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 لشركةاألساسية ل بياناتال .1

 

 مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م اسم الشركة

 األشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو الدخول فى زيادة رؤوس أموالها غرض الشركة

 المدة المحددة للشركة
عاما من تاريخ  25
 بالسجل التجارىالتأشير 

 25/11/2007 تاريخ القيد بالبورصة

 جنيه 10 القيمة االسمية للسهم 1992لسنة  95قانون  القانون الخاضع له الشركة

 أخر رأس مال مرخص به
30،000،000،000 
 جنية  مصرى

 أخر رأس مال مصدر
20،635،622،860 
 جنية مصرى  

 أخر رأس مال مدفوع
20،635،622،860 
 جنية مصرى  

 رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري
 3بتاريخ    187398
     2007إبريل 

 األستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة اسم مسئول االتصال

 جيزة -الدقى  –ش مصدق  36 عنوان المركز الرئيسي

 33016894 أرقام الفاكس 33312000 أرقام التليفونات

 talaatmoustafa.com الموقع االلكتروني

 jsawaftah@tmg.com.eg البريد االلكتروني

 

  اطار حوكمة الشركات .2

تلتزم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة من خالل تحقيق األلتزام بكافة قوانين 

 المصرية.وقواعد حوكمة الشركات التى تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة 

مجلس  أعضررا  (الشررركة في األسرراسررية األطراف بين للعالقات المنظمة األسررس أنها على الشررركات حوكمة تُعَرف 

 العالقة، أصررحا  المشرراركين مختلف بين والمسررؤوليات الحقوق توزيع بهدف )التنفيذية، المسررايمين اإلدارة اإلدارة،

شفافية سبة والعدالة وتحقيق ال شركة أن من والتأكد األخرى والمصالح المسايمين حقوق حماية وتأمين والمحا  تدار ال

 .فيها المصالح يخدم أصحا  بما

بهدف  شرررركة مجموعة طلعت مصرررطفى القابضرررة وشرررركاتها التابعة ثقافة من يتجزأ ال جز  الشرررركات حوكمة تعتبر

 :تحقيق ما يلى
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 والتضررليل، والسرررية اللموض عن واإلبتعاد للشررركة، واألسررتثمارية  التشررليلية العمليات في االنفتاح  :الشفففاةية 

 .والتأكيد للتحقق قابلة األمور كل وجعل

 األساسي والنظام القانون يضمنه حق ويذا أدائها، عن التنظيمية اإلدارة مسا لة في المسايمين حق  :المساءلة 

 .المسايمين أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام التنفيذية اإلدارة مسؤولية تضمن كما .للشركة

 األساسي النظام ضمنوي سوا  حد على واألجان  المحليين المستثمرين، وكبار صلار بين المساواة  :المساواة 

 .للمعلومات الوصول وحق والترشيح، والمسا لة، التصويت، حقوق في المساواة حيث من المبدأ يذا للشركة

 التواصل وتشجيع بالقانون، الممنوحة المصالح أصحا  بحقوق اإلعتراف في شركةال مسؤولية  :لمسؤوليةا 

 .واالستدامة والوظائف، الفرص، خلق في المصالح وأصحا  الشركة بين والمشاركة

 

 ومجلس اإلدارة  للمساهمين الجمعية العامة .3

  الجمعية العامة للمساهمين  1.3

ثالثة أشهر من إنتها  السنة المالية، ويحق لكل مسايم حضور تنعقد الجمعية العامة العادية للمسايمين بحد أقصى 

للشركة  ةاجتماعات الجمعية العامة، ويتم نشر الدعوة فى جريدتين يوميتين، وتنعقد الجمعية فى أحد األماكن التابع

 . إذا لزم األمر نعقادأوشركاتها التابعة، مع توفير وسائل انتقال لمقر اال

 31/12/2018ةى  هيكل الملكية

 من أسهم الشركة ةأكثر % 5حملة 
عدد األسهم ةي تاريخ القوائم 

 المالية
 النسبة 

 %43.16 890566601 شركة تى أم جى لإلستثمار العقارى والسياحى

 %8.03 165783250 شركة اإلسكندرية لإلنشا ات

RIMCO E G T INVESTMEVT L L C 133264591 6.46% 

 %57.65 1189614442 اإلجمالي
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 مجلس اإلدارة 2.3

 تشكيل مجلس اإلدارة

 إسم العضو م

صفة العضو 
)تنفيذي/غير 

تنفيذي/ 
 مستقل(

عدد األسهم 
 المملوكة

 جهة التمثيل تاريخ االلتحاق

 03/04/2007 123000 تنفيذىغير  طارق طلعت مصطفىالمهندس /  1
شركة تى ام جى لإلستثمار 

 العقارى والسياحى

 03/04/2007 123000 تنفيذى يشام  طلعت مصطفىاألستاذ /  2
شركة تى ام جى لإلستثمار 

 العقارى والسياحى

 03/04/2007 123000 غير تنفيذى ياني طلعت مصطفىالمهندس /  3
شركة تى ام جى لإلستثمار 

 العقارى والسياحى

 03/04/2007 512 غير تنفيذى يحيى محمد بن الدنالمهندس /  4
تى ام جى لإلستثمار  شركة

 العقارى والسياحى

 09/11/2010  غير تنفيذى اكبر محمد على مواالاألستاذ /  5
شركة تى ام جى لإلستثمار 

 العقارى والسياحى
 شركة مصر للتامين 13/08/2018  غير تنفيذى عليمعبد الباسم محمد األستاذ/  6
 مستقل  30/11/2007  مستقل حسام محمد ياللاألستاذ /  7
 مستقل  04/03/2014  مستقل الدكتور / محمد شوقى السيد 8
 مستقل  04/03/2014  مستقل الدكتور / يانى صالح سرى الدين 9

