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 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

 ì.م.م

Iron & Steel for Mines & Quarries  

 
 

 ≫≫≡≫/≡≓/6≓ -التاريخ :
   قطاع اافصاØ / السادة

 " البورصة المصرية"                            
 تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أラ نرفق لسيادتムم طيه ملف أعماメ الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع انعقادها في 
 ≫≫≡≫/6/≡≪في للشركة القوائم المالية والتي سوベ تقوم بمناقشة واعتماد  ≫≫≡≫/≡≓/9≓

 للتムرم من سيادتムم العلم واإحاطة واتßاâ الاæم ،،،
 ،،، وتقبلوا خالص التحية وااحترام

 " العضو المنتدÆ التنفيãي "                                                                                                        

 

 " مヰندè / طارベ كماメ خليل الباجوري"                                                                                         

http://www.ismq-eg.com/


 

 
 

 

 

 Æヤوالمحاجرشركة الحديد والص ュمناجヤل 

 ملف الجمعية العامة العادية
 لمناقشة واعتماد القوائم المالية

 ≫≫≡≫/6/≡≪للعام المالي المنتヰي في 
 .≫≫≡≫/≡≓/9≓اأربعاء الموافق  - الجمعية:تاريخ انعقاد 
 .الساعة الثالثة عصراً - الجمعية:ميعاد انعقاد 
 .الجمعية المصرية للدراساÌ التعاونية - الجمعية:مقر انعقاد 

 الفرنسي(أمام نقابة اأطباء والمركز الثقافي  سالقصر العيني  سإسماعيل سري  )شارع





 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 

ュ.شュ. 

Iron & Steel for Mines & Quarries  

 
 

 
 
 
 

èرヰملف الجمعية العامة العادية لمناقشة واعتماد القوائم المالية ف 
 ≫≫≡≫/6/≡≪للعام المالي المنتヰي في 

 
 البياラ رقم الصفحة

 ≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/7/≓تقرير مجلس اإدارة عن نشاط الشركة من  ≡≫:  ≓
 ≫≫≡≫/6/≡≪في  )المعدلة(القوائم المالية  √≪:  ≓≫
 .≫≫≡≫/6/≡≪في  )المعدلة(احاÌ المتممة للقوائم المالية إيضا 7√:  ∼≪

 ≫≫≡≫/6/≡≪قرير مراقب الحساباÌ عن مراجعة القوائم المالية المعدلة في ت ∼6:  8√
 والرد عليه .

 ≫≫≡≫/6/≡≪في  الحوكمة السنوي والمحاور الرئيسية للحوكمة قريرت 7≓≓:  66
 ≫≫≡≫/6/≡≪تقرير مراقب الحساباÌ عن مدン تطبيق قواعد الحوكمة في 

 ≫≫≡≫/6/≡≪في تنفيã الßطة ل يالسنو تقريرلا 9≪≓:  8≓≓
 وتقويم اأداء لإدارة المركزية لمتابعة تنفيã الßطة وتقويم اأداء تقرير متابعة

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 للمناجم والمحاجرشركる الحديد والصلب 

  تقرير مجلس اإدارة عن نشاط الشركة
 ≫≫≡≫/6/≡≪المنتヰي في  للعام المالي 

 ≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/7/≓المدة من 
 للعرô على الجمعية العامة
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 للمناجم والمحاجرالحديد والصلب  شركة
 

 قرير مجلس اإدارة عن نشاط الشركةت   
 ≫≫≡≫/6/≡≪المنتヰي في للعام المالي 

 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في مجااÌ ااستثمار التعديني ورفع القيمة  الريادة والتميز
 ロااقتصادية للموارد الطبيعية بقدر ンتنافسية عالية على المستو

  . القوميتنمية ااقتصاد  للمساهمة فيوالعالمي  يالمحل
 

 ラوムت ラتعمل  شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر على أ
ムااست メشاف قاطرة التنمية التعدينية في مصر من خا

ية مثل  للßاماÌ المنجملجيولوجي وااستثمار التعديني اأا
عداد دراساÌ جدواها إوتحسين مواصفاتヰا و والمحجرية
ً واإ ااقتصادية ً أو  تجار بヰا محليا و أ اً ما منفردإ عالميا

و العالمية âاÌ أة مع الم½سساÌ والشركاÌ المحلية بالشراك
 ةاÌ المصرية بقيممالصلة بヰدف رفع القيمة ااقتصادية للßا

القومي  ااقتصادللمشاركة الفعالة  في تنمية   تنافسية عالية
ً أوتヰتم الشركة  باأنشطة الزراعية والترويج السياحي  يضا

بالمناطق التراثية  لمناطق امتياæها وما حولヰا مسترشداً 
 . جية الفريدة في الصحراء المحيطةوالمÿاهر الجيولو

2 



 للمناجم والمحاجرالحديد والصلب  شركة
 

 قرير مجلس اإدارة عن نشاط الشركةت   
 ≫≫≡≫/6/≡≪المنتヰي في للعام المالي 

 

 نشاط الشركة  بشأラ تقرير مجلس اإدارة
 ≫≫≡≫/6/≡≪في  للقوائم المالية

 العادية للعرô على الجمعية العامة
                       

 " رئيس الجمعية العامة" شركة الصناعاÌ المعدنية  العضو المنتدÆ التنفيãي /المヰندèيد الس
 السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة

 الشركة مساهمي /السادة 
عن أنشطة الشركة عن العام المالي المنتヰي في  الشركة لسيادتムم بتقرير إدارةيتوجه مجلس        

½شراÌ الرئيسية لنتائج اأعماメ والسياساÌ التي اتبعتヰا الشركة موضحاً أهم الم ≫≫≡≫/6/≡≪
 メ6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/7/≓من  الفترةخا/≪≡≪≪. 

 
 

Ôأواً: اإنتا 
 

 ـ كالتالي: ≫≫≡≫ /6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/7/≓بلغت كمية اإنتاÔ عن الفترة من  
 مناجم الواحاÌ البحرية أ:

 

 بالطـــنالムمية  المنتــــج

  ناتج جبل سنجنيز المخام حديد على 
 

∽∽≡≡√≫ 

 ناتج كسارة  س خام حديد عالي المنجنيز
 

9≫≒≡9 

 ∼78≡≓ ناتج جبل  سخام حديد عالي الباريوم 
 7≪9≪∼6 (≓اإجمالــــــي)

Æ . محاجر بنى خالد سمالوط : 
 

 بالطـــنالムمية  المنتج
 ≡7≓≫ حجام مßتلفةحجر جيري  أ

 ≡7≓≫ (≫جمالــــــــي)اإ
 السويس. اأدبيةاجر Ô : مح

 بالطـــنالムمية  المنتج 
 ≓√9≓ دلوميت احجام مßتلفة

 ≓√9≓ (≪اإجمالي )
 

 طن 8√≡8∼6 = (≪ +≫+≓)النヰائي اإجمالي 
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 للمناجم والمحاجرالحديد والصلب  شركة
 

 قرير مجلس اإدارة عن نشاط الشركةت   
 ≫≫≡≫/6/≡≪المنتヰي في للعام المالي 

 

 
 ラزوßثانياً : الم 

 
 -كالتالي:  ≫≫≡≫/6/≡≪ المßزوラ فيرصدة كمياÌ تتمثل أ

 )الムمية بالطن(                                                                                                          

ラالمدةرصيد أ البيا メو 
 طن

Ôاإنتا 
 طن

 المباع
 طن

 المدة آخررصيد 
 طن

 حاÌامناجم الو
 ∝≡∫∫≓∝ ـــــــ ـــــــ ∝≡∫∫≓∝ خام حديد منتج كسارة

خام حديد عالي 
 ≫≓∝∝≪ ∵∬√∝∼ ∬≡≓≪∬ ـــــــ المنجنيز منتج كسارة

خام حديد عالي 
 ∝√√∼≓ ∵∼≓≡∼∼ ≪√≡≡∼∼ ≡∝∼∼≓ منتج جبل المنجنيز

خام حديد عالي الباريوم 
 ≪∝∵≓ ≓∵∼≡≓ ∼∫∵≡≓ ∬√∼≓ منتج جبل

 7≫6≫67 ∼≫≫7≓6 7≪9≪∼6 ∼≓9∼≪6 (≓اإجمالي)
 محاجر بنى خالد

 ≡≡7≓ 67√√ ≡7≓≫ 997≪ (≫حجر جيري)

 محاجر اأدبية
 ≡6∼6≫ ≓≫≓≪ ≓√9≓ ≡√77≫ (≪دلوميت)   

 إجمالي النヰائي  ا
 (≒+≪+≫ = ) 6676∽≪ 6∽8≡√8 6≪√8≒≫ 7≡≡887 

 
 Ìثالثاً: المبيعا 

 
 ≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/7/≓كمية وقيمة المبيعاÌ خاメ الفترة من  بلغت

 ()الムمية بالطن والقيمة باألف                                                                                      
ラميةال البياム قيمةال 

 ≓≓≫≓≫≓ ≪≓8√≫6 المبيعاÌ المحلية

 ـــــــ ـــــــ التصدير
 ≓≓≫≓≫≓ ≪≓8√≫6 اجمالي المبيعاÌ محلى وتصدير
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 للمناجم والمحاجرالحديد والصلب  شركة
 

 قرير مجلس اإدارة عن نشاط الشركةت   
 ≫≫≡≫/6/≡≪المنتヰي في للعام المالي 

 

  عن المدة من يوليو Ìتحليلي كمية وقيمة المبيعا ラيونيوحتى  ≓≫≡≫بيا ≪≡≪≪  
 

ラالبيا メجمالياإ الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع اأو 
 Ô8√≡8∼6 ≡≡69≡≫ 6≡≪≓∼≓ ∼√≡67≓ 797≫≪≓ )بالطن(اإنتا 

 Ì8√≫6 87∼√9≓ 7∼≪8≪≓ ≪√≓≓∼≓ 6≫7≡√≓  )بالطن(كمية المبيعا≒≫ 
 Ì6≫√8≪ √≓≓7≫ ≓≓9≡≪ ≡76√≫ )باألف جنيه(قيمة المبيعا ≒≪≒≪≒≒ 
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 للمناجم والمحاجرالحديد والصلب  شركة
 

 قرير مجلس اإدارة عن نشاط الشركةت   
 ≫≫≡≫/6/≡≪المنتヰي في للعام المالي 

 

 ≫≫≡≫/6/≪≡حتى  ≓≫≡≫/7/≓بياラ تحليلي إيراداÌ الشركة المدة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النسبة المئヱيةالقيمة البيان 
%≫0.≫8∼8≪≓≓≫≓≫≓إيراد النشاط

Ìلفاßبيع خردة وم Ø66.98≪6√≓≪≡≓أربا%
%≫√.90≓68≫6إيجاراÌ دائنة

%∼8.≓9≫√≪≪7≫إيراداÌ متنوعة
%0≓.≓∼√≪8≫6≓إيراداÌ تمويلية

%≫7.6≡9≡≫6≫≓≓إيراداÌ سنواÌ سابقة
%≓0.0≡≡6≫≓أرباØ رأسمالية

√0≪7789√≓إجمالي
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 للمناجم والمحاجرالحديد والصلب  شركة
 

 قرير مجلس اإدارة عن نشاط الشركةت   
 ≫≫≡≫/6/≡≪المنتヰي في للعام المالي 

 

 ( القيمة بالجنيه )                                                                             
ラالمبلغ البيا 

 ∼√√≪9≫8∼ الحساباÌ الجارية

 ∫∵≓∫≓≓ أرصدة الßزائن
 ≪≫6≓≓√8∼ إجمالي البنوポ المدينة والصناديق

 جنيه ∼√≪8≫6≓ مبلغ ≫≫≡≫/6/≡≪الدائنة في  بلغت الفوائدكما 
 

ً خامس  س المالأ: هيكل را
 

 

 مصري  مليوラ جنية ≡≡∼رأè الماメ المصرØ به    -أ
 

 Æ-èالمدفوع بلغ  رأ メعة علــــــــــــي  6∼√√7≪∼9≓الماæا موヰ78≫≫97687جني 
        ــ التالي:سヰم علي النحو 

      
     ラم نسبة المشاركة % بيـــــــــــــــــــــــــــــاヰالقيمــــــــــــــــــة عدد اأس 

 ≡≫≡≡9≡≪6≓ 99≡≡∼√∼≓8 %≪8 الشركة القابضة المعدنية
هيÃاÌ وبنوポ وم½سساÌ عامة وقطاع 

 6≪√√8≫≫≪ 79≓≫≫√≓6≓ %7≓ خاð وأخري

 6∼√√7≪∼9≓ 78≫≫97687 %≡≡≓ جمالـــــــــــــــــــــــــــــــياإ
   سヰم 78≫≫97687               اأســـــــــــــــــヰم عدد-جـ               

           جنيه  ≡≫.≡                          القيمة ااسمية للسヰم      
 جنيه    ≪≡.≓       القيمة السوقية للسヰم المتداوメ بالبورصة      

 جنيه    √≡.≡         الربح                         نصيب السヰم من 
                             .ــ احتسب نصيب السヰم من الربح بقسمه صافي ربح الفترة علي عدد اأسヰم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 المالية  السيولةرابعاً: 

 
 ベوالصندو ポاآتي: تتضمن النقدية بالبنو- 
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 للمناجم والمحاجرالحديد والصلب  شركة
 

 قرير مجلس اإدارة عن نشاط الشركةت   
 ≫≫≡≫/6/≡≪المنتヰي في للعام المالي 

 

 بياラ موقف العماء والموردين سادساً:
 -العماء:   
  مدددن Ìحتـــــــــــــــــــــدددـى  ≓≫≡≫/7/≓العمددداء عدددن الفتدددرة مدددن بلغدددت المتحصدددا

جنيده وâلدك قيمدة إجمدالي المبيعداÌ حيدث تنددتヰج  ≡6≓9≫9≫√≓مبلدغ  ≫≫≡≫/6/≡≪
بشديムاÌ مصدرفية أو مقبولدة أو  الشركة سياسة تحصيل ما يباع خاâ メاÌ الفتدرة نقدداً 

جنيده حيدث  9≡√6∼∼مبلغ  ≫≫≡≫/6/≡≪وبلغت اأرصدة المدينة للعماء في  الدفع،
 اآتي:تتمثل في 

 الヰムرباء.الشركة المصرية لنقل  ≡8≪√        
 الشركة.حساÆ مسحوباÌ النادي من  ≫≫8≓≪≓       

 للصلب.انع الدلتا قيمة مديونية شركة مص797∼6≓       
 .مديونية شركة تムنو فايبر ≡≡≡∼∼≓       
 .متنوع ≡≓√99      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: الموردين  

 -كالتالي:  جنيه بيانヰا √6≪≪9≪9 مبلغ ≫≫≡≫/6/≡≪حتى بلغت المستحقاÌ على الشركة 
 بالجنيه( )القيمة                                                                                                                   

ラالمبلغ البيا 
 ≡√≪√≪∼ الشركة المصرية لنقل الヰムرباء

Ìيماوياムعبل للæ 8≡7∼∼ شركة أبو≫ 
 ≡√≫∼≫ شركة مياロ السويس 

 ≡≡≡≡≡≡≪ اتاواÌ هيÃة الثروة المعدنية 
 ≡9∼∼≓ شركة نقل العاملين بالسويس 

 ≡≪8≫≫6≓ مستحقاÌ عاملين وجبة
 ≓≓≫√≓≫ هيÃة التأمين الصحي بالمنيا

 ≪≫≪≡9≫ شركة مياロ الشرÆ بالمنيا
ラمتنوعو ラ7√7≪≪≓≪ موردو 

 √6≪≪9≪9 اإجمالي
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 سابعاً: اأجور

 
مليوラ  ∼≫.≪∼وقدرロ مبلغ  ≫≫≡≫/6/≡≪ حتىااجمالية المنصرفة للعاملين  اأجوربلغت 
 -تالي: كالوبيانヰا عاماً  ≓7√ لعدد عمالة جنيه

 (جنيه باألف)القيمة                                                                                                                
ラالقيمة البيا 

 8∼9≡√ أجور نقدية
 7∼√≓ مزايا عينية

 ∼≪8≡≓ تأميناÌ اجتماعية
 ≡∼≫≪∼ جمالياإ
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 ً  الßاماÌ والوقود وقطع الغيار: المßـزوラ من  ثامنا

 
ً  جنيه مليوラ ∼6.≓≫ مبلغ ≫≫≡≫/6/≡≪بلغت قيمة أرصدة المßزوラ من المستلزماÌ في   للبياラ التالي:  طبقا

 
 المßزوラ السلعي

 نيه()القيمة باألف ج                                                                                                    

ラـــــزوßالقيمة في الم 
≫≡/6/≪≡≪≪ 

 الوقـــــود والزيوÌ س ≓
 ≒≫88 

 قطع الغيار المヰماÌ س ≫
 ≪≡≪6∽ 

 مßلفاÌ س ≪
 ـــــــ 

 بضائع لدي الغير س √
 ـــــــ 

 مستلزماÌ سلعية تحت التنفيã الورì س ∼
 ـــــــ 

6-Ìــــــــ خاما 
 ≪∼6≓≫ اإجمالي
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 جتماعاÌ مجلس اإدارة تاسعاً : ا

 
 جلسة. ≪≓عدد  ≫≫≡≫/6/≡≪ حتى تم انعقاد مجلس ادارロ الشركة

 
 اجتماعاÌ لجنة المراجعة 

جلسة ويتم عرô  √≓ عدد ≫≫≡≫/6/≡≪انعقدÌ لجنة المراجعة حتى 
محضر اجتماع اللجنة ضمن جدوメ أعماメ جلسة مجلس اإدارة في الجلسة 

ويتولى السيد المحاسب / أمين سر اللجنة  التالية مباشرة لتاريخ انعقاد اللجنة
متابعة القراراÌ والتوصياÌ التي تصدر عن اللجنة مع قطاعاÌ الشركة 

 بأوメ. المßتلفة وعرô النتائج على اللجنة أواً 
 ضد الشركة أو أل Ìالفاßا أو م تصدر أية مヰحد أعضاء مجلس ادارات

و البورصة أي من المديرين التنفيãيين من قبل هيÃة سوベ الماメ أ
 المصرية تتعلق بمßالفاÌ لقانوラ هيÃة سوベ الماメ وائحته التنفيãية

 عاشراً: بياラ موقف الضرائب
 

 الدخل.ضريبة أ: 
وضريبة   ≓≫≡≫/6/≡≪إعداد إقرار ضريبة الدخل عن العام المالي المنتヰي في  سيتم

دخل لشركة بعد إقرار ضريبة الوâلك  ≫≫≡≫/6/≡≪الدخل عن العام المالي المنتヰي في 
التنسيق بين الشركتين لعمل اتفاقية سيتم الحديد والصلب المصرية ) القاسمة ( حيث 

وتムليف السيد ة نتيجة اانقسام اعتماد اأصوメ المنتقلة للشركة في المركز المالي للشرك
كافة  المصفى العام لشركة الحديد والصلب المصرية ) تحت التصفية ( بإبرام /اللواء

العقود المرتبطة بعملية التقسيم لصالح الشركة المنقسمة ) الحديد والصلب للمناجم 
ً لقراري الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية )تحت والمحاجر (  طبقا

 .التصفية ( 
ً  والجمعية العمومية ،≓≫≡≫/≓/≓≓في    .≫≫≡≫/6/7في  لヰا أيضا

 .≫≫≡≫/7في  ≫≫≡≫/6حتى ≫≫≡≫/√تم سداد ضريبة كسب العمل للمدة من   .≫≫≡≫/≪حتى ب العمل تم سداد ضريبة كس Æ : : كسب العمل
 بانتÿام.بسداد الربط الضريبي في مواعيدロ تقوم الشركة    الضرائب العقارية  د:
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تم ااشتراポ في الشبムة الموحدة للضدرائب بدالموقع اإلムتروندي الßدا  ð ≫≫≡≫/7في  ≫≫≡≫/6ى تم سداد ضريبة القيمة المضافة حت  .≫≫≡≫/∼تم سداد ضريبة القيمة المضافة حتى   ـ :القيمة المضافة ضريبة-هـ 

مددة المضددافة فددي بالمصددلحة وتددم اسددتßراÔ شددヰادة تسددجيل ضددريبة القي
≒≪/≪≡≪≒.   ومددةÿترونيددة وتددم العمددل بالمنムومددة الفدداتورة اإلÿفددي من ポتددم ااشددترا

اً لقدددرار وæيدددر " المرحلدددة السدددابعة " طبقددد ≫≫≡≫/6/∼≓اعتبددداراً مدددن 
 المالية.

 
يتم سداد التأميناÌ ااجتماعية أواً بدأوメ وا توجدد مديونيدة مسدتحقة علدى الشدركة   -ااجتماعية: التأميناÌ  موقف-و

 .≫≫≡≫ يونيةفي  ≫≫≡≫ يونيةشヰر  سدادوتم 
 

æ-ام.التجربة النصف صناعية لتركيز  موقفßال 
لى الشركة بناًء علدى طلدب ماæالت التجربة مستمرة حيث تم إرساメ خطاÆ إ إ

نÿددراً لÿددروف الحددرÆ  ≫≫≡≫/9/≡≪شددركة فدداæ مدداì لمددد أجددل ااعتمدداد حتددى 
 اأوكرانية.الروسية 
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  الحادي عشر: مصروفاÌ التشغيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .جنيهمليوラ  6.≡√صافي الربح بعد الضرائب   جنيه.مليوラ  8.≓≓بلغت ضريبة الدخل عن أعماメ الفترة   جنيه. مليوラ √.≫∼ضرائب ال قبلصافي ربح  عن عماメ الفترةأأسفرÌ نتائج   .جنيهمليوラ 7.√≓بلغت مßصصاÌ هبوط أسعار   مليوラ جنيه. 68.≪≓ وأخرン والتمويلية( )ااداريةبلغت المصروفاÌ ااخر  ン .مليوラ جنيه66.9بلغت تムلفة المبيعاÌ خاメ نفس الفترة   .جنيهمليوラ  ∼.6≫بلغت اإيراداÌ واارباØ ااخرン مبلغ   مليوラ جنيه ≫.≓≫≓ مبلغ ≫≫≡≫/6/≡≪بلغت إيراداÌ النشاط الجاري حتى   عشر: نتائج اأعماメ الثاني

 Æاسم الحسا Ìيةإجمالي المصروفاヱالنسبة المئ
%∼0.√≫8≪√∼∼6≫≫إجمالي خاماÌ ووقود

%6≓.∼∼88≡9√9≓∼إجمالي اأجور
%0.79≫8∼≓≫8∼9≓إجمالي مصروفاÌ متنوعة

√8668≓√9إجمالي مصروفاÌ التشغيل 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

Ìالـمــــرفـــقـــا 
ラرقم الصفحة البيا 

 るواأجورالعمال ≒√:≒≫ 
 ∼≓ النشاط إيراداتتحليل إجمالي 
 ∝≓ るسييالمぽشراれ الرئ

れالصادرا ≒∵ 
 ∫≓ المガزوラ من الガاماれ والموارد والوقود وقطع الغيار
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 العمالـه واأجـور:
 

 

 ≫≫≡≫/6/≡≪في  البياناÌ المتعلقة بالعمالة واأجـــــــــــــور    
 

 فعلـــヴ وحدة الボياس البيــــــان
 るقيمるديボاأجـور الن ヰجني ً  7≓79∼9≡√ ا

ً جنيヰ قيمة المزايا العينية  0∵√∵∼√≓ ا
ً جنيヰ قيمة التأميناÌ ااجتماعية  0∵≓∼≪∫0≓ ا

ً جنيヰ ( أجمالي اأجور≓)  ∵∼∼0∼≫≪∼ ا
 ≓∵√ عاماً  ( عدد العاملين في نヰايる المـدة≫)
ً جنيヰ السنوヵأجر العامل  ( متوسط≪)  ∫∼0≪≓≓ ا

 ∬∫√√√≫ جنيه (جنيه( إنتاجيる العامــــــل )√)
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 -توضيح التفاصيل المتعلるボ باأجـور:   

 لف جنيه()الボيمる باأ                                                     
 

 البيـــــــــــــان
ヴفعلي حت 

≫0/∝/≪0≪≪ 
  

:るديـــボأوا: اأجــور الن  
≒ るاأجــور اأساســي ∵∫∫∽ 
≪ るأجـــور إضافيــ ≪√≫ 
 0≫∫∬≓ حوافــز إنتــــاج ≪
 0 شヰر( ≫مجنـゆ الحوافـز ) √
∽ るغـاء المعيشــ るإعانـ ≫≪∬≪ 
 0≪∵≪ بـدل طبيعـる العمـــل ∝
 ∼∼ منحـる عيـد العمـــال ∵

∫  るمرضي れابل إجازاボأجور م
 √≪≓ لوパ سن المعـــــاشوب

∬ ゆخـبراء أجانــ れべـــــــــ مكاف 
 ≫0∫≓ منح اجتماعيه 0≓
 ≪∫0≓ بداれ مجلس اادارة ≓≓

أخرى باقي بنود اأجور  ≫≓
るديボالن ≪∬≒√ 

るديـボاأجـور الن る0√ جملـ∬∽∫ 
:るثانيا: المزايا العينيــ  

 ـــــــ أغذيる تصرف للعاملين ≓
 ∝∫∝ عاج طبي ≫
 0≪ دماれ ثボافيる وعماليるخ ≪
 ≓√∵ أخرヵ باقي بنود √

るالعيني れاامتيازا るجمل ≒√∽∵ 
:るااجتماعي れميناほثالثا: الت  

 るالشرك るفيحص れميناほ0≓ الت∫≫∽ 
 ـــــــــــ مكافれべ ترポ خدمる –إصابる عمل 

るااجتماعيــ れميناほالت る0≓ جمل∫≫∽ 

 0∼≫≪∼ إجمالي 
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 ≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/7/≓النشاط عن الفترة من  ميراداتل إجمالي تحلي
 

الدليل 
 البيـــــــاラ  المحاسبي

 المبيعات الفعلية

 ــــــــــــــهجنيــــ باألفالقيمة 

 مبيعاÌ إنتاÔ تام
 ≓≓≫≓≫≓ صافي مبيعاÌ إنتاÔ تام ≓≓√
 ــــ خدماÌ مباعة √≓√
√≒∽ ンتشغيل أخر Ìــــ إيرادا 

 ≓≓≫≓≫≓ يراد النشاطالي إإجم
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 خـال  るبيان المؤشـراれ الرئيسـي

 ≫≫0≫/∝/0≪حتヴ  ≓≫0≫/∵/≓الفترة من 
 

 
 البيـــــــــان

 

 
 وحدة الボياس

 

 
ヴفعلـــ 
 

 التسويقيالنشاط 
 ≪≓∫√≫∝ طـن ةـ كمية المبيعاÌ من المنتجاÌ المحلي

 ـــــ طـن عاれ من المنتجاれ المصدرةـ كميる المبي
 ≪≓∫√≫∝ طـن (≓كميる المبيعاれ من المنتجاれ) إجمالي

るالمحلي れمن المنتجا れالمبيعا るجنيه ألف ـ قيم ≒≪≒≪≒≒ 
 ـــــ جنيه ألف ـ قيمる المبيعاれ من المنتجاれ المصدرة

 ـــــ جنيه ألف る)يخصュ( المصروفاれ البيعيــــــ
 ≓≓≫≓≫≓ جنيه ألف اإنتاج التـاュ قيمる المبيعاれ من صافي

 ∫√0∫∼∝ طن كميる اإنتاج النヰائي

 ∵∫∫00∵ طــن ةكمية المخزヱن من المنتجاÌ الرئيسيـ
 ∬∫≓√∵ جنيه ألف るمる المخزون من المنتجاれ الرئيسيـقي

 ∝∼∼ جنيه ألف رصيـــد العمـــــــاء المدين
 ≪∬≪∬ جنيه ألف رصيــــــــد الموردين

 ∫≫∝≓ جنيه ألف فوائـــــــــد الدائنるقيمــــる ال
 ≓≓√∫∼ جنيه ألف والعヰد النボديる النボديる بالبنوポ والصناديق

 ゆجنيه ألف صافي ربح النشاط قبل الضرائ ∽≪√≫≒ 
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 الصادراれ خال الفترة
  ≫≫0≫/∝/0≪حتヴ  ≓≫0≫/∵/≓من  

 
 
 
 
 
 

 ا يوجد مبيعاÌ تصدير خاメ الفترة -
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 خـال  るلمؤشـراれ الرئيسـيبيان ا
 ≫≫0≫/∝/0≪حتヴ  ≓≫0≫/∵/≓الفترة من 

 
 

