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نموذج تقرير مجلس االدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية المنتهية في  13ديسمبر 6132
أعد وفقا الحكام المادة فاكــ
+22225232222القيد و استمرار قيد و شطب األوراق المالية للبورصة المصرية
04س :من قواعد

شركة اعمار مصر للتنمية ش.م.م

اســـم الشركـــة

البيانات االساسية
غرض الشــركـة
















التأجير التمويلي وفقا للمادة  2من القانون رقم  59لسنة  5559وفقا للشروط المقررة بالقانون.
تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها.
التخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها.
إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيالتها.
تنمية المشروعات واالستثمار والتنمية العقارية.
تملك وبناء وإدارة والتسوووووويق السوووووياحي للبنادق الثابتة والعايمة والموتيالت والشوووووقق البندقية والقر السوووووياحية
ويخوت السباري واألنشطة ا المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية ،واستكمال
المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها والتنمية السياحية المتكاملة.
إقامة وتشغيل مارينا اليخوت ومالعب الجولف ومراكز الغوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
أعمال إدارة وصيانة المرافق.
إنشاء وإدارة مراكز االتصاالت.
المقاوالت العامة والمتخصصة.
أعمال التسويق العقاري وإدارة وتأجير العقارات والممتلكات ألغراض السكنى ولألغراض التجارية واإلدارية.
توزيع الكهرباء وعلى الشوركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وعلى األخص الحصول
على موافقة جهاز حماية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال
شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو في الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج في
الهييات السالبة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون واليحته التنبيذية تلتزم الشركة بأفراد حسابات
مستقلة ومركز مالي لكل نشاط على حده.

المدة المحددة للشركة

 29سنة

تاريخ القيد بالبورصة

 40مارس 2459

القانون الخاضع له الشركة

رقم  8لسنة 59
 54444444444جنيه
مصري
 0925338444جنيه
مصري

القيمة االسمية للسهم

 1,00جنيه مصري

اخر راس مال مصدر

 0925338444جنيه مصري

رقم وتاريخ القيد بالسجل
التجارى

 52805بتاريخ 2449/43/51

اخر رأس مال مرخص به
اخر رأس مال مدفوع
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عالقات المستثمرين
اسم مسئول االتصال
عنوان المركز الرئيسى

الشاوي
محمد صبا
225232222
باسمــس :
فاك
+
22
ص.ب 225 .المقطم  -القاهرة

ارقام التليفونات

4229432444

الموقع االلكترونى
البريد االلكترونى

www.emaarmisr.com
ir-emaarmisr@emaar.ae

ارقام الفاكس

4229432424

مراقب الحسابات
اسم مراقب الحسابات

عمرو محمد مصطبى الشعبيني – المتضامنون للمحاسبة والمراجعة

تاريخ التعيين
رقم القيد بالهيئة

2452 / 52 / 29
تاريخ قيده بالهيئة

5319

5552 / 55 / 43

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس االدارة
حملة  %5من اسهم الشركة فأكثر
شركة إعمار العقارية شركة مساهمة عامة
االجمالي
ملكية اعضاء مجلس االدارة في اسهم
الشركة
ال يوجد

اجمالي ملكية اعضاء مجلس االدارة

اسهم الخزينة لدي الشركة
وفقا لتاريخ الشراء
4

اجمالي اسهم الخزينة

Contact Center

عدد االسهم في تاريخ القوائم المالية النسبة %
81.59
81.59

3538595204
3538595204

عدد االسهم في تاريخ القوائم المالية النسبة %
ال يوجد
ال شيء

عدد االسهم وفقا الخر
بيان افصاحي سابق
4
4

ال يوجد
ال شيء

النسبة %
4
4
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مجلس االدارة
اخر تشكيل لمجلس االدارة

فاكــس 225232222 :
+22

اسم العضو
محمد علي راشد العبار
محمد اسماعيل عبد الغني الدهان
أحمد بن جمال بن حسن جاوه
جمال ماجد خلبان بن ثنية
فاضل عبد الباقي أبو الحسن القايد علي
زياد أحمد بهاء الدين
هبة مصطبى عبد السالم الجبلي
طارق محمد عبد البتاح عبد هللا