 مستقل  01/03/2017  مستقل األستاذ / محمد عبد العزيز الطوخى 10

 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

 السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى 
 رئيس مجلس اإلدارة 

يتولى منصررررر  رئيس مجلس اإلدارة لشرررررركات المجموعة العقارية باإلضرررررافة إلى رئاسرررررته لمجلس إدارة الشرررررركة، 
يشررلل منصرر  رئيس مجلس إدارة شررركة اإلسرركندرية لإلنشررا ات إحدى كبرى شررركات المقاوالت في ، كما والسررياحية

كان عضواً في مجلس الشع  لعدة دورات سابقة، وعضو بمجلس إدارة االتحاد المصري  وقدمصر والشرق األوسط، 
ً سرابق لمقاولي التشرييد والبنا  واالتحاد العام لللرف التجارية . حصرل طارق طلعت مصرطفى على بكالوريوس الهندسررة ا

 .1975جامعة اإلسكندرية عام  –المدنية 

 السيد األستاذ / هشام طلعت مصطفى 
 التنفيذى والعضو المنتدبالرئيس 

ات كمنص  الرئيس التنفيذي والعضو المنتد  لشر السيد األستاذ / يشام طلعت مصطفى يتولى باإلضافة إلى منصبه
على سررريادته حصرررل ، لعدة دورات سرررابقة  ورىمجلس الشررربعضرررواً سررريادته كان كما ، المجموعة العقارية والسرررياحية

 .1980اإلسكندرية عام جامعة  –كالوريوس التجارة ب
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 السيد المهندس / هاني طلعت مصطفى 
  عضو غير تنفيذي

، يشلل المهندس / ياني طلعت مصطفى منص  رئيساً لشركة اإلسكندرية الزراعية وبعض الشركات 2002منذ عام 
س عضررو مجلاألخرى العاملة في القطاع الزراعي الذي تمتلك فيه عائلة طلعت مصررطفى حصررة كبيرة. كما أنه أيضرراً 

. حصررل المهندس / ياني طلعت مصررطفى على درجة البكالوريوس في ات المجموعة العقارية والسررياحية إدارة لشرررك
 . 1978الهندسة المدنية من جامعة اإلسكندرية عام 

 سعادة الشيخ / يحيى محمد عوض بن الدن 
  عضو غير تنفيذي

س إدارة مجموعة بن الدن، وعضو مجلس إدارة في يشلل المهندس / يحيى محمد عوض بن الدن منص  رئيس مجل
كل من شركة األسمنت العربية المحددة وشركة طيبة لالستثمار والتنمية العقارية وشركة االسمنت األبيض والعزيزية 
لالستثمار والتنمية العقارية وشركة جدة القابضة للتطويرات، والعديد من الشركات جميعها شركات مملوكة لعائلة بن 

دن. حصل المهندس / يحيى محمد عوض بن الدن على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة نورث ال
 إيسترن، بوسطن. ماساتشوستس.

 
 السيد / محمد علي أكبر

 عضو غير تنفيذي 

راسررررل وود المحدودة، ويي عضررررو ببورصررررة لندن لةوراق المالية ومنظمة من قبل سررررلطة شررررركة العضررررو المنتد  ل
محمد على درجة البكالوريوس  /. وقد حصرررررررل السررررررريد2001( ، منذ عام FSA UKالخدمات المالية البريطانية )

 .1976والماجستير في إدارة األعمال من جامعة ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية في عام 

 األستاذ / محمد عبد العزيز الطوخى
 عضو غير تنفيذي ومستقل

شرررركة اكسرررا كما أنه عضرررواً بمجلس إدارة  مسرررتشرررار مجلس اإلدارة بالبنك التجارى الدولىوخى محمد عبد العزيز الط
حيث شررلل منصرر  الرئيس التنفيذى للتجزئة  عاماً، 40زيد عن ت. وقد عمل سرريادته فى القطاع المصرررفى لفترة للتأمين

، وقد حصررل على درجة البكالوريوس في المحاسرربة 2016ببنك سررى اى بى حتى عام  لجنة اإلدارةالمصرررفية وعضررو 
 . 1977من جامعة االسكندرية في عام 

 باسم محمد عبد العليم بركات / األستاذ
 عضو غير تنفيذى وممثل شركة مصر للتأمين 

على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام سرريادته رئيس قطاع الشررئون اإلدارية في شررركة مصررر للتأمين،  حصررل 
 جامعة القايرة.  –جامعة القايرة ، كما حصل على دبلوم تأمينات الممتلكات والمسئوليات   1988

 السيد األستاذ / حسام الدين عبد هللا هالل 
 رئيس لجنة المراجعة – عضو غير تنفيذي ومستقل

جرانت ثورونتون  المحاسرررربة ير وشررررريك الممارسررررات الدولية لمكت األسررررتاذ / حسررررام الدين عبد ي يالل شررررريك مد
Grant Thornton  حصررررل 1979منذ عام  المكت  والشررررركات ذات الصررررلةمحمد يالل. ولقد عمل سرررريادته لدى .