 فعلــي  ヱحدة القياس البيــــــــــان

 
  ≓7√ عامل نヰاية الفتـــرة فيعدد العاملين 

 ≡∼≫≪∼ ألف جنيه أجمالي قيمة اأجــــــــヱر

 
 8≪≓ مليヱن جنيه )بسعر التكلفة( الفترةقيمة اأصヱل الثابتة في نヰاية صافي 

 ≪∼∼ جنيه ألف نヰاية الفترة فيقيمة المشرヱعاÌ تحÌ التنفيذ 

 
المعدنية والسادة الヰندسية و الصناعاÌ حساباÌ مراقبة إدارةكما نسجل خالص شムرنا   .لين بشركة الصناعاÌ المعدنيةÃوجميع السادة المس  .الجمعية العامة للشركة رئيس-التنفيãي السيد المヰندè / العضو المنتد  Æ -من: لムاً وا يسع الشركة في نヰاية التقرير إا أラ تسجل كل التقدير والشムر 

اأداء  وتقويممراقبي الحساباÌ وكãلك السادة أعضاء اإدارة المركزية لمتابعة تنفيã الßطة 
ل الشムر والتقدير لجميع العاملين بムافة قطاعاÌ الشركة على مجヰودهم المتفاني كما أننا نسج  للشركة.على المعاونة الصادقة التي يقدمونヰا باستمرار 

 اإنتاÔ.في العمل وæيادة 
 .≫≫≡≫/6/≡≪واأمر معروô على الجمعية العامة اعتماد القوائم المالية في 

 .الغاليةمصرنا لسائلين ه سبحانه وتعالى أラ يوفقنا لما فيه خير وصالح 
 

                                                                                 "ãالتنفي Æي"العضو المنتد   
 

 "دè/ طارベ كماメ الباجوريمヰن"                                                                             
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 Æヤوالمحاجرشركة الحديد والص ュمناجヤل 

ュ0/6/2022≪في  )المعدلة( المالية القوائ 
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كلـــــــــــــى
جنيــــــــــه

جزئــــــــــى 
جنيــــــــــــه

الدليل
 المحاسبى

رقم 
Øاافصا ラأرقام المقارنة في البيـــــــــــــــــــــــــا

≪≡≪≒/6/≫≡

≪≒/≪≡
≡≡.8≪√7≫≡≓9أراضي≓≓≓≪≡√76≫≓9

≪≒≫67∽≫≪≒≒≪ベومرافق وطر Ì97≡≓≪9≓مباني وانشاءا≒.≡≡

≒6∽≡8≪√≒≒≒≫ Ìومعدا Ì7√√7آاا≪≡.≡≡

9≒667≒≒≒≒√メ86√≫≡∼≫≓وسائل نقل وانتقا.≡≡

88≒√7≒≒∽Ì6∼∼97عدد وأدوا.≡≡

≡≡.≪≫789≓أثاÐ وتجヰيزاÌ مムتبية 6≓≓6≫999≫

≒≫87≡696≡≒≪≫86≪≡9√.≡≡

≪≪
≡≡.≡≡≡∼≡≓تムوين سلعي≓≫≓∼8∼≪∼∼≡

≡≡.≡إنفاベ استثماري≫≫≓≡≡

∽∽≫∽8∽≒≡∽≡≡≡.≡≡

≡≡.≡الثروة الزراعية7≓≓∼∼≡≪≡≪

≡≡.√9≡967≪≫≓ ( ≓ )مجموع اأصوメ الغير متداولة  ≡≡6≪6∼9≪≓

6
≡≡.≫8≓68≓≓≫مßزوラ خاماÌ ومواد ووقود وقطع غيار ≓6≓≓7∼≪∼6≓≫

≡≡.≪∼≓7998∼≓≡≪777√≓مßزوラ انتاÔ تام بعد خصم المßصص ≪6≓8≪≪8≓√9∼

≡≡.∼88≫7أماناÌ لدン الغير ∼6≓≡≡

≡≡.∼86≡8≓8اعتماداÌ مستندية66≓≡≡

8≒≡7≒9≡987√≪≡≡8∽.≡≡

≡≡.88987≪عماء ≓7≓9≡√6∼∼

≡≒7√ÌاÃيヰالمصالح و ال ンمدينة لد Ì89≡8حسابا.≡≡

≡≡.≡مصروفاÌ مدفوعة مقدما76≓≡≡≡≡≡≡≓

≡≡.≓√6≪≪≪√≓≓حساباÌ مدينة 77≓≪≓≪7∼√≫

≡≡.8≓6√∼موردوラ أرصدة مدينة ≓8≫∼9≓7≪≓

≡≡.≓≓≪≓ارصدة مدينة / حساباÌ دائنة √8≫≡

≡≡.√√√ارصدة مدينة / حساباÌ دائنة 89≫≡

√≒∽≡9≒7≒≒√787≡9≡.≡≡

≒≒
∽8≪9≫√√∽≒9≫ポجارية بالبنو Ì99≓98حسابا√≪.≡≡

≒≒8≒78≒9√ ベ66≫9√≪نقدية بالصندو.≡≡

∽8√≒≒6≪≫≒≡≒69≪≡8.≡≡

≡≡.≪8≪76≪≫≓≫ ( ≫ )مجموع اأصوメ المتداولة 9√√√≪6≪√≓

≪8≫≒98≡√9 メ77√≪√≪6≪≪(≫+≓ )اجمالي اأصو.≡≡

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر

اأصوメ الغير متداولة 
أصوメ ثابتة بالصافى

ãتحت التنفي Ìــ: مشروعا

اأصوメ المتداولة 

عماء أوراベ قبض وحساباÌ مدينة 

نقدية بالبنوポ والصناديق 

ラزوßالم

القطاع المالي

≫≫≡≫/ 6 / ≡≪فى   (المعدلة  )قائمة المركز المالى 
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كلـــــــــــــى
جنيــــــــــه

جزئــــــــــى 
جنيــــــــــــه

الدليل
 المحاسبى

رقم 
Øاافصا ラأرقام المقارنة في البيـــــــــــــــــــــــــا

≪≡≪≒/6/≫≡

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر

اأصوメ الغير متداولة 

القطاع المالي

≫≫≡≫/ 6 / ≡≪فى   (المعدلة  )قائمة المركز المالى 

≒√

≒9∽≫7√√∽6≪≒≒ メالما è6∼√√7≪∼9≓رأ.≡≡

≡≡.≡احتياطى قانوني≓≫≫≡≫≪77≫

≡≡.≡≡≡≡∼√احتياطي رأسمالي≪≫≫≡≡≡≡∼√

≡≡.≡اأرباØ المرحلة≡≪≫√678≪6√

≡≡.≪9≪6√∼∼أرباØ الفترة 68√√≪6≡√

≡≡.9√8≡7≪≓≡≫ ( ≪ )مجموع حقوベ الملムية 8≫≡≪7≪≓√≫

≡≡.≡التزاماÌ طويلة اأجل≡

≡≡.≡ (√ )مجموع االتزاماÌ غير المتداولة ≡

9≫9≫≫6√≪8≒ラ676∼≓∼موردو∽.≡≡

≡≡.≡≡≡≡≫حساباÌ دائنة للشركة القابضة≪8≫∼≫≫969

≒∽≒6≒79≪8√ÌاÃيヰوال Ìدائنة للتاأمينا Ì66∼≓√≓ضرائب/حسابا≒.≡≡

≡≡.≪√≫≡≓6≓ضريبة الدخل√8≫6√≪7≡√≪≓

≡≡.≓6√≪≓≓مصروفاÌ مستحقة السداد 86≫≡

≒≡≡√√√√≪89 ンدائنة أخر Ì66≡≡≪≓حسابا≒.≡≡

≡≡.9≓≫6≫≫≓أرصدة دائنة / عماء ≓7≓88≓≓∼≡7

≡≒7√ÌاÃيヰالمصالح وال ンدائنة لد Ì6∼≫78حسابا.≡≡

≡≡.≫6≪≓∼≡√≫≓أرصدة دائنة / حساباÌ مدينة 77≓∼7≫≪8√8

≡≪8∽Øأربا Ìيعاæتو≡.≡≡

≡≡.8≫6≫97√≪≓ (∼)مجموع االتزاماÌ المتداولة ≓≫≡∼≫8≓√

≪8≫≒98≡√9 Ìية واالتزاماムالمل ベ77√≪√≪6≪≪( ∼+√+≪ )مجموع حقو.≡≡

 ヵالتنفيذ Æالمنتد ヱالعض≡ 

طارベ كمال الباجヱرヵ/ مヰندس  "  " 

0 

0 

المشرف على القطاع المالي 
≡≪/6/≓≫≡≫ حتى ≓/≓/≓≫≡≫أرقام المقارنة عن الفترة من 

*** اإيضاحاÌ المتممة جزء ا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معヰا ***

حقوベ الملムية 

االتزاماÌ غير المتداولة 

االتزاماÌ المتداولة 
:موردوラ وأوراベ دفع وحساباÌ دائنة 

"  Æصاح السيد علي/ محاس  " 
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كلــــــي 
جنيـــه

جزئــــي 
جنيـــه

الدليل 
البيـــــانرقュ اإفصاحالمحاسبي

إيراداÌ النشاط
المبيعاÌ بالصافـــــــــــــي≓≓√∼8≪,≓≓≫,≓≫≓

خدماÌ مباعة√≓√≡
إيراداÌ تشغيل للغير∼≓√≡

≒≪≒,≪≒≒,≫8∽

:يخصュ منヰا 
8≒,677,889Ìتكلفة المبيعا
مجمل الربح96√,≪≪∼,9≪

إيراداヱ Ìأرباح أخرى6≓√√√√88,√67,≪≓
مصاريف إدارية ヱعمヱمية8≪≡≓88,6≡,≓≓

≡≫∽≒≒7ポنه بخاف اإهاヱمك Ìمخصصا
≒,9≪7,9√≪≫∽√/ 

≫∽8ヵمصاريف اخر
6∽8,≫≫≪

صافي ربح النشاط  قبل المصرヱفاÌ التمヱيلية 8≫8,≓9≓,≡√
ヱالفヱائد الدائنة

إيراداÌ تمヱيلية∼≪√∼√≪,8≫6,≓
مصرヱفاÌ تمヱيلية≪≪8≪≡
فرベヱ عملة (خسائر)أرباح ∼√√/∼∼≪≡

≒≡,∽98,798≫∽6/√√6 Ìإيرادا(Ìفاヱمصر) سابقة Ìاヱسن
ارباح راسمالية7√√≡≡6,≫≓

مخصصاÌ انتفي الغرض منヰا≓√√.......
≒≪,≪≫9,7√≫

∽≪,√≫≒,∽7≒Æصافي ربح الفترة قبل الضرائ 
ضرائÆ م¼جلة9∼≪≡

 صافي ربح الفترة قبل الضرائÆ  الداخلية≓7∼,≓≪√,≫∼
ضرائÆ الدخل9∼≪≪≡≓,797,≓≓
 صافي ربح الفترة68√,√≪6,≡√

(سュヰ/ جنيه  )نصيÆ السュヰ من ربح الفترة  √≡.≡

العضو المنتدÆ التنفيãي 

"  èندヰم /ンخليل الباجور メكما ベطار صاØ السيد على/ محاسب  " " " 

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر
القطاع المالي

 (المعدلة  )قائمة  الدخل 
≡≪/6≡/≫≫≡≫ عن الفترة المنتヰية في 

المشرف على القطاع المالى
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كلــــــي 
جنيـــه

جزئــــي 
جنيـــه

الدليل 
المحاسبي

 ュرق
البيـــــاناإفصاح

ارباح الفترة من العملياÌ المستمرة68√,√≪6,≡√

الدخـــل الشامل اأخر

فرベヱ العملة الناتجة عن ترجمة العملياÌ اأجنبية

ااستثماراÌ المالية المتاحة للبيع

ヵتغطية التدفق النقد

ااكتヱارية من نظュ المزايا المحدヱدة   (اإرباح ヱالخسائر)
Ìللمعاشا

نصيÆ المنشاة من الدخل الشامل اأخر الشركاÌ الشقيقة

ヵضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل ااخر

مجمヱع الدخل الشامل  اأخر عن السنة بعد خصュ الضريبة

إجمالي الدخل الشامل68√,√≪6,≡√

العضو المنتدÆ التنفيãي 

"  èندヰم /ンخليل الباجور メكما ベطار " " صاØ السيد على/ محاسب  " 

القطاع المالي

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر

(المعدلة  )قائمة  الدخل الشامل 
≡≪/6≡/≫≫≡≫ عن الفترة المنتヰية في 

المشرف على القطاع المالي
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النقص الزيادة

6∼√,√7≪,∼9≓6∼√,√7≪,∼9≓≪≓رأس المال 

0أقساط لュ يطلÆ سدادها 

0أقساط متأخرة سدادها 

6∼√,√7≪,∼9≓6∼√,√7≪,∼9≓رأس المال المدفヱع

Ì0∼≓ااحتياطيا

0≫≪,77≫0≫≪,77≫احتياطي قانヱنى 

0احتياطي نظامى

0,000∼√0,000∼√احتياطي رأسمالى

ュ0احتياطي عا

0احتياطياÌ أخرى

√6,78≪6,√√6,78≪6,√اأرباح المرحلة

68√,√≪0,6√68√,√≪0,6√أرباح الفترة 

0أسュヰ الخزينة 

8≫≡,≪7≪,≓√≫≡≫7∼,8√∼,∼√6∼√,√≫8,∼9≓الجملة

0≪/6/≫≫0≫عن الفترة المنتヰية في (المعدلة  )قائمة التغير فى حقベヱ الملكية 

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر
القطاع المالي

التغير  ≫≫0≫ / 06/ 0≪الرصيد فى    ≓≫0≫ /7/ ≓الرصيد فى  رقュ اافصاحالبيـــــــــــــان 
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أヱا التدفقاÌ النقدية من النشاط الجارى

 60≓,9≫9,≫√≓مبيعاÌ نقدية ヱمتحصاÌ من العماء

 70,899,006-مشترياÌ نقدية ヱمدفヱعاÌ للمヱردين 

 √98,≪≪≪,∼-مدفヱعاヱ ÌمصرヱفاÌ التشغيل 

 0ايراداÌ اヱراベ مالية محصلة 

 0فヱائد  داخلية ヱخارجية مدفヱعة 

 √7√,≓77,≓≓-ضرائÆ الدخل 

 88≫,≓≫6,6متحصاÌ أخرى 

 0مدفヱعاÌ أخرى 

 √98,∼√∼,≓6صافى التدفقاÌ النقدية من النشاط الجارى  (≓ )

التدفقاÌ النقدية من النشاط ااستثمارى: ثانيا 

 ∼≫≫,≫≓≪,√≓- (مشرヱعاÌ تحÌ التنفيذ  )مدفヱعاÌ اقتناء أصヱل ثابتة 

 ∼√≪,8≫6,≓فヱائد دائنة محصلة 

 600,≫≓مقبヱضاÌ نقدية من بيع أصヱل ثابتة

 80≫,≓67,≫≓-صافى التدفقاÌ النقدية من النشاط ااستثمارى ( ≫ )

التدفقاÌ النقدية من النشاط التمヱيلى: ثالثا 
تمヱيل الشركة القابضة

دفعة مقدمة 
 89≫,≫≪6-تヱزيعاÌ أرباح 

 89≫,≫≪6-صافى التدفقاÌ النقدية من النشاط التمヱيلى ( ≪ )

 ∼≓√,≫√≫,8√ ( ≪+≫+≓ )التغير فى حركة النقدية خال الفترة 

 08≫,69≓,0≓( ≓/7/≓≫0≫ )رصيد النقدية فى اヱل الفترة 

 ≪≫6,≓≓√,8∼(≓≪/≪/≫≫0≫ )رصيد النقدية فى آخر الفترة 

√8,2√2,√≒∽ 

(المعدلة  )قائمة التدفقاÌ النقدية 
≫≫0≫/ 6/ 0≪ حتى   ≓≫0≫ / 7/ ≓عن الفترة من  

رقュ اافصاح البيـــــــــــــــــــــــــان 

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر
القطاع المالي

كلـــــــــــيجزئـــــــــــــي
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كلــــــــــى
جنيـــــــــــه

جزئــــــــــــى
الدليل البيان جنيـــــــــه

المحاسبى
كلــــــــــى
جنيـــــــــــه

جزئــــــــــــى
الدليل البيان جنيـــــــــه

المحاسبى

Ôاليف اإنتاムتام آخر   الفترة0√6∼9≓√7 ت  Ôإنتا ラزوß6≓م≫

 خاماÌ ومواد ووقود وقطع ≫≪98≫≪≫≫
≓6≪غيار

≫6≪ أجور7676√0≓√

ンاليف أخرムبضائع مشتراة 0≪6≪ ت ラزوßم
√6≓بغرô البيع آخر الفترة

تムلفــة إنتــا7Ô≫8√9√≓8≓≪6≪ خدماÌ مشتراة≪≫≓∼∼≫√
(مرحل لحساÆ المتاجرة)

77≫6980ポاヰوااست ポ6≪ اإها≫≪

≪≪6≪ فوائد0

√≪≪6808 Ìأراضى )  أيجار عقارا
√≪6≪(ومباني

∼≪6≪ ضرائب عقارية07≓≪8≓

ضرائب غير مباشرة على  86√∼≪≓≪
6≪6≪النشاط

8≪9≒∽0≒≪

≒√6≫860≒ Ôصص هبوط اسعار انتاßم
≪6≪تام

∽8≒≫68∽√ メتام أو  Ôإنتا ラزوßم 
≪6≓الفترة

≒∽∽690√67≒∽∽690√67

0≪/06/≫≫0≫عن الفترة المنتヰية في (المعدلة  )حساÆ تكلفة انتاج أヱ شراء الヱحداÌ المباعة 

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر
القطاع المالي
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كلــــــــــى
جنيـــــــــــه

جزئــــــــــــى
الدليل البيان جنيـــــــــه

المحاسبى
كلــــــــــى
جنيـــــــــــه

جزئــــــــــــى
الدليل البيان جنيـــــــــه

المحاسبى

8≒√9√8≪7
 تكلفة إنتاج أヱ شراء 

 Ìحداヱال
(منقヱل) المباعة 

≓√ إيراداÌ النشاط

≓≓√ أجمالي مبيعاÌ إنتاج تاュ∼8≪≓≓≫≓≫≓7≪ التكاليف التسヱيقية
خاماヱヱ Ìقヱد ヱقطع غيار0

اجヱر≫06≪8≓
≪≓≓√ خصュ مسمヱح به0≪7≪ تكاليف أخرى0
∼≓≓√ مصرヱفاÌ بيعيه0≓≪7≪ خدماÌ مشتراة0
0ポاヰااستヱ ポ8≪≓≓≫≓≫≓≫≪7≪ اإها∽ュإنتاج تا Ìصافى مبيعا 
0 Ìأيجار عقارا (مبانيヱ أراضى)≫عة0√≪7ヱمتن Ìإيرادا√√√
∼≪7≪ ضرائÆ عقارية0

 ضرائÆ غير مباشرة على 0
6≪7≪النشاط

≒8≫06≪
≓≫√ إعانة تصدير00 تكلفة إيراداÌ النشاط677889≓8
 مجمل الخسارة  مجمل الربح96√≪≪∼9≪

≒≪≒≪≒≒≫8∽≒≪≒≪≒≒≫8∽

 ≫≫0≫ / 0≪/6عن الفترة المنتヰية في  (المعدل  )حساÆ المتاجرة 

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر
القطاع المالي
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كلــــــــــى
جنيـــــــــــه

جزئــــــــــــى
الدليل البيان جنيـــــــــه

المحاسبى
كلــــــــــى
جنيـــــــــــه

جزئــــــــــــى
الدليل البيان جنيـــــــــه

المحاسبى
(رصيد مرحل )مجمل الربح96√≪≪∼9≪(رصيد مرحل)مجمل الخسارة 

43إيراداÌ ااستثماراヱ Ìفヱائد38المصرヱفاÌ اإدارية ヱالتمヱيلية

مヱاد ヱヱقヱد ヱقطع غيار606∼≫≪
≫≪√إيراداÌ استثماراÌ مالية أخرى0≓8≪

√≪√فヱائد إقراض الشركة القابضة0≫8≪أجــــــــــــヱر0∼≪8≓07≓
∼≪√فヱائد دائنة∼√≪8≫6≓≪8≪مصرヱفاÌ أخرى

∼√≪8≫6≓≓≪8≪خدماÌ مشتراة∼≫97
≒768≫ポاヰااستヱ ポأرباح أخرى≫≪8≪اإهاヱ Ìإيرادا

≓√√مخصصاÌ انتفى الغرض منヰا0≪≪8≪فヱائد0
966≒Ìا0√≪8≪ايجار عقاراヰن سبق إعدامヱدي√√≪
≪√√أرباح بيع أヱراベ مالية0∼≪8≪ضرائÆ عقارية9≓√

√√√إيراداヱ Ìأرباح متنヱعة√88√67≪≓6≪8≪ضرائÆ غير مباشرة على النشاط66≓7
≒≒0886≒0≒≫67√88√

≓∼≪مßصص هبوط اسعار انتاÔ تام0

صافي خسارة النشاط0صافي ربح النشاط∼≓≓8√7≪√

ااجمالى∼≫67≪8√∼ااجمالى∼≫67≪8√∼
(رصيد منقヱل)صافي خسارة النشاط 

√≫7√8≒≒∽
(رصيد منقヱل)صافى أرباح النشاط 

≫9≪6√√
Ìاعانا≫∽√

6∼≪مصرヱفاÌ سنヱاÌ سابقة≫9≫≪66

∼√√أرباح فرベヱ عملة70∼≪خسائر رأسمالية0

6√√إيراداÌ سنヱاÌ سابقة090≫6≫≓≓8∼≪أعباء غير عادية98≫∼≪∼≓

7√√أرباح رأسمالية600≫≓9∼≪ضرائÆ م¼جلة0

≪∽9≒≪≫√≒≒≪7√6900
8√√إيراداヱ Ìإرباح غير عادية

∽≪√≫≒∽7≒
صافي الربح قبل ضريبة الدخل

9∼≪ضريبة الدخل≪0≓797≓≓

صافي الخسارةصافي الربح بعد خصュ الضريبة68√√≪06√
∽∽0≪≪80∽∽∽0≪≪80∽

0 

العضو المنتدÆ التنفيãي 

" صاØ السيد على/ محاسب  " 

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر
القطاع المالي

 ≫≫0≫/ 6 /0≪عن الفترة المنتヰية في  (المعدل  )حساÆ اأرباح ヱالخسائر 

المشرف على القطاع المالي

"  èندヰم /ンخليل الباجور メكما ベطار "  
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كلــــــــــــــــــــــــي 
جنيــــــــــــــــــــــه

جزئــــــي 
البيـــــــــــاラجنيــــــــــــــــــــــه

إيراداÌ النشاط

أجمالي مبيعاÌ إنتاÔ تام∼8≪,≓≓≫,≓≫≓

أجمالي بضائع مشتراة≡

خدماÌ مباعة≡

إيراداÌ تشغيل للغير≡

≒≪≒,≪≒≒,≫8∽

:يضاف إليه 

≡ベداخلية بسعر السو Ìمشغوا

مßلفاÌ إنتاÔ بصافي قيمتヰا البيعية≡

التغير في المßزوラ بسعر البيع≡≡≡,7∼√,≓≓
(أخر المدة ـ أوメ المدة) 

تغير مßزوラ إنتاÔ غير تام≡

تغير مßزوラ إنتاÔ تام بسعر البيع≡

≒≒,√∽7,≡≡≡

≒≫≪,668,≫8∽ベاإجمالي بسعر السو Ôاإنتا

:يßصم منヰا 

ベاإجمالي بسعر السو Ôاإنتا

:يßصم منヰا 

7,7∽√,66≫ポاヰوااست ポاإها

≒≪√,9≒≫,7≪≪ベالصافي بسعر السو Ôاإنتا

≒≫≪,668,≫8∽ベاإجمالي بسعر السو Ôاإنتا

:يßصم منヰا 

رسوم جمركية≡

ضرائب ورسوم أخرン غير مباشرة علي ≫∼6,≫√≓,≪
النشاط

≡

≒≪9,∽≪∽,7≫≫Ôلفة عوامل اإنتاムاإجمالي بت Ôاإنتا

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر
القطاع المالي

(المعدلة  )قائمة اانتاÔ والقيمة المضافة 
≡≪/6/≫≫≡≫ عن الفترة المنتヰية في 
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كلــــــــــــــــــــــــي 
جنيــــــــــــــــــــــه

جزئــــــي 
البيـــــــــــاラجنيــــــــــــــــــــــه

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر
القطاع المالي

(المعدلة  )قائمة اانتاÔ والقيمة المضافة 
≡≪/6/≫≫≡≫ عن الفترة المنتヰية في 

ماقبله≪≪7,∼≫∼,9≫≓

:يßصم منヰا 

المستßدم من الßاماÌ والمواد وقطع الغيار 8≪√,∼∼6,≫≫
بدوラ الرسوم الجمركية

تムلفة الßدماÌ المقدمة من الغير≡

≪≪,6∽∽,√≫8

القيمة المضافة اإجمالية∼9≫,≡6,87≡≓

:يßصم منヰا 

7,7∽√,66≫ポاヰوااست ポاإها

القيمة المضافة  الصافية≫≪6,∼≓≓,99
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كلــــــــــــــــــــــــي 
جنيــــــــــــــــــــــه

جزئــــــي 
البيـــــــــــاラجنيــــــــــــــــــــــه

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر
القطاع المالي

(المعدلة  )قائمة اانتاÔ والقيمة المضافة 
≡≪/6/≫≫≡≫ عن الفترة المنتヰية في 

 ـ اأجـــــــــور≓

أجور نقدية√≡∼,9,797≪

مزايا عينية√√∼,9≓≪,≓

تأميناÌ اجتماعية√∼97,6∼,≡≓

∽≒,7≒√,7≡≪

≪ Ì(أراضى ومباني)ـ أيجار العقارا

أيجار فعلــي69√,6≪≫,√

≒≪,998,≡∽≒Æاإيجـــــــار المحسو ベفر

≒7,≪≫√,∽≪≡

: ـ الفوائد  ≪ 

فوائد فعليـــــــة≡

فرベ الفوائد المحسوبة∼9≫,89≡,8≓

≒8,≡89,≪9∽

≒≪,≡77,≒≒∽√Ôـ ربح اإنتا 

القيمة المضافـــــــة≫≪6,∼≓≓,99
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كليجزئي
√≡6≫√√68

√6≫678√

√∽≪7≒≪∽≪

≪≡≫≒≡9≫

√≡6≪≒87

≒≪6≡≡

6≒≡∽88≡

≫9≒6∽≫7≪

√≒√≫√≫≒

≪≡6≒6√≫

≒7≪6√≫

≪9≫≡6≒68

≫∽68≫88∽

≫√8≒√87

حصة العاملين 

حصة مجلس اادارة 

النشاط الرياضي

 جنيه للسュヰ الヱاحد ヱاأمر معرヱض على الجمعية العامة للنظر في حساÆ التヱزيع ≪00.0يقترح تヱزيع 

فائض مرحل 

اإجمالي

شركة الحديد ヱالصلÆ للمناجヱ ュالمحاجر

القطاع المالي

حصة المساهمين

فائض الفترة 

فائض مرحل

احتياطى قانونى % ∼   

≒≡ % ンاخر Ìاحتياطيا

إجمالي

الفائض القابل للتوæيع

احتياطي رأسمالي

≓≫≡≫/≫≫≡≫حساÆ التوæيع المقترØ عن العام المالى 
البيان
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 للمناجم والمحاجرشركる الحديد والصلب 

 るالمتمم れللقوائم اإيضاحا るالمالي()るالمعدل 
 ≫≫≡≫/∝/≡≪في  
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                                                    للم＝اجم والمحاجرالحديد والصلب  شركة
 القطام المالي           

 

                                                                                                                                                                  
 ≫≫≡≫/6/≡≪في  )المعدلة( للقوائــــم الماليةاايضاحاÌ المتممة 

 متممةال يضاحاÌاإ
 ≫≫≡≫/6/≡≪في  )المعدلة( المالية للقوائــــم

 عن الشركة  ةنبã   ــ ≓
  

 %≪8شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية )نسبة المساهمة  -
 .وأفراد(هيÃاÌ وم½سساÌ عامة وقطاع خاð  %7≓ ،القابضةالشركة 

 .≓≫≡≫( لسنة ≓عماメ العام رقم )قطاع اأوæير  /تأسست الشركة بقرار السيد  -
 أكتوبر 6ومحل القيد سجل تجاري  ≓≫≡≫/≪/≓≫وتاريخ القيد  ≡≓≓∼≪رقم القيد بالسجل التجاري  -
 .البحريةمدينة الواحاÌ  للشركة:عنواラ المركز الرئيسي  -
وائحته التنفيãية  ≓99≓لسنة  ≪≡≫القانوラ الßاضع له الشركة قانوラ قطاع اأعماメ العام  -

 وائحته التنفيãية. ≡≫≡≫لسنة  ∼8≓بالقانوラ رقم  وتعدياته
 .عاميونية من كل  ≡≪تاريخ نヰاية السنة المالية  -
 .المركزي باإيداعتم قيد أسヰم الشركة  المركزي:والقيد  باإيداعبياناÌ القيد  -
 المصرية:بياناÌ القيد بالبورصة  -

 .مصرينيه ج 6∼√.√7≪.∼9≓ رأè الماメ المقيد بالبورصة المصرية 
 .عاديسヰم  78≫.≫976.87    عدد ااسヰم المقيدة 

 .قرヰ             ≪≡ ìملسالقيمة ااسمية ل
 .≓≫≡≫/∼/≡≪المصرية  تاريخ بدء التعامل للسヰم في البورصة -
 )أسヰم(.جدوメ قيد اأوراベ المالية المصرية  الجدوメ:نوع  -
 .ااعتباريةصية الشß اكتسابヰاسنة من تاريخ  ∼≫ للشركة:المدة المحددة  -

 

 الشركة  غرô ــ ≫
 

-  Ôراßاستメا داخلياً  واستغاヰالمحاجر واإتجار في Ìالمعدنية وخاما Ìاماßوخارجياً.خام الحديد وكافة ال 
وإنتاÔ مムوراÌ الحديد واإتجار فيヰا داخلياً  اأخرンتركيز خام الحديد والßاماÌ  علىالعمل  -

  وخارجياً.
-  Ìعمل دراساンالتعدينية داخل  يةااقتصاد الجدو Ìالمعدنية بمناطق المشروعا Ìاماßلل.Ô .ا مヰع وخارج. 
- メدف تحقيق  استغاامناطق عمل الشركة  استغاヰراعياً وسياحياً بæالربح.تجارياً وصناعياً و 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                                                    للم＝اجم والمحاجرالحديد والصلب  شركة
 القطام المالي           

 

                                                                                                                                                                  
 ≫≫≡≫/6/≡≪في  )المعدلة( للقوائــــم الماليةاايضاحاÌ المتممة 

 السياساÌ المحاسبية المتبعة أهم ــ ≪
 

 أسس إعداد القوائم المالية  -
                                                              

لتムلفة التاريßية وفرð ااستمرارية ووفقاً للنÿام المحاسبي تعد القوائم المالية طبقاً لمبدأ ا -
 Ìاâ ا في ضوء القوانين واللوائح المصريةãالعاقة.الموحد ومعايير المحاسبة المصرية وك 

-  ãلفة منムية والمتضمنة كافة عناصر التßلفة التاريムالثابتة طبقاً للت メاأصو Ìيتم إثبا 
 اإنتاÔ.تجارÆ بدء التشغيل وبدء  انتヰاء حتىتاريخ التعاقد للشراء             

 

 ه معداÌ اإهاポ المستßدمة في إهاポ اأصوメ الثابت س
  %8 حتى %√المباني نسبة تتراوØ من          
         Ìمن  اآا Øتتراو Ìحتى %∼والمعدا ≒√.≫% 
 %≡≫ حتى %≡≓وسائل النقل تتراوØ من          
         Øتتراو Ì8≓ حتى %∼.7من  عدد وأدوا% 

 يتم ااهاポ بطريقة القسط الثابت وفقاً للمعداÌ الواردة بالنÿام المحاسبي الموحد بعد  س
 المعتمدة. الفنيةوفقاً لنسب الصاحية  لأصوメ يالعمر المتبقتحديد           

 

 الم½جلة الضريبةالسياسة المحاسبية المتعلقة باأصوメ واالتزاماÌ  س√
 

أو التزاماÌ( عندما تنشأ فروベ ضريبية م½قتة بين قيمة  أصوメالضرائب الم½جلة ) إثباÌ ـ يتم
メطبقدا لأسدس  اأصو Ìأو  الضدريبية،واالتزامدا メحيدث يدتم تحديدد قيمدة اأصدوÌاالتزامدا 

 ロãأو سداد ه メي يتم به تحقيق اأصوãال Æالضريبية الم½جلة طبقا لأسلوÌاالتزاما  Ìاãوب
 ≡رية لムل فترة ضريبية أسعار الضريبة السا

∽-ラزوßالسلعي الم 
قيداè قيمدة )يجدب  علدى( المßدزوラ ≫( من معيار المحاسدبة المصدري رقدم )9تنص الفقرة رقم ) -أ

 ラددزوßل علددىالمムالت èمددا اقددل( وقددد قامددت الشددركة بتقيدديم اسدداヰفددة او صددافي القيمددة البيعيددة اي
 ラزوßلفة او صافي القيمة ااستردادية علىالمムالت èم اساヰا اقلاي. 

