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(شركة مساھمة مصریة) إعمار مصر للتنمیة  تقریر تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة  
عن االلتزام بقواعد حوكمة الشركات الشركة تقریر مجلس إدارة   حول

) لسنة  ٨٤كما تم إصدارھا بالدلیل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة ھیئة الرقابة المالیة رقم (
٢٠١٦

المقدمة 
قمنا بمھام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقریر المرفق لاللتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة 

عن السنة المالیة المنتھیة في  ("الشركة") -شركة مساھمة مصریة  -شركة إعمار مصر للتنمیة مجلس إدارة 
س اإلدارة االسترشادي المشار إلیھ في خطاب لنموذج تقریر مجل    ً  وفقا     إعدادهتم    والذي المرفق    ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١

.٢٠١٨دیسمبر  ٢٥البورصة المصریة الموجة إلى رئیس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 

مسئولیة اإلدارة
لنموذج تقریر مجلس  مجلس إدارة الشركة ھو المسئول عن إعداد وعرض تقریر االلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً 

اإلدارة االسترشادي المشار إلیھ في خطاب البورصة المصریة الموجھ إلى رئیس مجلس إدارة الشركة المؤرخ 
كما أنھ مسؤول عن التأكد من مدى االلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعلیمات الصادرة عن  .٢٠١٨دیسمبر  ٢٥في 

مصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الھیئة العامة الھیئة العامة للرقابة المالیة والدلیل ال
. وكذلك مسؤول عن تحدید نقاط عدم االلتزام ومبرراتھا.٢٠١٦یولیو  ٢٦بتاریخ  ٨٤للرقابة المالیة رقم 

مسئولیة مراجع الحسابات
ا أمور تجعلنا نعتقد أن تقریر تنحصر مسئولیتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمن

لنموذج تقریر مجلس اإلدارة االسترشادي المشار إلیھ في خطاب البورصة   لم یتم إعداده وفقامجلس االدارة المرفق  
، وذلك أستنادًا إلى إجراءات ٢٠١٨دیسمبر  ٢٥المصریة الموجھ إلى رئیس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 

التأكد المحدود التي قمنا بھا.

) "مھام التأكد بخالف مراجعة أو ٣٠٠٠وقد قمنا بمھام التأكد المحدود طبقًا للمعیار المصري لمھام التأكد رقم (
فحص معلومات مالیة تاریخیة" ویتطلب ھذا المعیار االلتزام بمتطلبات السلوك المھني بما فیھا متطلبات 

دود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر یجعلنا االستقاللیة، وتخطیط وتنفیذ إجراءاتنا للحصول على تأكد مح
نعتقد أن تقریر مجلس االدارة عن مدى االلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم یتم إعداده في كافة جوانبھ الجوھریة 
طبقًا لنموذج تقریر مجلس اإلدارة االسترشادي المشار إلیھ في خطاب البورصة المصریة الموجھ إلى رئیس 

. ٢٠١٨دیسمبر  ٢٥رة الشركة المؤرخ في مجلس إدا

إن اإلجراءات التي یتم أدائھا في مھام التأكد المحدود تختلف في طبیعتھا وتوقیتھا وھي أضیق نطاقا من تلك التي 
یتم أداؤھا للحصول على تأكید معقول.  وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي یتم الحصول علیھ من عملیات التأكد 

من التأكد الذى یمكن الحصول علیھ من عملیات التأكد المعقول.  المحدود أقل 

تستند اإلجراءات التي قمنا بتنفیذھا على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسیة الحصول على األدلة من واقع 
االستفسارات ومالحظة بعض اإلجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤیدة والمطابقة مع سجالت الشركة. 



(شركة مساھمة مصریة) إعمار مصر للتنمیة  تقریر تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة  
عن االلتزام بقواعد حوكمة الشركات الشركة تقریر مجلس إدارة   حول

لسنة  ) ٨٤كما تم إصدارھا بالدلیل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة ھیئة الرقابة المالیة رقم (
٢٠١٦
(تابع) 

مسئولیة مراجع الحسابات (تابع)
وطبقاً لطبیعة مھمتنا، عند تنفیذ اإلجراءات الموضحة أعاله قمنا بما یلي:

فى كیفیة إعداد التقریر طبقًا للنموذج سلوب المتبع من قبلھم لألاالستفسار من االدارة للحصول على تفھم -
قامت بھا االدارة لاللتزام بتلك المتطلبات ومنھجیة االدارة لتقییم مدى االلتزام  التى واإلجراءات،شار إلیھمال