، وحاصررررررل على زمالة جمعية المحاسرررررربين 1979سرررررريادته على درجة بكالوريوس التجارة من جامعة القايرة في عام
 . المصرية وجمعية الضرائ  المصريةوالمراجعين 
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  األستاذ الدكتور / محمد شوقى السيد  
  ومستقلعضو غير تنفيذي 

عضواً بمجلس الشورى لعدة كما كان سيادته شريك ومؤسس مكت  د. شوقى السيد للمحاماة واألستشارات القانونية، 
 .1979دكتوراة فى القانون الدولى عام  سيادته على  حصل، دورات

 

  األستاذ الدكتور / هانى صالح سرى الدين  
 رئيس لجنة المكاةأت والترشيحات –عضو غير تنفيذي ومستقل

ً  لهيئة العامة لسوق المال ارئيس شلل منص   ، كما عمل سيادته كعضو فى مجالس إدارات البنك المركزى ، سابقا
ق انون بكلية الحقوضافة الى عمله كأستاذ للقبنك مصر ، الهيئة العامة لالستثمار والعديد من الجهات األخرى باال

 .1995دكتوراة فى القانون الدولى عام . حصل سيادته على جامعة القايرة

 دور مجلس اإلدارة ومسئولياته

تولي مجلس إدارة الشركة إدارة أموريا بنا ً على التكليف ييعد مجلس اإلدارة الكيان اإلدارى الرئيسى للشركة، و
عن نتائج األعمال عن عرض التقرير السنوى لمجلس اإلدارة المجلس بويقوم الصادر من الجمعية العامة له، 

  .من انتها  السنة المالية خالل ثالثة الشهور التاليةعلى الجمعية العامة العادية السنة المالية المنتهية 

 :وفقاً للنظام األساسى للشركة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية من خاللبمسئولياته ومهامه ويطلع المجلس 

وضع اآلليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة،  •
لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة  ويكون مسئوالً كذلك عن وضع نظام لإلنذار المبكر

اتخاذ اإلجرا  المناس . والبد أن يتضمن يذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبللين عن الفساد 
 واالنحراف.

وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف اإلدارية العليا فضالً عن أعضا  مجلس اإلدارة بما  •
 ة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.يضمن استدام

تحديد الصالحيات التي يقوم بتفويضها ألحد أعضا ه أو لجانه أو غيريم، وكذلك يج  على المجلس تحديد  •
مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان واإلدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك 

 الصالحيات المفوضة.
ات الوقائية واألدوات واآلليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وضع اإلجرا  •

وسالمة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التالع  واالختراق سوا  من داخل الشركة أو من خارجها مثل 
 تأمين استخدام االنترنت وأجهزة المحمول ضد االختراقات والقرصنة. 

ى عملية اإلفصاح عن البيانات وقنوات االتصال، وضمان نزاية التقارير المالية والمحاسبية اإلشراف العام عل •
 الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقاللية كل من نشاط المراجعة الداخلية وااللتزام بالشركة. 
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 رئيس مجلس اإلدارة

سرراسررى للشررركة بأدا  مهامه وفقاً للنظام األ، ويقوم  اإلدارة مجلس رئيسالسرريد المهندس / طارق طلعت مصررطفى 
 :يلي ما ومسؤولياته مهامه أبرز ومنالمنظمة،  والقوانين

 .عمالاألجدول مع توجيه الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة  .1

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لالنعقاد للنظر في جدول األعمال المعروض من مجلس  .2

 اإلدارة.

  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

وفقاً للهيكل  ةتنفيذي رتبة أعلى الرئيس التنفيذي والعضررررو المنتد ، ويمثلاألسررررتاذ / يشررررام طلعت مصررررطفى 
وضررع األسررتراتيجيات والسررياسررات و ، اإلدارة التنفيذية عناألول  المسررئول ويو للشررركة الوظيفىالتنظيمى و

 . للشركة العامة

 : والعضو المنتدب التنفيذي لرئيسالرئيسية ل مهامالو دور يلي، ةيما

رئاسررررة العمل التنفيذي بالشررررركة وتصررررريف أموريا اليومية، واإلشررررراف على سررررير العمل في جميع  .1

إدارات وأقسرررررام الشرررررركة ومتابعة األدا  لجميع األنشرررررطة، واتخاذ ما يراه من قرارات النتظام العمل 

 ة رضا  العمال  عن الشركة.وتحقيق األيداف، وكذلك العمل على زياد

 العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة. .2

 اقتراح الموضوعات التي تطرح في االجتماعات الدورية لمجلس اإلدارة بالتشاور مع رئيس المجلس. .3

اإلشررررررراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشررررررركة وتقييم أدا يا،  .4

وكذلك تقرير حوكمة الشررركات، ومراجعة كافة الردود على اسررتفسررارات مراقبي الحسررابات قبل إعداد 

 يذه التقارير. 