6-ラزوßالم 
 ラدزوßجنيده  9≡9≓7≡≓8مبلدغ  ≫≫≡≫/6/≡≪فدي  السدلعيبلغ رصيد الم Ìصصداßبعدد اسدتبعاد الم

 يلي: ـ كما
مボارن  البيـــــــــــــــــان المبلغ

≫0/∝/≪0≪≒ ゆالحسا ュرق 

 ≓∝≓ـ / ≫∫≓∫∝≓≓≫ مخزن خاماれ ومواد ووقود وقطع غيار ≓∵∼≪∼∝≓≫

∽∬√≒∫≫≫∫ ュـ / ≪∼≓∫∬∬∵∼ مخزن إنتاج تا≒∝≫ 

 ــــــــــ ∼≪≪∝∝≓∬∵ ـــــــــــــــــــــــــــــــالياإجم 9≡9≓7≡≓8
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 اإيــرادتحقق  س 7
 

في الوقت الãي تقوم فيه الجヰة بتمويل السيطرة على اأصل للعميل مثدل يتم ااعتراف باإيراد  -
 Ìالتالية:تسليم البضاعة المطلوبة مرة واحدة طبقاً للمحددا - 

 قانونية. بإثباتاÌة اأصل انتقاメ ملムي -
 للبائع.نشأة التزام الدفع  -
  اأصل.حياæة أو وضع يد على  -
 للعميل.انتقاメ المßاطر والمنافع الßاصة بالملムية  -
 العميل.قبوメ اأصل من قبل  -

 .8√وâلك طبقاً لمفاهيم معيار المحاسبة المصري رقم 
 

 -ااستثماراÌ:  تقييم- 8
ً  يتم -  فعليةللتムلفة ال تقييمヰا طبقا
 

9 -Ìالمشروعا ãتحت التنفي 
كافة التムاليف المتعلقة  وتتضمن التムلفةÌ المشروعاÌ تحت التنفيã بالتムلفة ايتم اثب

 الãيله بヰا وفى الغرô صل الى الحالة التي يتم تشغياألتجヰيز  ةوالاæم مباشرةً 
 أجله.اقتنى من 

عندما يتم اانتヰاء  ابتةحيث يتم تحويل المشروعاÌ تحت التنفيã الى بند اأصوメ الث
 ムوラ متاØ للغرô الãي اقتنى من اجله. منヰا وي

 

≒≡-Ìوي  المعاماâ ـــ العاقة:مع اأطراف 
والشدركة  المنشدأةتنشدأ بدين  والتدياأطدراف âوي العاقدة فدي العاقداÌ المباشدرة  تتمثل -

باإضدافة  وâلدكالقابضة وبدين شدركاتヰا التابعدة أو الشدقيقة أو âاÌ المصدلحة المشدتركة 
العليدا بالمنشدأة  اإدارةتنشأ بين الشركة وبين اأعضداء اأساسديين فدي  التيالي العاقة 

 مباشدر،القدراراÌ بشدムل  اتßداâ علدىأو ه½اء العاملين بالمنشأة ويムوラ لヰدم تدأثير قدوي 
والمعدداماÌ وتبددادメ  العمليدداÌجميددع  علددىوتطلددق المعدداماÌ مددع اأطددراف âوي العاقددة 

 اأطراف.ه½اء  وبينßدماÌ واالتزاماÌ التي تنشأ بين المنشأة الموارد وال
 

الشركة كانت احدン قطاعاÌ شركة الحديد والصلب المصرية وقد تم انفصالヰا عن  -
شددركة الحديددد والصددلب المصددرية بموجددب قددرار الجمعيددة الغيددر عاديددة بتدداريخ 

ة بتصددفية شددركة الحديددد والصددلب المصددرية وانشدداء شددركة جديددد ≓≫≡≫/≓/≓≓
 باسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
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 قائمة التدفقاÌ النقدية س ≓≓
 .المباشرة للطريقةأعداد قائمة التدفقات ال＝قدية طبقا  يتم    

 ≫≫0≫/0/6≪أرصدة النقدية ヱما في حكمヰـا في 
 )الボيمる بالجنيه(                       

≫0/∝/≪0≪≪ 
 جنيـــــــه

 ـــانالبيــــــــــــــ
مボارن 

≫0/∝/≪0≪≒ 

∽∫≪∬≫√√∽ ≒るالجاري れالحسابا ) 
 

∬∫≒∬∬√≪ 

 ( أرصدة الخزائن≫ ∫∵≓∫≓≓
 

≫√∬≪∝∝ 

 ∫0≫∬∝≓0≓ إجمالي البنوポ المدينる والصناديق ≪≫∝≓≓√∫∼

≒≪ -Ìا   المالية اأدواヰاطر المتعلقة بßوإدارة الم 
 تتمثل المßاطر المالية في 

تãبÆã قيمة اأدواÌ المالية كنتيجة  في خطرالعماÌ اأجنبية  خطر العماÌ اأجنبية يتمثل خطر سأ 
 للتغير في أسعار صرف العماÌ اأجنبية 

Æ-اأداة المالية كنتيجة لتغير سعر الفائدة  خطر Æãبãسعر الفائدة يتمثل خطر سعر الفائدة في خطر ت
.ベالسائد بالسو 

Ô-في خطر عدم وفاء  خطر ラيتمثل خطر اائتما ラالمالية بالتزامات أطراف حدأاائتما Ìهاادوا 
 وتعريض الطرف ااخر لßسائر مالية. 

 

≒≫ èفي  ـ رأ メ6/≡≪الما/≪≡≪≪  
 مصري مليوラ جنيه  ≡≡∼الماメ المصرØ به    رأè -أ

 

 Æ-èالمدفوع بلغ  رأ メعة علــــــــــــي  6∼√√7≪∼9≓الماæا موヰ78≫≫97687جني 
 ــ   التالي:علي النحو  سヰم
 القيمــــــــــــــــــة عدد اأسヰم نسبة المشاركة % ـــــــــــــــــــــاラبيــــــــال

 ≡≫≡≡9≡≪6≓ 99≡≡∼√∼≓8 %≪8 الشركة القابضة المعدنية
 6≪√√8≫≫≪ 79≓≫≫√≓6≓ %7≓ هيÃاÌ وبنوポ وم½سساÌ عامة وقطاع خاð وأخري

 6∼√√7≪∼9≓ 78≫≫97687 %≡≡≓ اإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــي
 مسヰ 78≫≫97687                                 ــــヰمـــــــــــــاأس عدد-جـ            

   قرì              ≡≫                                         ااسمية للسヰم       القيمة 
    جنيه ≪≡.≓     ≫≫≡≫/6/≡≪في  بالبورصة المتداوメ للسヰمالسوقية  القيمة

 جنيه  √≡.≡                       سヰم من الربح                            نصيب ال
 عدد اأسヰم علىالفترة  ربحبقسمه صافي  الربحــ احتسب نصيب السヰم من 
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≒√ -  ベية حقوム6/≡≪في  المل/≪≡≪≪ . 
 

ラهجنيــــــــــــــــــــــــــ البيــــــــــــــا  ラمقار
≫≡/6/≪≡≪≒ 

èالمدفوع رأ メ6∼√√7≪∼9≓ 6∼√√7≪∼9≓ الما 
 ااحتياطاÌ أجمالي

 
7≪7≫≪≡ √∽≡≡≡≡ 

 ≡ √678≪6√ أرباØ مرحلـــــــــة
 ≪9≪6√∼∼ 68√√≪6≡√ الفترة ربح صافي
 9√8≡7≪≓≡≫ 8≫≡≪7≪≓√≫ حقوベ الملムية مجموع

 

≒∽-ラبيا Ìااحتياطيا 
 

 ≓≫≡≫/6/≡≪مقارラ  جنيــــــــــــــه ـــــــــاラالبيــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ≡ ≡≫≪77≫ احتياطي قانوني
 ≡ ≡ احتياطي نÿامي

 ≡≡≡≡∼√ ≡≡≡≡∼√ احتياطي رأسمالي
 ≡ ≡ احتياطي عـــام

 ≡ ≡ احتياطياÌ أخري
 ≡≡≡≡∼√ ≡≫≪7≫7 اإجمالي

 ـــ إيراداÌ وإرباØ أخري 6≓
     

  Ìبلغت اإيراداンــ تمثل فيما يلي:ت جنيه9≓779∼6≫بلـــــــــــــغ م ≫≫≡≫/6/≡≪في  اأخر         

 
 

 
 
 

 

 
 

  بßاف اإهاポ مßصصاÌ مムونةــ  7≓

ラالقيمة البيا  ラمقار
≫≡/6/≪≡≪≒ 

 7978√≫≓ 6≪6√≓≪≡≓ خردة ومßلفاÌ أرباØ بيع
 8√√≫≓6 9≓68≫6 إيجاراÌ دائنة

 ∼78899≫ 9≫√≪≪7≫ إيراداÌ متنوعة
 ∼√√√≫ ∼√≪8≫6≓ إيراداÌ تمويلية 

 ≡ ≡9≡≫6≫≓≓ إيراداÌ سنواÌ سابقة
Ø6≫≓ رأسمالية أربا≡≡ ≡ 

 866≪67√ 9≓779∼6≫ إجمالي

 ラمقار
≫≡/6/≪≡≪≒ ラالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــا  メرصيد أو

 رصيد آخر المدة إضافاÌ المدة

 ≫97√≓√∼ ≫7≫76≫∼ ≡≡87≪≓ مßصص هبوط أسعار خام دلوميت ≡≡87≪≓
 9≫≪≫6≪9 9≫≪≫6≪9 ≡ مßصص هبوط حجر جيري ≡

 ≓≡≪777√≓ ≓≡86≪6√≓ ≡≡87≪≓ اإجمالي ≡≡87≪≓
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 اأجـــــــــــــــــــورــ  8≓
       

 ا  7∼∼≡∼≫≪∼مبلغ  ≫≫≡≫/6/≡≪اأجور في  بلغتヰــــ  كالتالي:جنيه بيان 
                                           

ラجنيــــــــــــــــــــــــــــــه البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ラمقار
≫≡/6/≪≡≪≒ 

 أجــــــــور نقدية
 √≡9∽89≒7 ≪≡≫766√≡ 

 مزايــــــــــــا عينية
 ≒√∽7√7≡ ∽879≫7 

 تأميناÌ اجتماعيــــــــة
 ≒≡8≫∽≒7≡ √∽769≪√ 

 ≓≡∼≓√∼∼≫ 7∼∼≡∼≫≪∼ اإجمــــــــــــــــــــــــــــــــالي

 
 بياラ موقف الضرائب - 9≓

 

 الدخل.أ: ضريبة 
  ≓≫≡≫/ヰ≫≡/6ي في سيتم إعداد إقرار ضريبة الدخل عن العام المالي المنت

وâلك بعد إقرار  ≫≫≡≫/6/≡≪وضريبة الدخل عن العام المالي المنتヰي في 
ضريبة الدخل لشركة الحديد والصلب المصرية ) القاسمة ( حيث سيتم التنسيق 
بين الشركتين لعمل اتفاقية اعتماد اأصوメ المنتقلة للشركة في المركز المالي 

سيد اللواء/ المصفى العام لشركة الحديد للشركة نتيجة اانقسام وتムليف ال
والصلب المصرية ) تحت التصفية ( بإبرام كافة العقود المرتبطة بعملية التقسيم 
ً لقراري  لصالح الشركة المنقسمة ) الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ( طبقا

 الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية )تحت التصفية ( 
 .≫≫≡≫/6/7والجمعية العمومية لヰا أيضاً في  ،≓≫≡≫/≓/≓≓في  

 .≫≫≡≫/7في  ≫≫≡≫/6حتى ≫≫≡≫/√تم سداد ضريبة كسب العمل للمدة من   .≫≫≡≫/≪حتى تم سداد ضريبة كسب العمل  Æ : : كسب العمل
 د: الضرائب العقارية 

-   ロام.تقوم الشركة بسداد الربط الضريبي في مواعيدÿبانت 
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 ـ :ضريبة القيمة المضافة -هـ 
     تم سداد ضريبة القيمة المضافة حتى∽/≪≡≪≪.   7في  ≫≫≡≫/6تم سداد ضريبة القيمة المضافة حتى/≪≡≪≪   ðداßتروندي الムة الموحدة للضدرائب بدالموقع اإلムفي الشب ポتم ااشترا

بالمصددلحة وتددم اسددتßراÔ شددヰادة تسددجيل ضددريبة القيمددة المضددافة فددي 
≒≪/≪≡≪≒.  ومددة الفدداتورةÿفددي من ポومددة  تددم ااشددتراÿترونيددة وتددم العمددل بالمنムاإل

" المرحلدددة السدددابعة " طبقددداً لقدددرار وæيدددر  ≫≫≡≫/6/∼≓اعتبددداراً مدددن 
 المالية.

 -ااجتماعية: التأميناÌ  موقف-و
يددتم سددداد التأميندداÌ ااجتماعيددة أواً بددأوメ وا توجددد مديونيددة مسددتحقة علددى  إ

 .≫≫≡≫ يونيةفي  ≫≫≡≫ يونيةشヰر  سدادالشركة وتم 
æ-ام.التجربة النصف صناعية لتركيز  موقفßال   إلى الشركة بناًء علدى طلدب Æخطا メالت التجربة مستمرة حيث تم إرساæما

نÿراً لÿروف الحرÆ  ≫≫≡≫/9/≡≪شركة فاæ ماì لمد أجل ااعتماد حتى 
 اأوكرانية.الروسية 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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     ≓6≫حـــ /            ≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≫≡≫≓/7/≓ــ حركة مجمع اإهاポ خاメ الفترة من  ≡≫
                                                                                          )القيمة بالجنيه(                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

46,411,9141,777,46912,62048,176,763المباني

46,416,8501,701,439048,118,289اآآت والمعدات

100,676,6114,222,9190104,899,530وسائل ال＝قل واأنتقال

414,2969,4090423,705العدد واأدوات

632,62743,4270676,054اأثاث

194,552,2987,754,66312,620202,294,341اإجمـــــالى

البيان
رصيد اول المدة 

2021/7/1
رصيد 2022/06/30 اأستبعادات اأضافات
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 القطام المالي           

 

                                                                                                                                                                  
 ≫≫≡≫/6/≡≪في  )المعدلة( للقوائــــم الماليةاايضاحاÌ المتممة 

        ≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≫≡≫≓/7/≓ــ حركة تムلفة اأصوメ الثابتة بالشركة خاメ الفترة من  ≓≫    
                                                                                                                                                                                                       بالجنيه( )القيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

91027438248965091276403ااراضى

6572288538340301262069544295المباني

4716157017464960064626530اآآت والمعدات
وسائل ال＝قل 

واأنتقال
1131790988871430114066241

51185200511852العدد واأدوات

8115501644300975980اأثاث

3184143932259952812620341001301اإجمـــــالى

اأستبعادات البيان
رصيد اول المدة 

2021/7/1
رصيد 2022/06/30 اأضافات
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 القطام المالي           

 

                                                                                                                                                                  
 ≫≫≡≫/6/≡≪في  )المعدلة( للقوائــــم الماليةاايضاحاÌ المتممة 

 ≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/7/≓مشروعاÌ تحت التنفيã من  ةحرك-≫≫
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            بالجنيه( )القيمة                                                                                                                                                                                

073440073440ااراضى

10500001050000المباني

016677961166779610اآآت والمعدات
وسائل ال＝قل 

واأنتقال
08571438571430

0703145223000480145العدد واأدوات

083330833300اأثاث

1050001839501917946434553585اإجمـــــالى

اأستبعادات البيان
رصيد اول المدة 

2021/7/1
رصيد 2022/06/30 اأضافات
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 القطام المالي           

 

                                                                                                                                                                  
 ≫≫≡≫/6/≡≪في  )المعدلة( للقوائــــم الماليةاايضاحاÌ المتممة 

 
 العملياÌ المتبادلة بين الشركاÌ التابعة -≪≫

  ≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≫≡≫≓/7/≓من خـــــــــــــــــــــاメ الفترة 
 

        

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــاラ م
إجمالي قيمة 

Ìالمبيعا 
Ìلفة المبيعــاムت 

 - - المصرية الحديد والصلب ≓
 - - مصر لالومنيوم ≫
 - - النصر لصناعة المواسير الصلب ≪
 - 76≪8∼7≓≓ مصانع الدلتا للصلب √
 - - المصرية للسبائك الحديدية ∼
 - - المصرية لإنشاءاÌ المعدنية ميتالムو 6
7 ポوムالنصر لصناعة ال - - 
 - - العامة لمنتجاÌ الßزف والصيني 8
 - - رارياÌاإسムندرية للح 9

 - - النصر للتعدين ≡≓
 - - المصرية العامة للورì " الترسانة" ≓≓
 - - مصانع النحاè المصرية ≫≓
≒≫  Ìالنصر لصناعة المطروقا - - 
 - - النصر لصناعة الزجاÔ والبللور √≓

 ــــــــــــــــ 76≪8∼7≓≓ اإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 
 وتمبارة عن خردة حديدية مباعة لヰم مبيعاÌ الßاصة بمصانع شركة الدلتا للصلب هي عال

 ً  .السداد بشيムاÌ تباعا
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 القطام المالي           

 

                                                                                                                                                                  
 ≫≫≡≫/6/≡≪في  )المعدلة( للقوائــــم الماليةاايضاحاÌ المتممة 

≪√-  Ìااعتماد سلطا  
 Ì9/∼≓القوائم المالية المعدلة بقرار مجلس اإدارة بتاريخ  اعتمد/≪≡≪≪. 

 -هي:  المعدلة وسلطاÌ اعتماد القوائم المالية
≒.  / èندヰخليل الباجوري               السيد الم メكما ベي طارãالتنفي Æالعضو المنتد 
 المشرف على القطاع المالي  صاØ السيد علي                           السيد المحاسب / .≫

وخطاÆ التمثيل طبقاً لمعيار المراجعة  7من معيار المحاسبة المصري رقم  7≓للفقرة رقم وâلك اعمااً 
 اقراراÌ اإدارة ""  ≡8∼المصري رقم 

≪∽-メالمعطلة والطاقة المستغلة اأصو 
  املムت دفترياً بالムالتي أهل メا اأصوãالمعطلة وغير المستغلة وك メتفصح الشركة عن اأصو

  -كالتالي: وبيانヰا  ≡≓من معيار المحاسبة المصري رقم  79طبقاً للفقرة واæالت تستßدم 
 اأصوメ التي أهلムت دفترياً وتعمل                                       

ラلفة البياムآخر  الت ポمجمع اها
 الرصيد المدة

 - ≪∫≓≫≓∵∝≓ ≪∫≓≫≓∵∝≓ مباني
れومعدا れآا ≫∽≫∫≫∵≡∝ ≫∽≫∫≫∵≡∝ - 
 - ∫∝√∬∵∝∬∼ ∫∝√∬∵∝∬∼ وسائل نقل

れعدد وأدوا ≫∽∵∽∫∬ ≫∽∵∽∫∬ - 
ゐآثا ≫≡∽√∽≡ ≫≡∽√∽≡ - 

 - 96≪8≪√≫≓≓ 96≪8≪√≫≓≓ إجمالي
 اأصوメ الغير مستغلة والمعطلة                                      

ラلفة البياムآخر  الت ポمجمع اها
 الرصيد المدة

 - ∵≡∝≪≡∵∼√ ∵≡∝≪≡∵∼√ وسائل نقل / آاれ خدماれ / إنتاج 

 - 7≡6≪≡7∼√ 7≡6≪≡7∼√ إجمالي
 

 المقارنة أرقام-6≫
 المتممة لبالقوائم المالية ورقام المقارنة أ Ìص لقوائم المالية اإيضاحاßالفترة من ت

من معيار  8≪وتمت وفقاً لمتطلباÌ الفقرة  ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓
 .≓المحاسبة المصري رقم 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Æヤوالمحاجرشركة الحديد والص ュمناجヤل 

 الحسابات يمراقب ماحظات السادة /
 المعدلة عن مراجعة القوائュ المالية

  0/6/2022≪في  
 والرد عヤيه
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 شركる الحديد ヱالصゆヤ لヤمنゅجヱ ュالمحゅجر    

 الجゅヰز المركزヵ لヤمحゅسبれゅ تボرير عヴヤالرد                                        الボطゅع المゅلي                

                                                              るليゅالم ュائヱボال るعن مراجع )るفي  )المعدل るشركヤ3≫/∝/03ل≪≪ 
れゅالرد الماحظ 

 

 

                       
 

 

 

( م［ معيات 97نﾟقي≠ة نﾟعادﾟة ﾟأصول نﾟ】اب『ة باﾟ≠－اﾟفة ﾟلفق｜ة تق］ )عدم نﾟ『…نم نﾟ×｜كة باإف÷اح ع［  ●
 ."نأصول نﾟ】اب『ة وإهاﾞاتها" (01تق］ ) نﾟ≠÷｜ي نﾟ≠＋اسبة 

 

 
 سيتュ مراعゅة ذلポ مستボباا 

 

مليو  ｺ＞يه ت≠】ل قي≠ة نﾟ≠－…و  نﾟ｜نﾞد باﾟ≠－اث  حيث ي『］  カ09,5＋و  نﾟ±ننلع ت＝نن≠［ نﾟ≠－…و   ●
 تعدياته.نﾟ≠وحد و  نﾟ≠＋اسب ناع『｜نف به باﾟ『كلفة نﾟدف『｜ية باﾟ≠－اﾟفة ﾟ≠ا ي＞ص عليه نﾟ＞ظام 

 

تضمن المخزヱن قطع غيゅر استراتيجيる ا يمكن ااستغنゅء عنゅヰ اヱ التنبぼ بヱقれ ي
احتيゅجヱ ゅヰسيتュ حصر هذه اأصنゅف ヱعرضゅヰ عヴヤ الボطゅعれゅ اإنتゅجيる لتحديد 

 ゅヰل بヱالمعم ュنظヤل ゅボطب ゅヰالتصرف فيヱ ゅヰعن ヴف المستغنゅااصن. 
 

اتカة باﾟ≠ق نﾟ ي｜ي ظسننننننعات نﾟ≠－…و  تي≠ا ي『علن ب≠－…  نﾟ＋ ｜  ف نﾟهبوط ت］ ح±ننننننا  م－÷ننننننص  ●
］ カ『≠ك［ م［  ｺ091＞يه وسننننننننننع｜ نﾟ±ننننننننننو  ب≠بل  ) 5799بي［ تكلفة نﾟ）［ ونﾟباﾟغة カ＋و  ｺ＞يه( ゚و

نﾟ『＋قن م［ سننع｜ نﾟ±ننو  ﾟهلن نｹ』＜≠ﾟ حيث ا ت］ ح±ننا  م－÷ننص ت『＝نن≠［ قون ］ نﾟ『±ننعي｜ سننع｜ 
 .نﾟ≠اﾟ نﾟ≠｜ك…  نﾟبيع ﾟهلن نﾟ≠قاس وا يوｺد مبيعات ﾟه خال ف『｜ة

 

 
جنيる طبゅボ آخر منゅقصる تュ عرضゅヰ عヴヤ الشركる لتヱريد 3∵≓تュ تحديد سعر الطن 

 ヵالحجر الجيرヴإل  ヱسكر أب るصشركゅقرق. 

مليو  ｺ＞ينننه  カ ［ﾟ3,2ونف ب×ننننننننننننننهنننادنت تايننند ظتصنننننننننننننننندة نﾟ『ننن مي＞نننات ﾟننند  نﾟغي｜ ونﾟبننناﾟغنننة カ＋و  ●
 .21/7/3133فى
 

 
 ポة ذلゅمراع ュباا.سيتボمست 

］ تق］  نカ『هاءتبي［  ● نﾟعقود نﾟ≠ب｜مة مع نﾟ×نننننن｜كة نﾟ≠÷نننننن｜ية ﾟل『عدي［ بف｜ض نﾟ×نننننن｜كة ب≠＋اｺ｜ نأدبية ゚و
 اﾟ نﾟ≠م［ نﾟعام نﾟ－اخ باﾟ『±نننننننعة ظينننننننه｜ نأخي｜ة  تها بقي≠ة نإي اتنﾟ×ننننننن｜كة ب『＋≠يل م÷ننننننن｜وفا

3130/3133. 
 

