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 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

 ش.م.م

Iron & Steel for Mines & Quarries  

 

 
 72/9/7277 -التاريخ :

 السادة / قطاع اإلفصاح  

 " البورصة المصرية "                           
 تحية طيبة وبعد ،،،

ة القوائم رف أن نرفق لسيادتكم طيه بيان الرد على تقرير مراقب الحسابات عن مراجعنتش

 . 02/6/7277المالية المعدلة في 

 ة واتخاذ الالزم ،،،للتكرم من سيادتكم العلم واإلحاط

 ،،، وتقبلوا خالص التحية واالحترام

 " العضو المنتدب التنفيذي "                                                         " مدير عالقات المستثمرين "    

 

 كمال خليل الباجوري"" مهندس / طارق                                          " محاسب / إبراهيم علي حسانين " 

http://www.ismq-eg.com/
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 1صفحة | 
 

( من معيار 97القيمة العادلة لألصول الثابتة بالمخالفة للفقرة رقم )عدم التزام الشركة باإلفصاح عن  ●
 ."األصول الثابتة وإهالكاتها" (01رقم ) المصري المحاسبة 

 

 
 سيتم مراعاة ذلك مستقبالا 

 

مليو  جنيه تمثل قيمة المخزو  الراكد بالمخاز  حيث يتم  09,5نحو  السمملع تضمممن المخزو   ●
 تعديالته.الموحد و  المحاسب االعتراف به بالتكلفة الدفترية بالمخالفة لما ينص عليه النظام 

 

تضمن المخزون قطع غيار استراتيجية ال يمكن االستغناء عنها او التنبؤ بوقت ي
احتياجها وسيتم حصر هذه األصناف وعرضها على القطاعات اإلنتاجية لتحديد 

 .االصناف المستغنى عنها والتصرف فيها طبقا للنظم المعمول بها 
 

ارنة بالمق ال يري أسممممممعار المخزو  تيما يتعلن بمخز  الح ر  ف الهبوط تم حسمممممما  مخصممممممص  ●
جنيه( ولم نتمكن من  091جنيه وسممممممممممعر السممممممممممو  بمبل  ) 5799بين تكلفة الطن والبالغة نحو 

التحقن من سممعر السممو  لهلا المنتث حيث ال تم حسمما  مخصممص تتضمممن قوا م التسممعير سممعر 
 .المال المركز  البيع لهلا المقاس وال يوجد مبيعات له خالل فترة

 

 
جنية طبقا آلخر مناقصة تم عرضها على الشركة لتوريد 173تم تحديد سعر الطن 

 .قرقاصشركة سكر أبو  إلىالحجر الجيري 

مليو  جنيمممه  3,2لم نواف بشممممممممممممممهمممادات تايمممد أرصممممممممممممممممدة التممم مينمممات لمممد  الغير والبمممالغمممة نحو  ●
 .21/7/3133فى
 

 
 مستقبالا.سيتم مراعاة ذلك 

العقود المبرمة مع الشممممممركة المصممممممرية للتعدين بفرا الشممممممركة بمحاجر األدبية ولم تقم  انتهاءتبين  ●
 ال الممن العام الخاص بالتسمممممممعة أيمممممممهر األخيرة  تها بقيمة اإلي ارالشمممممممركة بتحميل مصمممممممروفا

3130/3133. 
 

 
حيث أن العمل متوقف  الترخيص،ال يتم دفع القيمة اإليجارية إال بعد الموافقة على 

 حالياا.
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 2صفحة | 
 

جنيه ايرادات ومصممروفات سممنوات  مليو   00,373 جنيه،ألف  772تضممن  قا مة الدخل نحو  ●
 المحاسبية( بش   السياسات 5سمابقة عل  الترتي  بما ال يتفن ومعيار المحاسمبة المصمري رقم )

 التقديرات المحاسبية واألخطاء. ف والتغيرات 
 

 
 سيتم مراعاة ذلك مستقبالا 

 

قبل  المحاسممممممممب الربح  صمممممممماف من  %33,5تم حسمممممممما  الضممممممممريبة ال ارية على الدخل بنسممممممممبة  ●
وء ضمم ف  المحاسممب بعد تسمموية الربح  الضممريب من صممافى الربح  %33,5الضممرا   وصممحتها 

 وتعديالته.3115لسنة 70قانو  الضريبة على الدخل رقم 
 

 
سيتم احتساب ضريبة الدخل بعد اعتماد اإلقرار الضريبي الخاص بشركة الحديد 

 والصلب المصرية ) تحت التصفية ( .

