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 لشركة األساسية 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

 التأشير بالسجل التجارى
 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  

 التجاريرقم وتاريخ القيد بالسجل 
 3بتاريخ    187398
     2007إبريل 

 األستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة اسم مسئول االتصال

 جيزة -الدقى  –ش مصدق  36 عنوان المركز الرئيسي

 33016894 أرقام الفاكس 33312000 نأرقام التليفو

 talaatmoustafa.com الموقع االلكتروني

 jsawaftah@tmg.com.eg البريد االلكتروني

 

   اطار حوكمة الشركات .2

تلتزم شركة  جموعة  للت  جطرى ا قابضة ر  ةتى أع ىةلا جيرتعاضح قاةعةو  جل تحق تةبأع قااتزقم ة ض   

 قعقنأل وقعقةد حعةو  قاشكةضح قاتا تنظوهض قاهأئ  قاتضج  الكقضة  قاوضاأ  وقا عرص  قاوطكا .

 ىة ررض  (قاشرركة   ي قاسررضسررأ  قالكقف ةأل التحقضح  قاونظو  قاسرر  ىنهض ةلا قاشرركةضح  حعةو  تُتَكف 

 قاوشرررضرةأل جختلف ةأل وقاويررريواأضح  قاةبعق تعزاع ةهدف  )قاتن أذا ، قاويرررضنوأل قإلدقرة جمل  قإلدقرة،

 قاتكى وقاوطررضا  قاويررضنوأل حبعق حوضا  وتأجأل وقاوةضسرر   وقاتدقا  وتةبأع قاشرر ض أ  قاتحق ، ىصررةض  

 . أهض قاوطضا  اخدم ىصةض   ةوض تدقر قاشكة  ىن جل وقاتأةد 
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 شرركة  جموعة  للت  جطررى ا قابضة رر  وشرركةضتهض قاتضةت  ثبض   جل اتمزى ال جز  قاشرركةضح  حعةو  تتت ك

 :ةهدف تةبأع جض الا

 والتضغليل، والسغرية اليموض عن واإلبتعاد للشغركة، واألسغتممارية  التشغييلية العمليات في االنفتاح  :الشففافية −

 .والتأكيد للتحقق قابلة األمور كل وجعل

  األسغاسغي والنظام  القانون يضغمنه حق ومذا أدائها، عن التنظيمية اإلدارة  مسغاللة في المسغاممين حق  :المسفاللة −

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

 األسغاسغي النظام  ضغمنوي سغوال حد على واألجانب المحليين المسغتممرين، وكبار صغيار بين المسغاواة   :المسفاواة −

 .للمعلومات الوصول وحق والترشيح، والمساللة، التصويت، حقوق في المساواة  حيث من المبدأ مذا للشركة

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

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

 

 ومجلس اإلدارة   للمساهمين الجمعية العامة  . 3

 الجمعية العامة للمساهمين    1.3

إنتهال السنة المالية، ويحق لكل مسامم حضور تنعقد الجمعية العامة العادية للمساممين بحد أقصى مالمة أشهر من 

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

 31/12/1220فى  هيكل الملكية

 النسبة   عدد األسهم   من أسهم الشركة فأكثر %    5حملة  

 % 43.16 890,566,601 شركة تى أم جى لإلستممار العقارى والسياحى 
 % 8.03 165,783,250 شركة اإلسكندرية لإلنشالات 

RIMCO E G T INVESTMEVT L L C 148264591 7.18 % 
 % 58.37 1,204,614,442 % من أسهم الشركة فأكثر  5إجمالي حملة 

 % 41.62 858,947,844 مساهمين أخرين  
 % 100 2,063,562,286 اإلجمالى
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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 لإلستممار 

 العقارى والسياحى

 03/04/2007 123000 تنفيذى مشام  طلعت مصطفىاألستاذ /  2
شركة تى ام جى لإلستممار 

 العقارى والسياحى

 03/04/2007 123000 غير تنفيذى ماني طلعت مصطفىالمهندس /  3
شركة تى ام جى لإلستممار 

 العقارى والسياحى

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

 العقارى والسياحى

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

 العقارى والسياحى
 شركة مصر للتامين 13/08/2018  تنفيذىغير  عليمعبد الباسم محمد األستاذ/  6
  من ذوى الخبرة  30/11/2007  غير تنفيذى حسام محمد ماللاألستاذ /  7
 مستقل  04/03/2014  مستقل الدكتور / محمد شوقى السيد* 8
 مستقل  04/03/2014  مستقل الدكتور / مانى صالح سرى الدين 9