الوظيفة

جهة التمثيل

رييس مجلس ادارة
عضو منتدب
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة

شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(
شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(
شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(
شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(

الصفة
( تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل )

تنبيذي
تنبيذي
غير تنبيذي
غير تنبيذي
غير تنبيذي
غير تنبيذي
غير تنبيذي
غير تنبيذي

*لم يحدث أي تعديل في مجلس اإلدارة خالل عام 2451

اجتماعات مجلس االدارة
انعقد مجلس ادارة الشركة  1مرات خالل عام .2451

لجنة المراجعة
اخر تشكيل للجنة المراجعة
االسم
جمال ماجد خلبان بن ثنية
أحمد بن جمال بن حسن جاوه
هبه مصطبى عبد السالم الجبلي

جهة التمثيل
شركة إعمار العقارية ش.م.ع
شركة إعمار العقارية ش.م.ع
مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها
-

-

فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واإللتزام بتطبيقه.
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة من تطبيق معايير محاسبية جديدة.
فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتايجها.
فحص ومراجعة التقارير اإلدارية الدورية التي تقدم للمستويات اإلدارية المختلبة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
فحص اإلجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلى:
 oالقوايم المالية الدورية والسنوية.
 oنشرات اإلكتتاب والطرح العام والخاص لألوراق المالية
 oالموازنات التقديرية ومن بينها قوايم التدفقات النقدية وقوايم الدخل التقديري.
ﹰ إلرسالها إلى مراقب الحسابات.
 oفحص مشروع القوايم المالية المبديية قبل عرضها على مجلس اإلدارة تمهيدا
 oاقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى األمور المتعلقة بإستقالتهم أو إقالتهم بما ال يخالف أحكام القانون.
إبداء الرأي في شوأن األذن بتكليف مراقب الحسوابات بأداء خدمات لصوالل الشوركة بخالف مراجعة القوايم المالية وفي شأن األتعاب المقدمة عنها
بما ال يخل بمقتضيات إستقاللهم.
دراسوووة تقرير مراقب الحسوووابات بشوووأن القوايم المالية ومناقشوووتها فيما ورد به من مالحظات وتحبظات ومتابعة ما تم في شوووأنها والعمل على حل
الخالفات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
التأكد من رفع تقرير لمجلس اإلدارة من أحد الخبراء المتخصووصووين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصووبقات التي تم أبرامها مع األطراف
ذات العالقة وعن مد إخاللها وأضرارها بمصالل الشركة أو المساهمين فيها.
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اعمال اللجنة خالل العام

فاكــس 225232222 :
+22

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة مالحظات جوهرية وجب معالجتها
هل قام مجلس االدارة بمعالجة المالحظات الجوهرية

0
نعم
نعم
نعم

بيانات العاملين بالشركة
متوسط عدد العاملين بالشركة خالل السنة
متوسط دخل العامل خالل السنة

459
 59194جنيه مصري

نظام االثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة
اجمالي األسهم المتاحة وفقا نظام االثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
اجمالي ما تم منحه من أسهم االثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خالل العام
عدد المستفيدين من نظام االثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
اجمالي ما تم منحه من أسهم االثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
أسماء وصفات كل من حصل على  %5أو أكثر من إجمالى األسهم المتاحة (أو  %3من رأسمال الشركة) وفقا ً للنظام

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

المخالفات و االجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد
قامت الشركة بالتصالل مع هيية الرقابة المالية فيما يختص بتسليم القوايم المالية للبترة المنتهية في 2451/1/34

بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة
الشركة

شركة تيرنر كونستركشن
انترناشيونال ايجيبت

شركة إعمار العقارية
(ش.م.ع)
أعضاء مجلس اإلدارة
وأفراد اإلدارة الرئيسيون
بالشركة

Contact Center

العالقة

سيطرة
مشتركة
بواسطة
الشركة األم
الشركة األم

جنيه مصري
-

مصروفات حاسبات
وتكنولوجيات  ,و
أخرى
جنيه مصري
-

مدفوعات
باإلنابه

212,632

2,508,215

اتعاب ادارة
المشروعات
جنيه مصري
316,205,203

-

تمويل شامل و فروق
عملة

إيرادات

جنيه مصري
-

جنيه مصري

55,166,803
60,122,210
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