( 32الضممممممممريبة الماجلة  بقا لما يقضممممممممى به معيار المحاسممممممممبة المصممممممممري رقم ) لم يتم حسممممممما  ●
 ."ضرا   الدخل"
 

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

 وحضصةباحضؤصيب ا)اتدتاحضمصفت ا(ا.

 2,732إنلار بالسمممممداد للضمممممريبة العقارية على المناجم بنحو  37/5/3133ورد للشمممممركة بتاري   ●
سداد أو تحميل ولم تقم الشركة بال 20/03/3130حتى  0/9/3102مليو  جنيه عن الفترة من 

 مصروفاتها ب ية مبال .
 

 01/12/2323حتى  1/7/2310الضريبة العقارية عن الفترة من  .1
شركة الحديد والصلب المصرية ) تحت التصفية ( وتم إحالة الموضوع تخص 

كامالا لمكتب الصفوة للمحاماة وبدأت اإلجراءات القانونية للطعن على الضريبة  
 -: وملخصها كاآلتي

ماات احضطدناتةىاريح ياضجن احضطدناحضريبة اا2222/اااا6/اااا9عمب بخاا .2

مااوتةىاريح امأمو ب احضريحئباحضدقب ب اا2222/اااا4/اااا22حضصب  اعمب بخاا

عبضوحتبتاحضةديب اوتةىاحضريبة احضؤيعوط اأمبمامجةساحض و ةاعبضدةبست ا

ضان اااا04922ضيحئباورت احضطدناعير اااا02مدكؤ احضقربءاحق ح ياا ا/اا

ماا2222/اااا6/اااا81قااف احضؤوحتت احضقبنونت اوتد  اضنظياحضطدنالةا اا66

ضنظياحضطدناوعهذهاحضجةا اري تاحضؤدكؤ اإتبض احضطدناضؤفوض اضيحئباحضجتزةا

اا81ضؤةبشيتهاوإب حعاتقيبياعرأنهاوتد  اضنظياحضطدناعجةا احضاؤتساحضؤوحفقااا

/اا9/ااا8مألتلاضنظيةاضجةا امااث اري تاهتئ احضؤدكؤ اضا2222/اااا1/اا

 . ماااضةؤنبرر اوضةؤامن حتاوضةؤذةيحت2222
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 0صفحة | 
 

تبين من خالل بيا  القضمممممممايا الوارد إلينا من الشممممممموو  القانونية وجود قضممممممميتين مرفوعتين ضمممممممد  ●
الشممممممممممركة والخاصممممممممممتين بغرامات ت خير إي ارات محاجر بنى خالد عن فترات قبل الفصممممممممممل بين 

مليو  جنيه  7,299والحديد والصل  للمناجم والمحاجر بنحو  يمركت  الحديد والصمل  المصرية
 مليو  جنيه. 5,993،
 

 
 هذه الغرامات قبل انقسام شركتنا عن شركة الحديد والصلب المصرية 

 

 -الرأي المتحفظ: 
وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع 

وأدائها المالي وتدفقاتها  03/6/2322جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في 
لتاريخ وذلك طبقًا للنظام المحاسبي الموحد وتعديالته ومعايير المحاسبة المصرية النقدية عن السنة المنتهية في ذلك ا

 .الصادرة كإطار مكمل له، وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة
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 4صفحة | 
 

 فقرات توجيه االنتباه
 -مع عدم اعتبار الفقرات التالية تحفظًا، نود أن نوجه االنتباه إلى ما يلي: 

 

 بما اتخلته الشركة من إجراءات ت اه األراض  الت  تشغلها الشركة  لم نواف
متر مربع تقريبًا والصادر لها قرار بإلغاء  07311بالمحاجر بالسويس بمساحة 