 مستقل  01/03/2017  مستقل الطوخىاألستاذ / محمد عبد العزيز  10

 الدكتور / محمد شوقى السيد رحمه هللا فى نهاية العام ة االستاذ يهذا وقد وافت المن

 نبذة عن أعضال مجلس اإلدارة:

 السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى 
 رئيس مجلس اإلدارة 

باإلضغغغغافة إلى رئاسغغغغته لمجلس إدارة الشغغغغركة، يتولى منصغغغغب رئيس مجلس اإلدارة لشغغغغركات المجموعة العقارية  
يشغيل منصغب رئيس مجلس إدارة شغركة اإلسغكندرية لإلنشغالات إحدى كبرى شغركات المقاوالت في والسغياحية، كما  

كان عضغواً في مجلس الشغعب لعدة دورات سغابقة، وعضغو بمجلس إدارة االتحاد المصغري   وقدمصغر والشغرق األوسغط، 
ً  لمقاولي التشغييد والبنال واالتحاد العام لليرف التجارية . حصغل طارق طلعت مصغطفى على بكالوريوس الهندسغة  سغابقا

 .1975جامعة اإلسكندرية عام  –المدنية 

 السيد األستاذ / هشام طلعت مصطفى 
 التنفيذى والعضو المنتدبالرئيس 

كات منصغب الرئيس التنفيذي والعضغو المنتدب لشغر السغيد األسغتاذ / مشغام طلعت مصغطفى يتولى باإلضغافة إلى منصغبه
على سغغيادته حصغغل مجلس الشغغورى لعدة دورات سغغابقة ، بعضغغواً سغغيادته كان كما  ، المجموعة العقارية والسغغياحية

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

، يشغيل المهندس / ماني طلعت مصغطفى منصغب رئيسغاً لشغركة اإلسغكندرية الزراعية وبعض الشغركات  2002منذ عام 
  األخرى العاملة في القطاع الزراعي الذي تمتلك فيه عائلة طلعت مصغغطفى حصغغة كبيرة. كما أنه أيضغغاً عضغغو مجلس

. حصغغل المهندس / ماني طلعت مصغغطفى على درجة البكالوريوس في ات المجموعة العقارية والسغغياحية إدارة لشغغرك
 . 1978الهندسة المدنية من جامعة اإلسكندرية عام 

 يحيى محمد عوض بن الدن  /السيد المهندس 
  عضو غير تنفيذي

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

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

 السيد / محمد علي أكبر
 عضو غير تنفيذي  

العضغغو المنتدب لشغغركة راسغغل وود المحدودة، ومي عضغغو ببورصغغة لندن للوراق المالية ومنظمة من قبل سغغلطة 
. وقغد حصغغغغغل السغغغغغيغد/ محمغد على درجغة البكغالوريوس  2001( ، منغذ عغام FSA UKمغات المغاليغة البريطغانيغة  الخغد

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

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

رئيس قطاع الشغئون اإلدارية في شغركة مصغر للتأمين،  حصغل سغيادته على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام  
 جامعة القامرة.   –جامعة القامرة ، كما حصل على دبلوم تأمينات الممتلكات والمسئوليات   1988

 هللا هالل  السيد األستاذ / حسام الدين عبد
 لجنة المكافأت والترشيحاترئيس  –من ذوى الخبرةعضو غير تنفيذي 

األسغغغتاذ / حسغغغام الدين عبد ش مالل شغغغريك مدير وشغغغريك الممارسغغغات الدولية لمكتب المحاسغغغبة جرانت مورونتون  
Grant Thornton  حصغغغل   .1979محمد مالل. ولقد عمل سغغغيادته لدى المكتب والشغغغركات ذات الصغغغلة منذ عام

، وحاصغغغغل على زمالة جمعية المحاسغغغغبين  1979سغغغغيادته على درجة بكالوريوس التجارة من جامعة القامرة في عام 
 والمراجعين المصرية وجمعية الضرائب المصرية.  

  األستاذ الدكتور / هانى صالح سرى الدين  
 والحوكمة رئيس لجنة المراجعة –عضو غير تنفيذي ومستقل

الهيئة العامة لسوق المال سابقاً، كما عمل سيادته كعضو فى مجالس إدارات البنك المركزى ، بنك شيل منصب رئيس 
مصر ، الهيئة العامة لالستممار والعديد من الجهات األخرى باالضافة الى عمله كأستاذ للقانون بكلية الحقوق جامعة 

 .1995القامرة. حصل سيادته على دكتوراة فى القانون الدولى عام 

 األستاذ / محمد عبد العزيز الطوخى 
 عضو غير تنفيذي ومستقل

شغغركة اكسغغا  كما أنه عضغغواً بمجلس إدارة  مسغغتشغغار مجلس اإلدارة بالبنك التجارى الدولىمحمد عبد العزيز الطوخى 
حيث شغيل منصغب الرئيس التنفيذى للتجزئة   عاماً، 40زيد عن ت. وقد عمل سغيادته فى القطاع المصغرفى لفترة للتأمين