 شرررررررركة واقتراح نظم اإلثابة والتحفيزالمشررررررراركة الفعالة في بنا  وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل ال .5

 وآليات تتابع السلطة التي يعتمديا المجلس لضمان وال  العاملين وتعظيم قيمة الشركة. 

تحديد اختصرررراصررررات ومسررررئوليات كافة العاملين بالشررررركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات   .6

 مجلس اإلدارة.
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 أمين سر مجلس اإلدارة 

 :عضا  مجلس اإلدارة وإدارة الشركة من خاللإويقوم بالتنسيق بين  .السيد / ابوطال  محمد امين سر المجلس 

اإلعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول  .1

بهذه الموضوعات وإرسالها إلى أعمال االجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة 

  األعضا  قبل االجتماع بوقت كافي.

 معاونة رئيس المجلس في اإلعداد والتحضير الجتماعات الجمعية العامة للمسايمين وإدارة لوجستياتها.  .2

 ممتابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وإبالغ اإلدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما ت .3

 بشأنها.

حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس  .4

 على المعلومات الهامة في الوقت المناس .

 التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل االتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس اإلدارة. .5

احة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إت .6

أعضا  المجلس وأعضا  اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو 

 استبدال أحد األعضا .

 لجان مجلس اإلدارة

 تشكيل اللجان

 لجنة المراجعة والحوكمة

 

 تاريخ االلتحاق المنصب  صفة العضو إسم العضو م

 30/11/2007 رئيس اللجنة مستقل السيد / حسام محمد يالل 1

 04/03/2014 عضـواً  مستقل الدكتور / يانى صالح سرى الدين 2

 01/03/2017 عضـواً  مستقل السيد / محمد عبدالعزيز الطوخى 3

 الترشيحاتالمكاةأت ولجنة 

 

 االلتحاقتاريخ  المنصب  صفة العضو  إسم العضو م

 04/03/2014 رئيس اللجنة مستقل الدكتور / يانى صالح سرى الدين 1

 04/03/2014 عضـواً  مستقل الدكتور / محمد شوقى السيد 2

 30/11/2007 عضـواً  مستقل السيد / حسام محمد يالل 3
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 سير اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه

 
 2018خالل عام  المجلس واللجان والجمعية العامةجدول متابعة حضور أعضاء المجلس الجتماعات 

 مجلس اإلدارة إسم العضو م
الجمعية 

 العامة
 لجنة المراجعة

 والحوكمة
 لجنة المكاةآت
 والترشيحات

 - - 1/1 4/4 طارق طلعت مصطفى 1

 - - 1/1 4/4 يشام  طلعت مصطفى 2

 - - - 4/- يانى  طلعت مصطفى 3

 - - 1/1 4/4 يحيى محمد بن الدن 4

 - - - 4/- اكبر محمد على مواال 5

 - - 1/1 3/4 يويده حسين أحمد 6

 - - - 1/4 عليمعبد ال باسم محمد 7

 - 4/4 1/1 4/4 حسام محمد يالل 8

 - - 1/1 4/4 محمد شوقى السيد 9

 - 3/4 1/1 3/4 يانى صالح سرى الدين 10

 - 4/4 1/1 4/4 محمد عبد العزيز الطوخى 11

 والحوكمة المراجعةلجنة 

  .فحص ومراجعة  إلجرا ات الرقابة الداخلية للشركة 

  بة جديدة حاسمفحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتليرات الناتجة عن تطبيق معايير 

  فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجرا اتها وخططها ونتائجها 

  اإلدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات اإلدارية المختلفة ونظم إعداديا فحص ومراجعة المعلومات
 وتوقيت عرضها

 التى تتبع فى إعداد ومراجعة مايلى:  فحص اإلجرا ات 
 القوائم المالية الدورية والسنوية  -أ

 نشرات الطرح العام أو الخاص لةوراق المالية  - 

 النقدية وقائمة الدخل التقديرية الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات -ت

  التأكد من تطبيق األسررررالي  الرقابية الالزمة للمحافظة على أصررررول الشررررركة والتقييم الدوري لتلك اإلجرا ات
 .عداد تقارير بذلك  لمجلس اإلدارةاإلدارية للتأكد من االلتزام بالقواعد وا

 ة للرقابحسررررابات الشررررركة والهيئة العامة  اقبعلى اللجنة التحقق من اسررررتجابة إدارة الشررررركة لتوصرررريات مراو
 المالية.

  غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشرررررركة من صرررررالحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشرررررط  األوراق المالية
 .بالبورصة
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  الترشيحات المكاةأت ولجنة 

   تقريا الجمعية العامة التوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة في ضو  المعايير التي يضعها المجلس و
 للشركة .