وحكم قضا   بإخال ها وتسليمها  39/5/0771التخصيص من محافظة السويس ف  
للشركة لإلخالء  وانتهاء المهلة المحددة من المحافظة 32/0/3119للمحافظة ف  

 .3111ف  يونيو 

 
الشركة تضع يدها على هذه المساحة وهي حيازة هادئة ومستقرة والشركة تمارس 

 نشاطها وهناك محاوالت إلنهاء الموضوع مع هيئة تنمية قناة السويس.
وتم تقديم طلب للمجتمعات العمرانية بالسويس صاحبة الوالية مع الشركة المصرية 

 ، وجاري المتابعة مع الهيئة أحواش التشوين ولم يتم الرد حتى اآلن للتعدين إليجار
 

   عتين على قط التعديتبين اسمممممممتمرار وجود حاالت تعدي عل  أراضممممممم  وممتلكات الشمممممممركة تتمثل ف
 0711سممممهم ومسمممماحة  1قيراط و  01فدا  و  00أرض بمحاجر بنى خالد بمحافظة المنيا بمسمممماحة

وقع   لت الم  تحصمممرها الشمممركة  الت بشممم نها دعاو  قضممما ية، والتعديات المسمممتمرة  مرفوامتر مربع 
لها اجراءات تقنين  اتخاجفدا  ولم يتم  752على المزرعمة النموججيمة بمالحمارة البال  مسمممممممممممممماحتها نحو 

صممممممممممممدر إعال  عن الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية عن تلقى  2/00/3131حيث انه بتاري  
الخاص  3101( لسممممنة 013( من القانو  )11رخيص بالتعامل المبايممممر  بقا للمادة رقم ) لبات الت

 .بإصدار قانو  تنظيم التعاقدات الت  تبرمها ال هات العامة
يممممقة بالمدينة السممممكنية بسمممممالوط التابعة لمحاجر بنى خالد ألصممممحا   39فضمممماًل عن وجود عدد    

يممممممقن من قبل أفراد تابعين  5على  التعديضممممممافة إلى باإلالمعايممممممات بدو  عقود مبرمه مع قا نيها 
يمممممممقة للعاملين المحالين للمعام وعليهم مديونية  33عقود  وانتهاءلشمممممممركة كهرباء مصمممممممر الوسمممممممطى 

 يقة خالية. 23كما يوجد عدد ألف جنيه  222لنحو  20/2/3133وصل  فى 
 

 
قضائية أرقام تم اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه المتعديين وقد تم رفع دعوة 

  .1600و160
 
 

فدان مع محافظة الجيزة لهيئة التعمير ليتم استغاللها  654ـ تم سداد رسوم تقنين 
ا    زراعيا

 
 
 
 

جنيه غرفتين وصالة 225ـ تم عمل عقود لبعض قاطني المدينة السكنية بإيجار شهري 
 غرف وصالة والباقي تم عمل إنذارات ضدهم. جنيه ثالث025و
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 5صفحة | 
 

 2,7الشمركة بتوسميح حسما  مشروعات تح  التنفيل عند يراء بعأل األصول الثابتة بنحو عدم قيام 
 مليو  جنيه بالمخالفة للنظام المحاسب  الموحد وتعديالته.

 

 
 سيتم مراعاة ذلك مستقبالا 

 

  قام  الشركة بالتعاقد مع يركة فام مام األوكرانية من خالل الشركة القابضة إلتمام مشروا إنشاء
ألف دوالر وف  حالة الت كد من تركيز الخام يتم  795الوحدة النصمف صمناةية والمقدر تكلفتها بنحو 

إدارة وافن م لس مليو  دوالر، هلا وقد  25إنشاء مصنع تركيز الخام بالواحات والمقدر تكلفته بنحو 
على البدء ف   37/7/3131( المنعقدة ف  223الشممركة القابضممة للصممناعات المعدنية ب لسممته رقم )

( %21تنفيل الوحدة النصممف صممناةية على أ  تختص يممركة الحديد والصممل  بالتنفيل بنسممبة يممراكة )
ة حالة عدم إمكاني( لل ان  المصمممري وقيام الشمممركة القابضمممة بالتمويل ف  %91لل ان  األوكران  و)

