
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العقاري لالستثمار الخليجية المصرية مرسيليا
  الشركات لحوكمة السنوي التقرير

 1212 / 31 / 13 في المنتهية السنة عن
 

  



 

 

 مقدمة 
 انضم على والعمل القانون بأحكام االلتزام أهمية على تؤكد العقاري لالستثمار مرسيليا شركة " لــ حوكمةال نظام تطبيق معايير نأ   

 واهداف االستراتيجية الشركة أهداف لتحقيق عدة وصالحيات واختصاصات مهام لها كونت إدارية هياكل ووجود المالي األداء مراجعة
 وأن ةبفاعلي دورهاأ ظيموتع الشركات أداء في الثقة زيادة إلى النهاية في الحوكمة تطبيق ؤديي مما األرباح. وتعطيم لتحقيق مساهميها

 على اقدرته زيادةل الحوكمة معايير تتبني العقاري، والتطوير االستثمار مجال في مصر في الرائدة المؤسسات أحد وهي مرسيليا شركة
 األقلية. حقوق على والمحافظة االستثمار، معدالت ورفع نشاطها نمو

 في التنافسية القدرة ودعم لنمول التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أوليات من هي التي و الرشيدة الحوكمة تشجع أخرى ناحية ومن 
 زيزوتع دائما  و مستمرة استثمارية فرص وخلق األرباح وتوليد التمويل، على الحصول في الحوكمة تطبيق تساعد وأيضا الشركة نشاط
 . الشفافية أسس علي وتطلعاتها أهدافها تحقيق

 مصريةال بالبورصة المالية األوراق وشطب قيد قواعد في الواردة والحوكمة القيد لقواعد بتطبيقات ةالخاص الممارسات التقرير هذا ويعرض
 لماليةا رقابةلل العامة الهيئة بقرار الصادرو لشركاتا لحوكمة المصري بالدليل الواردة االرشادات من والمستمدة الشركة تطبقها والتي
 .1232 لسنة 48 رقم

 82 بالمادة عليها المنصوص المصرية بالبورصة المالية األوراق قيد بقواعد الواردة اإلفصاح لمتطلبات وفقا التقرير هذا اعداد تم وقد 
 لإلرشادات وفقا الشركة تصدره الذي نوعه من لثالثا التقرير هذا ويعد ،1234 لسنة 31 رقم المالية للرقابة العامة الهيئة بقرار الصادر
 . الحوكمة في الشركة تطبقها التي الحالية الممارسات مع يتوافق بما المالية للرقابة العامة الهيئة أعدته الذي التقرير ونموذج

 العقاري لالستثمار يجيةالخل المصرية مرسيليا بشركة الحوكمة لقواعد الفعلية الممارسات بعرض نتشرف

   

                                                                                                                                                                         

 

  



 

 

 

  بالبورصة المقيدة الشركات حوكمة تقرير
 العقاري لالستثمار الخليجية المصرية مرسيليا شركة   

  بيانات عن الشركة

 اسم الشركة
 شركة مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقاري

 غرض الشركة

القيام بكافة اشكال التنمية والتطوير واالستثمار العقاري وكل ما يلزم ذلك، ويتبعه من شراء وبيع وايجار 

واستئجار العقارات وشراء األراضي والمشاركة عليها وتنميتها وإقامة المنشآت باختالف أنواعها )سياحي 

وذلك بغرض البيع او التأجير او وتجاري وادارى وسكني( وكل ما يلحق بذلك من خدمات وجراجات وغيره، 

اإلدارة او المشاركة في ادارتها وتقسيم أراضي البناء واألراضي الزراعية والمقاوالت العامة والتوريدات العامة 

 ،وعموم االستيراد والتصدير مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية لممارسة هذه األنشطة 

اول التي تز ،ها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات ويجوز للشركة ان تكون ل

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تنـدمج 

 ألحكام القانون والئحته التنفيذية. 
ً
 في الهيئات السالفة او تشتريــها او تلحقها بها وذلك طبقا