  المراجعة الدورية والمستمرة لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد بيان
 بالمؤيالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة.

 جلس بهذامراجعة تشكيل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شان التلييرات التي يمكن إجراؤيا و إخطار الم 
 تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة.

  التحقق بصفة مستمرة من استقاللية األعضا  المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشلل
 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

  األدا  في باقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضا  مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واالستعانة بمعايير ترتبط
 تحديد تلك المكافآت وذلك فى إطار استخدام معايير مرتبطة باألدا .

 .اقتراح المقابل المادي الذي يتقاضاه أعضا  مجلس الشركة وكبار التنفيذيين الرئيسيين بالشركة 

  اللجنة التنفيذية

رئيس التنفيذى لالسادة نوا  ا السيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتد  وتضم فى عضويتها يترأس اللجنة التنفيذية
 ،االدارات الرئيسية وذلك لمتابعة اعمال المجموعةالقطاعات و وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية بحضور مديرى

افة السياسات ك التأكد من تطبيقوومتابعة تنفيذ القرارات التنفيذية والتشليلية من خالل تقارير المتابعة الدورية، 
 .واللوائح والنظم الداخلية للشركة

 لبيئة الرقابيةا .4

 نظام الرقابة الداخلية

الشركة يو الجهة المسئولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته بشكل سنوى والتأكد من  مجلس إدارة
فاعليته. وذلك من خالل تبنى مسئوليات ويياكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمان 

 سياسات واالجرا ات واخالقيات العمل، وتبنى مجموعة من الكفا ة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة
 للعمل على:

  .الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة 

 .ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سوا  للشركة أو لليريا المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة 

 وتوثيق وتسجيل تلك األصول بسجالت حماية أصول الشركة المادية من األخطار التي يمكن أن تتعرض لها ،
 الشركة.

 .زيادة الكفا ة اإلنتاجية للشركة وتحقيق أيدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة 

  .ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذيا كما ينبلي 

 دقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ ال 

وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريريا لمجلس االدارة كل ثالثة أشهر، كما يحق للجنة طل  معلومات من أى إدارة 
 فى الشركة كما تمارس اختصاصاتها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
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 إدارة المراجعة الداخلية

إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالشركة ويرأسها األستاذ / حسن العزبى ويتمثل دور اإلدارة فى تقويم توجد 
ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أيداف الشركة وحماية أصولها وإضافة  ،وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية

  للشركة قيمة

 : إدارة المراجعة الداخليةنطاق عمل 

الدوري لإلدارات، بما في ذلك أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر في الشركة، خالل فترات مالئمة لتحديد الفحص 
ما إذا كانت المهام والوظائف اإلدارية والمحاسبية والرقابية يتم انجازيا بفاعلية ، وذلك طبقا للسياسات 

شركة وأفضل الممارسات اإلدارية بما واإلجرا ات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أيداف ال
 : في ذلك ما يلي

  الوسررائل واألسررالي  المسررتخدمة للحفاظ على وحماية أصررول الشررركة بما فيها األصررول المعلوماتية من خطر
السرررررقة والتلف والتدمير وسررررو  االسررررتخدام واإليمال وعدم الكفا ة والممارسررررات التجارية غير السررررليمة 

 . او الفسادواإلفصاح غير المالئم 

  مدى إمكانية االعتماد على امن وسررررالمة المعلومات المالية والتشررررليلية المعدة داخل الشررررركة ، والوسررررائل
   المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات

  النظم الموجودة لضمان االلتزام بالسياسات والخطط واإلجرا ات التي لها تأثير على الشركة 

  الفعالية والكفا ة في توظيف الموارد وبتكلفة معقولة دىم.  

   إبالغ الموظفين المسرررئولين في اإلدارة التي تم فحصرررها بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وما

تم التوصررل إليه من أرا  وتوصرريات بلرض التحقق من اتخاذ اإلجرا ات الالزمة لمعالجة ما تبين من أوجه 

  .ضعف

  يم الخطط واإلجرا ات المتخذة من قبل اإلدارات ذات العالقة لمعالجة المالحظات والتوصررررررريات التي تقو

تضرررررررمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية اإلجرا ات المتخذة يتم مناقشرررررررة يذا األمر مع الموظفين 

  .المسئولين للتأكد من كفاية اإلجرا ات المتخذة

 من وجود رقابة كافية على األنظمةطوير نظم المعلومات بلرض التأكد المسرراعدة في التخطيط وتصررميم وت، 

  . وان جميع إجرا ات فحص األنظمة تتم فى الوقت المالئم

   تقديم الخدمات االسرررررررتشرررررررارية بنا  على طل  من مجلس اإلدارة ، أو لجنة المراجعة ، أو اإلدارة التنفيذية

لقيام بعمليات التقصي لحاالت اللش، والفساد، أو أي ، وا .ةللمساعدة بتحسين فاعلية وكفا ة عمليات الشرك

عمليات فحص خاصررررة بنا  على طل  مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة أو إدارة الشررررركة، أو إذا توفر لدى 

  المراجعة الداخلية أدلة كافية تظهر احتمال وجود مثل يذه الحاالت.