ألف دوالر لحسممممما  يمممممركة  511تم تحويل  05/00/3131الحديد والصمممممل  على التمويل، وبتاري  
المسممممممممتندي لصممممممممالح يممممممممركة فام مام، هلا وقد تبين توقف  االعتمادالحديد والصممممممممل  لتغطية فتح 

 إلتمامضور الحالت ار  نتي ة الحر  األوكرانية الروسية وفى ضوء خطا  الشركة األوكرانية بَتعُلر 
الت ربة إلعال  األحكام العرتية ومنع من هم فى سن الت نيد من مغادرة البالد األمر الل  يشير إلى 

 ت خير إن از المشروا.
 

 
 

 01/5/2322الذي ينتهي في  أجل االعتمادتم إرسال رد الشركة األوكرانية بطلب مد 
وأفادوا بأنه مستعدين للحضور حال االنتهاء من االحكام العرفية  03/9/2322 إلى

المفروضة في البالد نتيجة الحرب مع روسيا وهذه ظروف قهرية خارجه عن ارادة 
 الطرفين  

 

  ية لألصمممول القيمة الت مين وبالتال  وت ثير جلك على القيمة السممموقية االقتصممماديةعدم مراعاة المتغيرات
 .للت مين المصري  االتحادضوء النشرة الواردة من  ف 
 

 
سيتم إعادة الدراسة الخاصة بالتأمين على أصول الشركة في ضوء النشرة الواردة 

 . لالتحاد المصري للتأمين والمتغيرات االقتصادية في سعر العملة
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  لودر فولفو تتضمممممممممممن  3130/3133 المال مازال  وثيقة الت مين على اصمممممممممول الشمممممممممركة عن العام
أصمممممممممول الشمممممممممركة وتم جرده  وغير مدرج بسممممممممم لمليو  جنيه  7بمحاجر األدبية بقيمة ت مينية بلغ  

 .21/7/3133 ف والمعدات بالسويس  اآلالتضمن 
 

 

 
 نقل بعض األصول بين شركتنا وشركة الحديد والصلب المصرية إجراءات جاري اتخاذ 

 )تحت التصفية( وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر. 

 بفرا  3( والموجودة داخل مح ر رقم الدرمل  أحمد)المهندس الكسمارة التابعة لمممممممممممممممشمركة  باإليمارة إلى
الشممممركة باألدبية بمحافظة السممممويس والخاص بالشممممركة حيث تعمل هله الكسممممارة لحسمممما  يممممركة تكنو 

والمتحفظ عليها من قبل الشمركة لصالح يركة الحديد والصل  المصرية )تح  التصيية( حيث  فايبر
 يفهيًا ب نه تم بيعها لشركة تكنو فايبر. اتم إفادتن

 
 تم ارسال خطاب للسيد المحاسب / المصفى العام لشركة الحديد والصلب المصرية

مفاده أن شركتنا غير مسئولة عن تأمين كسارة الدرملي كونها خارج  التصفية( )تحت 
 ترخيصنا.حدود 

  21/7/3133 ف ببنك مصر والبال   ال اري عدم حصول الشركة على عا د على حسابها 
 .الكويت  األهل مليو  جنيه أسوة بما يتم الحصول عليه من عا د من البنك  09,717نحو

تم التواصل مع بنك مصر في هذا الشأن ويتم االحتفاظ بالسيولة طرفهم لمواجه 
ا إلي حساب  عمليات صرف مستحقات العاملين لقرب المسافة ويتم تحويل المبالغ تباعا

 .الكويتيالشركة للبنك األهلي 

 

  ف على أ  وه الودا ع أو أجو  الخزانة  ف  االستثمارعدم استغالل الشركة للسيولة المتاحة من خالل 
 .%1 ،%01والبال  نحو  المصري بالبنك أو البريد  ال اري العا د من العا د على الحسا  

وتم الحصول على أنسب أسعار الفائدة واتخذ القرار تم التواصل مع البنوك المختلفة 
ؤديها الفرع للخدمات التي ي البحرية نظراا فرع الواحات  –بربط وديعة ببنك مصر 