 5/8/5122 تاريخ القيد بالبورصة سنة  52 المدة المحددة للشركة

 جنيه 2 القيمة االسمية للسهم 2182لسنة  221 القانون الخاضع له الشركة

 مليون جنيه 25 مال مصدر رأس أخر مليون جنيه 221 رأس مال مرخص به أخر

 التجاريرقم وتاريخ القيد بالسجل  مليون جنيه 25 رأس مال مدفوع أخر
0441 

 52/2/5112في 

 محمد بشير هاني اسم مسئول االتصال

 اإلسكندرية –رشدي  –سوريا( ب تنظيم شارع 22)شارع سوريا  أ 22 الرئيسيعنوان المركز 

 122424512 الفاكس أرقام 122424515/2/4 التليفونات أرقام

 www.marseilia.com االلكترونيالموقع 

 االلكترونيالبريد 
govir.head@marseilia.com 
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 الجمعية العامة للمساهمين 

درية اإلسكنفي الزمان الذي يحدده وال يجوز انعقادها اال في مدينة رئيس مجلس اإلدارة السيد من  سنة بدعوةالعادية كل  الجمعية العامةتنعقد 

نشر االخطار بدعوة الجمعية العامة لالجتماع مرتين في صحيفتين ويتم األكثر التالية لنهاية السنة المالية للشركة  على الثالثة شهورخالل  وذلك

ضورهم وما كان باألصالة او النيابة ويشترط لصحه النيابة ان تكون يوميتين وتسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت ح

األصوات ، وتنعقد الجمعية العامة غير ثابته بتوكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً ويوقع في هذا السجل كل من مراقب الحسابات وجامعي 

في استمرارية الشركة أو غيرها من األمور التي تختص بها الجمعية  العادية للنظر في تعديل النظام األساسي للشركة أو ألطاله أمد الشركة أو

 العامة غير العادية . 

 هيكل الملكية
 النسبة % عدد األسهم في تاريخ القوائم المالية صفةال من أسهم الشركة فأكثر % 2حملة 

 %51922 52218118 رئيس مجلس االدارة سامي عبد الرحيم فؤادأ/ 

 %24952 54042018 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب رجبياسر علي أحمد أ/ 

 %52921 28221014 التمثيل بعضوين في مجلس إدارة الشركة شركة أوميجا للتطوير العقاري

 %21925 2424111 متنوعين  ) اسهم حرة التداول ( مساهمين

 %211 2591119111  جمالي عدد األسهم المقيدةا

 مجلس اإلدارة 

  ً ( من النظام األساسي للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثالثة أعضاء علي األقل وسبعة أعضاء علي األكثر   52للمادة )  وفقا

يتكون تشكيل حيث سنوات  2بتشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة مدتها  2/2/5128علي قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ  بناءاً و 

وتصدر قرارات من مختلف المجاالت والخبرات أعضاء مستقلين (  5أعضاء غير تنفيذين ( ) 5أعضاء تنفيذين ( )  5من ) الحالي المجلس 

ل العمو ويقوم مجلس اإلدارة بوضع األهداف االستراتيجيةالمجلس بأغلبية عدد أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين في االجتماع علي األقل 

ر وزيادة اعلي تحقيقها واالشراف علي قيام اإلدارة التنفيذية بعملها والتأكد من فاعلية النظام المتبع علي أداء الشركة بما يضمن تحقيق االستقر

 .االعمال وتعظيم ثروة مساهمي الشركة 

 تشكيل مجلس اإلدارة
 .بحد اقصى  أعضاء( 2)طبقا للنظام األساسي للشركة يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد  -2

ً للنظام األساسي سنوات  2الجمعية العامة من قبل مساهمي الشركة لدورة مدتها يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة منتخب من -5 طبقا

 التالي:وفقا للنموذج للشركة والذي حدد طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية 

 

 



 

 

 

 . المملوكة وعدد األسهمالحاليين أعضاء مجلس اإلدارة -

 العضو اسم م
صفة العضو )تنفيذي/غير 

 تنفيذي/ مستقل(
 جهة التمثيل تاريخ االلتحاق عدد األسهم المملوكة

 عن نفسه  5128 – 2 – 2 52218118 تنفيذي سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الروافأ /  2