   على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككل وضع خطة المراجعة لةقسام المراد فحصها، بنا 

 وتقوم اإلدارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية، باالضافة للتقارير الخاصة باعمال ومهام محدده

 

 



12 

 

 الحسابات مراقب

يتم تعيين مراقبا حسابات الشركة من خالل ترشيح لجنة المراجعة والحوكمة والعرض ذلك الترشيح على مجلس اإلدارة 

كتب م، وقد تم تعيين كل من األستاذ/ عمرو محمد الشعبينى للعرض على الجمعية العامة للشركة فى نهاية السنة المالية

أر إس إم مصر واألستاذ/ طارق مجدى حشيش مكت  مجدى حشيش وشركاه   EYالمتضامنون للمحاسبة والمراجعة 

ً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ  محاسبون قانونيون - مراقبا ، ويقوم 24/3/2018مراقبا حسابات الشركة وفقا

الحسابات بتقديم تقريريما الربع سنوى عن القوائم المالية الدورية للشركة، وتقديم تقريريما السنوى عن أعمال مراجعة 

يتم التعامل مع مراقبا الحسابات والرد على ، وةإلى أعضا  الجمعية العامة للشرك القوائم المالية بصورة مستقلة

 استفساراتهم بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة االجرا ات المتعلقة باعمال المراجعة والحوكمة فى وقتها. 

 اإلةصاح والشفاةية .5

 المعلومات الجوهرية واإلةصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بمتطلبات األفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتسعى الشركة 
وائمها ق األفصاح عنمن خالل وغير المالية االفصاح عن معلومات الشركة المالية لتحقيق يدف الشفافية من خالل 

السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس اإلدارة والسياسات المالية السنوية والدورية وتقارير مراق  الحسابات 
والمعلومات الجويرية والمعلومات الخاصة باعضا  مجلس اإلدارة، ييكل المحاسبية والموازنات التقديرية 

إدارة اإلفصاح بالبورصة وتسليمها إلى  وتوزيعات األرباح، وذلك من خالل موقع الشركة اإللكترونى، المسايمين
  .يذيةتقرير اإلدارة التنفوفيما يخص القوائم المالية الدورية والسنوية اليومية نشر بالجرائد وكذلك ال ،المصرية

من خالل التقارير المالية الدورية والسنوية، والبورصة المصرية باإلضافة إلى موقع باإلفصاح كما تقوم الشركة 
 عن المعلومات التالية:الشركة االلكترونى 

   الداخلية التي تتضمن أيداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.المعلومات 

 .يياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة 

 .المعامالت مع األطراف ذات العالقة وعقود المعاوضة 

  .اإلفصاح لمسايميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة 

 والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بد  أول جلسة  موافاة الهيئة

تداول تالية النتها  االجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خالل أسبوع على األكثر من تاريخ انعقاد الجمعية 

 رة.العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس اإلدا

  موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة اإلدارية المختصة وذلك خالل

 مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

  موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جويرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد

 قبل بد  أول جلسة تداول تالية النتها  االجتماع.أقصى 

  موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأيم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج

وية ربع سنالمعد لذلك من البورصة وذلك فور انتها  مجلس اإلدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو ال
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)الدورية( تمهيداً إلحالتها لمراق  الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك اإلفصاح عق  انتها  االجتماع 

 وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية النتها  االجتماع.

  كليهما.اإلعالن عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات األسهم المجانية أو 

  ومضاعفاتها من  %5اإلفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المسايمين واألطراف المرتبطة به لنسبة

عدد األوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك األسهم 

 التي تم االكتتا  فيها عن طريق شرا  حقوق االكتتا  لها.

  اإلفصاح عن الخطة االستثمارية المستقبلية وتوجهات المسايم بشأن إدارة الشركة إذا بللت النسبة المشتراه منه

 أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها. %25واألطراف المرتبطة به 

 جهة المصدرة أو اإلفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضا  مجلس إدارة ال

 أحد المسئولين الرئيسيين بها.

 

 عالقات المستثمرين .6

نوعية  تحسينتقوم إدارة عالقات المستثمرين بالشركة برئاسة األستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة بالعمل على 
وفتح قنوات التواصل مع  اتصال الشركة بسوق االستثمار،بالعمل على خدمات العالقات بين المستثمرين 

 من خالل، وذلك المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس اإلدارة بصفة مستمرة
االتصاالت المستمرة مع مديري الحوافظ المالية، والمحللين الماليين والسماسرة وسائر الجهات الفاعلة في السوق 

 وذلك من خالل مايلى:  المستثمرين الحاليين والمرتقبين تنشيط وتوطيد العالقة معمع 

 األشتراك بصورة دورية فى المؤتمرات واإلجتماعات الخاصة باإلستثمار فى مصر والخارج  (1

قا ات مع المسرررتثمرين المتوقعين، وتطوير االسرررتراتيجيات الالزمة السرررتهداف وجذ  مسرررتثمرين جدد عقد الل (2