للشركة باإلضافة إلى تشغيل نظام فيزا المرتبات للسادة العاملين واإلبقاء على السيولة 
 المرجوة.الموجودة بالبنك األهلي الكويتي نظراا لفائدتها 

 

  إثبات حيث يتم االكتفاء ب المصري ضعف الرقابة الداخلية على الحسابات ال ارية بالبنوك والبريد
جنيه من واقع كشوف الحسابات دو   مليو   0,7نحو المال تاري  المركز  ف الفوا د الدا نة والبالغة 

 .المصري  البنوك أو البريد التفاقياتوجود مراجعة من اإلدارة المالية للت كد من صحة تلك المبال  وفقًا 

 
 مبرمة مع تلك الجهاتسيتم مراجعة تلك الفوائد في ضوء العقود ال
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  ،يث تبين حتطبن الشمممركة نظام تكاليت يتعين تطويره بما يف  بإحكام الرقابة على عناصمممر التكاليت
 -يلي: ما 

قام  الشركة بحسا  تكلفة اإلنتاج خالل الفترة محل الفحص على أساس إجمال  مصروفات  ●
 مصروفات ادارية وعمومية.مليو  جنيه تمثل 00,192التشغيل للشركة ككل متضمنا نحو 

تكلفة اإلنتاج  هاواعتبار يتم تحميل تكاليت كافة مراكز تكلفة اإلنتاج والخدمات اإلنتاجية ثم ت ميعها  ●
 لمنتث واحد فقح على الرغم من إنتاج أكثر من منتث لكل منها سعر بيع مختلف.

مباير توزيع التكاليت كال توجد قوا م تكاليت لخطوات العملية اإلنتاجية ولكل منتث على حده و  ●
 وغير مباير )ثاب  ومتغير(، وتوزيع التكاليت وظيييًا واألرقام المقارنة للفترات المثيلة.

( وتحديد مراكز الخدمات اإلنتاجية 5ال يتضمن نظام تكاليت فصل وترقيم مراكز اإلنتاج برقم ) ●
ال مة وتحديد أسس توزيع م ( المبايرة وغير المبايرة الت  يستفيد منها كل مركز إنتاج 7برقم )

لتوزيعها على مراكز اإلنتاج التكاليت المطبن بالشركة معدالت تكلفة معيارية إلمكانية قياس األداء 
 الموحد. المحاسب للنظام  األداء.  بقاً والرقابة على  االنحرافاتوتحديد  الفعل 

 بالشركة.ال يوجد توثين لنظام التكاليت المطبن  ●
التكاليت المطبن بالشركة معدالت تكلفة معيارية إلمكانية قياس األداء الفعل  ال يتضمن نظام  ●

 األداء.حديد االنحرافات والرقابة على وت

 
 
 
 
 
 
 

سيتم تطوير نظام التكاليف الموجود حاليا بما يتفق مع نظام تحديد تكلفة كل منتج بدقة 
 لكافة مراحله اإلنتاجية

ظام بشكل محاسبي شامل مع استكمال نظام باإلضافة إلى أن سوف يتم تعديل الن
 .إعدادهالحاسب اآللي بالشركة الجاري 
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  بية )محافظة السممممويس( وأسمممموا  لخسمممما رببنى خالد )محافظة المنيا( واألدلوحظ تحقين فروا الشمممركة 
 -اآلتي: ويتضح ذلك من 

 اسوان االدبية  بنى خالد  البيان 

 01333 1214221 1111211 االيراد إجمالي

 1000211 4011401 12011602 المصروفات

 1414211- 0126622- 11101006- )الخسارة(الربح 
 

 

  بخصوص محاجر بني خالد يتم العمل على تسويق المشونات من
الخامات ولم يتم اإلنتاج حتى اآلن لعدم القدرة على تسويق الخامة 

وجاري دراسة بعض  والفيزيائية،نظراا لخواصها الكيميائية 
العروض المقدمة للشركة إليجار وتشغيل المحجر للحد من الخسائر 