 عن نفسه 5128 – 2 – 2 54042018 تنفيذي ياسر علي احمد رجبأ /  5

 غير تنفيذي يوسف محمد فايز احمد الشرفيأ /  2
28221014 

لشركة أوميجا  ممثالً  5128 – 2 – 2

 5128 – 2 – 2 غير تنفيذي العزيز سليم محمد عبدشريف م /  4 للتطوير العقاري

 عن نفسه 5128 – 2 – 2 ----------------- مستقل احمد مسعد عبد المعطي الطيبيد/  2

 عن نفسه 5128 – 2 – 2 ----------------- مستقل حسنيناحمد فؤاد محمد د /  0

 رئيس مجلس اإلدارة
هو والكبيرة والصفات الشخصية الذي تمكنه من الوفاء بمسئولياته اإلدارة من ذوي الخبرة مجلس  رئيس-فؤاد األستاذ / سامي عبد الرحيم  -

 - مهامه: أبرزومن المجلس وضمان فعالية أدائه  وتوجيهرشاد إعاتقة مسئولية  علىالمسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع 

 جلساته.الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة ووضع جدول اعماله وإدارة  توجيه – 2

 اإلدارة.دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لالنعقاد للنظر في جدول االعمال المعروض من مجلس  – 5

 والمساهمين.المجلس  ألعضاءالتأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب  – 2

 دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود الية مناسبة لضمان فعالية علىاء نبشكل سليم وبيتم التأكد من اتخاذ القرارات  – 4

 متابعتها.في الوقت المناسب وأسلوب  القراراتتنفيذ تلك  

 القرار.عملية اتخاذ  إطارتشجيع النقاش داخل مجلس اإلدارة في  – 2

 بشأنها.المجلس التخاذ الالزم  علىتلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان ويتم عرضها  – 0

 المصالح.مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض  أفضلوجه بما يحقق  أكملالمجلس مهامه علي  زبإنجاااللتزام  – 2

 بالشركة.التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق  – 8

 المنتدب  االدارة سعضو مجل
الكبيرة والصفات الشخصية الذي تمكنه من الخبرة  ذويمن عضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة وال نائب-األستاذ / ياسر علي احمد رجب -

 -مهامه:  أبرزرئيس مجلس اإلدارة السلطة التنفيذية بالشركة ومن السيد مع ويتولى الوفاء بمسئولياته 

العمل وتحقيق االستقرار  مظاالحفاظ علي انتوسير العمل في جميع إدارات واقسام الشركة ومتابعة األداء لجميع األنشطة  علىاالشراف  – 2

 .رئيس مجلس اإلدارةالسيد مع القرارات اتخاذ يتم ولزيادة رضاء عمالء الشركة واالستمرارية األهداف و

 

 



 

 

 للشركة.تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية  على العمل - 5

 اإلدارة.رئيس مجلس السيد الموضوعات التي تطرح في االجتماعات الدورية لمجلس اإلدارة بالتشاور مع  اقتراح - 2

 الشركة.الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل  المشاركة - 4

 بها.اختصاصات ومسئولية كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول  يحدد -2

 بالشركة واالهتمام بتبليغها الي مجلس اإلدارة  والنواحي اإلدارية والتنظيمية ميتحقق من األمور الجوهرية المتعلقة بااللتزا – 0

 أمين سر مجلس اإلدارة 
في اجتماعات مجلس اإلدارة تعيينه  علىحيث يوافق المجلس  مناسبة،علي درجه وظيفية  وظيفة أمين سر لمجلس إدارتهابالشركة يوجد -

قتصر ي الوسيط بين أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة والاالمر الذي يمكنه من لعب دور تنفيذ متطلبات المجلس  ةليتولى مسئولي

 المثال.سبيل  علىتدوين محاضر اجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل  علىدورة 

وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه  االعمال( )جدولاالعداد الجتماعات مجلس اإلدارة والموضوعات التي تطرح في الجلسة  – 2

 االجتماع.المعلومات وارسالها الي أعضاء المجلس في الوقت الكافي قبل 

 الغرض.االلية الموضوعة لهذا  إطارمتابعة تنفيذ قرارات المجلس في  – 5

 .بدورهاالقيام  علىتها منح ما يلزم من معلومات لمساعد إطارمتابعة والتنسيق مع اللجان المعنية بالشركة في  – 2