 األمد.طويلي 

 اإلعالم المالي. تعزيز صورة الشركة في األسواق المالية وفي   (3

ماليين من خالل اجتماعات خاصرررررررة وعامة، ومؤتمرات، ودراسرررررررات   (4 تكوين عالقة دائمة مع المحللين ال

 واستفسارات وتحليالت ردود األفعال.التوقعات، 

 والبيانات الصحفية. الدورية والسنويةكتابة وتوزيع التقارير المالية   (5

 الداخلية والتأكد من التفسير المناس  للبيانات. تنسيق مصادر التقارير المالية   (6

 التشارك مع اإلدارة المالية في الشركة فيما يتعلق باألمور التي يراد اإلفصاح عنها.  (7

من الشرررركة وإعداد  هرير اإلفصررراح المطلوباإعداد تق، مشررراركة على الصرررفحة اإللكترونية للشرررركةالتعزيز   (8

 .صفحات عالقات المستثمرين على الموقع االلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة

الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذ  مستثمرين جدد من خالل توعية  السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو  (9
 المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.

ير لبيانات غمع المحللين والمسرررررتثمرين وممثلي اإلعالم وتوفير المعلومات للحد من الشرررررائعات وا التواصرررررل (10
 التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول. الصحيحة

 تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد اإلفصاح المعمول بها. (11
 . والمحللين الماليين ومديرى المحافظ اإلستثماريةإنشا  ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين  (12
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 بمايلى:إدارة المجموعة وفريق العمل بإدارة عالقات المستثمرين قامت  2018وخالل عام 

  كما قامت عالقات القايرة ولندن ودبي كل من في كبرى خاص باإلستثمار عقدت مؤتمرات  7في اإلشتراك ،

 .مباشرة مع مستثمرين محليين واجان المستثمرين بتنظيم لقا ات ثنائية 

 في مواقع مشاريعها. و فى اجتماعات تعقد بالشركةالمستثمرين والمحللين واستضافة تواصل ال 

 .عقد لقا ات دورية ياتفيه مع المحللين والمستثمرين لمناقشة التطورات المالية واالستثمارية للشركة 

 البنوك ومتابعة تقارير، عة ما يخص الشررررررركة والسرررررروقلمتاببيع الشرررررررا  وعمليات الالتصررررررال مع محللين ا 

 القيام بتوعية المستثمر. والسوق، و الشركة الجديدة التى تصدر بخصوصاإلستثمارية 

 .إعداد تقرير يومى إلدارة المجموعة عن أدا  سهم الشركة وسوق األوراق المالية واالخبار المرتبطة بها 

" عن Institutional Investorدراسة التى أجرايا "للوفقاً  مرموقةمكانة الشركة حققت  2018أنه عام  جدير بالذكر
د اختيارالسي حيث تم  ،فى األسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق األوسط وافريقيا 2018افضل فريق تنفيذى لعام 
طاع التشييد ق التنفيذيين فىالرؤسا  أفضل من  -للشركة رئيس التنفيذى والعضو المنتد  ال -يشام طلعت مصطفى 

السيد جهاد  إختيارتم  أيضا ، 2018في عام  فى األسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق األوسط وافريقيا والعقارات 
ديرين المرتبة الرابعة ضمن افضل مفى  -عالقات المستثمرين رئيس الشئون المالية وونائ  رئيس الشركة  - ةافطسوال

كما  ،فبراير إلى مارسخالل الفترة من والذى تم وشركات الوساطة والسمسرة المحللون وفقاً ألستطالع راى ماليين 
ريق كأفضل ف  الشرق األوسطبعالقات المستثمرين جمعية  "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" لنيل جائزة رشحت 

 عالقات مستثمرين.

 اإلةصاح أدوات .7

 تقرير مجلس اإلدارة

للعرض ، والئحته التنفيذيه 1981لسنة  159 طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقمسنوياً  اً تقرير بإصدارتقوم الشركة 
 ، يذا باإلضافة إلى تقرير اإلدارة التنفيذية عن القوائم المالية الدورية.والجهات الرقابيةللمسايمين  على الجمعية العامة

 تقرير اإلةصاح

يعد من قبل إدارة  عن ييكل المسايمين واعضا  مجلس اإلدارة ربع سنويتقرير إفصاح  بإصدارتقوم الشركة 
 المستثمرين بها.الشركة بمعاونة إدارة عالقات 

 الموقع االلكتروني

تتضمن البيانات  ومقسم إلى خمسة اقسام رئيسية، www.talaatmoustafa.comموقع الشركة االلكترونى 
 :مالية الخاصة بالشركة ومشروعاتها المختلفةالالمالية وغير 

 نبذة عن الشركة  .1

 المدن والمجتمعات العمرانية  .2

 الفنادق والمنتجعات السياحية  .3

 عالقات المستثمرين  .4

 المركز االعالمى  .5

http://www.talaatmoustafa.com/
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 سياسات الومواثيق ال .8

 ميثاق األخالق والسلوك المهني

، عهالمجمويو قيام الموظف بأدا  واجباته الوظيفية بأمانة ونزاية وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أيداف 

وأن تكون ممارسته في حدود الصالحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سو  القصد أو 

ذ . تقوم الشركة بتنفيللليراو يق مصلحة خاصة له اإليمال او مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحق

 أعمالها بشرف ونزاية، مع احترام مصالح شركا  النشاط مع االلتزام بسياسات المجموعه ومبادئ العمل السائدة.