 وتحويلها للربحية 

  أما بخصوص محجر األدبية بالسويس فالعمل متوقف لعدم موافقة
هيئة المجتمعات العمرانية الشركة المصرية للتعدين بالسويس على 

 الترخيص حتى اآلن

  يوجد لديها أصول مملوكة أما بخصوص مناجم أسوان الشركة
متر مربع والمنقولة من شركة كيما وجاري العمل على  45333

استغاللها، باإلضافة إلى الكسارة والموقع الصناعي والمعدات 
 .حراسةالموجودة به والعمالة الموجودة بها هي أفراد 

  يلي: يتمثل فيما نظام الرقابة الداخلية  ف وجود قصور-  
فواتير مبيعات خارج نظام المعلومات المعمول به بحسابات الشركة اعتماد على نموجج  بإصدارتقوم الشركة  ●

 يمكن حلف الفواتير المدخلة عليه والتعديل عليها. وغير مامنمصمم داخليًا غير معتمد  فواتير
ء التسويات اتوجد فواتير مبيعات لفروا الشركة باألدبية وبنى خالد وأسوا  حي  يتم إجر  عن أنه ال فضالً  ●

 بناء على تقرير االنتاج والمبيعات من تلك الفروا. 
مم  11- 21مقاس  جيري عدم تضممممممممممين قوا م تسمممممممممعير منت ات الشمممممممممركة بعأل المنت ات مثال ح ر  ●

 مم بمحاجر بنى خالد. 031 – 11ومقاس 

 
 

 سيتم مراعاة ما ورد بمالحظتكم وتدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية              
 
 
 
 

 .بالشركةسيتم مراعاة ذلك مستقبالا بالتنسيق مع لجنة التسعير 

  مسممممتحقات العاملين والموردين والمقاولين ومقدم  الخدمات بشمممميكات بنكية  الشممممركة بسممممدادلوحظ قيام
 (01)وسمممممممممما ل الدفع غير النقدي القانو  رقم  اسممممممممممتخدامتاريخه بالمخالفة لقانو  تنظيم  حتىنقدًا  أو

 .3131لسنة  (0997)وال حته التنفيلية الصادرة بقرار ر يس م لس الوزراء رقم  3107لسنة 
 

 
 سيتم مراعاة أحكام القانون المشار إليه 
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  لعمل با واالكتفاءعمدم وجود لوا ح داخليمة تنظم عممل الشممممممممممممممركمة وتحكم الرقمابمة المداخليمة على أعمالها
بلوا ح يمممركة الحديد والصمممل  المصمممرية )تح  التصممميية( والت  ال تتناسممم  مع ظروف عمل الشمممركة 

 للشركة وسلطات االعتماد الخاصة بها. التنظيم والهيكل 

 
تم العمل بلوائح شركة الحديد والصلب المصرية لحين إعداد اللوائح الخاصة بالشركة 

  ل الشركة.وإعدادها بما يتناسب وظروف وطبيعة عم

  من األرباح القابلة للتوزيع بعد خصممممم حصممممة  %01تم حسمممما  حصممممة م لس اإلدارة من األرباح بممممممممممممممممم
والمعدل بالقانو  رقم  0770لسممممممممممممممنة  312رقم ( 22من رأس الممال بمالمخمالفة المادة ) %5العماملين و

خصص نسبة ال قضى بم ".... )د( ي( من النظام األساس  والت  ت29والمادة رقم ) (3131لسنة  015
( من رأس المال %5من أرباح الشممممركة السممممنوية القابلة للتوزيع مخصممممومًا منها نسممممبة ) %01تزيد عن 

 المدفوا لمكاف ة م لس اإلدارة".
  صاف من األرباح القابلة للتوزيع وصحتها  %1,5تم حسا  حصة النشاط الرياض  من األرباح بممممممممم 

 .3109( لسنة 90( من القانو  رقم )50األرباح السنوية  بقا لما تقضى به المادة )
 

 
ا لما ينص عليه النظام األساسي و  حساب حصة مجلس اإلدارة وفقا

 األمر معروض على الجمعية العمومية 

 

 

ا لما ينص عليه النظام األساسي   حساب حصة النشاط الرياضي وفقا

 واألمر معروض على الجمعية العمومية 
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