بالنموذج المشار إلیھ.
نموذج مطابقة محتویات نموذج تقریر مجلس االدارة عن مدى االلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات -

ریة الموجھ إلى رئیس مجلس إدارة تقریر مجلس اإلدارة االسترشادي المشار إلیھ في خطاب البورصة المص
.٢٠١٨دیسمبر  ٢٥الشركة المؤرخ في 

االلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع  عن مدى مطابقة المحتویات المعروضة بنموذج تقریر مجلس االدارة -
السجالت والمستندات لدى الشركة.

مور القابلة للقیاس بشكل دقیق ولم فقد انحصرت إجراءاتنا في األ ٣٠٠٠(د) من معیار  ٤٩وفقا لمتطلبات الفقرة 
تتضمن الجوانب غیر الكمیة أو مدى فاعلیتھا أو صحتھا أو اكتمالھا ومنھا إجراءات اإلدارة لاللتزام بقواعد حوكمة 
الشركات وكذلك تقییم أداء مجلس اإلدارة ولجانھ واإلدارة التنفیذیة. كما لم تمتد اجراءاتنا ألغراض ھذا التقریر 

فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة وااللتزام وفاعلیة نظام الحوكمة.  وقد أعد ھذا التقریر إستیفاءًا لمتطلبات تقییم مدى 
من قواعد قید وشطب االوراق المالیة المصریة ولیس ألي غرض أخر.  وبالتالي فھو ال یصلح  ٤٠المادة 

لالستخدام إال للغرض الذي أعد من أجلھ.

ستنتاجنا علماً بأن الشركة ال یوجد بھا لجان األدلة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس الونحن نعتقد أن  
حمایة  –السالمة والصحة المھنیة  –المسئولیة االجتماعیة  –اللجنة التنفیذیة  –المخاطر  –لكل من: الحوكمة 

حمایة حملة الوثائق  –البیئة 

القیود المتأصلة 
ومون لاللتزام بالقواعد االداریة والقانونیة تعتمد على االشخاص الذین یق  المنشآتتنفذھا    التيءاتاإلجراإن معظم  

بكفاءة وفى  اإلجراءات، وتقییمھم ما إذا كان قد تم تنفیذ اإلجراءاتتلك  ألھداففیذ تلك االجراءات، وتفھمھم بتن
نود االشارة إلى أن تصمیم إجراءات االلتزام تتبع .  كما  علیھالحصول    یمكنبعض الحاالت ال یوجد دلیل مراجعة  

أفضل التطبیقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وھي ال تمثل بالتالي معیار محدد یمكن المقارنة بھ.

خصائص  أخذناالمالیة، إذا ما  بالبیاناتكما أن البیانات غیر المالیة تخضع لقیود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة 
المستخدم إلعداده. واألسلوبعن مدى االلتزام بقواعد الحوكمة  اإلدارةس تقریر مجل



(شركة مساھمة مصریة) إعمار مصر للتنمیة  قریر تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة  ت
عن االلتزام بقواعد حوكمة الشركات الشركة تقریر مجلس إدارة   حول

) لسنة  ٨٤لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة ھیئة الرقابة المالیة رقم (كما تم إصدارھا بالدلیل المصري 
٢٠١٦
(تابع)

االستنتاج
                                                          ُ                                          وفى ضوء اإلجراءات المطبقة أعاله والموضحة بھذا التقریر، لم ینم  إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد أن تقریر مجلس 

المرفق لم یتم  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن مدى االلتزام بقواعد الحوكمة خالل السنة المالیة المنتھیة في الشركة إدارة
لنموذج تقریر مجلس اإلدارة اإلسترشادي المشار إلیھ في خطاب                                       ً  إعداده وعرضھ في جمیع جوانبھ الھامة وفقا  

.٢٠١٨مبر دیس ٢٥البورصة المصریة والموجھ إلى رئیس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 

مراقب الحسابات

عمرو محمد الشعبیني
زمیل جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة

زمیل جمعیة الضرائب المصریة
)٩٣٦٥سجل المحاسبین والمراجعین ق م (

)١٠٣سجل الھیئة العامة للرقابة المالیة رقم (

 ٢٠٢١مارس  ١٧القاھرة في: 
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