 عليه. المعروضةحفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات  – 4

ان يكون أعضاء المجلس علي علم بأهم ما قد يستحدث من معلومات بالتنسيق مع رئيس مجلس اإلدارة في حدود مسئولياته  علىالعمل  – 2

 العليا.ودون التعارض مع سياسات اإلدارة 

الحضور( باإلضافة الي حفظ وارشفة المحاضر  )كشوف المجلس العتمادها ألعضاءاعداد محاضر االجتماعات وتوقيتها وارسالها  – 0

 الشأن.والجمعيات طبقا للضوابط والتعليمات الصادرة في هذا 

 .بهامن قبل المجلس وصياغتها في الدفاتر الخاصة  المتخذةتسجيل القرارات – 2

 اإلدارةلجان مجلس 
 عملها.يقوم مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتشكيل لجانه وتحديد اختصاصاتها ومدة  -

تعفي الشركات التي يقل راس مالها المصدر والمدفوع عن  المصريةبالبورصة وشطب األوراق المالية قيد ( من قواعد 22مادة )لل فقاً وو -

 مليون جنيه من ذلك . 211

 جدول متابعة حضور أعضاء المجلس الجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العامة  

 ( 2 ) ، عدد اجتماعات الجمعية العامة العادية (22)مجلس اإلدارة عدد انعقاد -

 الجمعيات مجلس اإلدارة اسم العضو م

 1 11 أ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف 1

 1 11 أ / ياسر علي احمد رجب 2

 1 2 محمد فتح الله محمد السيدأ /  1

 1 11 أ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي 4

 1 6 العزيز سليم محمد عبدشريف م /  5

 1 11 د / احمد فؤاد محمد حسنين 6

 1 1 / احمد مسعد عبد المعطي الطيبي د 7

  



 

 

 

 لجنة المراجعة     
  .قواعد القيد واإلجراءات التنفيذية لها من 22طبقا لما ورد بالمادة رقم  تقوم لجنة المراجعة

 بتطبيقها.الرقابة الداخلية للشركة ومدى االلتزام  دراسة نظم 

  جديدة.دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية 

 ومتابعه تنفيذ توصياتها  تقارير المراجعة الداخليةودراسة دوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها أو دراسة أليات 

  المالية والخاص لألوراق  والطرح العامنشرات االكتتاب  والسنوية،المالية الدورية  )القوائمفحص االجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعه

 التقديرية(بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل  التقديرية ومن الموازنات

 الحسابات.مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس االدارة تمهيدا إلرسالها الى مراقب  فحص 

 القانون.أحكام  وبما ال يخالف قالته أو إقالتهوالنظر في االمور المتعلقة باست تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه اقتراح 

 الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخالف مراجعة القوائم المالية وفى شأن االتعاب المقدرة عنها وبما ال  بتكليف مراقب التوصية بالموافقة

 .استقاللهيخل بمقتضيات 

  دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من مالحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل

 الحسابات.الخالفات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب 

  فيها.المساهمين  الشركة أوأو إضرارها بمصالح التأكد من رفع تقرير لمجلس االدارة مع االطراف ذات العالقة وعن مدى إخاللها 

 لجان اخري     ال يوجد

 البيئة الرقابية    

 نظام الرقابة الداخلية
 الرقابة الداخلية هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة األنشطة داخل الشركة بصفة مستمرة من خالل كال من مجلس اإلدارة

والحد من المخاطر التي تواجه الشركة واإلدارة العليا للشركة وكافة العاملين باعتبارهم ضمن منظومة الرقابة الداخلية بمفهومها الشامل 

 على أداءويتم احاطة مجلس اإلدارة حفاظ علي سرية المعلومات والتحقق من وضع القواعد واتباع اإلجراءات الالزمة لحماية موارد الشركة وال

 .مستمرةالشركة متضمنة مراجعة كفاءة نظم الرقابة الداخلية بصفة 

 إدارة المراجعة الداخلية

عد حيث يسابهدف إضافة وتحسين عملياتها  استشاريةمستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات  نشاط وهبالشركة إدارة المراجعة الداخلية 