، وقد حصغل على درجة البكالوريوس في المحاسغبة  2016ببنك سغى اى بى حتى عام  لجنة اإلدارة المصغرفية وعضغو 
 . 1977من جامعة االسكندرية في عام 
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 دور مجلس اإلدارة ومسئولياته 

  إدقرة قاشكة  إدقرة ىجعرنض ةنضً  ةلا قات لأف  اتعاي جملاتد جمل  قإلدقرة قا أضن قإلدقرى قاكئأيا الشكة ، و

ةل نتضئج قاةوضق ةل  تكض قاتبكاك قاينعى اومل  قإلدقرة قاومل  ةقاطضدر جل قاموتأ  قاتضج  اه، وابعم 

  .جل قنتهض  قاين  قاوضاأ  تحق ثحث  قاشهعر قاتضاأ ةلا قاموتأ  قاتضج  قاتضدا  قاين  قاوضاأ  قاونتهأ   

 :و بضً النظضم قاسضسا الشكة  وقكقرقح قاهأئ  قاتضج  الكقضة  قاوضاأ  جل تحقةويئعاأضته وجهضجه واىلع قاومل   

وضع قآلاأضح وقانظم قاتي ت ول قاتزقم ةض   قاتضجلأل ةضاشكة  ةضابعقنأل وقاوعقثأع وقايأضسضح قادقتلأ  الشكة ،  •

ا شف ىي تلل ىو قنةكقف قد اةدث، وضوضن سكة  قتخضذ    وا عن جيئعالً ةذاك ةل وضع نظضم اإلنذقر قاو  ك

 قإلجكق  قاونضسب. والةد ىن ات ول نذق قانظضم س ل اةوضا  جطضدر قاوتلعجضح وقاو لغأل ةل قا يضد وقالنةكقف.

وضع تى  اتتضةع قايلى  دقتل قاشكة  وذاك العظضئف قإلدقرا  قاتلأض   حً ةل ىة ض  جمل  قإلدقرة ةوض   •

   قاشكة  وسأك ىةوضاهض ةش ل  تضق. ا ول قستدقج

تةداد قاطححأضح قاتي ابعم ةت عا هض احد ىة ض ه ىو امضنه ىو غأكنم، وةذاك امب ةلا قاومل  تةداد جدة   •

قات عاض، ودورا  قاتبضراك قاتي اةطل ةلأهض جل قالمضن وقإلدقرة قاتن أذا ، وجتضةت  نتضئج جوضرس  تلك  

 قاطححأضح قاو عض . 

قح قاعقضئأ  وقادوقح وقآلاأضح قاتي تتول ةلا تأجأل تد ع قاوتلعجضح وقايأىكة ةلا دق  وسحج   وضع قإلجكق  •

قا أضنضح دقتل قاشكة  وحوضاتهض جل قاتحةب وقالتتكقق سعق  جل دقتل قاشكة  ىو جل تضرجهض جثل تأجأل 

 قستخدقم قالنتكن  وىجهزة قاوةوعق ضد قالتتكققضح وقابكصن .  

ا ةولأ  قإل طضح ةل قا أضنضح وقنعقح قالتطضق، وضوضن نزقن  قاتبضراك قاوضاأ  وقاوةضس أ   قإلشكقف قاتضم ةل •

 قاطضدرة ةل قاشكة ، وةذاك ضوضن قستبحاأ  ةل جل نشضل قاوكقجت  قادقتلأ  وقالاتزقم ةضاشكة .  

 رئيس مجلس اإلدارة

سررضسررا الشرركة  ةأدق  جهضجه و بضً النظضم قا ، وابعم   قإلدقرة جمل  رئأ قايررأد قاوهند/ ط لضرق للت  جطررى ا  

 :الي  جض وجييواأضته جهضجه ىةكز وجلقاونظو ،  وقابعقنأل

 .جع جدوق قاةوضقتعجأه قادةعة النتبضد جمل  قإلدقرة  .1

 دةعة قاموتأ  قاتضج  قاتضدا  وغأك قاتضدا  احنتبضد النظك  ي جدوق قاةوضق قاوتكوض جل جمل  قإلدقرة. .2
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   الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

و بضً الهأ ل    تن أذا رت   ىةلا قاكئأ  قاتن أذي وقات رررع قاونتد ، واوثلقاسرررتضذ ط نشرررضم للت  جطرررى ا  