 
 ヴヤع るボافヱإا بعد الم るريゅاإيج るيمボدفع ال ュقف  الترخيص،ا يتヱحيث أن العمل مت

 حゅليゅا.
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ｺ＞يه ني｜ندنت وم÷نن｜وفات سنن＞ونت  مليو   ｺ 00,373＞يه،ظﾟف  772ت＝ن≠＞  قا ≠ة نﾟدخل カ＋و  ●
 نﾟ≠＋اسبية( ب×   نﾟ±ياسات 5سنابقة عل  نﾟ『｜تي  ب≠ا ا ي『فن ومعيات نﾟ≠＋اسنبة نﾟ≠÷ن｜ي تق］ )

 نﾟ『قدي｜نت نﾟ≠＋اسبية ونأخ）اء. ف ونﾟ『غي｜نت 

 

 
 سيتュ مراعゅة ذلポ مستボباا 

 

قبل  نﾟ≠＋اسننننننننب نﾟ｜بح  صنننننننناف م［  %33,5ت］ ح±ننننننننا  نﾟ＝نننننننن｜يبة نﾟ اتية على نﾟدخل ب＞±ننننننننبة  ●
وء ضنن ف  نﾟ≠＋اسننب بعد ت±ننوية نﾟ｜بح  نﾟ＝نن｜يب م［ صننافى نﾟ｜بح  %33,5نﾟ＝نن｜ن   وصنن＋『ها 

 وتعدياته.ﾟ3115±＞ة 70قاカو  نﾟ＝｜يبة على نﾟدخل تق］ 

 

 
سيتュ احتسゆゅ ضريبる الدخل بعد اعتمゅد اإقرار الضريبي الخゅص بشركる الحديد 

. ) るالتصفي れتح ( るالمصري ゆヤالصヱ 

( 32نﾟ＝نننننننن｜يبة نﾟ≠اｺلة  بقا ﾟ≠ا يق＝ننننننننى به معيات نﾟ≠＋اسننننننننبة نﾟ≠÷نننننننن｜ي تق］ ) ﾟ］ ي『］ ح±نننننننا  ●
 ."ض｜ن   نﾟدخل"
 

 
سيتم احتماب احضريبة احضؤجلة اعد احتمؤب احقريح احضريبة احضاب اعرية احضد ب ا

 ヱحضصةباحضؤصيب ا)اتدتاحضمصヘت ا(ا.

 2,732إカلنت باﾟ±ننننندند ﾟل＝ننننن｜يبة نﾟعقاتية على نﾟ≠＞اｺ］ ب＞＋و  37/5/3133وتد ﾟل×ننننن｜كة ب『اتي   ●
］ تق］ نﾟ×｜كة باﾟ 20/03/3130ح『ى  0/9/3102مليو  ｺ＞يه ع［ نﾟف『｜ة م［  ±دند ظو ت＋≠يل ゚و

. ﾟم÷｜وفاتها ب ية مبا 

 

 3≫3≫/≫≓/≓0حتヴ  0≓3≫/∵/≓الضريبる العゅボريる عن الفترة من  .≓
شركる الحديد ヱالصゆヤ المصريる ) تحれ التصفيヱ ) るتュ إحゅلる المヱضヱع تخص 

  るالضريب ヴヤطعن عヤل るنيヱنゅボال れاإجراءا れبدأヱ ةゅمゅمحヤة لヱالصف ゆماا لمكتゅك
 -: ヱمヤخصゅヰ كゅآتي

ماات احضطدناتةヴاريح ヵاض×レ احضطدناحضريبة اا2222/اااا6/اااا9عمب بخاا .≫
مااヱتةヴاريح امأمو ب احضريحئباحضدقب ب اا2222/اااا4/اااا22حضصب  اعمب بخاا

عبضوحتبتاحضةديب اヱتةヴاحضريبة احضؤيعوط اأمبمام×ةساحض ヱ ةاعبضدةبست ا
ضاレ اااا04922ضيحئباヱرت احضطدناعير اااا02مدムؤ احضقربءاحق ح ヵاا ا/اا

ماا2222/اااا6/ااااベ81ااف احضؤوحتت احضقبنونت اヱتد  اضÿレياحضطدنالةا اا66
ضÿレياحضطدناヱعヰذロاحض×ةا اري تاحضؤدムؤ اإتبض احضطدناضؤヘوض اضيحئباحض×تçةا

اا81ضؤةبشيتهاヱإب حネاتقيبياعرأنهاヱتد  اضÿレياحضطدناع×ةا احضاؤتساحضؤوحفقااا
/اا9/ااا8مألتلاضÿレيةاض×ةا امااث اري تاهتئ احضؤدムؤ اضا2222/اااا1/اا

 . ماااضةؤレبرر اヱضةؤامレ حتاヱضةؤذةيحت2222
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تبي［ م［ خال بيا  نﾟق＝نننننننايا نﾟونتد إﾟي＞ا م［ نﾟ×نننننننوو  نﾟقاカوカية وｺود ق＝ننننننني『ي［ م｜فوع『ي［ ضننننننند  ●
نﾟ×نننننننننن｜كة ونﾟ－اصنننننننننن『ي［ بغ｜نمات ت خي｜ إي اتنت م＋اｺ｜ ب＞ى خاﾟد ع［ ف『｜نت قبل نﾟف÷ننننننننننل بي［ 

مليو  ｺ＞يه  7,299ونﾟ＋ديد ونﾟ÷ل  ﾟل≠＞اｺ］ ونﾟ≠＋اｺ｜ ب＞＋و  ين｜ك『  نﾟ＋ديد ونﾟ÷نل  نﾟ≠÷｜ية
 مليو  ｺ＞يه. 5,993،

 

 
 るالمصري ゆヤالصヱ الحديد るعن شرك ゅشركتن ュゅسボقبل ان れゅهذه الغرام 

 

 -ال～أي ال÷「】فظ: 
وفي÷ا عدا تأثي～ ما وثد بالفق～ات ال＋ابقة على القوائ〕 ال÷الية ف÷〔 ثأي＝ا أن القوائ〕 ال÷الية تعب～ بعدالة ووضوح في ج÷يع 

وأدائها ال÷الي وتدفقاتها  03/6/2322جواヱبها الهامة ع〔 ال÷～ك‖ ال÷الي ل－～كة ال】ديد وال±لب لل÷＝اج〕 وال÷】اج～ في 
ل「اثيخ وتلك طبقًا لل＝ظام ال÷】اسبي ال÷وحد وتعدياته ومعايي～ ال÷】اسبة ال÷±～ية ال＝قدية ع〔 ال＋＝ة ال÷＝「هية في تلك ا

 .ال±ادثة كإطاث مك÷ل له، وفي ضوء القواヱي〔 واللوائح ال÷±～ية تات العاقة
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ヮبا」ヱفق～ات توجيه اا 
 -مع عدم اع「باث الفق～ات ال「الية ت】فظًا، ヱود أن ヱوجه ااヱ「باヮ ملى ما يلي: 

 
 ونفカ ［ﾟ  كة｜×ﾟت×غلها ن  』ﾟنأتنض  ن ケنءنت ت ا｜ｺإ ］كة م｜×ﾟب≠ا نت－لته ن

م『｜ م｜بع تق｜يبًا ونﾟ÷ادت ﾟها ق｜نت بإﾟغاء  07311باﾟ≠＋اｺ｜ باﾟ±وي‥ ب≠±احة 
وحك］ ق＝ا   بإخا ها وت±لي≠ها  39/5/0771نﾟ『－÷يص م［ م＋افظة نﾟ±وي‥ ف  

ﾟل×｜كة ﾟإخاء  ونカ『هاء نﾟ≠هلة نﾟ≠＋ددة م［ نﾟ≠＋افظة ﾟ32/0/3119ل≠＋افظة ف  
 .3111ف  يوカيو 

 
الشركる تضع يدهゅ عヴヤ هذه المسゅحヱ るهي حيゅزة هゅدئヱ るمستボرة ヱالشركる تمゅرس 

 نشゅطヱ ゅヰهنポゅ محヱゅاれ إنゅヰء المヱضヱع مع هيئる تنميる قنゅة السヱيس.
 るالمصري るمع الشرك るايヱال るحبゅيس صヱلسゅب るالعمراني れゅمجتمعヤل ゆヤط ュديボت ュتヱ

 ، ヱجゅرヵ المتゅبعる مع الヰيئる أحヱاش التشヱين ヱلュ يتュ الرد حتヴ اآن لヤتعدين إيجゅر
 

   ننننننن｜كة ت『≠】ل ف×ﾟود حاات تعدي عل  ظتنضننننننن  وم≠『لكات نｺعديتبي［ نسننننننن『≠｜نت و』ﾟع『ي［ على ق） ن
 0711سننننه］ وم±نننناحة  1قي｜نط و  01فدن  و  00ظتس ب≠＋اｺ｜ ب＞ى خاﾟد ب≠＋افظة نﾟ≠＞يا ب≠±نننناحة

وقع   ﾟ『 نﾟ］  ت＋÷ننن｜ها نﾟ×ننن｜كة  نﾟ『 ب×ننن カها دعاو  ق＝نننا ية، ونﾟ『عديات نﾟ≠±ننن『≠｜ة  م｜فوضم『｜ م｜بع 
］ ي『］  752على نﾟ≠…تعنة نﾟ＞≠وجｺينة بناﾟ＋ناتة نﾟباﾟ  م±نننننننننننننناح『ها カ＋و  ﾟها نｺ｜نءنت تق＞ي［  نت－اجفدن  ゚و

صنننننننننننندت إعا  ع［ نﾟوحدة نﾟ≠＋لية ﾟ≠｜ك… نﾟونحات نﾟب＋｜ية ع［ تلقى  2/00/3131حيث نカه ب『اتي  
』ﾟلبات ن ( ［ل≠ادة تقﾟ باينننن｜  بقا≠ﾟعامل ن』ﾟو  )11｜خيص باカقاﾟن ］م )نننن＞ة 013±ﾟ )3101  اخ－ﾟن

 .بإصدنت قاカو  ت＞ظي］ نﾟ『عاقدنت نﾟ『  تب｜مها نﾟ هات نﾟعامة
يننننقة باﾟ≠دي＞ة نﾟ±ننننك＞ية ب±نننن≠اﾟوط نﾟ『ابعة ﾟ≠＋اｺ｜ ب＞ى خاﾟد أصنننن＋ا   39ف＝ننننًا ع［ وｺود عدد    

يننننننقن م［ قبل ظف｜ند تابعي［  5على  نﾟ『عديضننننننافة إﾟى باإنﾟ≠عايننننننات بدو  عقود مب｜مه مع قا ＞يها 
ينننننننقة ﾟلعاملي［ نﾟ≠＋اﾟي［ ﾟل≠عاح وعليه］ مديوカية  33عقود  ونカ『هاءﾟ×ننننننن｜كة كه｜باء م÷ننننننن｜ نﾟوسننننننن）ى 

 يقة خاﾟية. 23ك≠ا يوｺد عدد ظﾟف ｺ＞يه  ﾟ222＞＋و  20/2/3133وصل  فى 

 

 
قضゅئيる أرقュゅ تュ اتخゅذ اإجراءاれ الゅボنヱنيる تجゅه المتعديين ヱقد تュ رفع دعヱة 

≒∝0ヱ≒∝00.  
 
 

فدان مع محゅفظる الجيزة لヰيئる التعمير ليتュ استغالゅヰ  √∼∝ـ تュ سداد رسュヱ تボنين 
ا   ゅزراعي 

 
 
 
 

 ヵرヰر شゅبإيج るالسكني るطني المدينゅد لبعض قヱボعمل ع ュـ ت≪≪∽ るلゅصヱ جنيه غرفتين
ヱ0≪∽جنيه ثاث .ュضده れعمل إنذارا ュقي تゅالبヱ るلゅصヱ غرف 
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 2,7نﾟ×ن｜كة ب『وسنيح ح±نا  م×｜وعات ت＋  نﾟ『＞فيل ع＞د ي｜نء بعأ نأصول نﾟ】اب『ة ب＞＋و عدم قيام 
 مليو  ｺ＞يه باﾟ≠－اﾟفة ﾟل＞ظام نﾟ≠＋اسب  نﾟ≠وحد وتعدياته.

 

 
 سيتュ مراعゅة ذلポ مستボباا 

 

  اء×カقاب＝ة إت≠ام م×｜وض إﾟكة ن｜×ﾟية م［ خال نカعاقد مع ي｜كة فاح ماح نأوك｜ن』ﾟكة با｜×ﾟقام  ن
ظﾟف دوات وف  حاﾟة نﾞ 』ﾟد م［ ت｜كي… نﾟ－ام ي『］  795نﾟوحدة نﾟ＞÷نف صن＞اةية ونﾟ≠قدت تكلف『ها ب＞＋و 

إدنتة ونفن م ل‥ مليو  دوات، هلن وقد  25إカ×اء م÷＞ع ت｜كي… نﾟ－ام باﾟونحات ونﾟ≠قدت تكلف『ه ب＞＋و 
على نﾟبدء ف   37/7/3131( نﾟ≠＞عقدة ف  223نﾟ×نن｜كة نﾟقاب＝ننة ﾟل÷نن＞اعات نﾟ≠عدカية ب ل±نن『ه تق］ )

( %21ت＞فيل نﾟوحدة نﾟ＞÷ننف صنن＞اةية على ظ  ت－『ص ينن｜كة نﾟ＋ديد ونﾟ÷ننل  باﾟ『＞فيل ب＞±ننبة ينن｜نﾞة )
ة حاﾟة عدم إمكاカي( ﾟل اカ  نﾟ≠÷ننن｜ي وقيام نﾟ×ننن｜كة نﾟقاب＝نننة باﾟ『≠ويل ف  ﾟ91%ل اカ  نأوك｜نカ  و)

ظﾟف دوات ﾟ＋±نننننا  يننننن｜كة  511ت］ ت＋ويل  05/00/3131نﾟ＋ديد ونﾟ÷نننننل  على نﾟ『≠ويل، وب『اتي  
نﾟ≠±نننننننن『＞دي ﾟ÷نننننننناﾟح ينننننننن｜كة فاح ماح، هلن وقد تبي［ توقف  ناع『≠ادنﾟ＋ديد ونﾟ÷ننننننننل  ﾟ『غ）ية ف『ح 

 إت≠ام＝وت نﾟ＋نﾟ『 ات  カ『ي ة نﾟ＋｜  نأوك｜نカية نﾟ｜وسية وفى ضوء خ）ا  نﾟ×｜كة نأوك｜نカية بَ『عُلت 
نﾟ『 ｜بة إعا  نأحكام نﾟع｜تية وم＞ع م［ ه］ فى س［ نﾟ『 ＞يد م［ مغادتة نﾟباد نأم｜ نﾟل  ي×ي｜ إﾟى 

 ت خي｜ إカ اث نﾟ≠×｜وض.

 

 
 

 ≫≫3≫/∼/≓0الذヵ ينتヰي في  أجل ااعتمゅدتュ إرسゅل رد الشركる اأヱكرانيる بطゆヤ مد 
ヴ3≫/∬/03 إل≪≪  るالعرفي ュゅء من ااحكゅヰل اانتゅر حヱحضヤنه مستعدين لほا بヱدゅأفヱ

المفرヱضる في الباد نتيجる الحرゆ مع رヱسيヱ ゅهذه ظرヱف قヰريる خゅرجه عن ارادة 
 الطرفين  

 

  غي｜نت』≠ﾟنننوقية ناق『÷ننناديةعدم م｜نعاة ن±ﾟقي≠ة نﾟك على نﾟوت ثي｜ ج  ﾟا』ﾟمي＞ وبا 』ﾟقي≠ة نﾟأصنننول نﾟ ية
 .ﾟل『 مي［ نﾟ≠÷｜ي  نات＋ادضوء نﾟ＞×｜ة نﾟونتدة م［  ف 
 

 
سيتュ إعゅدة الدراسる الخゅصる بゅلتほمين عヴヤ أصヱل الشركる في ضヱء النشرة الヱاردة 

るヤفي سعر العم るديゅااقتص れالمتغيراヱ مينほتヤل ヵد المصرゅلاتح . 
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  عامﾟننننننننن｜كة ع［ ن×ﾟمي［ على نصنننننننننول ن 』ﾟوثيقة ن  ﾟماثن ﾟا≠ﾟفو ت『＝نننننننننن≠［  3130/3133 ن ﾟودت ف゚و
ظصنننننننننول نﾟ×ننننننننن｜كة وت］ ｺ｜دケ  وغي｜ مدتج ب±ننننننننن لمليو  ｺ＞يه  7ب≠＋اｺ｜ نأدبية بقي≠ة ت مي＞ية بلغ  

 .21/7/3133 ف ونﾟ≠عدنت باﾟ±وي‥  نآاتض≠［ 
 

 
 

 نボل بعض اأصヱل بين شركتنヱ ゅشركる الحديد ヱالصゆヤ المصريる إجراءاれ جゅرヵ اتخゅذ 

 )تحれ التصفيヱ )るشركる الحديد ヱالصゆヤ لヤمنゅجヱ ュالمحゅجر. 

 ىﾟننننننننننننننن×ن｜كة  باإيناتة إﾟ ابعة』ﾟك±ناتة نﾟه＞دس ن≠ﾟن(دتمل  ظح≠دﾟودة دنخل م＋ ｜ تق］ نｺو≠ﾟون )بف｜ض  3
نﾟ×نننن｜كة باأدبية ب≠＋افظة نﾟ±ننننوي‥ ونﾟ－اخ باﾟ×نننن｜كة حيث تع≠ل هلケ نﾟك±نننناتة ﾟ＋±ننننا  ينننن｜كة تك＞و 

ونﾟ≠『＋فظ عليها م［ قبل نﾟ×ن｜كة ﾟ÷اﾟح ي｜كة نﾟ＋ديد ونﾟ÷ل  نﾟ≠÷｜ية )ت＋  نﾟ『÷يية( حيث  فايب｜
 يفهيًا ب カه ت］ بيعها ﾟ×｜كة تك＞و فايب｜. ات］ إفادت＞

 

るالمصري ゆヤالصヱ الحديد るلشرك ュゅالع ヴالمصف / ゆسゅسيد المحヤل ゆゅل خطゅارس ュت 
 れتح( )るرج  التصفيゅخ ゅヰنヱي كヤرة الدرمゅمين كسほعن ت るلヱغير مسئ ゅده أن شركتنゅمف

 ترخيصنゅ.حدヱد 

  كة على عا د على ح±ابها｜×ﾟاتي عدم ح÷ول ن ﾟن   ﾟباﾟ21/7/3133 ف بب＞ك م÷｜ ون 
 .نﾟكوي『  نأهل مليو  ｺ＞يه ظسوة ب≠ا ي『］ نﾟ＋÷ول عليه م［ عا د م［ نﾟب＞ك  カ09,717＋و

تュ التヱاصل مع بنポ مصر في هذا الشほن ヱيتュ ااحتفゅظ بゅلسيヱلる طرفュヰ لمヱاجه 
 ゆゅا إلي حس ゅعゅلغ تبゅيل المبヱتح ュيتヱ るفゅالمس ゆرボين لヤمゅالع れゅボصرف مستح れゅيヤعم

 .الكヱيتيالشركる لヤبنポ اأهヤي 
 

  احة م［ خال』≠ﾟة ن  ف على ظ  وه نﾟودن ع ظو ظجو  نﾟ－…نカة  ف  ناس『】≠اتعدم نس『غال نﾟ×｜كة ﾟل±ي゚و
 .%1 ،%01ونﾟباカ  ﾟ＋و  نﾟ≠÷｜ي باﾟب＞ك ظو نﾟب｜يد  نﾟ اتي نﾟعا د م［ نﾟعا د على نﾟ＋±ا  

 るفヤالمخت ポヱاصل مع البنヱالت ュرار تボاتخذ الヱ ئدةゅر الفゅأسع ゆأنس ヴヤل عヱالحص ュتヱ
ぼديゅヰ الفرع لヤخدمれゅ التي ي البحريる نظراا فرع الヱاحれゅ  –بربط ヱديعる ببنポ مصر 

 るلヱالسي ヴヤء عゅボاإبヱ ينヤمゅدة العゅسヤل れゅفيزا المرتب ュゅتشغيل نظ ヴإل るفゅإضゅب るشركヤل
 ゅヰئدتゅيتي نظراا لفヱي الكヤاأه ポلبنゅدة بヱجヱة.المヱالمرج 

 
  ب｜يدﾟب＞وك ونﾟاتية با ﾟابات ن±＋ﾟدنخلية على نﾟقابة ن｜ﾟي ضعف ن｜÷≠ﾟفاء ب ن』ﾞإثبات حيث ي『］ نا

ｺ＞يه م［ ونقع ك×وف نﾟ＋±ابات دو   مليو   カ0,7＋و نﾟ≠اﾟ تاتي  نﾟ≠｜ك…  ف نﾟفون د نﾟدن ＞ة ونﾟباﾟغة 
 .نﾟ≠÷｜ي  نﾟب＞وك ظو نﾟب｜يد اتفاقياتوｺود م｜نｺعة م［ نإدنتة نﾟ≠اﾟية ﾟل『 ﾞد م［ ص＋ة تلك نﾟ≠باﾟ  وفقًا 

 
 مبرمる مع تポヤ الجれゅヰسيتュ مراجعる تポヤ الفヱائد في ضヱء العヱボد ال
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  ،يتﾟكا』ﾟقابة على ع＞اصننن｜ ن｜ﾟب≠ا يف  بإحكام ن ケ｜يت ي『عي［ ت）ويﾟظام تكاカ ننن｜كة×ﾟيث تبي〔 حت）بن ن
 -يلي: ما 

قام  نﾟ×｜كة ب＋±ا  تكلفة نإカ『اج خال نﾟف『｜ة م＋ل نﾟف＋ص على ظساس إｺ≠اﾟ  م÷｜وفات  ●
 م÷｜وفات ندنتية وع≠ومية.مليو  ｺ＞يه ت≠】ل 00,192نﾟ『×غيل ﾟل×｜كة ككل م『＝≠＞ا カ＋و 

تكلفة نإカ『اج  هاونع『بات ي『］ ت＋≠يل تكاﾟيت كافة م｜نﾞ… تكلفة نإカ『اج ونﾟ－دمات نإカ『اｺية ث］ ت ≠يعها  ●
 ｹ』＜≠ﾟ ونحد فقح على نﾟ｜غ］ م［ إカ『اج ظﾞ】｜ م［ م＞『ﾟ ｹكل م＞ها سع｜ بيع م－『لف.

كل م＞『ｹ على حدケ و  ● ≠باي｜ توثيع نﾟ『كاﾟيت كا توｺد قون ］ تكاﾟيت ﾟ－）ونت نﾟع≠لية نإカ『اｺية ゚و
 وغي｜ مباي｜ )ثاب  وم『غي｜(، وتوثيع نﾟ『كاﾟيت و（يييًا ونأتقام نﾟ≠قاتカة ﾟلف『｜نت نﾟ≠】يلة.

( وت＋ديد م｜نﾞ… نﾟ－دمات نإカ『اｺية 5ا ي『＝≠［ カظام تكاﾟيت ف÷ل وت｜قي］ م｜نﾞ… نإカ『اج ب｜ق］ ) ●
ا ≠ة وت＋ديد ظس‥ توثيع م ( نﾟ≠باي｜ة وغي｜ نﾟ≠باي｜ة نﾟ『  ي±『فيد م＞ها كل م｜ك… إカ『اｺ 7ب｜ق］ )

ﾟ『وثيعها على م｜نﾞ… نإカ『اج نﾟ『كاﾟيت نﾟ≠）بن باﾟ×｜كة معدات تكلفة معياتية إمكاカية قياس نأدنء 
 نﾟ≠وحد. نﾟ≠＋اسب ﾟل＞ظام  نأدنء.  بقاً ونﾟ｜قابة على  ناカ＋｜نفاتوت＋ديد  نﾟفعل 

 باﾟ×｜كة.ا يوｺد توثين ﾟ＞ظام نﾟ『كاﾟيت نﾟ≠）بن  ●

نﾟ『كاﾟيت نﾟ≠）بن باﾟ×｜كة معدات تكلفة معياتية إمكاカية قياس نأدنء نﾟفعل  ا ي『＝≠［ カظام  ●
 نأدنء.＋ديد ناカ＋｜نفات ونﾟ｜قابة على وت

 
 
 
 
 
 
 

 るكل منتج بدق るفヤتحديد تك ュゅيتفق مع نظ ゅبم ゅليゅد حヱجヱليف المゅالتك ュゅير نظヱتط ュسيت
るجيゅه اإنتヤمراح るفゅلك 

ظュゅ بشكل محゅسبي شゅمل مع استكمゅل نظュゅ بゅإضゅفる إلヴ أن سヱف يتュ تعديل الن
 ヵرゅالج るلشركゅاآلي ب ゆسゅإعدادهالح. 
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れゅالرد الماحظ 

 

 

                       
 

 

 

  ننن｜كة×ﾟوحظ ت＋قين ف｜وض نﾟيا( ونأد＜≠ﾟم＋افظة ن( دﾟننننا ｜بب＞ى خا±－ﾟ  وظسننننون )‥ننننوي±ﾟبية )م＋افظة ن 
 -اآتي: وي「×ح تلك م〔 

 اسوان اادبية  ب＝ى خالد  البيان 

 01333 1214221 1111211 ااي～اد مج÷الي

 1000211 4011401 12011602 ال÷±～وفات

 1414211- 0126622- 11101006- )ال【＋اثة(ال～بح 

 

   من れゅنヱيق المشヱتس ヴヤالعمل ع ュلد يتゅجر بني خゅص محヱبخص
 るمゅيق الخヱتس ヴヤدرة عボال ュاآن لعد ヴج حتゅاإنت ュيت ュلヱ れゅمゅالخ

 るئيゅالكيمي ゅヰاصヱنظراا لخ،るئيゅالفيزيヱ  بعض るدراس ヵرゅجヱ
العرヱض المボدمる لヤشركる إيجゅر ヱتشغيل المحجر لヤحد من الخسゅئر 

 るربحيヤل ゅヰヤيヱتحヱ   るボافヱم ュقف لعدヱلعمل متゅيس فヱلسゅب るص محجر اأدبيヱبخص ゅأم
 ヴヤيس عヱلسゅتعدين بヤل るالمصري るالشرك るالعمراني れゅالمجتمع るهيئ

يヱجد لديゅヰ أصヱل ممヱヤكる أمゅ بخصヱص منゅجュ أسヱان الشرك  る الترخيص حتヴ اآن
√∽333  ヴヤالعمل ع ヵرゅجヱ ゅكيم るمن شرك るلヱボالمنヱ متر مربع

 れالمعداヱ عيゅقع الصنヱالمヱ رةゅالكس ヴإل るفゅإضゅب ،ゅヰاستغال
 .حراسるالمヱجヱدة به ヱالعمゅلる المヱجヱدة بゅヰ هي أفراد 

  ود ق÷وتｺدنخلية  ف وﾟقابة ن｜ﾟظام نカ يلي: ي「÷』ل في÷ا-  
فونتي｜ مبيعات خاتج カظام نﾟ≠علومات نﾟ≠ع≠ول به ب＋±ابات نﾟ×｜كة نع『≠اد على カ≠وجج  بإصدنتتقوم نﾟ×｜كة  ●

 ي≠ك［ حلف نﾟفونتي｜ نﾟ≠دخلة عليه ونﾟ『عديل عليها. وغي｜ مام［م÷≠］ دنخليًا غي｜ مع『≠د  فونتي｜

ء نﾟ『±ويات نتوｺد فونتي｜ مبيعات ﾟف｜وض نﾟ×｜كة باأدبية وب＞ى خاﾟد وظسون  حي  ي『］ إｺ｜  ع［ ظカه ا ف＝اً  ●
 ب＞اء على تق｜ي｜ ناカ『اج ونﾟ≠بيعات م［ تلك نﾟف｜وض. 