 بالشركة. مبادئ الحوكمة هذا النشاط من خالل إدائه تنظيم وتقييم وتحسين فاعلية عمليات

 إدارة المخاطر
العام الدارة مخاطر الشركة كما يقوم بتحديد وتحليل المخاطر  اإلطارمجلس إدارة الشركة المسئولية الكاملة الخاصة بوضع ومراقبة يتولى  -

  ياتمسئولالتي تواجه الشركة لتحديد مسئوليات المخاطر وأوجه الرقابة المناسبة ومتابعة تلك المخاطر ومدي التزامها بتلك ال

 إدارة االلتزام
باشرة ومتابعة أعمالها بما يمكنها من تقديم التقارير وكذلك بموتقوم اسم إدارة الشئون اإلدارية بالشركة  وتأخذتتوفر بالشركة إدارة االلتزام 

 -باآلتي: التواصل مع كافة المستويات اإلدارية والوظيفية بالشركة وحيث تقوم 

 

 

 



 

 

 الصادرة عنوبالسياسات والتعليمات والقوانين والنظم الرقابية والمواثيق الداخلية  متابعة التزام كافة العاملين فيبدور المختص  تقوم-2

 المختلفة.الجهات 

 المختصة.التأكد من وجود مراجعة خطة تحديث بيانات العمالء بالتنسيق مع اإلدارات  –5

 .التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة او غير أخالقية بالشركة–2

 إدارة الحوكمة
دف وتهوهو أمر في غاية األهمية لضمان الممارسات السليمة وتعزيز الشفافية والكفاءة في سياق القانون حوكمة الإدارة بالشركة توافر ت

 اإلدارية اتهبعياتبخالف  اإلدارة التنفيذيةالي  هايتعبتاا وزيادة فاعليتها وتكون هاإلدارة الي توطيد وإرساء مبادي الحوكمة ومتابعة تطبيق

 االدارة.دور  ويتمثلاإلدارة مساعد رئيس مجلس  الي السيد الدكتور/ والتنظيمية

 بالشركة.كافة العاملين  علىمراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح  -2

 المساهمين.افية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع فتطبيق مفهوم الش علىالعمل  -5

 ككل.تحسين وتطوير اإلطار العام ومبادي العمل بالشركة مع تحديد مسئوليتها االجتماعية تجاه العاملين والمجتمع  -2

 بشرية بالتنسيق مع إدارة الموارد ال العاملينالمختلفة التي تنظم العالقة بين كافة  توضع ادلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسيا -4

 الحسابات مراقب
بما في ذلك الكفاءة  والمراجعة،يعين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة -

وتقوم الجمعية العامة  معهم،والسمعة والخبرة الكافية وان تكون خبرته وكفاءته وقدرته متناسبة مع حجم وطبيعة الشركة ومن تتعامل 

 للشركة.قب الحسابات ويكون قرار تعينه وتقدير اتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية بتعيين مرا

  KPMGالسيد األستاذ / حاتم عبد المنعم منتصر )الشريك بمؤسسة 51/2/5151وقد عينت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 

 . 5151عن عام  مراقبا لحسابات الشركةحازم حسن( 

 والشفافيةاإلفصاح  

 ةيتم اإلفصاح عن المعلومات المالية والغير المالية واالحداث الجوهرية وإبالغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاص-

  يدةقبالبورصة المصرية كما يتم اإلفصاح عن االحداث الجوهرية وفقا لقواعد القيد واإلجراءات التنفيذية والقوانين المعمول بها للشركات الم

 -الشركة: وفيما يلي نبذه عن االفصاحات التي تقوم بها 

 المالية.اإلفصاح عن القوائم المالية الدورية والسنوية للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة  –2

 التنفيذية.وفقا لقواعد القيد واإلجراءات  المجالس والجمعيات قبل انعقادها البورصة المصرية والهيئة بموعد انعقاد موافاة –5

الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير مجلس اإلدارة وقرارات العامة للرقابة المالية بملخص البورصة المصرية والهيئة  موافاة- 2

 االجتماع.العادية فور االنتهاء منها قبل بداية جلسة بدء اول تداول تالية النتهاء 

اعمال الشركة مقارنة بالفترة المقابلة وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء المجلس من  بأهمالبورصة والهيئة  موافاة-4 