وضررع قاسررتكقتأمأضح وقايررأضسررضح و ، قإلدقرة قاتن أذا  ةلقاوق   قاويررئعق ونع الشرركة  قاعظأ اقاتنظأوا و

 . الشكة  قاتضج 

 :  والعضو المنتدب التنفيذي لرئيسالرئيسية ل مهامالو دور يلي، فيما

رئضس  قاتول قاتن أذي ةضاشكة  وتطكاف ىجعرنض قاأعجأ ، وقإلشكقف ةلا سأك قاتول  ي جوأع إدقرقح  .1

وىقيررررضم قاشرررركة  وجتضةت  قادق  اموأع قانشررررى ، وقتخضذ جض اكقه جل قكقرقح النتظضم قاتول وتةبأع 

 زاضدة رضض  قاتوح  ةل قاشكة .قاندقف، وةذاك قاتول ةلا 

 قاتول ةلا تن أذ ةض   قايأضسضح وقالعقئ  وقانظم قادقتلأ  الشكة . .2

 ققتكقح قاوعضعةضح قاتي تىكح  ي قالجتوضةضح قادورا  اومل  قإلدقرة ةضاتشضور جع رئأ  قاومل . .3

ةر  وتبأأم ىدق نرض،  قإلشرررركقف ةلا إةردقد قاتبرضراك قاردورار  قاورضاأر  وغأك قاورضاأر  ةل نترضئج ىةورضق قاشررررك .4

وةذاك تبكاك حعةو  قاشرركةضح، وجكقجت  ةض   قاكدود ةلا قسررت يررضرقح جكقق ي قاةيررضةضح ق ل إةدقد 

 نذه قاتبضراك. 

قاوشرضرة  قا تضا   ي ةنض  وتنوأ  ثبض   قابأم قاتحقأ  دقتل قاشركة  وققتكقح نظم قإلثضة  وقاتة أز وياأضح  .5

  وضن وال  قاتضجلأل وتتظأم قأو  قاشكة . تتضةع قايلى  قاتي اتتودنض قاومل  ا

تةداد قتتطرضصرضح وجيرئعاأضح ةض   قاتضجلأل ةضاشركة  و بضً العقئ  قاتول قاوتوعق ةهض وقكقرقح جمل    .6

 قإلدقرة.

 أمين سر مجلس اإلدارة  

 :قاشكة  جل تحقة ض  جمل  قإلدقرة وإدقرة إوابعم ةضاتنيأع ةأل  .قجأل سك قاومل  عدقايأد ط قةعلضاب جةو 

قإلةدقد وقاتة رأك وإدقرة اعجيرتأضح قجتوضةضح قاومل  وقالمضن، وجتضون  رئأ  قاومل   ي إةدقد جدوق ىةوضق  .1

قالجتوضةضح، وتة رأك قاوتلعجضح وقا أضنضح وقات ضصرأل قاخضصر  ةهذه قاوعضرعةضح وإرسرضاهض إاا قاة رض  ق ل 

  قالجتوضع ةعق  ةض ي.

 ةدقد وقاتة أك الجتوضةضح قاموتأ  قاتضج  الويضنوأل وإدقرة اعجيتأضتهض.  جتضون  رئأ  قاومل   ي قإل .2

جترضةتر  قسررررتطرررردقر وتن أرذ قكقرقح جمل  قإلدقرة وإةحل قإلدقرقح قاوتنأر  ةهرض وةرذارك إةردقد تبرضراك جترضةتر  اورض تم   .3

 ةشأنهض.

حطرعق قاومل  ةلا  ح ظ وتعثأع ةل جض اتتلع ةبكقرقح قاومل  وقاوعضرعةضح قاوتكوضر  ةلأه، جع قاتأةد جل .4

 قاوتلعجضح قاهضج   ي قاعق  قاونضسب.

 قاتنيأع جع ةض   امضن قاومل  ةوض ا  ل قالتطضق قا تضق ةأل تلك قالمضن وجمل  قإلدقرة. .5

قاتنيرررأع جع قالمضن قاوتنأ   ي إلضر إتضح  جض الزم جل جتلعجضح اويرررضندة رئأ  قاومل   ي ةولأ  تبأأم ىة رررض   .6

وقاوبتكحرضح قاتي ابردجهرض قاومل  الموتأر  قاترضجر   أورض اخر قتتأرضر ىوقسررررت ردقق ىحرد  قاومل  وىة ررررض  قالمرضن، 

 قاة ض .
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 لجان مجلس اإلدارة 

 تشكيل اللجان

 لجنة المراجعة والحوكمةأوالً: 

 

