات
اﻷخرى وأية مﺴاهمات مؤثرة لهم أو ﻷقاربهم حتﻰ الدرجة الثانية فﻰ شركات أخرى وذلك لتجﻨب تعرض المصالح والتأكد من
إتﺒاع قواعد إبرام عقود المعاوضة طﺒقا لقواعد الجهات الرقابية.

جدول متابعة تعامﻼت الداخليين على أسهم الشركة
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** تم تحويل شهادات اﻹيداع الﻰ اسهم محلية خﻼل العام

 -١٠سياسة المسئولية اﻻجتماعية والبيئية:
المجموعة المالية هيرميس هي المؤسﺴة المالية واﻻستثمارية الرائدة في اﻷسواق الﻨاشئة والمﺒتدئة ،تدرك أن قضايا حماية
الﺒيئة والمشاركة اﻻجتماعية والحوكمة تؤثر علﻰ اﻷداء اﻻستثماري وتعرض الشركة لمخاطر اﻻستثمار المحتملة .وتعتقد
المجموعة المالية هيرميس أنه من المهم لمديري اﻻستثمارات أن يقوموا بدمﺞ عوامل حماية الﺒيئة والمشاركة اﻻجتماعية
والحوكمة ضمن عملياتهم اﻻستثمارية.
وبذلك تهدف المجموعة المالية هيرميس أن تكون شفافة في اﻹفصاح عن ممارسات حماية الﺒيئة والمشاركة اﻻجتماعية
والحوكمة بما يتماشﻰ مع مﺒادئ اﻷمم المتحدة لﻼستثمار المﺴؤول  UNPRIومتطلﺒات سوق المال المصري ،وتفصح عن
المعلومات التالية:
نﺒذة عن سياسة المجموعة المالية هيرميس لحماية الﺒيئة والمشاركة اﻻجتماعية والحوكمة،
واﻹفصاح عن جهود المجموعة المالية هيرميس في مجاﻻت حماية الﺒيئة والمشاركة اﻻجتماعية والحوكمة من خﻼل التقارير
الﺴﻨوية لﻼستدامة للمجموعة المالية هيرميس.

ويتضمن تقرير اﻻستدامة لعام  ٢٠١٨اﻹنجازات في المحاور التالية:
الشراكة من أجل الﻨمو
الشراكة من أجل التعليم
الشراكة من أجل اﻻستثمار المﺴؤول
الشراكة من أجل تطﺒيق ممارسات حماية الﺒيئة والمشاركة اﻻجتماعية والحوكمة
الشراكة من أجل التمكين
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