 تقريره.تمهيدا ألحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها  )الدورية(القوائم المالية السنوية او الربع سنوية  علىالموافقة 

 الشركة.ركة عليها ااو المشاريع المشالمستقبلية االستثمارية  عن الخطط اإلفصاح-2

 الشركة.الموقع االلكتروني بصفة دورية للشركة ووضع االفصاحات التي تصدر من  تحديث-0

 التنفيذية.اإلفصاح عن االخبار المتعلقة بالشركة التي تهم المساهمين وفقا لقواعد القيد واإلجراءات -2

 واعد القيد واإلجراءات التنفيذيةسياسة اإلفصاح والشفافية وقعن عقود المعاوضة سنويا وفقا ل باإلفصاحتقوم الشركة  – 1



 

 األحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خالل العام       

 التنفيذية( من اإلجراءات 22من قواعد قيد وشطب األوراق المالية  والمادة ) 58،  28خالفة الشركة احكام المادة م -

 عالقات المستثمرين

 مسئول عالقات المستثمرين بقرار من مجلس إدارة الشركة ويحضر اجتماعات مجلس اإلدارة ويحضر الجمعيات العامة للمساهمين يتم تعيين -

  - :باآلتي كما يقوم مسئول عالقات المستثمرين 

االستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية  علىعن االتصال بالبورصة المصرية والرد  يكون مسئوالً  – 2

 عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة 

وضع خطة عمل ألدارته تضمن سياسة االفصاح الخاصة بالشركة وااللتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات  -  5

 والبورصة.صاح والقرارات الصادرة من الهيئة االف

يكون على علم باتجاه االدارة العليا والخطط االستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية وااللتزام بالحفاظ على سرية  - 2

 العامة.المعلومات الجوهرية والداخلية التي ال تكون في حكم المعرفة 

المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خالل االجتماعات والمؤتمرات  المالييناالفصاح للمحليين  -   4

 صحتها.ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى 

نقل حالة السوق الى االدارة العليا والمساعدة في اعداد رد الشركة على االسئلة واستفسارات المستثمرين واالعالم والمحليين الماليين  -  2

 الشركة. أسهموالتعامل مع الشائعات التي يكون من شانها التأثير على تداول 

 اإلفصاح أدوات 

 التقرير السنوي

 المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة وتقوم مالمالية الدورية والسنوية وتقرير مراقب الحسابات عنها والقوائبأصدار القوائم  الشركة تقوم

 .اآلخرينكافة المعلومات األخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح  بعرض

 تقرير مجلس اإلدارة

الجمعية للعرض على والئحته التنفيذية،  2182لسنة  221طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم باللغة العربية تقريراً سنوياً  ةالشرك تصدر     

 الرقابية.والجهات  للمساهمين العامة

 تقرير اإلفصاح 

الوارد من شركة مصر للمقاصة وااليداع والقيد المركزي المستثمرين إدارة عالقات من قبل يعد  ربع سنويتقرير إفصاح  بإصدار الشركة تقوم

شاشات  ىعلويتم نشره يتضمن هيكل المساهمين ونسبة التداول الحر وفقا للنموذج المعد من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية 

 .ويتضمن التقريرالبورصة والموقع االلكتروني للشركة 

 بيانات االتصال بالشركة  – 2

 مسئول عالقات المستثمرين وبيانات االتصال به  – 5

 الشركة  أسهممن  فأكثر % 2المساهمين الذين يملكون نسبة  هيكل-2

 هيكل المساهمين اإلجمالي موضحا به األسهم حرة التداول -4

 الخزينة لدي الشركة أسهمتفاصيل  –2

 التغيرات في مجلس إدارة الشركة واخر تشكيل المجلس -0

 من مجلس اإلدارة  ةتشكيل اللجان المنبثق-2



 

 والمستقبليةالشركة الحالية  اهداف-8

 عامالالشركة خالل  وضع-1

 الشركة خالل العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة مساهمة-21

 الموقع االلكتروني

لمالية ا المعلوماتاإلفصاح عن  يتم من خاللهن العربية واإلنجليزية باللغتي الدولية شبكة المعلوماتعلى خاص بها قع موالشركة  لدي توافرت