م］  11- 21مقاس  ｺي｜ي عدم ت＝ننننننننن≠ي［ قون ］ ت±نننننننننعي｜ م＞『 ات نﾟ×ننننننننن｜كة بعأ نﾟ≠＞『 ات م】ال ح ｜  ●
 م］ ب≠＋اｺ｜ ب＞ى خاﾟد. 031 – 11ومقاس 

 
 

              るيヤالداخ るبゅالرقヱ الضبط ュنظ ュتدعيヱ ュرد بماحظتكヱ ゅة مゅمراع ュسيت 
 
 
 
 

 .بゅلشركるسيتュ مراعゅة ذلポ مستボباا بゅلتنسيق مع لجنる التسعير 

  وحظ قيامﾟنننن｜كة ب±نننندند×ﾟدمات ب×ننننيكات ب＞كية  ن－ﾟي［ ومقدم  ن م±نننن『＋قات نﾟعاملي［ ونﾟ≠وتدي［ ونﾟ≠قا゚و
 (01)وسننننننننننا ل نﾟدفع غي｜ نﾟ＞قدي نﾟقاカو  تق］  نسنننننننننن『－دنمتاتي－ه باﾟ≠－اﾟفة ﾟقاカو  ت＞ظي］  ح『ىカقدًن  ظو

 .ﾟ3131±＞ة  (0997)وا ＋『ه نﾟ『＞فيلية نﾟ÷ادتة بق｜نت ت ي‥ م ل‥ نﾟوثتنء تق］  ﾟ3107±＞ة 
 

 
 سيتュ مراعゅة أحكュゅ الゅボنヱن المشゅر إليه 
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  هاﾟندنخلينة على ظع≠اﾟقنابنة ن｜ﾟنننننننننننننن｜كنة وت＋ك］ ن×ﾟون ح دنخلينة ت＞ظ］ ع≠نل نﾟ ودｺفاءعندم و』ﾞع≠ل با وناﾟ
بلون ح يننن｜كة نﾟ＋ديد ونﾟ÷نننل  نﾟ≠÷ننن｜ية )ت＋  نﾟ『÷نننيية( ونﾟ『  ا ت『＞اسننن  مع （｜وف ع≠ل نﾟ×ننن｜كة 

 ﾟل×｜كة وسل）ات ناع『≠اد نﾟ－اصة بها. نﾟ『＞ظي≠ ونﾟهيكل 

 
 るلشركゅب るصゅائح الخヱヤلحين إعداد ال るالمصري ゆヤالصヱ الحديد るائح شركヱヤالعمل ب ュت

  ل الشركヱ.るإعدادهゅ بمゅ يتنゅسヱ ゆظرヱف ヱطبيعる عم

  ح÷ننننة  %01ت］ ح±ننننا  ح÷ننننة م ل‥ نإدنتة م［ نأتباح بننننننننننننننننن ［ل『وثيع بعد خ÷ننننﾟ قابلةﾟنأتباح ن ］م
ونﾟ≠عدل باﾟقاカو  تق］  ﾟ0770±نننننننننننننن＞ة  312تق］ ( 22م［ تظس نﾟ≠نال بناﾟ≠－ناﾟفة نﾟ≠ادة ) %5نﾟعناملي［ و

－÷ص カ±بة ا ق＝ى بن ".... )د( ي( م［ نﾟ＞ظام نأساس  ونﾟ『  ت29ونﾟ≠ادة تق］ ) (ﾟ3131±＞ة  015
( م［ تظس نﾟ≠ال %5م［ ظتباح نﾟ×نننن｜كة نﾟ±نننن＞وية نﾟقابلة ﾟل『وثيع م－÷ننننومًا م＞ها カ±ننننبة ) %01ت…يد ع［ 

 نﾟ≠دفوض ﾟ≠كاف ة م ل‥ نإدنتة".

  ياض  م［ نأتباح بننننننننن｜ﾟاط ن×＜ﾟح±ا  ح÷ة ن ［ل『وثيع وص＋『ها  %1,5تﾟ قابلةﾟنأتباح ن ］صاف م 
 .3109( ﾟ±＞ة 90( م［ نﾟقاカو  تق］ )50نأتباح نﾟ±＞وية  بقا ﾟ≠ا تق＝ى به نﾟ≠ادة )

 

 
ヱ سيゅاأس ュゅيه النظヤينص ع ゅا لم ゅボفヱ س اإدارةヤمج るحص ゆゅحس 

 るميヱالعم るالجمعي ヴヤض عヱاأمر معر 

 

 

ا لمゅ ينص عヤيه النظュゅ اأسゅسي  ゅボفヱ ضيゅط الريゅالنش るحص ゆゅحس 

 るميヱالعم るالجمعي ヴヤض عヱاأمر معرヱ 

 
  

ا"احضدرواحضؤレم  احضمヘレتذヵا"اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا"احضؤريفاتةヴاحضقطبネاحضؤبض ا"ا             

  "امè レヰا/اطب ベاةؤبメاحضةبلو ヵا"اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا"امدبسبا/اصاØاحضات اتة ا"اااااااااااااااااااااااااااا
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 Æヤوالمحاجرشركة الحديد والص ュمناجヤل 

 ≫≫0≫/0/6≪المنتヰية في  تقرير الحヱكمة عن السنة المالية -≓
≪- Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱـــي فـــي  المــحــــاヰالمنت ュ0≫/0/6≪عن العـــا≪≪ 

 ≫≫0≫/0/6≪تقرير السادة / مراقبى الحساباÌ عن مدى تطبيق قヱاعد الحヱكمة للشركة في  -≪
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 ≫≫0≫/∝/0≪التボرير السنوヵ للحوكمる للعاュ المالي المنتヰي      

 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

 ì.م.م

Iron & Steel for Mines & Quarries  

 
  

 

 
 
 

 

 

 شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
 

 عن السنة الماليةحوكمة التقرير 
 

 ≫≫≡≫/6/≡≪المنتヰية في 
 

 (≫≡≫≫/6/≡≪( حتى ) ≓≫≡≫/7/≓الفترة من ) 
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 بياناÌ عن الشركة
 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر اسم الشركة

 غرô الشركة

 ا ュراج واستغال خاガاست れاماガال るاألحديد وكاف るخرالمعدنيン  اヰوااتجار في
 . وخارجيا   ا  داخلي

  مصر るوريヰداخل جم るالمعدني れاماガلل るااقتصادي ンالجدو るعمل دراس
 العربيる وخارجヰا .

  راعيا وسياحيا بقصد تحقيقコتجاريا وصناعيا و るاستغال مناطق عمل الشرك
 الربح .

 

 المدة المحددة للشركة
 خمسة وعشروラ سنة

 لتجديدقابله ل      
 ≓≫≡≫/∼/≡≪ تاريخ القيد بالبورصة

 لسنة ≪≡≫قانوラ رقم  القانوラ الßاضع له الشركة
 عشروラ قرì القيمة ااسمية للسヰم وتعدياته ≓99≓

 ≡≡.≡≡≡≡≡≡≡≡∼ رأè ماメ مرخص به أخر
 ً  ≡6.∼∼√√7≪∼9≓ ماメ مصدر رأè أخر جنيヰاً مصريا

 ً  جنيヰاً مصريا

  ≡6.∼∼√√7≪∼9≓ رأè ماメ مدفوع أخر
ً جن  التجاريرقم وتاريخ القيد بالسجل  يヰاً مصريا

≫∽≒≒≡ 

 ≓≫≡≫/≪/≓≫بتاريخ 

メااتصا メوÃمحاسب / إبراهيم على حسانين اسم مس ラعثما 

 الواحاÌ البحرية -أكتوبر  6 -الجيزة  الرئيسيعنواラ المركز 

 ≫0≫00/ ∼∫≫√∬√∫≪ الفاكس أرقام ≫0≫00/ ≫∫≫√∬√∫≪ التليفوناÌ أرقام

 www.ismq-eg.com نياالムتروالموقع 

 E-mail: ismq.egypt@gmail.com االムترونيالبريد 
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  الجمعية العامة للمساهمين 
 هيムل الملムية

عدد اأسヰم في تاريخ القوائم  % من أسヰم الشركة فأكثر ∼حملة 
 النسبة % المالية

 
 %≓6∼7√.≪8 99≡≡∼√∼≓8 القابضة للصناعاÌ المعدنية

 باقي المساهمين وهيÃاÌ وبنوポ وأفراد 
 ≒6≒√≪≪≒79 ≒6.∽≪√≫9% 

 %≡≡≓ 78≫≫97687 اإجمالي

 مجلس اإدارة 

 تشムيل مجلس اإدارة

 العضو اسم
صفة العضو 
)تنفيãي/غير 

 تنفيãي/ مستقل(

 عدد اأسヰم المملوكة
 جヰة التمثيل تاريخ االتحاベ )جヰة التمثيل(

 مرتضى مراد طه العارف /أستاâ. دكتور 
رئيس مجلس 

إدارة غير 
 تنفيãي 

8≫.√7∽6≒% ≪≒/≫/≪≡≪≒ 
القابضة 

 Ìللصناعا
 المعدنية

العضو المنتدÆ  مヰندè / طارベ كماメ خليل الباجوري 
 ≓≫≡≫/≪/≓≫ %≓6∼7√.≪8 التنفيãي 

القابضة 
 Ìللصناعا

 المعدنية

ôيم رجب عوムدكتور/ منى عبد الح 
عضو مجلس 

إدارة غير 
ãي تنفي 

 مستقل ≓≫≡≫/≪/≓≫ ــــ

 محاسب / محمد عبد الÿاهر سيد  
عضو مجلس 

إدارة غير 
 تنفيãي

8≫.√7∽6≒% ≪≒/≫/≪≡≪≒ 
القابضة 

 Ìللصناعا
 المعدنية

 أستاâ / إيヰاÆ يوسف عبدロ سالم 
عضو مجلس 

إدارة غير 
 تنفيãي

8≫.√7∽6≒% ≪≒/≫/≪≡≪≒ 
القابضة 

 Ìللصناعا
 المعدنية

  عليفヰمى  عليدكتور.جيولوجي / محمود 
عضو مجلس 

إدارة غير 
 تنفيãي

 مستقل ≓≫≡≫/≪/≓≫ ــــ

 بين منصبي رئيس مجلس اإدارة والعضو ال فصل يوجدÆمنتد    ((وواجباته ロا وكاً منه له دورヰالمنوط ب  )).  
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  ولياتهÃدور مجلس اإدارة ومس 

ن والمواثيق والسياساÌ الداخلية للشركة، وضع اآلياÌ والنÿم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقواني إ
 âاßسرعة ات ラوضما ،Ðشف أي خلل أو انحراف قد يحدムر لムار المبãام لإنÿلك عن وضع نãواً كÃمس ラوムوي

 اإجراء المناسب. وابد أラ يتضمن هãا النÿام سبل لحماية مصادر المعلوماÌ والمبلغين عن الفساد واانحراف.
داخل الشركة وâلك للوüائف اإدارية العليا فضاً عن أعضاء مجلس اإدارة بما يضمن وضع خطة لتتابع السلطة  إ

.メل فعاムا بشヰاستدامة الشركة وسير أعمال  
تحديد الصاحياÌ التي يقوم بتفويضヰا أحد أعضاءロ أو لجانه أو غيرهم، وكãلك يجب على المجلس تحديد مدة  إ

من اللجاラ واإدارة التنفيãية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليヰا 
 الصاحياÌ المفوضة.

وضع اإجراءاÌ الوقائية واأدواÌ واآلياÌ التي تعمل على تأمين تدفق المعلوماÌ والسيطرة على دقة وسامة  إ
ヰسواء من داخل الشركة أو من خارج ベا من التاعب وااختراヰداخل الشركة وحمايت Ìا مثل تأمين البيانا

 استßدام اانترنت وأجヰزة المحموメ ضد ااختراقاÌ والقرصنة. 
اإشراف العام على عملية اإفصاØ عن البياناÌ وقنواÌ ااتصاメ، وضماラ نزاهة التقارير المالية والمحاسبية  إ

  الصادرة عن الشركة، وكãلك ضماラ استقالية كل من نشاط المراجعة الداخلية واالتزام بالشركة.
تعيين أمين سر لمجلس اإدارة من âوン الムفاءة والفヰم لムافة أعماメ الشركة، كما يمムن للمجلس إنشاء وحدة  إ

 تنÿيمية أمانة السر بحسب حجم واحتياجاÌ الشركة.

 رئيس مجلس اإدارة ÌولياÃمس 
 توجيه الدعوة انعقاد مجلس اإدارة ووضع جدوメ أعماله وإدارة جلساته. إ
 مة العادية وغير العادية لانعقاد للنÿر في جدوメ اأعماメ المعروô من مجلس اإدارة.دعوة الجمعية العا إ
 التأكد من إتاحة المعلوماÌ الムافية والدقيقة في الوقت المناسب أعضاء المجلس والمساهمين. إ
لتأكد من التأكد من أラ اتßاâ القراراÌ يتم على أساè سليم وبناًء على دراية شاملة بالموضوعاÌ مع ضرورة ا إ

 وجود آلية مناسبة لضماラ فعالية تنفيã تلك القراراÌ في الوقت المناسب.
 تلقي التقارير والتوصياÌ من كافة اللجاラ وعرضヰا على المجلس بصفة دورية اتßاâ الاæم بشأنヰا.  إ
 üيفته.التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الãاتي الãي يبين مدン التزام العضو بواجباÌ و إ
التأكد من التزام المجلس بإنجاæ مヰامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب  إ

 تعارô المصالح.
 التأكد من فعالية نÿام الحوكمة المطبق بالشركة وكãلك فعالية أداء لجاラ المجلس. إ

 مسÃولياÌ عضو مجلس اإدارة المنتدÆ إ
 سنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس اإدارة.وخطة الشركة ال ااستراتيجيةتنفيã  إ
رئاسة العمل التنفيãي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، واإشراف على سير العمل في جميع إداراÌ وأقسام  إ

الشركة ومتابعة اأداء لجميع اأنشطة، واتßاâ ما يراロ من قراراÌ انتÿام العمل وتحقيق اأهداف، وكãلك العمل 
 ء العماء عن الشركة.على æيادة رضا

 العمل على تنفيã كافة السياساÌ واللوائح والنÿم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس اإدارة. إ
 اقتراØ الموضوعاÌ التي تطرØ في ااجتماعاÌ الدورية لمجلس اإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس. إ
نتائج أعماメ الشركة وتقييم أداءها، وكãلك تقرير  اإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن إ

 حوكمة الشركاÌ، ومراجعة كافة الردود على استفساراÌ مراقبي الحساباÌ قبل إعداد هロã التقارير. 
المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم اأخاقية داخل الشركة واقتراØ نÿم اإثابة والتحفيز وآلياÌ تتابع  إ

 يعتمدها المجلس لضماラ واء العاملين وتعÿيم قيمة الشركة.  السلطة التي
 تحديد اختصاصاÌ ومسÃولياÌ كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعموメ بヰا وقراراÌ مجلس اإدارة.  إ
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 أمين سر مجلس اإدارة إ 

تمムنه من لعب دور المحرポ مناسبة لى درجة وüيفية من أصحاÆ الßبرة وعأمين سر لمجلس إدارتヰا يوجد بالشركة 
 -وأبرæ المヰام التي يقوم بヰا :والوسيط بين أعضاء المجلس واإدارة العليا للشركة 

اإعداد والتحضير وإدارة لوجستياÌ اجتماعاÌ المجلس واللجاラ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدوメ أعماメ  إ
وإرسالヰا إلى اأعضاء قبل  بロãヰ الموضوعاÌ الßاصةااجتماعاÌ، وتحضير المعلوماÌ والبياناÌ والتفاصيل 

  ااجتماع بوقت كافي.
 معاونة رئيس المجلس في اإعداد والتحضير اجتماعاÌ الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتヰا.  إ
م قراراÌ مجلس اإدارة وإباパ اإداراÌ المعنية بヰا وكãلك إعداد تقارير متابعة لما ت تنفيãمتابعة استصدار و إ

 بشأنヰا.
والموضوعاÌ المعروضة عليه، مع التأكد من حصوメ  كل ما يتعلق بقراراÌ المجلس ورقمنة حفظ وتوثيق  إ

 المجلس على المعلوماÌ الヰامة في الوقت المناسب.
 كافة لجاラ المجلس بما يムفل ااتصاメ الفعاメ بين تلك اللجاラ ومجلس اإدارة. معالتنسيق  إ
أعضاء  تقييمي إطار إتاحة ما يلزم من معلوماÌ لمساندة رئيس المجلس في عملية التنسيق مع اللجاラ المعنية ف  إ

المجلس وأعضاء اللجاラ، والمقترحاÌ التي يقدمヰا المجلس للجمعية العامة فيما يßص اختيار أو استبداメ أحد 
 اأعضاء.

 لجاラ مجلس اإدارة •
ラيل اللجاムتش 

 العضو اسم

صفة  إسم اللجنة
العضو 
)غير 

تنفيãي/ 
 ستقل(م

المنصب 
في 

 اللجنة
تاريخ 
ベلجنة  االتحا

 المراجعة
لجنة 

Ìالترشيحا 
لجنة 

Ì¹افムالم 
لجنة 

 المßاطر
لجنة 

 الحوكمة

رئيس  مستقل  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــ √ منى عبد الحムيم رجب /كتورد
 ≓≫≡≫/6/≪≫ اللجنة

غير  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــ √ محاسب / محمد عبد الÿاهر 
 ≓≫≡≫/6/≪≫ عضو تنفيãي 

ロيوسف عبد Æاヰإي / âغير  √ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ أستا
 تنفيãي 

رئيس 
 ≓≫≡≫/8/7≫ اللجنة

غير  √ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ د . Ô / محمود علي فヰمي
 تنفيãي 

رئيس 
 ≓≫≡≫/≫≓/≡≪ اللجنة

 ((メماムاست ンيل جارムتش ラباقي اللجا )) 
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 ماعاÌ مجلس اإدارة ولجانهسير اجت إ 

 .≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/7/≓من مجلس إدارة  ةجلس ثاثة عشر ≪≓تم عقد 

لجنة  مجلس اإدارة العضو اسم مسلسل
لجنة  الحوكمةلجنة  المراجعة

Ìالترشيحا 
لجنة 

 المßاطر

 .د / مرتضى مراد طه العارفأ ≓
 ـــ ـــ ـــ ـــ ≪≓/≪≓ 

≪  ンخليل الباجور メكما ベم/ طار 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ≪≓/≪≓ 

 د/ منى عبد الحムيم رجب  ≪
 ـــ ـــ ـــ √≓/√≓ ≪≓/≫≓ 

 أ / محمد عبد الÿاهر سيد √
 ـــ ـــ ـــ √≓/√≓ ≪≓/≪≓  

 ا / إيヰاÆ يوسف عبدロ سالم  ∼
 ـــ ـــ √/≫ ـــ ≪≓/7 

 ـــ ـــ √/≫ ـــ ≪≓/≪≓ د.Ô / محمود على فヰمى على  6

 

 لجنة المراجعة 

 -مヰامヰا: وأبرæ ≓≫≡≫/6/≪≫في  ≓≫≡≫جنة المراجعة بناًء على قرار مجلس اإدارة بجلسته الرابعة لعام تم تشムيل ل
 .ا بشأنهヰا وتوصياتヰعن رأي Æتوムام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مÿدراسة ن 
 .اヰصوصßا بヰا وتوصياتヰا على مجلس اإدارة واإداء برأيヰدراسة القوائم المالية قبل عرض 
 .اヰصوصßا بヰا وتوصياتヰدمة واإداء برأيßالمحاسبية المست Ìدراسة السياسا 
  ラوムم، ويヰم واستقاليتヰم وكفاءتヰلك م½هاتãأو أكثر للشركة وك Ìالتوصية لمجلس اإدارة بتعيين مراقب حسابا

 قرار تعيينヰم وتحديد أتعابヰم من اختصاð الجمعية العامة العادية للشركة.
 ا. ااطاع على خطةヰا عليヰاتÿواإداء بماح Ìالمراجعة لمراقب الحسابا 
  اإدارة الوارد من Æالواردة في خطا ンعلى القوائم المالية واأخر Ìمراقب الحسابا Ìوتوصيا Ìاÿدراسة ماح

 مراقب الحساباÌ ومتابعة ما تم بشأنヰا.
 م واللوائح والقوانين الداخلية واÿا من التأكد من التزام الشركة بإتباع النヰللتقارير المرفوعة إلي ً لßارجية طبقا

 إدارة االتزام أو غيرها من اإداراÌ المعنية.  
  والتوصية بالموافقة على ،Ìإضافية غير مراجعة الحسابا Ìبعمليا Ìالتوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابا

 ما يتقاضاロ عن تلك العملياÌ بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
 مناقشة واع Ìا لجميع إداراヰا والتأكد من شموليتヰطة السنوية إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتßتماد ال

 وأنشطة الشركة.
 التصحيحية  ااطاع Ìالقصور في الشركة ومتابعة اإجراءا Æعلى تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسبا

 لヰا.
 ر بالشركة وムار المبãام اإنÿما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.دراسة وتقييم ن Øاقترا 
 .داخلية أو خارجية Ìا من أي اختراقاヰوكيفية حمايت Ìوالبيانا Ìم تأمين والمعلوماÿدراسة وتقييم ن 
 .اヰالرقابية ومتابعة ما تم بشأن Ìاヰالواردة من الج Ìالفاßأو الم Ìاÿدراسة الماح 
 الشركة أو رئيس إدارة المراجع Ìالشركة لحضور دعوة مراقب حسابا Ôمن داخل أو خار ロة الداخلية أو من ترا

 اجتماعاتヰا كلما دعت الحاجة.
 .ا مجلس اإدارةヰا بヰلفムي ンأخر メومتابعة أية أعما ãتنفي 
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  Ìلجنة الترشيحا 

 اヰيلムلم يتم تش 

 Ì¹افムلجنة الم 

 اヰيلムلم يتم تش 

 اطرßلجنة الم 

 اヰيلムلم يتم تش 

 لجنة الحوكمة 

 ≓≫≡≫/≫≓/≡≪وتم إعادة تشムيلヰا بتاريخ  ≓≫≡≫/8/7≫بتاريخ تم تشムيل لجنة الحوكمة 

 ンأخر ラلجا 

 ة الرقابيةÃالبي 

 إدارة المراجعة الداخلية  يفيüل الوムيヰال メماムجاري است 

 اطرßإدارة الم  يفيüل الوムيヰال メماムجاري است 

 إدارة االتزام  يفيüل الوムيヰال メماムجاري است 

 إدارة الحوكمة  يفüل الوムيヰال メماムيجاري است 

 )) بßصوð الヰيムل التنÿيمي وبطاقاÌ وصف الوüائف (( 
  يمي للشركةÿل التنムيヰال メماムالعاملين من الحديد والصلب بعض نقل  حيث تم جاري است

وجاري المصرية المتقدمين بطلباÌ نقل إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 
ムيمي ومن ثم استÿل التنムيヰالية في الßائف الüماله .تحديد الو 

 Ìمراقب الحسابا 

وتعدياته ، ويتم تعيين  ≓99≓ة لسن ≪≡≫يتم تعيين مراقب الحساباÌ وفقاً للقانوラ حيث أラ الشركة تßضع للقانوラ رقم 
. Ìالمركزي للمحاسبا æاヰمن قبل الج Ìمراقب الحسابا 

تعدロ الشركة عن مدン التزامヰا تلتزم الشركة بقيام مراقب الحساباÌ بتقديم نسßة من تقريرロ على التقرير الãي سوف و
بقواعد الحوكمة إلى الجヰاÌ اإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة واإفصاØ المعموメ بヰا ، ويقدم هãا التقرير إلى الجمعية العامة 

 للمساهمين .
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  والشفافية Øاإفصا 

ً  تقوم الشركة فصاØ بالبورصة المصرية باإفصاØ عن المعلوماÌ الجوهرية واإفصاØ المالي من خاメ قطاع اإ تباعا
 -والموقع اإلムتروني للشركة ومنヰا :

  ا وخطط الشركةヰا وطبيعة نشاطヰالداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ور¼يت Ìاالمعلوماヰواستراتيجيت 
 .المستقبلية

 اヰوالتدريب واإثابة والرعاية للعاملين ب Ìفاءاムم رفع الÿن.  
 الشقيقة والتا Ìية بالشركاムبعة للشركةهياكل المل. 
 العاقة وعقود المعاوضة Ìاâ مع اأطراف Ìالمعاما. 
 اヰتヰا وسبل مواجヰヰاطر التي قد تواجßأهم الم. 
 تغيير سياسÌااستثمار ا. 
 اヰا، والقدرة على التعامل مع تقلباتヰام والطاقة التي تعتمد عليßالطبيعية والمواد ال Ìتوافر الثروا ンمد. 
 ال Ìاヰا وللجヰلمساهمي Øم الشركة القابضة اإفصاヰزينة. وفى حالة شراء الشركة التابعة أسßم الヰرقابية عن أس

 ポالمساهمين وا تشتر Æا في نصاヰزينة وا يعتد بßم الヰكافة قواعد أس ロم المشتراヰا، تطبق علي اأسヰة لムالمال
 .في التصويت على قراراÌ الجمعية العامة

 الجمعية ال Ìة والبورصة بقراراÃيヰموافاة ال メا وبحد أقصى قبل بدء أوヰائヰعامة العادية وغير العادية فور انت
انعقاد  جلسة تداوメ تالية انتヰاء ااجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خاメ أسبوع على اأكثر من تاريخ

 على أラ تムوラ معتمدة من رئيس مجلس اإدارة. الجمعية العامة بالمحاضر
 موافاة البورصة بمحاضر اج メلك خاâتصة وßة اإدارية المヰا من قبل الجヰعلي ベالجمعية العامة المصد Ìتماعا

 مدة ا تتجاوæ ثاثة أيام عمل من تاريخ تسلمヰا.
 ة والبورصة بÃيヰا موافاة الヰائヰا فور انتヰجوهرية الصادرة عن مجلس إدارت Ðالمتضمنة أحدا Ìص القراراßمل

 وبحد أقصى قبل بدء أوメ جلسة تداوメ تالية انتヰاء ااجتماع.
  ًا مقارنة بالفترة المقابلة وفقاヰمعتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمال ラة والبورصة ببياÃيヰموافاة ال

البورصة وâلك فور انتヰاء مجلس اإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو  للنموÔâ المعد لãلك من
الربع سنوية )الدورية( تمヰيداً إحالتヰا لمراقب الحساباÌ ليصدر بشأنヰا تقريرロ. على أラ يتم âلك اإفصاØ عقب 

 ع.انتヰاء ااجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداوメ التالية انتヰاء ااجتما
 .ماヰم المجانية أو كليヰاأس Ìيعاæالنقدية أو تو Ìيعاæتصة بالتوßعن قرار السلطة الم ラاإعا 
  Øه أحد المساهمين واأطراف المرتبطة به لنسبة اإفصاムما يمل ôفاßأو ان æا من  %∼عند تجاوヰومضاعفات

لتصويت بヰا، بما في âلك اأسヰم عدد اأوراベ المالية الممثلة لرأè ماメ الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوベ ا
 التي تم ااكتتاÆ فيヰا عن طريق شراء حقوベ ااكتتاÆ لヰا.

  عن Øمنه اإفصا ロا بلغت النسبة المشتراâإدارة الشركة إ ラالمساهم بشأ Ìاヰطة ااستثمارية المستقبلية وتوجßال
 ヰا.أو أكثر من رأè ماメ الشركة أو حقوベ التصويت في %∼≫ به واأطراف المرتبطة

  Øام التي ت½ثر  دعناإفصاムام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك اأحムيم أو أحムام تحムصدور أي أح
في مركزها المالي أو في حقوベ حملة أوراقヰا المالية أو يムوラ لヰا تأثير على أسعار التداوメ أو على القرار 

 ااستثماري للمتعاملين.
 اية السنة الماليةاإヰفي ن Øتحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن  عن فصا ンمد

القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركاÌ الصغيرة والمتوسطة، على أラ يتضمن 
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عمل المشار التقرير بياラ اأسباÆ والمبرراÌ حاメ وجود انحرافاÌ جوهرية عما هو وارد بãヰا التقرير أو خطط ال 

 إليヰما.
  ة المصدرة أو أحدヰام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجムفور صدور أي أح Øاإفصا

 .المسÃولين الرئيسيين بヰا
 
 
 
 

 المßالفاÌ واأحムام الصادرة على الشركة خاメ العام وâلك من خاメ الجدوメ التالي:

 إيضاحاÌ روضة على الشركة خاメ العاماأحムام والمßالفاÌ والغراماÌ المف
 ـــــ ا يوجد

 المستثمرين Ìعاقا 
أحد أبرæ اأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادÀ حوكمة الشركاÌ، حيث أنヰا كعاقاÌ المستثمرين مدير وüيفة  توجد بالشركة

، وفتح قنواÌ ااتصاメ بãوي تヰدف إلى تنشيط وتوطيد العاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبينو استراتيجيةوüيفة 
 العاقة بسوベ الماメ وااستثمار، وتوفير اإفصاØ والشفافية الاæمين مما يムوラ له اأثر اإيجابي على ما يلي: 

 .م لأداء المستقبليヰر¼ية المستثمرين أداء الحالي للشركة وتوقعات  .م الشركة في البورصةヰأس メتحقيق السيولة المناسبة لتداو  لムالطويل.خفض ت ンفة التمويل على المد  .الداعمة للشركة Ìلك الترويج لزيادة المجموعاãالمصالح، وك Æيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاæ 

عاقاÌ المستثمرين في وضع إستراتيجية اتصاメ الشركة بسوベ ااستثمار، وفتح قنواÌ التواصل مع  ويشترポ مدير
 ßوفاÌ المستثمرين لمجلس اإدارة بصفة مستمرة.المستثمرين ونقل وجヰاÌ نÿر السوベ وت

ن مجلس اإدارة من فヰم أسباÆ أداء أسヰم الشركة، وانعムاâ èلك اأداء على يتمム علىعاقاÌ المستثمرين  ويعمل مدير
ً لما توفرロ الشركة من معلوماÌ عن أدائヰا وإمムانياتヰا ومستقبلヰا، ومدン التزام الشركة بقواع د قيمتヰا العادلة طبقا

 اإفصاØ والتواصل مع المستثمرين ومدン وضوØ ر¼يتヰم وتقييم سوベ ااستثمار لヰا.