 تاريخ االلتحاق المنصب  صفة العضو إسم العضو م

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

 30/11/2007 عضغواً  من ذوى الخبرة -غير تنفيذى السيد / حسام محمد مالل 2

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

 لجنة المراجعة والحوكمةاإلختصاصات الرئيسية ل

 فحص ومراجعة  إلجرالات الرقابة الداخلية للشركة.  −

 فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة  −

 فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجرالاتها وخططها ونتائجها  −

م إلى المستويات اإلدارية المختلفة ونظم إعدادما فحص ومراجعة المعلومات اإلدارية الدورية التي تقد −
 وتوقيت عرضها

 التى تتبع فى إعداد ومراجعة مايلى:  فحص اإلجرالات −
 القوائم المالية الدورية والسنوية  -أ

 نشرات الطرح العام أو الخاص للوراق المالية  -ب

 قديريةالموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل الت -ت

التأكد من تطبيق األسغغاليب الرقابية الالزمة للمحافظة على أصغغول الشغغركة والتقييم الدوري لتلك اإلجرالات   −
 اإلدارية للتأكد من االلتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك  لمجلس اإلدارة.

والهيئة العامة للرقابة  وعلى اللجنة التحقق من اسغغغتجابة إدارة الشغغغركة لتوصغغغيات مراقبا حسغغغابات الشغغغركة  −
 المالية.

غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشغغغركة من صغغغالحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشغغغطب األوراق المالية   −
 بالبورصة.

 الترشيحاتالمكافأت ولجنة ثانياً: 

 تاريخ االلتحاق المنصب  صفة العضو  إسم العضو م

 30/11/2007 رئيس اللجنة من ذوى الخبرة -تنفيذىغير  السيد / حسام محمد مالل 1

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

 04/03/2014 عضغواً  مستقل الدكتور / مانى صالح سرى الدين 3
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   لجنة المكافأت والترشيحاتاإلختصاصات الرئيسية ل

المعايير التي يضعها المجلس و تقرما الجمعية العامة التوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة في ضول   −
 للشركة .

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

التي يمكن إجراؤما و إخطار المجلس بهذا مراجعة تشكيل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شان التيييرات  −
 تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة. 

التحقق بصفة مستمرة من استقاللية األعضال المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشيل  −
 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

التنفيذيين واالستعانة بمعايير ترتبط باألدال في اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضال مجلس اإلدارة وكبار  −
 تحديد تلك المكافآت وذلك فى إطار استخدام معايير مرتبطة باألدال.

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

  اللجنة التنفيذية

رئيس التنفيذى  السيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب وتضم فى عضويتها السادة نواب ال يترأس اللجنة التنفيذية
 االدارات الرئيسية وذلك لمتابعة اعمال المجموعةالقطاعات و عقد اجتماعاتها بصفة دورية بحضور مديرىوت  

كافة السياسات  التأكد من تطبيقوومتابعة تنفيذ القرارات التنفيذية والتشييلية من خالل تقارير المتابعة الدورية، 
 واللوائح والنظم الداخلية للشركة.

 سير اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه
 1220جدول متابعة حضور أعضال المجلس الجتماعات المجلس واللجان والجمعية العامة خالل عام 

 

 إسم العضو م
 مجلس اإلدارة
والجمعية 

  العامة

لجنة المراجعة 
 والحوكمة

المكافآت لجنة 
 والترشيحات

 - - 5 طارق طلعت مصطفى 1

 - - 5 مشام  طلعت مصطفى 2

 - - 5 مانى  طلعت مصطفى 3

 - - 5 يحيى محمد بن الدن 4

 - - 5 اكبر محمد على مواال 5

 - - 5 باسم محمد عبد العليم 6

 - 4 5 حسام محمد مالل 7

 - - 5 محمد شوقى السيد 8

 - 4 5 الدينمانى صالح سرى  9

 - 4 5 محمد عبد العزيز الطوخى 10
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 لبيئة الرقابية ا . 4

 نظام الرقابة الداخلية

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

 السياسات واالجرالات واخالقيات العمل، وتبنى مجموعة من كفالة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة
 للعمل على:

 الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.  −

 ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سوال للشركة أو لييرما المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة. −

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

 زيادة الكفالة اإلنتاجية للشركة وتحقيق أمدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة. −

 ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذما كما ينبيي.  −

 لتنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق ا −

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

 إدارة المراجعة الداخلية

ويتممل دور اإلدارة فى تقويم وتحسين   تامر شمستوجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالشركة ويرأسها األستاذ /  
 ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أمداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة ،فاعلية الرقابة الداخلية

  للشركة

 : 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 انجازما بفاعلية ، وذلك طبقا للسياسات 