ي الرسائل واالستفسارات الت علىإلتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع االلتزام بمتابعة الرد  ير المالية بأسلوب سهل للمستخدموغ

 www.marseilia.com .خاللهتتلقاها الشركة من 
 سياسات الومواثيق ال

 ميثاق االخالق والسلوك المهني

تشجع علي تحلي المؤسسة ككل بقواعد  األخالقية وتتضمن القيم والضوابط والقواعد التيالمهنية والشركة لديها سياسة ودليل للمعايير 

 بالشركة.قواعد السلوك العام بين العاملين  وتنظمتحدد السلوك الخاص و

  سياسة تتابع السلطة

كوادر صف ثاني وثالث من القيادات وذلك علي مستوي جميع  إلعدادالسياسة التي تنتهجها الشركة نحو التخطيط للمستقبل بشكل دائم ومستمر 

لقدرة االقطاعات واإلدارات واالقسام من خالل تشجيع جميع العاملين المتميزين من أبناء الشركة ممن تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة المطلوبة و

كة المختلفة من خالل استراتيجية شاملة من تدريب / ترقية / علي القيادة وتحمل المسئولية وصقل خبراتهم ومهارتهم في مجاالت العمل بالشر

 . يتحفيز / خبرات عملية إدارية ليكون لديهم القدرة علي القيام بأفضل أداء يخدم عمالء الشركة واستمرار العمل بشكل فعال علي ذات المستو

  سياسة اإلبالغ عن المخالفات

ية أباإلبالغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك األخالقي أو  بالشركة أو المتعاملين معها تشجيع العاملين تهدف إلىالتي  هذه السياسة

 .أعمال غير قانونية

 األطراف ذات العالقة واألطراف المرتبطةو سياسة تعامل الداخليين

األطراف ذات  علىويحظر الجمعية العامة للشركة  علىيتم اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة ضمن القوائم المالية المعروضة 

  -االتي: العالقة 

اية أوراق مالية تصدرها الشركة خالل خمس أيام عمل قبل ويوم  علىأيا من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم  عدم السماح بتعامل – 2

 جوهرية.عمل بعد نشر أي معلومات 

  بمفردهم او من خالل المجموعة المرتبطة بهم اال بعد اخطار البورصة بذلك قبل  فأكثر %51أي من المساهمين الذين يملكون  تعامل عدم-5

 التنفيذ  

 للبورصة.األكثر من تاريخ تسليم نموذج االخطار  علىفي جميع األحوال ال يتجاوز موعد تنفيذ تعامالت الداخليين شهر  –2

 الداخليين على أسهم الشركةجدول متابعة تعامالت 

 تعامالت خالل تلك الفترة  ال يوجد 
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  والبيئية سياسة المسئولية االجتماعية

 

ة في التوسع الشرك تتجهحيث تشجيع سياسة المسئولية البيئية التي تشجع عليها الدولة وفي تطوير شبكة الطرق م الشركة بالمساهمة تقو-  

ن موالتشجيع على االستثمار فيها  مية المناطق العمرانية الجديدة بمشروعاتها الى المناطق الجديدة ايمانا منها بأن دور المطور العقاري هو تن

ومن خالل في تنمية المجتمع بخلق فرص عمل جديدة وتطوير المناطق المحيطة بمشروعاتنا من البنية التحتية وغيرها ، خالل المساهمة 

ولذلك نتوجه في مشروعاتنا الستخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية ومحطات تحلية بها همية الحفاظ على البيئة أ فياستراتيجية مرسيليا 

ستثمار العقاري وتقديم كل ما يتسـم النكون من كبرى الشركات الرائــدة فــي مجـال ا وهي أنها رؤية ورسالة الشركة مياه وغيرومعالجة ال

 وعةنحن مجموترسيــــخ منهج حديـــــــث اساســـه هــــــو التشييــــد لبنــــــاء الحيـــاة  والمساهميــــن،بالحداثة والخبرة والتميــــز لعمالئنــــا 

  ".حياةلنبني شركات مرسيليا "نشيد 

 

  إدارة الحوكمة وعالقات المستثمرين                                                                                                                    

 