 عاقاÌ المستثمرين مدير ويحضر، لهالدورية  تقاريرロ ويقدم التنفيãي عاقاÌ المستثمرين العضو المنتدÆ مدير ويتبع
مور الداخلية للشركة وتوجヰاتヰا اجتماعاÌ مجلس اإدارة وâلك للتعرف على اأو اجتماعاÌ الجمعية العامة للشركة

 . ااستراتيجية

اجتماعاÌ والزياراÌ للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة وإدارتヰا العليا اتنÿيم ويムوラ مسÃواً عن 
 .وتفاصيل أنشطتヰا وآدائヰا

 -:عاقاÌ المستثمرين  مديرأبرæ ما يقوم به و

 المس Ìتثمرينوضع إستراتيجية لبرنامج عاقا  メوÃالشركة، بحيث يقوم مس Ìومتطلبا ベم السوヰف メمن خا
عاقاÌ المستثمرين بتحديد اأولوياÌ فيما يßص اأنشطة المطلوبة ووضع اإستراتيجية المطلوبة لتنفيã تلك 

الحفاü علي المستثمرين الحاليين وجÆã مستثمرين جدد من خاメ توعية  السوベ بأعماメ الشركة وبفرð النمو   اإدارة. ااشتراポ في وضع سياسة اإفصاØ المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس  اأنشطة بالتعاوラ مع مجلس اإدارة.
 المستقبلية لヰا، والتعرف على العوامل التي ت½ثر علي ربحيتヰا.
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   Ì¹والمفاج Ìللحد من الشائعا Ìالتي ت½دي التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي اإعام وتوفير المعلوما

.メفي أسعار وأحجام التداو Ìإلى تقلبا  .اヰب メالمعمو Øالصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد اإفصا Ìيم المعلوماÿتن   .المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي Ìإنشاء ومتابعة قاعدة بيانا  باأعضاء الجدد في مجلس اإدارة أو اإدارة الع ベليا.تعريف السو   المستثمرين Ìياراæ يلヰلك مسبقاً، وتسãطة المعدة لßلل ً تنÿيم الحماÌ الترويجية والفعالياÌ عن الشركة طبقا
التواصل مع المستثمرين عبر أدواÌ ااتصاメ المßتلفة مثل الموقع االムتروني للشركة ومواقع التواصل   لمواقع الشركة المßتلفة.

شتراポ في إعداد التقرير السنوي الãي يヰتم به المستثمرين الحاليين ااجتماعي والتقارير الصحفية، واا
إعداد تقرير اإفصاØ المطلوÆ من الشركة وإعداد صفحاÌ عاقاÌ المستثمرين على الموقع االムتروني للشركة   والمرتقبين.

 وتحديثヰا بصفة مستمرة.

 Øاإفصا Ìأدوا 

 التقرير السنوي           

العربية يضم ملßص لتقرير مجلس اإدارة والقوائم المالية باإضافة إلى كافة  ةتقريراً سنوياً باللغ بإصدار الشركة تقومس
أهم مصادر ك المعلوماÌ اأخرン التي تヰم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاÆ المصالح اآخرين

بمثابة تقرير من إدارة الشركة لムافة والمالي.  المعلوماÌ للمستثمر الحالي والمرتقب عن الشركة ونشاطヰا وموقفヰا
المヰتمين بヰا عن اأحداÐ التي تمت خاメ السنة الماضية وما تヰدف الشركة إلى تحقيقه خاメ السنة القادمة. يحتوي 

 -التقرير السنوي على ما يلي على اأقل:

 .Æكلمة رئيس مجلس اإدارة و/أو العضو المنتد  .دفヰالر¼ية وال  الشركة. إستراتيجية  .اヰب Ìالتي مر Ìتاريخ الشركة وأهم المحطا  .يةムل الملムهي  .يل مجلس اإدارةムاإدارة العليا وتش  .ي تعمل به الشركةãال ベتحليل السو  .الشركة الحالية والمستقبلية Ìمشروعا  .تحليل المركز المالي للشركة  .ية للشركةÃولية ااجتماعية والبيÃتقرير عن المس  ية لأداء المالي للشركة.تقرير عن مناقãشة اإدارة التنفي  .السابقة Ìوالقوائم المالية المقارنة بنفس الفترا Ìتقرير مراقب الحسابا 

 تقرير مجلس اإدارة 

ً  بإصدار الشركة تقوم ً لما ورد تقريراً سنويا للعرô على وائحته التنفيãية،  ≓99≓لسنة  ≪≡≫رقم  بالقانوラطبقا
 والجヰاÌ الرقابية، يムوラ موجヰاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن على اأقل ما يلي:مين للمساهالجمعية العامة 

 .الجوهرية Ìمناقشة النتائج المالية والموضوعا   .الرئيسية للشركة أثناء السنة Ìاæاإنجا    .الشركة الرئيسية ベة عمل وأسواÃتحليل لبي 
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  .إستراتيجية الشركة  ムالرئيسية في هي Ìل الشركة اإداري.التغيرا   .ロانعقاد Ìيل مجلس اإدارة وعدد مراムتش   .انعقادها Ìالمجلس وعدد مرا ラيل لجاムتش  .نفس الفترة メالسنة ومتوسط دخل العامل خا メمتوسط عدد العاملين بالشركة خا  .م وغيرهاヰتملك اأس ôإثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عرو Ìسياسا  عقود المعا ラلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.ما تم بشأãوضة المبرمة في العام السابق وك   .رقابية أو قضائية Ìاヰا من قبل جヰا أو مديريヰضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارت Ìمن إجراءا ãßما ات  .يةÃولية ااجتماعية والبيÃوالمس Ìتقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركا 

 Øتقرير اإفصا 

ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة عاقاÌ تقرير إفصاØ تصدر  ببياラ ما إâا كانت شركةال تقومس
 المستثمرين بヰا، يضم على اأقل ما يلي:

 .بالشركة メااتصا Ìبيانا  .به メااتصا Ìالمستثمرين وبيانا Ìعاقا メوÃمس   نسبة ラوムين يمتلãل المساهمين الムم الشرك %∼هيヰة.فأكثر من أس  .メم حرة التداوヰل المساهمين اإجمالي موضحاً به اأسムهي  .الشركة ンزينة لدßم الヰتفاصيل أس  .يل للمجلسムفي مجلس إدارة الشركة وأخر تش Ìالتغيرا  .المنبثقة عن مجلس اإدارة ラيل اللجاムتش  .في الفترة القادمة Ìتغيير مراقب الحسابا 

 ا يوجد  تقرير ااستدامة

 نيالموقع االムترو

يتم من خاله اإفصاØ عن المعلوماÌ المالية ة العربية لغبال على شبムة  المعلوماÌ الدوليةخاð بヰا موقع لشركة يوجد ل
تحديثه بالمعلوماÌ المنشورة بشムل مستمر وإتاحة إمムانية التواصل مع  ويتموغير المالية بأسلوÆ سヰل للمستßدم، 

 لى الرسائل وااستفساراÌ التي تتلقاها الشركة من خاله.الشركة بسヰولة مع االتزام بمتابعة الرد ع

 سياساÌالمواثيق وال

 نيヰالم ポوالسلو ベاأخا ベميثا 

يشمل مجموعة من القيم التي تعمل ،  اأخاベ والسلوポ المヰنيميثاベ  ) لوائح ونÿم ( تヰدف إلى بوضع الشركةتقوم س
ヰالم Ìيفي وأخاقياüالو ポيم قواعد السلوÿالتي يتعين على على ضبط وتن ポنة داخل الشركة. يحتوي على معايير السلو

كل العاملين بالشركة إتباعヰا ومراعاتヰا في سائر المعاماÌ وفي كل موقع ي½دوラ فيه أعمالヰم بما ي½ثر إيجاباً على سمعة 
 ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بヰا، بما يضمن حقوベ مساهميヰا وكافة المتعاملين معヰا.

  تتابع السلطة سياسة 
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إجراءاÌ وتقييم عملياÌ ااختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر الم½هلة للشركة في تقوم الشركة ب 

المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المヰني والنヰوô بالموüفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة 
ÿروف الطارئة أو على المدン القصير والطويل مع التركيز علي التßطيط لتتابع على مستوン اإدارة التنفيãية في ال

السلطة للعناصر الرئيسية من خاメ دليل إجراءاÌ الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوüائف 
 الرئيسية بشムل دوري وفعاメ بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضماラ استدامتヰا.

 سياسة اإب Ìالفاßعن الم パا 

تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معヰا باإباパ عن أي ممارساÌ مßالفة لقواعد السلوポ اأخاقي أو ب تقوم الشركة
أية أعماメ غير قانونية، وتطبيق إجراءاÌ فعالة فيما يßص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير اأمانة 

ة الشركة المßتلفة. كما توفر السياسة حماية الشßص الãي قام باإباパ لضماラ تشجيع العاملين والنزاهة في كافة أنشط
بالشركة وغيرهم للمبادرة بالムشف عن المßالفاÌ واإباパ عنヰا مع ضماラ السرية التامة للشßص المبلغ أخãاً في 

 ااعتبار أラ عملية اإباパ تتم بناء على مستنداÌ أو معلوماÌ موضوعية.

 و سياسة تعامل الداخليينるواأطراف المرتبط るالعاق れاأطراف ذا 

تداوメ الداخليين على أسヰم الشركة طبقاً  اÌعمليبتحムم الإلى  التي تヰدف هロã السياسةتفصح الشركة عن مدン توافر 
المرتبطる بュヰ أا  الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسين والمجموعاれوتبين مدン التزام  لقواعد الجヰاÌ الرقابية،

 るالجمعي ヴأن يعرض هذا التصرف عل ヴعل ،るالعام るالجمعي るボإا بعد مواف るود المعاوضボد من عボع ヵيكونوا طرفاً في أ
ً بما في ذلポ السعر والكميる قبل إجراء التصرف وذلポ دون أن يحق للطرف المعني بعボد  بكافる تفاصيله وبياناته مボدما

 وتضمن تفヰم كافة اأطراف المعنية لتعريف التداوメ الداخلي وقواعد تنÿيمه. る العامる.المعاوضる التصويれ في الجمعي
 وتضمن هロã السياسة اأتي:

  ュمالية تصدرها الشركة خال خمسة أيا ベأية أورا ヴヤع ュヰيين والمجموعة المرتبطة بヤمن الداخ ً حظر تعامل أيا
 عمل قبل ويوュ عمل بعد نشر أي معヤومات جوهرية.

 كون حظر تعاヤإا بعد  %20مل أي من المساهمين الذين يم ュヰأو من خال المجموعة المرتبطة ب ュفأكثر بمفرده
 إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.

  ا أو اأشخاص  تعاملحظرヰفي رأس المال والمسئولين ب ュヰس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتヤأعضاء مج
غير متاحة لヤغير ويكون لヰا تأثير عヴヤ سعر الورقة المالية، شراء أو بيع اإطاع عヴヤ معヤومات  إمكانュヰالذين في 

 هذه اأوراベ المالية التي تتعヤق بヰا هذه المعヤومات.
 

 جدوメ متابعة تعاماÌ الداخليين على أسヰم الشركة

 

 

 

 

 

 

 إسم العضو مسلسل
عدد اأسヰم 
المملوكة 
 أوメ العام

اأسヰم 
 ロالمشترا
خاメ العام 
بالتاريخ 
 )تضاف(

سヰم اأ
المباعة 

خاメ العام 
بالتاريخ 
 )تßصم(

رصيد 
اأسヰم في 
 نヰاية العام

 ايوجد ≓
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  يةÃولية ااجتماعية والبيÃسياسة المس 

اأمثل  لاستغاメشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر أنشأÌ أهداف استراتيجية ووطنية لتムوラ قيمة مضافة للدولة 
سياسة واضحة عن مسÃوليتヰا ااجتماعية والبيÃية وعن التزامヰا المستمر في المساهمة بعرô  تقوموطبيعية لمواردها ال

المبادراÌ التي وتجاロ البيÃة كما توضح فيヰا  مسÃولية الشركة تجاロ المجتمعتضم و في التنمية ااقتصادية والمجتمعية
واヰüرÌ  في قلب الصحراء الغربية، وتعتبر شركة واعدة  Ãيةメ المسÃولية ااجتماعية والبيتشارポ فيヰا الشركة في مجا

لヰا شأラ عÿيم في مشاريع عدة من استغاメ مناجم  وسوف يムوラ منã بداية نشأتヰا حتى اآラم½شراÌ ونتائج إيجابية 
 ومحاجر ويوجد لديヰا الムفاءاÌ الفنية الشابة التي يمムنヰا من القيام بãلك على المدン البعيد .

ة فإラ مجلس اإدارة يولي اهتماماً كبيراً بتطبيق قواعد الحوكمة لما لヰا من أهمية كبيرة وفي النヰاي
 للشركة ومساهميヰا .

 " العضو المنتدÆ التنفيãي "          " مدير عاقاÌ المستثمرين "                                              
 
  

  " مヰندس / طارベ كمال الباجورヵ "                            "       محاسゆ / إبراهيュ علي حسانين "     
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
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Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 المحヱر اأヱل: الجمعية العامة للمساهمين – ≓/≫

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل ينص النظاュ اأساسي لヤشركة عヴヤ أن يحضر اجتماع الجمعية  ≓/≓/2 ≓

.ュヰمヰالعامة كل المساهمين بغض النظر عن عدد أس 
    

هل تقوュ الشركة بترتيÆ موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة بما  2/≓/2 2
 ييسر عヴヤ المساهمين ويشجعュヰ عヴヤ الحضور.

 
 

  

≫ 2/≒/≫  ュمساهمين هل تتヤالنحو الذي يسمح ل ヴヤإدارة الجمعية العامة ع
بالتعبير عن آرائュヰ في ضوء ما ينظمه القانون والنظاュ اأساسي 

 وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية.

 
 

  

هل يقوュ مجヤس إدارة الشركة باإفصاح التاュ والكافي عن كل ما   √
 يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.

 
 

  

هل يتュ توفير البيانات والمعヤومات المتعヤقة بكل موضوع معروض   ∼
في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية عヴヤ النحو 

.ュヰالذي يمكن المساهمين من اتخاذ قرارات 

 
 

  

هل يتュ الرد عヴヤ كافة ااستفسارات الواردة من المساهمين سواء   6
 تュ طرحヰا خال ااجتماع. كانت مرسヤة قبل ااجتماع أو

 
 

  

هل ينص اأساسي لヤشركة عヴヤ استخداュ أسヤوÆ التصويت  √/≓/2 7
 التراكمي عند انتخاÆ أعضاء مجヤس اإدارة.

 
 

  

هل يقوュ كل مرشح لعضوية مجヤس إدارة الشركة بتقديュ سيرة ذاتية   8
 مختصرة لヤمساهمين عند دعوتュヰ انتخاÆ المجヤس.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تュ توضيح اإجراءات المتخذ في حالة نشوÆ أي خاف بشأن   9

صحة بعض اأصوات في التصويت عヴヤ كل أو بعض القرارات 
 الجمعية العامة. عヴヤالمعروضة 

 
 

  

هل تقوュ الشركة باإفصاح عن القرارات التي تュ اتخاذها وجميع   0≓
 اأحداث الجوهرية لヤكافة وفي نفس الوقت.

 
 

  

تنشر الشركة محاضر اجتماع جمعياتヰا العامة عヴヤ موقعヰا هل   ≓≓
 االكتروني.

 
 

  

هل يقوュ الشركة )المقيد لヰا أوراベ مالية بالبورصة( بموافاة الヰيئة   2≓
العامة لヤرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة 

 ااجتماع.العادية وغير العادية قبل بدء أول جヤسة تداول انتヰاء 

 
 

  

هل يقوュ مجヤس اإدارة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة   ≪≓
ヴヤة  عヤالمعامات مع المجموعات المرتبطة أو اأطراف ذات الص

 أو إجراء عقود معاوضة.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 المحヱر الثاني: مجلس اإدارة – ≫/≫

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تュ تشكيل مجヤس اإدارة من عدد مناسÆ من اأعضاء عヴヤ نحو  ≓/2/2 √≓ 

 بوظائفه وواجباته طاعاايمكنه من 
 

 
  

  التنفيذينهل أغヤبية أعضاء مجヤس اإدارة من غير   ∼≓
 

  

هل يضュ مجヤس اإدارة عضوين مستقヤين يتمتعون بمヰارات فنية   6≓
 وتحヤيヤية

 
 

  

تخصيص  قادر عヴヤهل تュ مراعاة أن يكون عضو مجヤس اإدارة   7≓
لヤشركة وأا يكون هناك تعارًضا مع مصالح  الكافي وااهتماュالوقت 

 أخرى له

 
 

  

رئيس مجヤس اإدارة والعضو المنتدÆ  منصبيهل يتュ الفصل بين   8≓
 أو الرئيس التنفيذي

 
 

  

 ااجتماعاتهل تュ اإفصاح في التقرير السنوي لヤشركة عن عدد  2/2/2 9≓
 وعن أسماء اأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجヤس

 
 

  

20    ュس  اأساسيهل ينص النظاヤإمكانية عقد اجتماعات مج ヴヤشركة عヤل
"  الヰاتفيالحديثة مثل الم¼تمر  ااتصالوسائل  باستخداュاإدارة 

video conference  

 
 

  

هل قاュ مجヤس إدارة الشركة بااجتماع مرة عヴヤ اأقل كل ثاثة   ≓2
 أشヰر
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل يقوュ مجヤس إدارة الشركة بدوره في وضع اأهداف  ≪/2/2 22

لヰا وإقرار الخطط والسياسات العامة، ومراقبة أداء  ااستراتيجية
 اإدارة التنفيذية

 
 

  

هل قاュ مجヤس إدارة الشركة بالتأكد من فعالية نظاュ الرقابة الداخヤية   ≪2
 وإدارة مخاطر الشركة وتحديد اأسヤوÆ اأمثل لتطبيق الحوكمة

 
 

  

2√   Æنية الواجヰس اإدارة باعتماد السياسات والمعايير المヤمج ュهل قا
 اتباعヰا من قبل العامヤين

 
 

  

مجヤس اإدارة  انعقادهل يقوュ رئيس مجヤس اإدارة بتوجيه الدعوة  √/2/2 ∼2
 ووضع جدول أعماله وإدارة جヤساته

 
 

  

هل يقوュ رئيس مجヤس اإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وغير   26
لヤنظر في جدول اأعمال المعروض من مجヤس  لانعقادالعادية 
 اإدارة

 
 

  

مجヤس اإدارة مسئوليات ومヰاュ عضو مجヤس اإدارة هل يبين قرار  ∼/2/2 27
المنتدÆ أو الرئيس التنفيذي في ضوء الصاحيات التي يمنحヰا له 

 المجヤس

 
 

  

هل يمتヤك أمين سر مجヤس اإدارة الصاحيات الازمة لヤقياュ بعمヤه  2/2/6 28
 كحヤقة وصل بين أعضاء المجヤس ومجヤس اإدارة
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 المحヱر الثالث: لجان مجلس اإدارة – ≪/≫

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل قاュ مجヤس اإدارة بتكوين لجان من أعضائه غير التنفيذيين   29

 والمستقヤين.
 

 
  

هل تقوュ الヤجان بعرض تقاريرها وتوصياتヰا عヴヤ مجヤس اإدارة   0≪
 اتخاذ ما يヤزュ من قرارات.

 
 

  

  هل تュ تشكيل الヤجان من عدد ا يقل عن ثاثة أعضاء.   ≓≪
 

  

هل تضمن التقرير السنوي والموقع االكتروني لヤشركة عرضاَ   2≪
 مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتヰا خال السنة. 
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 لجنة المراجعة – ≓/≪/≫

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل قاュ مجلس اإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة تتمتع بااستقالية في أداء   ≪≪

 عملヰا. 
 

 
  

هل قاュ مجلس اإدارة باعتماد ائحة تحدد نطاベ عمل لجنة المراجعة   √≪
 ヱمسئヱلياتヰا ヱاختصاصاتヰا. 

 
 

  

هل تュ تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس اإدارة غير التنفيذيين ヱان   ∼≪
ا يقل عدد أعضائヰا عن ثاثة أعضاء من بينュヰ عضヱ له خبره بالشئヱن 

 . ヱالمحاسبيةالمالية 

 
 

  

 هل تختص اللجنة بما يلي:   6≪
 

هيكل الرقابة الداخلية ヱヱضع تقرير مكتÆヱ بماحظاتヰا  دراسة .≓
 ياÌ لضمان فعاليته. ヱاقتراح ما تراه من تعدヱتヱصياتヰا 

 
 

  

  تقارير المراجعة الداخلية ヱヱضع اإجراءاÌ التصحيحية. دراسة .≫  
 

  

  ≫.  Æلمجلس اإدارة فيما يتعلق بتعيين مراق Ìااقتراحا ュتقدي
الحساباヱ Ìعزله ヱتحديد اتعابه، ヱヱضع الضヱابط التي تضمن 

 ااستقال.استقاله ヱاستمرارية هذا 

 
 

  

دراسة نطاベ المراجعة مع مراقÆ الحساباヱ Ìابداء ماحظاتヰا  .√  
عليه ヱابداء الرأヵ في اسناد اية اعمال أخرى له غير مراجعة 

 حساباÌ الشركة، ヱاقتراح عن هذه ااعمال.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

 ュـــي فـــيعن العـــاヰ0≫/0/6≪ المنت≪≪  

 

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
   ∽.  ヴヤا عヰالمالية المبدئية قبل عرض ュدراسة مشروع القوائ

 مجヤس اإدارة تمヰيدا إرسالヰا الي مراقÆ الحسابات.
 

 
  

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية  .6  
 اإدارة في شأنヰا.لدي مجヤس 

 
 

  

دراسة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة  .7  
 وإخطار مجヤس اإدارة بما تراه الヤجنة مناسبا لヤشركة.

 
 

  

دراسة تقرير مراقÆ الحسابات بشأن القوائュ المالية،  .8  
ومناقشته فيما ورد به من ماحظات وتحفظات ومتابعة ما 

عヴヤ حل الخافات في وجヰات النظر تュ في شأنヰا والعمل 
 بين إدارة الشركة ومراقÆ الحسابات.

 
 

  

إعداد تقرير دوري كل ثاث أشヰر عن نتائج أعمال الヤجنة  .9  
 وعرضه عヴヤ مجヤس إدارة الشركة.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

≪/≫/≪ – Ìلجنة الترشيحا 

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تュ لجنة الترشيحات من أعضاء المجヤس المستقヤين وغير   7≪ 

 التنفيذيين 
  

 
 
 
 
 
 

 ュيت ュيكل لヰانشاء لجنة الترشيحات لحين اكتمال ال
 الوظيفي والتنظيمي لヤشركة

 هل تختص الヤجنة بما يヤي:   8≪

التوصية بالترشيح لعضوية مجヤس اإدارة في ضوء المعايير  .≓
 التي يضعヰا المجヤس وتوافق عヤيヰا الجمعية العامة. 

  
 

المراجعة الدورية والمستمرة لاحتياجات المطヤوبة من المヰارات  .2  
المناسبة لعضوية مجヤس اإدارة واعداد بيان بالم¼هات المطヤوبة 

 لعضوية مجヤس اإدارة. 

  
 

مراجعة تشكيل مجヤس اإدارة ورفع التوصيات في شأن  .≪  
التغييرات التي يمكن اجرا¼ها واخطار المجヤس بヰا تمヰيدا 

 لعرضヰا عヴヤ الجمعية العامة 

  
 

  √.  ュين وعدヤالتحقق بصفة مستمرة من استقالية اأعضاء المستق
عضوية مجヤس  لوجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغ

 إدارة شركة أخرى 
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 المكافÌ¹لجنة  – ≪/≪/≫

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تュ تشكيل لجنة لヤمكاف¹ت من أعضاء المجヤس المستقヤين وغير   9≪

 التنفيذيين. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 ا يوجد لجنة مكاف¹ت بالشركة

 هل تختص الヤجنة بما يヤي:   0√
اقتراح سياسات واضحة لمكافأت أعضاء مجヤس اإدارة وكبار  -≓

التنفيذيين، وااستعانة بمعايير ترتبط باأداء في تحديد تヤك 
 المكاف¹ت، وذلك في إطار استخداュ معايير مرتبطة باأداء. 

 

  
 

وضع ومتابعة سياسة استرداد المكاف¹ت واستحقاقات أعضاء  -2  
مجヤس اإدارة وأعضاء الヤجان وكبار التنفيذيين بالشركة في 
 حال قيامュヰ بأي انتヰاكات أو اختاسات من مقدرات الشركة. 

  
 

حافزا  نفيما يتعヤق بأسュヰ التحفيز ، يجÆ أن يراعヴ فيヰا أا تكو -≪  
لヤحاصヤين عヤيヰا عヴヤ اتخاذ قرارات تحقق مصヤحة الشركة في 
ااجل القصير فقط وانما يجÆ ان تكون مرتبطة بما يحسن أداء 

 الشركة عヴヤ المدى الطويل 

  
 

اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكاف¹ت والمزايا والمنافع  -√  
التي يتحصل عヤيヰا أعضاء المجヤس واإدارة العヤيا لヤعرض 

 عヴヤ الجمعية العامة 
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 لجنة إدارة المخاطر – √/≪/≫

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تュ تشكيل لجنة إدارة المخاطر من أعضاء مجヤس اإدارة غير   ≓√

 التنفيذيين والمستقヤين 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ا يوجد لجنة مخاطر بالشركة

 هل تختص الヤجنة العヤيا بما يヤي:   2√
وضع اأطر التنفيذية واإجراءات والقواعد التي يعتمدها  -≓

المجヤس والازمة لヤتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه 
الشركة مثل المخاطر ااستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر 
السوベ، مخاطر اائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظュ المعヤومات 

خاطر التي من شأنヰا التأثير عヴヤ وحماية البيانات، وجميع انواع الم
 نشاط واستدامة الشركة. 

   

مساعدة مجヤس اإدارة في تحديد وتقييュ مستوى المخاطر  -2  
الممكن لヤشركة قبوله ، والتأكد من عدュ تجاوز الشركة لヰذا الحد من 

 المخاطر 

  
 

ااشراف والتحقق من مدى فاعヤية إدارة المخاطر بالشركة  -≪  
في تنفيذ ااعمال المسندة اليヰا والتأكد من انヰا تقوュ بعمヰヤا بشكل 
كافي في حدود ااختصاصات المقررة لヰا وكذلك التأكد من استقالية 

 موظفي إدارة المخاطر عن اإدارة التنفيذية بالشركة 

  
 

اعداد تقرير دوري عن نتائج اعمالヰا وتوصياتヰا لヤعرض  -√  
 عヴヤ مجヤس اإدارة اتخاذ الازュ بشأنه 
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 لجنة الحヱكمة  -∼/≪/≫

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تュ تشكيل لجنة لヤحوكمة من أعضاء مجヤس اإدارة غير التنفيذين   ≪√ 

 والمستقヤين 
 

 
  

 :يヤيهل تختص الヤجنة بما   √√
≒.  ュالحوكمة بالشركة وصياغة اأدلة  الدوريالتقيي ュلنظا

والمواثيق والسياسات الداخヤية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد 
 الحوكمة داخل الشركة 

 
 

  

اعداد تقرير سنوي عن مدى التزاュ الشركة بقواعد حوكمة  .2  
تطبيق تヤك  استكمالمع وضع إجراءات مناسبة  الشركات،
 القواعد. 

 
 

  

رة داير السنوي لヤشركة وتقرير مجヤس اإمراجعة التقر .≪  
صاح وغيرها من البنود وباأخص فيما يتعヤق ببنود اإف

 ذات الصヤة بحوكمة الشركات 

 
 

  

  حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييュ أداء المجヤس  .√  
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

≪/≫/6 – ヵلجان أخر 

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
بتشكيل لجان أخرى لمتابعة موضوعات هل قاュ مجヤس اإدارة   ∼√

 .معينة تتعヤق بطبيعة عمل الشركة )يتュ تفصيヰヤا في المرفق(
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 البيئة الرقابية  الرابع:المحヱر  √/≫

≪/√/≒- ュالرقابة الداخلية   نظا 

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل يوجد بالشركة نظاュ رقابة داخヤية معتمد من مجヤس اإدارة   6√

 ュاヰيحدد ااختصاصات ويفصل بين المسئوليات والم 
 

 
  

هل تقوュ لجنة المراجعة بتقييュ نظاュ الرقابة الداخヤية لヤشركة بشكل   7√
 وترفع التوصيات لمجヤس اإدارة  دوري

 
 

  

 في:المتمثヤة  أهدافههل يحقق نظاュ الرقابة الداخヤية   8√
تحقيق الفصل التاュ بين مسئوليات وسヤطات كافة  .≓

 العامヤين بالشركة 

 
 

  

بحيث توفر سواء  المعヤومات،ضمان دقة ومجودة  .2  
  .لヤشركة او لغيرها المعヤومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة

 
 

  

حماية أصول الشركة المادية من ااخطار التي يمكن ان  .≪  
  .تتعرض لヰا وتوثيق وتسجيل تヤك اأصول بسجات الشركة

 
 

  

فヰا بأقل زيادة الكفاءة اإنتاجية لヤشركة وتحقيق أهدا .√  
 .التكاليف وبنفس الجودة

 
 

  

ضمان دقة تنفيذ التعヤيمات بヰدف التأكد من جميع  .∼  
 التعヤيمات قد تュ تنفيذها كما ينبغي 

 
 

  

ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق  .6  
 التنفيذ الدقيق لمختヤف تعヤيمات وقواعد الحوكمة 
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 ュـــي فـــيعن العـــاヰ0≫/0/6≪ المنت≪≪  

 

 إدارة المراجعة الداخلية – ≫/√/≫

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل يوجد بالشركة إدارة لヤمراجعة الداخヤية تساعد في تحقيق اهداف   9√ 

 الشركة وتحسين أداء عمヤياتヰا.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جاري استكمال الヰيكل التنظيمي والوظيفي 
 لヤشركة 

هل تقوュ إدارة المراجعة الداخヤية بتقييュ وسائل ونظュ الرقابة الداخヤية   0∼
وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة والتأكد من تطبيق قواعد 

 .ュيヤي نحو سヤالحوكمة ع 

  
 

هل يتولヴ إدارة المراجعة الداخヤية مسئول متفرع لذلك بالشركة من   ≓∼
 القيادات اإدارية بヰا. 