لشركة وأفضل الممارسات اإلدارية بما واإلجرالات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أمداف ا
 : في ذلك ما يلي

الوسغائل واألسغاليب المسغتخدمة للحفاظ على وحماية أصغول الشغركة بما فيها األصغول المعلوماتية من خطر  −
السغغغرقة والتلف والتدمير وسغغغول االسغغغتخدام واإلممال وعدم الكفالة والممارسغغغات التجارية غير السغغغليمة  

 . المالئم او الفسادواإلفصاح غير 

مدى إمكانية االعتماد على امن وسغغغالمة المعلومات المالية والتشغغغييلية المعدة داخل الشغغغركة ، والوسغغغائل   −
   المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات

 ركةالنظم الموجودة لضمان االلتزام بالسياسات والخطط واإلجرالات التي لها تأمير على الش  −

  .دى الفعالية والكفالة في توظيف الموارد وبتكلفة معقولةم  −
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إبالغ الموظفين المسغغئولين في اإلدارة التي تم فحصغغها بنتائف الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وما   −

تم التوصغل إليه من أرال وتوصغيات بيرض التحقق من اتخاذ اإلجرالات الالزمة لمعالجة ما تبين من أوجه 

  .فضع

تقويم الخطط واإلجرالات المتخغذة من قبغل اإلدارات ذات العالقغة لمعغالجغة المالحظغات والتوصغغغغغيغات التي    −

تضغغغغغمنهغا تقرير المراجعغة وفي حغالغة عغدم كفغايغة اإلجرالات المتخغذة يتم منغاقشغغغغغة مغذا األمر مع الموظفين  

  .المسئولين للتأكد من كفاية اإلجرالات المتخذة 

،  من وجود رقابة كافية على األنظمةتصغميم وتطوير نظم المعلومات بيرض التأكد المسغاعدة في التخطيط و −

  . وان جميع إجرالات فحص األنظمة تتم فى الوقت المالئم 

تقغديم الخغدمات االسغغغغغتشغغغغغارية بنغال على طلب من مجلس اإلدارة ، أو لجنة المراجعة ، أو اإلدارة التنفيذية    −

لقيام بعمليات التقصغي لحاالت اليش، والفسغاد، أو أي  ، وا .ات الشغركةللمسغاعدة بتحسغين فاعلية وكفالة عملي

عمليات فحص خاصغغغة بنال على طلب مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة أو إدارة الشغغغركة، أو إذا توفر لدى  

  المراجعة الداخلية أدلة كافية تظهر احتمال وجود ممل مذه الحاالت.

 ها، بنال على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككلوضع خطة المراجعة للقسام المراد فحص  −

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

 الحسابات مراقب

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

مكتب  الكيالنى فتحى شريف، وقد تم تعيين كل من األستاذ/ للعرض على الجمعية العامة للشركة فى نهاية السنة المالية

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

ً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ  محاسبون قانونيون - مراقبا ، ويقوم 28/3/2021مراقبا حسابات الشركة وفقا

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

يتم التعامل مع مراقبا الحسابات والرد على ، وكةإلى أعضال الجمعية العامة للشر القوائم المالية بصورة مستقلة

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

 اإلفصاح والشفافية  . 5

 المعلومات الجوهرية واإلفصاح المالي وغير المالي

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

المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس اإلدارة والسياسات 
والمعلومات الجومرية والمعلومات الخاصة باعضال مجلس اإلدارة، ميكل المحاسبية والموازنات التقديرية 

إدارة اإلفصاح بالبورصة وتسليمها إلى  ة اإللكترونى،وتوزيعات األرباح، وذلك من خالل موقع الشرك المساممين
  .وتقرير اإلدارة التنفيذيةفيما يخص القوائم المالية الدورية والسنوية اليومية نشر بالجرائد وكذلك ال المصرية،

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

 المعلومات الداخلية التي تتضمن أمداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.  −
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 مياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة. −

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وعقود المعاوضة. −

 اإلفصاح لمسامميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.  −

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

عقاد الجمعية تداول تالية النتهال االجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خالل أسبوع على األكمر من تاريخ ان

 العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس اإلدارة.

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

 مدة ال تتجاوز مالمة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

تضمنة أحداث جومرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات الم −

 أقصى قبل بدل أول جلسة تداول تالية النتهال االجتماع.

موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأمم نتائف أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج  −

انتهال مجلس اإلدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية  المعد لذلك من البورصة وذلك فور

 الدورية( تمهيداً إلحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك اإلفصاح عقب انتهال االجتماع 

 وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية النتهال االجتماع.

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

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

ا في ذلك األسهم عدد األوراق المالية الممملة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بم

 التي تم االكتتاب فيها عن طريق شرال حقوق االكتتاب لها.