 النقاط التالية بسياسات يلتزم جميع أفراد الشركة دائماً بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويج  عليهم التركيز على

لرشوة ا، قبول وتقديم الهدايا، سرية المعلومات، الحفاظ على التعامل مع اآلخرين، تضار  المصالحالشركه مثل: 

 .التحرش الجنسي، ومنع االلتزام بالقوانين واللوائح، عدم التمييز، والفساد

 Succession Planning سياسة تتابع السلطة

، وتأكيررررد قرررريم االلتررررزام والقابليررررة للتطرررروير فررررى جميررررع (Career Ladder)إعررررداد سررررلم للترررردرج المهنررررى 

( وذلرررك Succession Planالصرررف الثررراني ) . واعرررداد نظرررام بنرررا  كررروادربالمجموعرررةالمسرررتويات اإلداريرررة 

لضرررمان اسرررتمرار العمرررل  لتنفيرررذ السياسرررات للمجموعررره حيرررث يجررر  تواجرررد البررردائل للوظرررائف القياديررره الحيويررره 

داره العليرررررا )دون االرتبررررراط او الترررررأثر باالشرررررخاص فررررري حرررررال حررررردوث اي لضرررررمان اسرررررتمرار تنفيرررررذ رؤيررررره اال

)طبقررررا للمهررررارات والجرررردارات المطلوبرررره للوظيفرررره(  تسرررركين احتياجررررات الهيكررررل بررررالموظفين المناسرررربينوعارض(.

 تعيين موظفين جدد . سوا  من الحاليين او

  Whistleblowing سياسة اإلبالغ عن المخالفات

العمليرررة المتبعرررة فرررى التبليرررل عرررن االمرررور الليرررر اخالقيرررة داخرررل الشرررركة ويمكرررن أن  يرررىاإلبرررالغ عرررن المخالفرررات 

أو األخطررررار الترررري تهرررردد  الخاطئررررهاو السررررلوك غيررررر القررررانوني أو الممارسررررات الماليررررة  تشررررمل األفعررررال الخاطئررررة

مجموعرررة طلعرررت مصرررطفى تحررررص علرررى تررروفير السياسررره لحمايرررة الشرررخص الرررذى قرررام  .المجموعرررهأو  العررراملين

ألبالغ لضرررمان تشرررجيع العررراملين بالمجموعررره وغيرررريم للمبرررادره بالكشرررف عرررن المخالفرررات واألبرررالغ عنهرررا مرررع برررا

أخررررذآ فررررى األعتبررررار أن عمليررررة األبررررالغ تررررتم بنررررا  علررررى مسررررتندات او  الُمبلررررلضررررمان السررررريه التامرررره للشررررخص 

 معلومات موضوعيه.
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 المرتبطةواألطراف ذات العالقة واألطراف  سياسة تعامل الداخليين

نظيم وت تداول الداخليين على أسهم الشركة بعمليات تحكمالتي تهدف إلى الباتخاذ اإلجرا ات الالزمة الشركة تقوم 
ً العالقات مع األطراف ذوي العالقة وإبرام عقود المعاوضة   من خالل: الهيئة العامة للرقابة الماليةلقواعد  طبقا

ايام عمل قبل ويوم  5األطراف المرتبطة على أسهم الشركة  خالل  عدم السماح بتعامل ايا من الداخليين أو .1

 .، مع إخطار البورصة عمل بعد نشر أى أخبار جويرية

اخطار إدارة األفصاح بالبورصة المصرفية فور حدوث تلييرات على تشكيل مجلس اإلدارة أو المديرين  .2

 نيالتنفيذي

 ن تاريخ تسليم البورصة إخطار التعامل.عدم السماح بتجاوز فترة تعامل الداخليين عن شهر م .3

 مالت الداخليين على أسهم الشركة خالل العامايتم عمل جدول لمتابعة تع .4

 جدول متابعة تعامالت الداخليين على أسهم الشركة
 

 اسم العضو  م

عدد االسهم 

المملوكة اول 

 العام

االسهم 

المشتراه 

 خالل العام 

االسهم 

المباعة 

 خالل العام 

رصيد 

االسهم ةى 

 نهاية العام 

 44336634 700000 - 45036634 شركه مصر للتامين 1

 41336634 3000000 - 44336634 شركه مصر للتامين 2

 38336634 3000000 - 41336634 شركه مصر للتامين 3

 33336634 5000000 - 38336634 شركه مصر للتامين 4

 16032023 3000000 - 19032023 شركه مصر لتامينات الحياه  5

 - 58636 - 58636 نائ  الرئيس التنفيذى  –احمد عفيفى المهندس /  6
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  والبيئية سياسة المسئولية االجتماعية

 

 

 

 

 