  
 

هل يكون تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخヤية وتحديد   2∼
معامヤته المالية بقرار من العضو المنتدÆ وبتوصيات من لجنة 

 المراجعة. 

  
 

هل تتوفر لدي المدير مدير إدارة المراجعة كافة الصاحيات   ≪∼
 الازمة لヤقياュ بعمヤه عヤي اكمل وجه.

  
 

هل يتュ امداد إدارة المراجعة الداخヤية بالوسائل واأدوات   √∼
 والتجヰيزات الازمة لヤقياュ بعمヰヤا بكفاءة 

  
 

إدارة هل تقوュ لجنة المراجعة بتحديد اهداف ومヰاュ وصاحيات   ∼∼
 المراجعة الداخヤية وترفع ذلك لمجヤس اإدارة اعتماده.

  
 

هل يقوュ مدير إدارة المراجعة الداخヤية بتقديュ تقرير ربع سنوي عヤي   6∼
 اأقل الي لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله. 
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 ュـــي فـــيعن العـــاヰ0≫/0/6≪ المنت≪≪  

 

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل يقوュ مجヤس إدارة الشركة بتوفير قنوات ااتصال المباشر بينه   7∼

 وبين المراجعين الداخヤيين والヤجان.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جاري استكمال الヰيكل التنظيمي والوظيفي 
 لヤشركة 

هل يقوュ مجヤس اإدارة بالتأكد من سヰولة حصول العامヤين ب¿دارة   8∼
الヰامة المتعヤقة  تالمراجعة الداخヤية عヤي التقارير والمعヤوما

 بقطاعات الشركة.

  
 

دراسة  هل يتュ وضع نظュ وإجراءات الرقابة الداخヤية بناء عヤي  9∼
لヤمخاطر التي تواجه الشركة ويستعان في ذلك ب¹راء وتقارير مجヤس 

 اإدارة ومراقبي الحسابات ومديري الشركة.

  
 

   هل يتュ تحديث ومتابعة وتقييュ مخاطر الشركة بشكل دوري   60
 

 هل تقوュ إدارة المراجعة الداخヤية بالمヰاュ التالية كحد ادني:  ≓6
نظاュ الرقابة الداخヤية بالشركة ورفع تقييュ مدي كفاءة  -≓

 التقارير لヤجنة المراجعة بالماحظات التي تュ التوصل اليヰا.

  
 

تقييュ مدي التزاュ جميع إدارات الشركة بتنفيذ اعمالヰا وفقا  -2  
إجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون تعارض مع 

 اختصاصات اإدارات المヰنية اأخرى.

  
 

تقييュ كفاءة اإجراءات والسياسات الموضوعة ومدي  -≪  
 ベا مع تطورات العمل والسوヰتناسب 

  
 

متابعة تصويÆ الماحظات الواردة بتقارير المراجعة  -√  
 واأخرى الواردة من الجヰات الرقابية  ةالداخヤية والخارجي
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  ≫≫0≫/0/6≪ العـــاュ المنتヰـــي فـــيعن 

 

 إدارة المخاطر – ≪/√/≫

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل يوجد بالشركة إدارة مستقヤة لヤمخاطر تتفق مع طبيعة نشاط   62 

 الشركة.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جاري استكمال الヰيكل التنظيمي والوظيفي 
 لヤشركة

اإدارة بوضع استراتيجية لتحديد المخاطر التي هل يقوュ مجヤس   ≪6
قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معヰا وكذلك مستوى المخاطر 

 المقبول لدى الشركة.

  
 

هل يتュ تطبيق مبدأ الفصل بين المヰاュ والمسئوليات بين العامヤين   √6
 في إدارة المخاطر لتفادي أي تعارض في المصالح.

  
 

إدارة المخاطر اتصال مباشر مع مجヤس اإدارة ولجنة هل يوجد   ∼6
 المخاطر أو لجنة المراجعة في حال عدュ وجود لجنة المخاطر.

  
 

هل تقوュ إدارة المخاطر برفع تقاريرها الدورية وفقا لأهمية   66
 النسبية لヤمعヤومات التي توصヤت إليヰا.

  
 

 كحد أدنヴ:هل تقوュ إدارة المخاطر بالمヰاュ التالية   67
تحヤيل المخاطر التي قد تتعرض لヰا الشركة وإجراء هذا  .≓

 التحヤيل بدقة وفي وقت مناسÆ ومبكر.

  
 

  2.  ュشركة قبوله من حجヤتحديد مستوى المخاطر الذي يمكن ل
 ヴヤفة التي قد تواجه الشركة اعتمادا عヤالمخاطر المخت

 تأثيرها ومدى إمكانية تحققヰا. 
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  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
وضع سياسة لヤمخاطر وم¼شرات محددة لقياس ومتابعة  .≪  

 ومراقبة الخطر المحيط بالشركة. 
  

 
 
 
 
 
 
 

جاري استكمال الヰيكل التنظيمي والوظيفي 
 لヤشركة 

قياس مدى استمرار مائمة وفاعヤية السياسات فيما  .√  
يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي 
تعديات مطヤوبة بشأنヰا طبقا لتطورات السوベ والبيئة 

 المحيطة بالشركة داخヤيا وخارجيا. 

  
 

التأكد من توافر نظュ معヤومات واتصال مناسبة وفعالة فيما  .∼  
يتعヤق بعمヤية بعمヤية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح 
لإدارة العヤيا ولجنة المخاطر تヤقي تقارير دورية من إدارة 
المخاطر تعكس مدى التزاュ الشركة بحدود المخاطر 
الموضوعة وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابヰا 

 والخطة المقترحة لمعالجتヰا. 

  
 

تقديュ تقارير دقيقة ومعبرة بحيث تمكن المعنين من اتخاذ  .6  
 القرارات المناسبة بشأنヰا. 
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
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  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

≪/√/√ – ュإدارة االتزا 

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تقوュ إدارة االتزاュ بتقديュ النصح والمشورة لمجヤس اإدارة   68 

 ュبالقوانين والنظ ュاالتزا ュوتعد التقارير حول عد Æكما تراق
 والتعヤيمات الرقابية الصادرة عن الجヰات المختヤفة

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جاري استكمال الヰيكل التنظيمي والوظيفي 
 لヤشركة 

هل تقوュ اإدارة العヤيا بالشركة بوضح السياسات المتعヤقة بوظيفة   69
ュإدارة االتزا 

  
 

هل يقوュ مجヤس اإدارة باعتماد تヤك السياسات والتأكد من إحاطة   70
 كافة العامヤين بヰا.

  
 

7≒   ュجنة المراجعة بينما هل تبعية مسئول االتزاヤالتقريرية تكون ل
تبعيته اإدارية لヤعضو المنتدÆ أو الرئيس التنفيذي أو رئيس 

 مجヤس اإدارة.

  
 

 هل تقュヱ إدارة االتزاュ بالمヰاュ التالية كحد أدنى:  72
المتابعة الدائمة ヱالتأكد من التزاュ كافة العاملين بالشركة بالقヱانين  .≓

الملزمة ヱالضヱابط ヱالتعليماÌ الرقابية الصادرة عن الجヰاÌ المختلفة بما 
 في ذلポ نظヱ ュسياساÌ الحヱكمة.

  
 

 Ìتزاュ كافة العاملين باللヱائح ヱالسياسالالتأكد من ヱمتابعة مدى اا .≫  
 ヱالمヱاثيق الداخلية بما في ذلポ ميثاベ اأخاヱ ベالسلポヱ المヰني.

  
 

   التأكد من ヱجヱد ヱمراجعة خطة تحديث بياناÌ العماء. .≪  
 

التأكد من عدヱ ュجヱد ممارساÌ غير مشرヱعة أヱ غير أخاقية  .√  
Æيل اإرهاヱتمヱ الفسادヱ الヱغسل اأم Ìا الممارساヰتلق بالشركة بما فيヱي 

الباغاヱ Ìالتحقيق فيヰا بشكل مヱضヱعي ヱسرヱ ヵعرضヰا على لجنة 
 المراجعة ヱمتابعة ما تュ بشأنヰا ،مع ضمان حماية المبلغين.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
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  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تقوュ إدارة الحوكمة بالشركة بتوطيد وإرساء مبادÀ الحوكمة   ≪7

 ومتابعة تطبيقヰا وزيادة فاعヤيتヰا.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جاري استكمال الヰيكل التنظيمي والوظيفي 
 لヤشركة

بينما  هل تبعية إدارة الحوكمة الفنية والتقريرية لヤجنة الحوكمة  √7
تبعيتヰا اإدارية لヤعضو المنتدÆ أو الرئيس التنفيذي أو رئيس 

 مجヤس الوزراء.

  
 

7∽   :ヴالتالية كحد أدن ュاヰإدارة الحوكمة بالم ュهل تقو 
مراقبة مدى توافر المبادÀ والعناصر ااساسية التي  .≓

تساعد عヴヤ تطوير وتحسين اأداء بالشركة بما يساهュ في تحقيق 
 المحددة من قبل مجヤس اادارة. ةااستراتيجياأهداف 

  
 

مراقبة تطبيق مبدأ اإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في  .2  
 كافة أعمال وأنشطة الشركة.

  
 

العاュ ومبادÀ العمل بالشركة من  تحسين وتطوير ااطار .≪  
خال ميثاベ قواعد السヤوك المヰني الخاص بالشركة مع تحديد 

 مسئوليتヰا ااجتماعية تجاخ العامヤين والمجتمع ككل.

  
 

مراقبة تطبيق سياسة تجنÆ تعارض المصالح عヴヤ كافة  .√  
 العامヤين بالشركة.

  
 

والعدالة في العمل عヴヤ تطبيق مفヰوュ الشفافية والوضوح  .∼  
 التعامل مع جميع المساهمين

  
 

العمل عヴヤ وضوح العاقات فيما بين مجヤس اادارة  .6  
 وأصحاÆ المصالح

  
 

وضع أدلة الحوكمة الداخヤية لヤشركة وصياغة السياسات  .7  
 كوكذل الداخヤية المختヤفة التي تنظュ العاقة بين كافة العامヤين

المساهمة في إعداد التقرير عن مدى االتزاュ الشركة بحوكمة 
 الشركات.
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  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
الشروط المنصوص هل مراقÆ حسابات الشركة تتوافر فيه   76

 عヤيヰا في قانون مزاولة مヰنة المحاسبة والمراجعة.
 

 
  

77   ュالحسابات وكفاءته وقدراته متناسبة مع حج Æهل خبرة مراق
.ュヰوطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل مع 

 
 

  

هل قامت الجمعية العامة بتعيين مراقÆ حسابات الشركة بناء   78
 توصية لجنة المراجعة.عヴヤ ترشيح مجヤس اادارة وبعد 

  
 

 

هل مراقÆ الحسابات مستقا عن الشركة وعن أعضاء مجヤس   79
بحيث ا يكون مساهما فيヰا أوعضوا في مجヤس  إداراتヰا

ادارتヰا او تربطه صヤة قرابة بأي من أعضاء مجヤس ادارتヰا 
 أو اإدارة العヤيا حتヴ الدرجة الثانية.

 
 

  

يتュ التعاقد مع مراقÆ الحسابات الشركة هل تュ التأكد من أنه ا   80
أداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمヤه كمراقÆ حساباتヰا 
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إا بعد موافقة لجنة 
المراجعة وبشرط أا يكون هذا العمل اإضافي من اأعمال 

 المحظور عヴヤ مراقÆ الحسابات القياュ بヰا.

  
 

 

هل تュ التأكد من تناسÆ أتعاÆ أداء اأعمال اإضافية مع   ≓8
  .المطヤوبةطبيعة وحجュ اأعمال 

   

هل تقوュ لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة عヴヤ أداء   82
مراقÆ الحسابات لأعمال اإضافية وتحديد أتعابه عنヰا 

 ヴヤالتأثير ع ュاستقاليتهبمراعاة عد 
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل يتュ اإفصاح لヤمساهمين بالجمعية العامة وفي التقرير   ≪8

 Æق باأعمال اإضافية لمراقヤالحساباتالسنوي عن كل ما يتع  
   

الحسابات كشخص طبيعي لュ يتÆ ュ هل تュ التأكد من أن مراق  √8
 انقضاءا يتュ إعادة تعينه قبل  انهوسنوات تعينه أكثر من خمس 

 عمヤه كمراقÆ حسابات بالشركة. انتヰاءسنوات عヴヤ  ثاث
 

   

ヤيュ نسخة من تقريره عヴヤ التقرير سهل يقوュ مراقÆ الحسابات بت  ∼8
بمبادÀ الحوكمة إلヴ الجヰة  التزامヰاالذي تعده الشركة عن مدى 

 اإدارية.

 
 

  

هل يقوュ مراقÆ الحسابات بتقديュ هذا التقرير أيضا إلヴ الجمعية   86
 العامة لヤمساهمين.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 الباÆ الثالث: اإفصاح ヱالشفافية

 مقدمة – ≓/≪

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تヤتزュ الشركة باإفصاح عن جميع الحقائق والمعヤومات   87 

المالية وغير المالية وااحداث الجوهرية عن الشركة وتضعヰا 
المستثمرين واأطراف ذات الصヤة بشكل عادل وفي  في متناول

 ヴヤاتخاذ القرارات المناسبة المبنية ع ュヰل ヴليتسن Æالوقت المناس
 معヤومات صحيحة ودقيقة.

 
 

  

هل تقوュ الشركة باإفصاح عن تヤك المعヤومات بصورة دورية   88
وموثقة وذات مصداقية وقابヤة لヤقياس والمقارنة وفي الوقت 

 Æا.المناسヰة لمستخدميヤヤوتكون واضحة وغير مض 

 
 

  

هل تヤتزュ الشركة باإفصاح الفوري عن كافة ااحداث الجوهرية   89
 فور حدوثヰا.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 المالي ヱغير الماليااحداث الجヱهرية ヱاافصاح  –≪/≫

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تヤتزュ الشركة باإفصاح من خال الوسائل المختヤفة عن   90 

معヤومات الشركة المالية التي تュヰ المساهمين وأصحاÆ المصالح 
مثل قوائمヰا المالية السنوية والدورية وتقارير مراقÆ الحسابات 

والدورية وتقرير مجヤس اإدارة والسياسات المحاسبية السنوية 
 والموازنات التقديرية وطرベ تقييュ اأصول وتوزيعات اأرباح.

 

 
  

9≒   ュヰومات غير المالية التي تヤالشركة باإفصاح عن المع ュتزヤهل ت
المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين مثل اهداف الشركة 

وخططヰا واستراتيجيتヰا المستقبヤية ور¼يتヰا وطبيعة نشاطヰا 
وتشكيل مجヤس اإدارة ولجانه والكفاءات اإدارية ونظュ رفع 
الكفاءات والتدريÆ وااثابة والرعاية لヤعامヤين وما يتقاضاه 
أعضاء مجヤس اإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين من مكافئات 

 وبدات خال السنة.

 
 

  

هيكل المヤكية شاما المساهمين هل تقوュ الشركة باإفصاح عن   92
الرئيسين وأصحاÆ الحصص الم¼ثرة موضحا الماك 
المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من تヤك الحصص وكذلك 
هيكل المヤكية بالشركات الشقيقة والتابعة والمعامات مع 

 اأطراف ذات العاقة وعقود المعاوضة.

 
 

  

9≫   ュالشركة باإفصاح عن اه ュا هل تقوヰヰالمخاطر التي قد تواج
 وسبل مواجヰتヰا وتغيير سياسة ااستثمار.

 
 

  

هل تفصح الشركة عن تقرير مدى التزامヰا بقواعد حوكمة   √9
الشركات بما يحقق لヰا افضل معدات استدامة ممكنة عヴヤ المدى 

 الطويل.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ العـــاュ المنتヰـــي فـــيعن 

 

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تفصح الشركة عن المعヤومات الخارجية الجوهرية التي ت¼ثر   ∼9

عヤيヰا واعداد مقارنات عنヰا والتي قد ت¼ثر عヴヤ استمرارية 
 ュالتي ااعمال مثل مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخا

 تعتمد عヤيヰا والقدرة عヴヤ التعامل مع تقヤباتヰا.
 

 
 

  

هل تヤتزュ الشركة باإفصاح لمساهميヰا ولヤجヰات الرقابية في   96
حالة شراء اسュヰ خزينة او في حالة شراء الشركة اسュヰ الشركة 

 القابضة المالكة لヰا.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 الشركـــــاÌ المــحــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱكــمـــة

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 عاقاÌ المستثمرين – ≪/≪

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل يشترك مسئول عاقات المستثمرين في وضع استراتيجية اتصال   97

الشركة بسوベ ااستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل 
نظر السوベ وتخوفات المستثمرين لمجヤس اإدارة بصفة وجヰات 
 مستمرة.

 
 

  

هل تتبع إدارة عاقات المستثمرين رئيس مجヤس اإدارة أو العضو   98
 المنتدÆ وتقدュ تقاريرها الدورية لヰا.

 
 

  

هل تقوュ الشركة بفュヰ ومساندة هذه اإدارة كأداة تواصل فعالة مع   99
والمتعامヤين مع الشركة لضمان حصولヰا  المساهمين وأصحاÆ المصالح

.ベومتابعة السو ュا من اهتماヰنصيب ヴヤع 

 
 

  

هل يヤتزュ مسئول عاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية   00≓
 العامة لヤشركة.

 
 

  

هل تتュ دعوة مسئول عاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجヤس   ≓0≓
الداخヤية لヤشركة وتوجヰاتヰا اإدارة وذلك لヤتعرف عヴヤ اأمور 

 ااستراتيجية.

 
 

  

هل ينظュ مسئول عاقات المستثمرين اجتماعات وزيارات لヤمستثمرين   02≓
الحاليين والمرتقبين لヤتعرف عヴヤ الشركة وإدارتヰا العヤيا وتفاصيل 

 أنشطتヰا وإدارتヰا.

 
 

  

هل لدي مسئول عاقات المستثمرين دراية كامヤة عن الشركة وموقفヰا   ≪0≓
المالي وقادر عヤي الرد عヤي اأسئヤة وااستفسارات كما يعرف ما يمكن 

 اإفصاح عنه وما هو غير مصرح باإفصاح.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 أدヱاÌ اإفصاح – √/≪

 السنヵヱالتقرير  – ≓/√/≪

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
ً يضュ مヤخص لتقرير   √0≓  هل تヤتزュ الشركة ب¿صدار تقريراً سنويا

مجヤس اإدارة والقوائュ المالية وكافة المعヤومات اأخرى التي 
 وأصحاÆ المصالح. تュヰ المساهمين الحاليين والمرتقبين

 
 

  

هل تتسュ لغة التقرير السنوي بالوضوح والسヰولة التي تمكن   ∼0≓
Àا. العادي القارヰمヰمن ف 

 
 

  

≒06   Æومات والبيانات الواجヤهل يتضمن التقرير السنوي كل المع
 توافرها.

 
 

  

 

 تقرير مجلس اادارة – ≫/√/≪

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تヤتزュ الشركة ب¿صدار تقرير سنويا يعرض عヴヤ الجمعية   07≓ 

 ヴس الヤا من رئيس المجヰات الرقابية يكون موجヰالعامة والج
 المساهمين.

 
 

  

≒08   Æومات والبيانات الواجヤهل يتضمن هذا التقرير كل المع
 توافرها.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 الشركـــــاÌ المــحــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱكــمـــة

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 تقرير الحヱكمة – ≪/√/≪

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تヤتزュ الشركة ب¿صدار تقرير يوضح مدى االتزاュ بتطبيق   09≓ 

 ュاالتزا ュقواعد الحوكمة، وكذلك يوضح المبررات عن عد
 طبقاً لقاعدة االتزاュ او التفسير.ببعض تヤك التطبيقات 

 
 

  

  هل يتضمن تقرير الحوكمة كل المعヤومات الواجÆ توافرها.  0≓≓
 

  

 

 تقرير اإفصاح – √/√/≪

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
 ب¿عدادهل تقوュ إدارة الشركة بمعاونة إدارة عاقات المستثمرين   ≓≓≓ 

 تقرير ربع سنوي يضュ عヴヤ اأقل:
 بيانات ااتصال بالشركة. -≓

 مسئول عاقات المستثمرين وبيانات ااتصال به. -2

 أسュヰمن  فأكثر %∼هيكل المساهمين الذين يمتヤكون نسبة  -≪
 الشركة.

موضحا به اأسュヰ حرة  اإجماليهيكل المساهمين  -√
 التداول.

 الخزينة لدى الشركة. أسュヰتفاصيل  -∼

 مجヤس إدارة الشركة واخر تشكيل لヤمجヤس.التغيرات في  -6

 تشكيل الヤجان المنبثقة عن مجヤس اإدارة. -7
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 تقرير ااستدامة  - ∼/√/≪

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
 لهل تقوュ الشركة ب¿صدار تقرير متوازن عن ااستدامة ويشم  2≓≓ 

عヴヤ إنجازات الشركة في المجاات ااقتصادية والبيئة 
 وااجتماعية 

 
 

  
 

تقوュ الشركة بعمل اإفصاحات الخاصة باإستدامة 
هل تراعヴ الشركة عند إعداد تقرير ااستدامة ضمان تحقيق   ≪≓≓ بموقع الヰيئة العامة لヤرقابة المالية كل ثاثة شヰور

 الشفافية والدقة وااكتمال والشمولية والحيادية 
 

 
 

  هل يتضمن تقرير ااستدامة المعヤومات الواجÆ عرضヰا فيه   √≓≓
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

 ュـــي فـــيعن العـــاヰ0≫/0/6≪ المنت≪≪  

   اإلكترヱنيالمヱقع  -6/√/≪

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
  عヴヤ شبكة المعヤومات الدولية  الكرتونيهل لدى الشركة موقع   ∼≓≓

 
  

عن  باإفصاح اإلكترونيهل تقوュ الشركة من خال الموقع   6≓≓
 ュمستخدヤل لヰس Æوヤومات المالية وغير المالية بأسヤالمع 

 
 

  

بشكا مستمر وتتيح  اإلكترونيهل تقوュ الشركة بتحديث الموقع   7≓≓
 إمكانية التواصل معヰا بسヰولة 

 
 

  

هل تقوュ الشركة بالرد عヴヤ الرسائل وااستفسارات التي تتヤقヰا   8≓≓
  اإلكترونيمن خال الموقع 

 
 

  

 يヤي:لヤشركة عヴヤ اأقل ما  اإلكترونيهل يتضمن الموقع   9≓≓
 نبذة عن الشركة ور¼يتヰا ورسالتヰا واستراتيجيتヰا. .≓
 تشكيل مجヤس اإدارة ولجانه واإدارة العヤيا  .2
 عمヰヤا  ومنتجاتヰا ونطاベمعヤومات عن نشاط الشركة  .≪
 لヤشركة.التقارير السنوية  .√
والسنوية  القوائュ المالية ونتائج ااعمال الدورية .∼

 المقارنة بفترات سابقة
 وكيفية ااتصالصفحات عاقات المستثمرين  .6

 المباشر بヰا 
 سياسة حوكمة الشركات  .7
 المسئولية ااجتماعيةسياسة  .8
 ة تヤقヴ مقترحات وشكاوى العماء يكيف .9

 عنوان وبيانات ااتصال بالشركة وفروعヰا  .0≓
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

 الشركـــــاÌ المــحــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱكــمـــة

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 Ìكمة الشركاヱح Ìسياساヱ ائحヱلヱ اثيقヱالرابع: م Æالبا 

 أヱا: المヱاثيق ヱاللヱائح

 ميثاベ اأخاヱ ベالسلポヱ المヰني – ≓/√

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
معايير السヤوك التي  هل يوجد لدي الشركة ميثاベ يحتوي عヤي  20≓

ヰا ومراعاتヰين بالشركة اتباعヤي كل العامヤفي سائر  ايتعين ع
 المعامات.

  
 

 جاري إعداده

 

 ائحة عمل مجلس اإدارة – ≫/√

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل يوجد لدي الشركة ائحة عمل تحكيュ أداء مجヤس اإدارة،   ≓2≓

لرئيس المجヤس وكافة أعضاءه وتحتوي عヤي الحد وتكون مヤزمة 
 اأدنヴ المطヤوÆ من البيانات.

  
 

 جاري إعداده

 

 لヱائح عمل لجان المجلس – ≪/√

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل يوجد بالشركة لوائح تحكュ عمل وأداء لجان مجヤس اإدارة   22≓

الヤجان وتحتوي عヤي الحد وتكون مヤزمة لر¼ساء وأعضاء تヤك 
 اأدنヴ المطヤوÆ من البيانات.

 
 

 جاري إعداده 
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

Ìثانيا: السياسا 

 Succession Planningسياسة تتابع السلطة  – √/√

 المبرراÌ ا نعュ ينطبقا  ااستفسار المرجع مسلسل
هل تتبع الشركة سياسة تتابع السヤطة التي تヰدف الي خヤق   ≪2≓

إجراءات وتقييュ عمヤيات ااختيار والتعيين والترقي في إطار 
 تأمين أفضل العناصر الم¼هヤة لヤشركة في المواقع المناسبة.

 
 

  

 

 سياسة اإفصاح – ∼/√

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
تنظيュ عمヤية  إلヴهل تتبع الشركة سياسة اإفصاح التي تヰدف   √2≓

 اإفصاح عن المعヤومات التزاما بقواعد اإفصاح والشفافية.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

√/6 –  Ìعن المخالفا パسياسة اإباWhistle blowing 

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
≒2∽      ヴدف إلヰعن المخالفات التي ت パهل تتبع الشركة سياسة اإبا

تشجيع العامヤين بالشركة أو المتعامヤين معヰا باإباパ عن أي 
أية أعمال غير ممارسات مخالفة لقواعد السヤوك اأخاقي أو 

 قانونية.

 
 

  

 

 سياساÌ تعارض المصالح – 7/√

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تحكュ الشركة عمヤية تداول الداخヤيين عヤي أسュヰ الشركة طبقا   26≓

 لقواعد الجヰات الرقابية.
 

 
  

التداول هل تتأكد الشركة من تفュヰ كافة اأطراف المعنية لتعريف   27≓
 الداخヤي وقواعد تنظيمه.

 
 

  

هل تقوュ الشركة بوضع معايير لضبط معامات اأطراف ذات   28≓
 العاقة بما ا يخل بمصヤحة الشركة ويحفظ حقوベ مساهميヰا.
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) ュ . ュ . المحاجر ) شヱ ュللمناج Æالصلヱ شركة الحديد 
Iron & Steel for Mines & Quarries 

 

Ìكــمـــة الشركـــــاヱر الرئيــسيـــة لحـــヱالمــحــــا 

  ≫≫0≫/0/6≪ عن العـــاュ المنتヰـــي فـــي

 

 سياسة المسئヱلية ااجتماعية ヱالبيئة – 8/√

 المبرراÌ ا نعュ ا ينطبق ااستفسار المرجع مسلسل
هل تضع الشركة سياسة واضحة عن مسئوليتヰا ااجتماعية والبيئية      29≓

وعن التزامヰا المستمر في المساهمة في التنمية ااقتصادية 
 والمجتمعية.