اإلفصاح عن الخطة االستممارية المستقبلية وتوجهات المسامم بشأن إدارة الشركة إذا بليت النسبة المشتراه منه  −

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

ر صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضال مجلس إدارة الجهة المصدرة أو اإلفصاح فو −

 أحد المسئولين الرئيسيين بها.

 

 عالقات المستثمرين  . 6

تحسين نوعية تقوم إدارة عالقات المستممرين بالشركة برئاسة األستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة بالعمل على 
وفتح قنوات التواصل مع  بالعمل على اتصال الشركة بسوق االستممار،خدمات العالقات بين المستممرين 

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

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

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

قالات مع المسغغتممرين المتوقعين، وتطوير االسغغتراتيجيات الالزمة السغغتهداف وجذب مسغغتممرين جدد  عقد الل (2

 األمد.طويلي 

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

تكوين عالقغة دائمغة مع المحللين المغاليين من خالل اجتمغاعغات خغاصغغغغغة وعغامغة، ومؤتمرات، ودراسغغغغغات    (4

 واستفسارات وتحليالت ردود األفعال.التوقعات، 

 والبيانات الصحفية. الدورية والسنويةكتابة وتوزيع التقارير المالية   (5
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 التفسير المناسب للبيانات.تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من    (6

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

، إعداد تقارير اإلفصغغاح المطلوبه من الشغغركة وإعداد  مشغغاركة على الصغغفحة اإللكترونية للشغغركةالتعزيز   (8

 .االلكتروني للشركة وتحديمها بصفة مستمرة صفحات عالقات المستممرين على الموقع 

الحفاظ علي المستممرين الحاليين وجذب مستممرين جدد من خالل توعية  السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو  (9
 المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤمر علي ربحيتها.

المعلومات للحد من الشغغغائعات والبيانات غير  التواصغغغل مع المحللين والمسغغغتممرين وممملي اإلعالم وتوفير  (10
 الصحيحة التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.

 تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد اإلفصاح المعمول بها. (11
 إنشال ومتابعة قاعدة بيانات المستممرين والمحللين الماليين ومديرى المحافظ اإلستممارية.   (12

 بمايلى:وفريق العمل بإدارة عالقات المستممرين  إدارة المجموعةقامت  2021ام وخالل ع

معظمهغا على اإلنترنغت من قبغل بنوك كبرى خغاص بغاإلسغغغغغتممغار عقغدت مؤتمرات  عغدهفي اإلشغغغغغتراك  −

فعاليات مذا العام وما يتطلبه من الذي سغيطر على   COVID-19االسغتممار المحلية واإلقليمية بسغبب وبال  

 .   حترازية إإجرالات 

على    COVID-19وبغال بغالمتغابعغة مع المسغغغغغتممريين والمحللين المغاليين لتوضغغغغغيح تغأمير  اإلدارة  قغامغت   −

السغغغوق العقارى بشغغغكل عام ، ومدى إنعكاس ذلك على مشغغغروعات المجموعة بشغغغكل خاص، مع متابعة 

التى تجرى فى مشغغغروعاتها المختلفة  للمسغغغتممرين الحاليين والجدد من خالل عرض التطورات المختلفة  

السغغغغغكنيغة، ومركز األحيغال  مغدينتي، وعرض مشغغغغغروع  الزيغارات الموقعيغة التي تم تنظيمهغا في  العغديغد من

وغيرما من األصغغول. باإلضغغافة إلى فنادق   الرياضغغى ادي ، والن) Open Air Mall   المفتوح  التسغغوق

 المجموعة في القامرة.  

 في مواقع مشاريعها. و بالشركةفى اجتماعات تعقد المستممرين والمحللين واستضافة تواصل ال −

 عقد لقالات دورية ماتفيه مع المحللين والمستممرين لمناقشة التطورات المالية واالستممارية للشركة. −

البنوك   ومتابعة تقارير،  لمتابعة ما يخص الشغغركة والسغغوقبيع  الشغغرال وعمليات الالتصغغال مع محللين  ا −

 القيام بتوعية المستممر. والسوق، و الشركة الجديدة التى تصدر بخصوصاإلستممارية 

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

 

 اإلفصاح  أدوات . 7

 تقرير مجلس اإلدارة

للعرض ،  والئحته التنفيذيه  1981لسنة    159  طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم سنوياً    اً تقرير بإصدارتقوم الشركة  
 والجهات الرقابية، مذا باإلضافة إلى تقرير اإلدارة التنفيذية عن القوائم المالية الدورية.للمساممين    على الجمعية العامة

 تقرير اإلفصاح

يعد من قبل إدارة  عن ميكل المساممين واعضال مجلس اإلدارة ربع سنويتقرير إفصاح  بإصدارتقوم الشركة 
 المستممرين بها.الشركة بمعاونة إدارة عالقات 
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 :مالية الخاصة بالشركة ومشروعاتها المختلفةالالمالية وغير 

 نبذة عن الشركة  .1

 المدن والمجتمعات العمرانية  .2

 الفنادق والمنتجعات السياحية  .3

 عالقات المستممرين  .4

 المركز االعالمى .5

  

 سياسات  الومواثيق ال . 8

 ميثاق األخالق والسلوك المهني

ةأدق  وقج ضته قاعظأ أ  ةأجضن  ونزقن  وجعضعةأ ، وقاتول ةضستوكقر ةلا تةبأع ىندقف قاوموعةه، نع قأضم قاوعظف  

وىن ت عن جوضرسته  ي حدود قاطححأضح قاوخعا  اه، وىن ايدي ةوله ةةيل نأ ، جتمكدقً جل سع  قابطد ىو قإلنوضق 

ه قو الغأك. تبعم قاشكة  ةتن أذ ىةوضاهض ةشكف قو جخضا   قابضنعن، ىو قا كر ةضاوطلة  قاتضج ، اتةبأع جطلة  تضص  ا

التزم جوأع ى كقد  ونزقن ، جع قحتكقم جطضا  شكةض  قانشضل جع قالاتزقم ةيأضسضح قاوموعةه وج ضدئ قاتول قايضئدة.

ً ةضاوةض ظ  ةلا سوت  قاشكة  قاىأ   وامب ةلأهم قاتكةأز ةلا قانبضل قاتضاأ  ةيأضسضح قاشكةه جثل:  قاشكة  دقئوض

ضر  قاوطضا ، قاتتضجل جع قآلتكال، قاة ضظ ةلا سكا  قاوتلعجضح، ق عق وتبدام قاهدقاض، قاكشعة وقا يضد، ةدم ت 

 قاتوأأز، قالاتزقم ةضابعقنأل وقالعقئ ، وجنع قاتةكش قامنيي.

 Succession Planning سياسة تتابع السلطة

قالاتررزقم وقابضةلأرر  التىررعاك  ررا جوأررع قاويررتعاضح ، وتأةأررد قررأم (Career Ladder)إةرردقد سررلم الترردرن قاوهنررا 

( وذارررك ا ررروضن Succession Planقاطرررف قاثرررضني   قإلدقراررر  ةضاوموعةررر . وقةررردقد نظرررضم ةنرررض  ةرررعقدر

قسررتوكقر قاتوررل  اتن أررذ قايأضسررضح الوموعةرره حأررا امررب تعقجررد قا رردقئل العظررضئف قابأضدارره قاةأعارره ا رروضن 

 دون قالرت رررررضل قو قاترررررأثك ةضالشرررررخضي  ررررري حرررررضق حررررردوث قي قسرررررتوكقر تن أرررررذ ر اررررره قالدقره قاتلأرررررض 

ةضرض(.وتيررر أل قحتأضجرررضح قاهأ رررل ةرررضاوعظ أل قاونضسررر أل  ل برررض الوهرررضرقح وقامررردقرقح قاوىلعةررره العظأ ررره( 

 سعق  جل قاةضاأأل قو تتأأل جعظ أل جدد .

  Whistleblowing سياسة اإلبالغ عن المخالفات

قاتولأرر  قاوت ترر   ررا قات لأررو ةررل قالجررعر قاغأررك قتحقأرر  دقتررل قاشرركة  واو ررل ىن قإلةررحل ةررل قاوخضا ررضح نررا 

تشرررول قا ترررضق قاخضلئررر  قو قايرررلعن غأرررك قابرررضنعني ىو قاووضرسرررضح قاوضاأررر  قاخضلئررره ىو قاتىرررضر قاتررري تهررردد 

قاتررضجلأل ىو قاوموعةرره. جموعةررر  للترر  جطرررى ا تةرركي ةلرررا تررع أك قايأضسررره اةوضارر  قاشرررخر قاررذى قرررضم 

حل ا رروضن تشررمأع قاتررضجلأل ةضاوموعةرره وغأرركنم الو ررضدره ةضا شررف ةررل قاوخضا ررضح وقاةررحل ةنهررض جررع ةررضاة

ضرروضن قايرركاه قاتضجرره الشررخر قاُو لررو ىتررذي  ررا قاةت ررضر ىن ةولأرر  قاةررحل تررتم ةنررض  ةلررا جيررتندقح قو جتلعجررضح 

 جعضعةأه.

http://www.talaatmoustafa.com/