  
 

نظراً لحداثة الشركة لュ تضع حتヴ اآن سياسة 
عن مسئوليتヰا ااجتماعية والبيئية وعن واضحة 

التزامヰا المستمر في المساهمة في التنمية 
هل تشارك الشركة في مبادرات في مجال المسئولية ااجتماعية   0≪≓ ااقتصادية والمجتمعية

 والبيئية.
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 (≓)ملحق رقم 
 

 ≫≫≡≫/6/≡≪ إلى ≓≫≡≫/7/≓اإنتــــــــــاÔ عن الفترة من 
                                                                                     ---------------------                               Ôâنمو (≒/≒ )Ôاإنتا 

 )القيمة باألف جنية(                                                                                                                              

الدليل 
 المحاسبي

 
ラالبيــــــــــــــــا 

قيمة اإنتاÔ الفعلي بالسعر  قيمة اإنتاÔ التقديري
 الجاري

 ق الヰدفنسبة تحقي قيمة اإنتاÔ للسنة السابقــة
% 

 نسبة التطور
% 

   ـــــ ـــــــــ  اإنتاÔ من المنتجاÌ التامة 

   77√≓√ 121211  صافي مبيعاÌ إنتاÔ تام ≓≓√

   ≪≡∼≓ 11457  تغير مßزوラ المنتجاÌ التامة بسعر البيع 

   ≡98≫√ 132668  (≓مجموع ) 

   7≫ ـــــــ  خدماÌ مباعة √≓√

   7≫ ـــــ  (≫مجموع ) 

   7≡≡≪√ 132668  (≪( = )≫( + )≓موع )مج 

  Ôâمع نمو ベالفرو Ìــــــ  ≫/≓تسويا    

فرベ سعر التصدير للصادراÌ عن سعر  - 
 البيع المحلي تسليم المصنع

   ـــــ 
 

  ンأخر ベ(≫≡79) ( 6849)  فرو   

 ( ベمجموع الفرو√)  ــــــ    

 ( Ôقيمة اإنتا≫( + )√( = )∽)  9≡∼≪ 125819∽   

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
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  الم＝تهى قياح مدあ اأهداف والتطور لإنتاج م〔 الم＝ت『ات ع〔 العام المالي

                 30/6/2022حتى  1/7/2021م〔  الفترةع〔 
                                                                                                                                                                                                        ( Ôâنمو≒/≪ ) 

   لف جنيه()القيمة باأ                                                                                                                
 

ラوحدة البيا 

اإنتاÔ التقديري 
≪≡≪≡/≪≡≪≒ 

نسبه تحقيق  اإنتاÔ الفعلي سنه سابقة ≫≫≡≫/≓≫≡≫اإنتاÔ الفعلي للسنة الحالية 
 الヰدف %

نسبه التطوير      
% 

قيمة اأسعار  كمية/طن
 التقديرية

 القيمة كمية/طن اإنتاÔ بسعر البيع المحلي تسليم المصنع كمية/طن
السعر 

 التقديري 
سعر السنة  يالجار السعر

 السابقة
 القيمة كمية القيمة كمية

عالي م＝『＝ي‖   خام حديد 
 ناتج كسارة /

 طن
- - 93109 - 21508 ≒∝≒≡≫ ≒≡≫∽ ≒∵∬     

 خام حديد عالي م＝『＝ي‖
 جبلناتج  /

 
- - 550043 - 96257 ∬∵∫∽≡ ≒∝∽≡≒∫ ≪∬≫∽∝     

     ∵∼≫√ ∼∼≪√ ≫√∼≡≓ 10752 - 10785 - -  الباريوم عاليخام حديد 

 い108 - 2170 - -  بأنواعهح『ر جير ≪≡ ≒∽≫∽≒ ≒≫∫     

     ∫≪≓≓ √∝∵≫≫ ∵∬ 194 - 1941 - -  دلوميت م【تلف اإح『ام

     ∫∝≡∼≪ ≪≫∼∫≡≫ ≫≓∝√≫≓ ∬≓∫∼≫≓ - 658048 - -  اإجمالي

     ∵≫ - - - - - - -  خدماÌ مباعة

     ∼∬≡∼≪ ≪≫∼∫≡≫ ≫≓∝√≫≓ 125819 - 658048 - -  أجمالـــــي

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
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 ( اإنتاج1تابع ملحق رقم )

 (≪/≓)نموÔâ           ≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/7/≓من  الطاقة اإنتاجية الムميه عن العام الحالي                                          
 

 اإنتاجية لالßطواÌ والمراح

 برنامج اإنتاÔ الطاقة المتاحة الطاقة التصميمية
 

مباع السنه  حركة اإنتاÔ للعام الحالي
 السابقه 

 Ôنسبة اإنتا
الفعلي إلي 

 الطاقة المتاحة

 
اإنتاÔ  ةبنس

الفعلي إلي 
Ôالعام الحالي برنامج اإنتا 

 
 العام السابق

 
 العام الحالي

 
 العام السابق

 
 メرصيد أو

 دةالم
≒/7/≪≡≪≒ 

Ôاإنتا 
≪≡≪≒/≪≡≪≪ 

المستßدم 
 ベوالفرو
 الجر دية

 المباع
≪≡≪≒/≪≡≪≪ 

رصيد أخر 
 المدة

≫≡/6/≪≡≪≪ 

العام 
 الحالي

العام 
 السابق

    160444 53841 617225 - 653957 17109 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ خام حديد مبام ل－ركات ااسم＝ت

    - 618806 - - - 618806 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ خام حديد ناتج كسارة

    ≡6≓≡≫ ≡≡7≓ 67√√ - ≡7≓≫ 3997 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ح『ر جيرい بانواعه

    ≡√≫9 ≡6∼6≫ ≓≫≓≪ - ≓√9≓ 27740 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ دلوميت م【تلف اأح『ام

    199594 700887 624813 - 658048 667652 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ جماليإ

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
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 ≫≫≡≫/≓≫≡≫لعام المالي  تحليل جودة اإنتاÔ النヰائي المعد للبيع عن ا

 (√/≓جنيه(                         )نموÔâ  باألف)القيمة                                                                                                       

Ìالمنتجــــــا 
 
 
 

 الوحدة

 
 اإنتاÔ التام المعد للبيع

 
 اإنتاÔ التالـــــــف

 

Ôاإنتا Ìلفاßم 

اإنتاÔ المعاد تشムيله من 
 المنتجاÌ النヰائية

مرتجعاÌ مبيعاÌ العام 
 ≓≫≡≫/≡≫≡≫الحالي 

 مرتجعاÌ مبيعاÌ العــام السابق
≪≡≒9/≪≡≪≡   

القيمة باألف  كمية /طن قيمة كمية  
 جنيه

 القيمة باألف جنيه كمية /طن

اإنتاÔ  اإنتاÔ السليم
 المعيب

نسبه  Ô الムليقيمة اانتا
 معيارية

نسبه  قيمة كمية
 معيارية

 قيمة كمية

 - - - - - - - - - - - - - - - بالطن م＝تج كسارة  خام

 - - - - - - - - - - - - 10785 - 10785 بالطن خام عالى الباريوم 

 - - - - - - - - - - - - 643152 - 643152 بالطن خام عالى الم＝『＝ي‖ 

 あ2170 - 2170 لطنبا ح『ر جير - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - 1941 - 1941 بالطن دولوميت 

 اإجمالي العام
 

 بالطن
658048 

- 658048 
- - - - - - - - - - - - 

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
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                                                                                                                                                                                                                                   Ôâنمو (≒/∽  ) 
 

  ≫≫≡≫/6/≡≪حتى    ≓≫≡≫ /7/≓المشترياÌ من الßاماÌ والمواد والوقود وقطع الغيار من 
 )القيمة باألف ج＝يه(                                                                                                                                                                                                     

خامات ومواد ووقود 
 وقطع

  あغيار أخر 
 الوحدة بالطن

 ヵتقدير≪≡≪≡/≪≡≪≒  るالحالي るالسن≪≡≪≒/≪≡≪≪  るالسابق るل ≓≫≡≫/≡≫≡≫السنムت るヘ
 الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

طن
بال

دة 
وح

ال
 るــ

ــــ
ــــ

ــــ
ميـ

ムال
 

るقيم るقيمـــ 

لي
جما

إ
 

るمي
ك

 

るقيم 

るمل
ج

 

るالحالي るالسن るالسنه السابق 

لي
مح

رد 
ستو

م
 

るمل
ج

لي 
مح

 るم
لقي

ا
ف 

سي
  ュو

رس
るكي

مر
ج

ف  
ري

صا
م

ンر
أخ

 

るمل
ج

رد 
ستو

الم
 

لي
مح

رد 
ــو

ــــ
ست

م
 

لي
مح

رد 
ستو

م
 

حل 
م

رد ي
ستو

م
 

 

 - - - - ≫≓∝≫ - ≫≓∝≫  ∼≫∫∵ - - - - ∼≫∫∵ - - - - - وقود وجيوت 

قطع غيار  
れماヰوم 

- - - - - ≪≫∝∽ - - - - ≪≫∝∽  ≒∫≡∽ - ≒∫≡∽ - - - - 

 るادوي - - - - - √≫∽ - - - - √≫∽  ≪≒≒ - ≪≒≒ - - - - 

 - - - - ∼≓≓ - ∼≓≓  ≡∬√∼ - - - - ≡∬√∼ - - - - - غグائيるوجبه  

 - - - - ≫≓ - ≫≓  ≫∼∼ - - - - ≫∼∼ - - - - - كتابيه دواتأ 

 れاヘلガم - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

 - - - - ∼∼∵√  ∼∼∵√  ∵∝∝∝≓ - - -  ∵∝∝∝≓ - - - - - اإجمالي 

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
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 2021/2022وقطع الغيار للعام المالي حركة الم【‖ون م〔 ال【امات والمواد والوقود 

 ( 1/6نموذج ) ) )القيمة باألف ج＝يه(                                                                                                                                                   

 الدليل
 المحاسبي

خاماれ ومواد 
 ووقود

غيار  وقطع
ط〔 الوحدة بالطن

 بال
حدة

الو
 

  المجموネ المشترياれ مガزوラ أول المدة
 المنصــرف

  

فروベ عجز وコيادة  
 れوتحويا 

 مガزوラ آخر المدة

 كميる/طن
 

るقيم 
 كميる/طن

 
るقيم 

 كميる/طن
 

るطن قيمـــ / るكمي 
るقيمــ 

 باألف جنيه 
 كميる/طن

 
るقيم 

 قيمる كميる/طن ألف جنيه

≪≒∝/≒∝≒ れيوコوقــــود و - - ∫∽√  ∵∫≪∽ - - - - - ∵≪∬≡ - ≒≫∫∬ 
قطع غيار  ≓∝≓/≡≡≪

れماヰوم - - ≪≡≡∵∽  ≪≫∝∽ - - - - - ≪∽√√ - ≒∬∫∬∝ 

 ∬≫≓ - ≫≡∼ - - - - - ∼≪√  ∝∬≓ - - مガزラ اادويه ≓∝≓/∝≓≪
 ≓ - ∼≓∼∼ - - - - - ≡∬√∼  ∝≫ - - مガزラ الوجبه ≓∝≓/∵≓≪
 ∬≓ - ≓∼∼ - - - - - ≫∼∼  ∫≓ - - أدواれ كتابيه ≓∝≓/∼≫≪
∽≒≪/≒∝≒ れاヘلガم ラزガم - - -  - - - - - - - - - 

るسلعي れإجمالي مستلزما - - ≪≒≒∝∬  ≒∝∝∝∵  - - - - ≒∝√≡∬ - ≪≒√≫∽ 
 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
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  Ôâ( 7/≓)نمو 
 )القيمる باألف جنيه(        ≫≫≡≫/∝/≡≪إلヴ  ≓≫≡≫/∵/≓مالـــــــــــــる واأجـــــــــور من الع

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓فترة من ***المقارラ ال
 

 9≫∼≪∼≓8تتضمن اأجور العمالة القائمة بمناجم أسواラ بمبلغ  -ملحوüة :
 
 
 
 
 

 
ラبيــــــــــــــــا 

 ≓≫≡≫/≡≫≡≫فعلي العام السابــــــق                                                    ≫≫≡≫/≓≫≡≫فعلي العام الحالي   ≓≫≡≫/≡≫≡≫تقديري 
متوسط عدد 

 نعامليال
  اأجــــــــــــور

عــــدد 
 العاملين

  اأجــــــــــــور
 عدد العاملين

  اأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــور

نقدية 
Ìوتأمينا 

 جملة عينية نقدية وتأميناÌ جملة عينية نقدية وتأميناÌ جملة عينية

 36عمال منتاج حـ /
 دائمي〔

- - - - ≫∽≒ 
≫∫∽∬∵ ≒≡∫∽ ≫∬∝∫≫ 

≫√≒ ≒966≡ √6≫ ≪≡≒≪≫ 
 

  - - - - ∬≪≪ ∬ ≡≪≪ ≪ - - - - م½قتين                    

عماメ الßدماÌ التسويقية 
 دائمين    7≪حـ/

- - - - ≪ ≪≪≡ ∝ ≪≪∝ - - - - 
 

  - - - - ∝≫≫ ∝ ≡≫≫ ≫ - - - - م½قتين         

عماメ الßدماÌ اإدارية 
 دائمين 8≪والتمويليةحـ/

- - - - ≒≒≡ ≒≪≡∬∝ ≫√≪ ≒≪√≫∵ 9≪ ∽≪9≫ ≒≪∽ ∽√≒8 
 

  - - - - ∬≪≪ ∬ ≡≪≪ ≪ - - - - م½قتيــــن

أجمالي اأجور والعمالة 
 دائمين 

- - - - √6≫ ∽≡9≒≫ ≒√≫≫  √≫≫ ≪√9∽≫ ∽88 ≪∽∽√≒ 
 

     -  √≫ ≡88 8 - - - - م½قتين

  ≓√∼∼≫ 88∼ ≪∼9√≫ ≪≪√ ≡∼≫≪∼ 7∼√≓ ≪79≓∼ ≓7√ - - - - اإجمالي
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 تطور العمالة للعمالة الدائمة والمؤقتـــة
 ≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/7/≓خــاメ الفتـــــــــرة من 

                                                                                                                                                  Ôâ(8/≓)نمو 
 

 المـــــراكز

في
دد 

الع
 

≒/7/
≪≡

≪≒
 

صافــي 
Ìالتنقا 

 ラمعينو
 メخا
 السنة

عودة 
للعمل 
 メخا
 السنة

 العدد في أسباÆ تـــــــــرポ الßدمة
 فصل استقالة ≫≫≡≫/6/≡≪

أو 
 اعانقط

نقل 
 خارجي

 ìمعا
 مبムر

 ìمعا
6≡ 

 ومرضي

 اإجمالي وفـاة

 Ìدماßوال Ôإنتا メعما
 الصناعية

 دائمين
 

341 58 - - 24 1 2 - 17 4 48 351 

 3 - - - - - - - - 3 - - م½قتين
 Ìدماßال メعما

 التسويقية
 دائمين

 
- 2 - - - - - - - - - 2 

 2 - - - - - - - - 2 - - م½قتين
عماメ الßدماÌ اإدارية 

 والتمويلية
 110 - - - - - - - - - 18 92 دائمين

 3 - - - - - - - - 3 - - م½قتين
 

 أجمالي

 دائمين
 

433 78 - - 24 1 2 - 17 4 48 463 

 م½قتين
 

- - 8 - - - - - - - - 8 

√7≒ 

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
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 لتسويق( ا  ≫)ملحق رقم  
 

 (≓/≫) نموÔâ                                      ≫≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/7/≓صافـي المبيعاÌ عن الفترة من                                                                          
الدددددددددددددليل 
 المحاسبي

Ìالمنتجا Ìمجموعا 

حدة
لو

ا
 

نسبة التطور عن العام  نسبة تحقيق الヰدف مبيعاÌ السنه السابقة يةالمبيعاÌ الفعل المبيعاÌ التقديرية
 السابق

 كمية/طن
يمة باألف  الق

 ــــــهجنيــــــــــ
القيمة باألف   كميه/ طن

 جنيهباألف القيمة /  كميه/ طن ـــــــهجنيـــــــ
 قيمة كمية قيمة كمية

 ∼7≓ 96≓   ≡√√≓≪ √√√≡6≓ 77≫96 7∼≓≡∼∼ - -  المنجنيز( عالي)خام  

خام حديد عالي  
 منجنيز كسارة

 - - ∽6√97 ≒≫≡∽≡ - -   8≡ - 

منتج حديد )خام  
 كسارة (

 - - - - 97∽≡ 78≒   - ≪≫≒ 

 997 997   ≪7√√ 86√√ 9≪∼≡≓ ≓7∼≡≓ - -  خام عالي الباريوم 

 )ン 8776 ≡6≓≡≫ 899 67√√ - -  )حجر جير   ∽≪ ≪≡≒ 

 ≪√≓ ≪√≓   ≓8√ ≡√≫9 6√√ ≓≫≓≪ - -  دولوميت 

√≒≒  Ôإنتا Ìصافي مبيعا
 تام

 - - - ≒≪≒≪≒≒ - √≒√78     

     7≫ - - - - -  خدماÌ مباعة √≓√

     ∼≡∼≓√ √9∼99≓ ≓≓≫≓≫≓ ≪≓8√≫6 - -  إجمالي ايراد النشاط 

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
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 (≫/≫) نموクج                                                          ( ≫) تابع ملحق رقم                                                                   

    ≫≫≡≫/∝/≡≪الي  ≓≫≡≫/∵/≓التسويق الصـــــادراれ عن الヘترة من   
                                                                                      ) القيمる باألف جنيه(                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 

れالمنتجا れمجموعا 

ـن
ــــ

طــ
بال

 るـ
ــــ

حـــ
الو

 
 るالتقديري れالصادرا  るعليヘال れالسابق  ≫≫≡≫/≓≫≡≫الصادرا ュالعا れصادرا≪≡≪≡/≪≡≪≒ 

ゆفــــــــــو るالقيم るحــــرة جملــــــ れعما  
 

るميムال 

القيمる بسعر 
صدير الت

تسليم 
 المصنع

مصروفا
れ نقل 
الصادرا

れ 

 
るجملــ 

 
るميムال 

ゆفــــــــو るالقيم 

るميムال 
 

نع
ص

الم
يم 

سل
ر ت

صدي
 الت

عر
بس

 るم
لقي

ا
  

مصروفا
れ نقل 
الصادرا

れ 

 
 

るجمل 

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
حـ ـر
ـــ

 
 

قيــ
تヘا

ا
ــــ

ـــ
れ

ـــا
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــ
 

 
 

 يる/طنكم

 
 

ゆفو るالقيم 

القيمる بسعر 
التصدير تسليم 

 المصنع

مصروفاれ نقل 
れالصادرا 

るجملــــــ 

 حــــر

れ
قيا

تヘا
ا

 

  

 
  

  

 

   
 

   
 

  

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れا يوجد صادرا 

128 



 شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر    
                                        اع الماليالقط                

                                                               
 

  ≫≫≡≫/≓≫≡≫التقرير السنوヵ الموحد عن متابعる تنヘيグ الガطる وتقويم اآداء عاュ مالي                             

 
 
 
 
 
 
 

 ラمقار ラاليفبياムالطن ت  ュبسعر البيع لعا≪≡≪≒  
 ( ≪/≫)نموÔâ                                                )القيمة بالجنيه(                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 

Ìالمنتجــــــــــا 

  ≓≫≡≫ السابقةالسنة 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإنتاÔتムلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
تムلفة 

 Ìدماßال
 التسويقية

 
تムلفة 

 Ìدماßال
اإدارية 
 والتمويلية

 
 

 التムاليف الムلية

متوسط سعر 
 البيع

  خامـــاÌ ومواد مباشــرة
 أجور مباشرة

 

 جملة تムلفة اإنتاÔ ـــــــــرةتムاليف غير مباشـ
 محلي   

 جملる محلي أجنبي جملــる أخرヵ إهاポ جملる محلي أجنبي

خام حديد منتج 
 ﾞسارة

- ≫∵.√ ≫∵.√ ∬∵.∫ ≒∽.√≡ ≪≡.√ ≫∽.∫ - ≒∵≒ ≒∵≒ ≒ ≒ ≒∵≫ ≪≫≒ 

خاュ حديد عالي 
 - ≪∵≓ ≓ ≓ ≓∵≓ ≓∵≓ - ∫.∼≪ ≡√.≡≫ ≡√.∼≓ ∫.∵∬ √.∵≪ √.∵≪ - منجنيز / جبل

اュ حديد عالي خ
ュالباريو - √≫ √≫ ≒∬≡ ≒∽.√≡ ≪≡.√≡ ≫∽.∫ - ≪∝∵ ≪∝∵ ≪ ≪ ≪∵≒ ∬∬∵ 

ヵحجر جير - ∝√ ∝√ ≒≒≒ ≒∽.√≡ ≪≡.√≡ ≫∽.∫ - ≪≒∝ ≪≒∝ ≪ ≪ ≪≪≡ ≪≫≒ 

 ≓≡≫ ≫∬≓ ≫ ≫ ∫∫≓ ∫∫≓ - ∫.∼≪ ≡√.≡≫ ≡√.∼≓ ∝≓≓ ∵≪ ∵≪ - دولوميت

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
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  ≫≫≡≫بسعر البيع لعاュ  الطن تムاليفラ مقارラ بيا
 ( ≪/≫)نموÔâ                                                                    )القيمة بالجنيه(                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 

Ìالمنتجــــــــــا 

  ≫≫≡≫السنة الحالية 

 
 ـــــــــــــــــــــة اإنتاÔـــــتムلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
تムلفة 

 Ìدماßال
 التسويقية

 
تムلفة 

 Ìدماßال
اإدارية 
 والتمويلية

 
 

 التムاليف الムلية

متوسط 
 سعر البيع

  خامـــاÌ ومواد مباشــرة
 أجور مباشرة

 

 محلي جملة تムلفة اإنتاÔ تムاليف غير مباشــــــــــرة

 محلي  

 جملる محلي أجنبي لــるجم أخرヵ اهاポ جملる محلي أجنبي

عاﾟي خام حديد 
منتج منجنيز 
 ﾞسارة

- ≫≫.∬≡ ≫≫.∬ ∝≪.≫∫ ≒≒.√≪ ≒∵.∬√ ≪∬.≫∝ - ≒≪∽.∝√ ≒≪∽.∝√ ≡.≪∵ ∽∬.≫≒ ≒∫∽.≪≪≡ ≪≫≒ 

خاュ حديد عالي 
 ∼∵≓ ≪≫.≡≪≓ ∬≪.√ ∼≓.≡ ∬∝.∼≫≓ ∬∝.∼≫≓ - ∝≪.∬≫ ≪∬.∵≓ ≪√.≓≓ ≡√.≫∝ ≪∬.≪≪ ≪∬.≪≪ - منجنيز / جبل

خاュ حديد عالي 
 ∵∬∬ ≡∫.∼≓≪ ∵≡.∼∫≓ ≓≡.∼ ≫∵.∼≫≓ ≫∵.∼≫≓ - ∬≪.∬≫ ∬∬.∵≓ ≡√.≓≓ ≡√.≫∝ ≪∬.≪≪ ≪∬.≪≪ - ريوュالبا

ヵحجر جير - ≫≫.∝≫ ≫≫.∝≫ ∝≪.≪≡ ≒≒.∽≪ ≒∵.∽≒ ≪∬.≡≫ - ≒≪√.∫∝ ≒≪√.∫∝ √.≒√ ≫≡≒ √≫≡.≡≡ ≪≡≒ 

 ≪√≓ ≓≪.≪≪≪ ≓∬.√≡≫ ≡∝.≪ ≡∫.√≫≓ ≡∫.√≫≓ - √∫.∫≫ ≓∼.∵≓ ≪≪.≓≓ ≪≪.≫∝ ≪∝.≪≪ ≪∝.≪≪ - دولوميت

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓المقارラ الفترة من ***
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 (القيمة باألف جنيه)       ( √/≫)نموクج                       ≫≫≡≫/≓≫≡≫حركる المنتجاれ النヰائيる عن العاュ المالي                                  

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ìالمنتجـــــا 

اإنتاÔ   ≓≫≡≫/7/≓رصيد أوメ المدة 
 بالムمية

لمبيعاÌ ا
 الムميـــة

كمية 
المنصرف 
Øلإصا 

 كمية 
المعاد 
ロ تشغيل 

 العجــــــز أو الزيـــــادة الجرد الفعلي ≫≫≡≫/6/≡≪إجمالي الرصيد الدفتري 
 ــــةالقيمــــــــــــــــــــ كميــة القيمة بيع القيمة كمية قيمـــــــــة كمية قيمـــــــــة كمية بالطن

 القيمة
 لتムلفةبا

 القيمة القيمة  بيع
 بالتムلفة

بسعر  بالتムلفة القيمة بيع
 البيع

 - - - ≡∬∝∬√ ≡969√ 6≡88≓6 ≡∬∝∬√ ≡969√ 6≡88≓6 - - - - ≡969√ ≡969√ 6≡88≓6 خام م＝تج كسارة 
 - - - ∵∼∵≓ 6∼∼ ≪76≓ ∵∼∵≓ 6∼∼ ≪76≓ - - ≓7∼≡≓ ∼78≡≓ ≪≓∼≓ 78≫ 9√∼≓ خام عالى الباريوم 

 الم＝『＝ي‖ خام عالى
  جبل

≒∽∽6≡ ≪777 ≪66≡ ∽∽≡≡√≫ ∽∽≡≒∽7 - - ≒∽√√6 ≪≡≡7 ≪∵≡≫ ≒∽√√6 ≪≡≡7 ≪∵≡≫ - - - 

خام عالى الم＝『＝ي‖ 
 - - - ≪∼√∫ ﾜ - - - 9≫≒≡9 ∽6√97 - - ≫66≒≪ ∽≪77 ∫√∽≫ ≫66≒≪ ∽≪77سارة

 あ96 ≡≡7≓ ≫√≪ ≓∼96 ≡≡7≓ - - 67√√ ≡7≓≫ 6≪ ≪√√≫ ≓99≪ ح『ر جير∽≒ ≫√≪ - - - 

 - - - ∫∬∵≪ 8≡≡7 ≡6∼6≫ ∫∬∵≪ 8≡≡7 ≡6∼6≫ - - ≓≫≓≪ ≓√9≓ 87≪≓ 6√9≫ ≡√77≫ دولوميت 
 - - - ≪√667 89≓√7 887≡≡7 ≪√667 89≓√7 887≡≡7 - - ≪≓8√≫6 8√≡8∼6 86≫∼∼ √≪≓8∼ 6√6676 اإجمالي العام
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 (≓/≪)نموÔâ                                    اإجمالي ンابعة تنفيã المشروعاÌ علي المستومت                                 

 
 يه()القيمة باألف جن                                                                                                                                                 

 
جملة  التكاليف الص＝اعية الم－روعات

 メاأعما
 メة أوãالمنف

 العام

 メاأعما
( ≓المنفãة )

 خاメ العام

 Ìأي تسويا
 メعلي اأعما

 المنفãة

 メجملة اأعما
المنفãة في 
 نヰاية العام

 ãبرنامج التنفي
 メالمعتمد خا

 العام

 メنسبة اأعما
 خاメ العامالمنفãة 

الي التムاليف 
 الムلية %

لة اأعماメ المنفãة في نسبة جم
نヰاية العام الي التムاليف الムلية 

 معدلـる أصلية المعدلة

 مشروعاÌ جديدة
 

  105 ≒∫≫∬∽ ≒∵∬√∝ ∽∽≫    

 مشروعاÌ توســع
 

         

メماムاست Ìمشروعا 
 

         

 مشروعاÌ إعادة تأهيل
 

         

 مشروعاÌ إحاメ وتجديد
 

         

 ـــياإجمالـــــــ
 

  105 ≒∫≫∬∽ ≒∵∬√∝ ∽∽≫    

 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
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 (≫/≪)نموÔâ     (                        ≓≫≓تحليل حساÆ التムوين ااستثماري ) حـ /  

 
 

 )القيمة باألف جنيه(                                                                                                                                                                         
 

Ìالمشروعـــــــــا 
 

اإضافاÌ  ≓≫≡≫/7/≓رصيد 
 )(メخا
 العام +

 メلأصو メمحو
 الثابتة)ـ(

أي تسوياÌ علي 
 رصيد الحساÆ +  )ـ(

≫≡/6/≪≡≪≪ 

 

Ìاÿماح 
 مشروعاÌ جديدة

 ≒≡∽ ≒∫≫∬∽ ≒∵∬√∝ - ∽∽≫ - 

 مشروعاÌ توســع
 - - - - - - 

メماムاست Ìمشروعا 
 - - - - - - 

 مشروعاÌ إعادة تأهيل
 - - - - - - 

 مشروعاÌ إحاメ وتجديد
 - - - - - - 

 اإجمالــــــــــي
 ≒≡∽ ≒∫≫∬∽ ≒∵∬√∝ - ∽∽≫ - 

 
 ≓≫≡≫/6/≡≪حتى  ≓≫≡≫/≓/≓***المقارラ الفترة من 
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   れاヘالガص المガقضايا ت るلم يرد ضدها أي るالشركるيゃالبي.  ヴعل るヌالمحاف ヴتعمل عل るالشرك ヵا أヰوا يوجد ب るالمحيط るゃالبي 

 れمصدر من مصادر انبعاثا.ラربوムال   يゃانشاء الملف البي ヵجار.るللشرك 
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