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 تقریر لجنة المراجعة

  03/6/4201 حتى 1/1/4201من عن الفترة 

  :تقدیم 

مصر ألحداث وتغییرات سیاسیة جوھری�ة  تعرضت  31/12/2011ھایة العام وحتى ن 2011وبالتحدید منذ بدایة ینایر  2011بدایة عام  منذ

ة بوجھ عام ولكنھا بالضرورة أدت إل�ى انخف�اض ملم�وس ف�ي على القطاعات االقتصادی –حالیا  –ملموسة وغیر قابلة للقیاس  ترتب علیھا أثار

            و ش����ركة أس����منت س����یناء.....2013 / 2012يواس����تمر ھ����ذا االنخف���اض و بح����دة خ����الل ع����ام 2011األنش���طة االقتص����ادیة خ����الل ع����ام 

   -: ق التصور أھمھا كنشاط اقتصادي أھمیتھ بموقعھ ھذا تعرض ألحداث تفو) مصانعھا في قلب سیناء بوسط سیناء ( 

توقف الخط عن العمل مما كان لھ تأثیر  2013تكرار ضرب خط الغاز الطبیعي كمصدر رئیسي للطاقة لتشغیل المصانع وفي خالل عام  .1

بئا لشراء المازوت بدال من الغاز الطبیعي لتشغیل األفران مما شكل عبشكل كبیر على نتائج اإلنتاج والمبیعات حیث اضطرت إدارة الشركة 

 .مادیا كبیرا على موازنة الشركة 

 _ : إلى لھ الشركة  أدى لتعرضتام في شمال ووسط سیناء مما الغیاب األمني والعسكري ال .2

a(  أسوأ أنواع االبتزاز والخطف والسطو على إنتاج المصنع. 

b(  التھدید المستمر بوقف العمل بالمحاجر بالسالح والقوة. 

 .وانعدام فرص التصدیر  حالة الركود التي تسود سوق األسمنت .1

 .العام زاد من فرص التنافس  في بدایةدخول خط إنتاج جدید للسوق  .2

  -:تلك مقدمة كان البد لنا كلجنة المراجعة ونحن نتابع سیر العمل بالشركة أن نرصدھا قبل الدخول في التقریر الذي نحن بصدده 

، وذل�ك ف�ي إط�ار  2013األمر بشأن سیر أعمال شركة أسمنت سیناء ونتائجھا خ�الل ع�ام ھذا وترجو لجنة المراجعة أن تضع ھذا التقریر لكل من یھمھ 

 29/12/2005اإلدارة الھیئة العامة لسوق الم�ال ف�ي السابعة من قانون ھیئة سوق المال المعدل بقرار مجلس اختصاصاتھا المحددة طبقا لما جاء بالمادة 

الشركة لكثیر من المخاطر في س�بیل _ وال تزال _ نؤكد على ما تعرضت  وفي ھذا السیاق رفیة واعیةحوالذي قامت بأدائھ بكل صدق وشفافیة بل وبكل 

الذي یتحلى بروح التفاني ) حسن راتب : د ( وما یتحلى بھ رئیس مجلس إدارة الشركة _ بعون هللا و رعایتھ _ استمرار العمل بالمصنع وحمایتھ ، وكلھ 

راتھ الفائقة على إدارة األزمات والصدق العام فیما یقولھ قد كان لھ التاثیر المباشر على حمایة الشركة لما تعرضت لھ من و إنكار الذات وحمل األمانة وقد

وض�ع  مخاطر ، وھذا أیضا وبفضل المعاونة الصادقة والحرفیة العالیة من قبل مجلس اإلدارة وبكل إدارات الشركة اتص�اال بم�ا س�بق كض�رورة إلیض�اح

شركة اسمنت سیناء ولكل المساھمین بكل االرتیاح و بإیضاحات ھام�ة وھ�ي أن المرك�ز الم�الي للش�ركة ق�وي ومت�ین نؤكد لكل من یھمھ امر  الشركة فإننا

وذلك من خالل ما سنقوم بھ من استعراض لسیر اعمال الشركة م�ن خ�الل . ولم یتعرض الیة مخاطر مالیة فضال عن سالمة أصول وموجودات الشركة 

 عم�ال بش�ركة اس�منت س�یناءنتن�اول م�ن خاللھ�ا س�یر أ وراوالت�ي س�تكون مح� تی�ةلجوانب اآلولعل من المناسب ان یتخذ ھذا االستعراض ا. لتالي التقریر ا

   -:  30/6/2014حتى  1/1/2014للفترة من 

  ).لقرار الھیئة العامة لسوق المال  طبقا (اختصاصات لجنة المراجعة  -:وال ا

  .عن شركة اسمنت سیناء  بیانات أساسیة -:ثانیا 

  .ھیكل رأس مال شركة اسمنت سیناء وتطوراتھ  -:ثالثا 

  -:من خالل المجاالت الھامة للشركة  2014 نصف عامائج أعمال لجنة المراجعة خالل نت -:رابعا 

 .مجال الشئون المالیة  ) أ

 .مجال الشئون التجاریة  ) ب

 .مجال الشئون الفنیة  ) ت
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  ) .شركة أسمنت سیناء ( عة اختصاصات لجنة المراج -:اوال 

والمع�دل  18/6/2002بت�اریخ ) 30(رق�م  یئة العامة لس�وق الم�المن قرار مجلس إدارة الھبالمادة السابعة تأسیسا على ما جاء 

والت�ي نوجزھ�ا بشأن اختص�اص لجن�ة المراجع�ة  22/9/2008بتاریخ  2008لسنة ) 14(قرار مجلس إدارة الھیئة رقم بموجب 

  : فیما یلي 

 .ص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلیة للشركة فح .1

 .دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة والتغیرات الناتجة عن تطبیق معاییر محاسبیة جدیدة  .2

 .فحص ومراجعة آلیات وأدوات المراجعة الداخلیة وإجراءاتھا وخططھا ونتائجھا  .3

 .اإلداریة المختلفة ونظم إعدادھا وتوقیت عرضھا  فحص ومراجعة التقاریر اإلداریة الدوریة التي تقدم للمستویات .4

 :فحص اإلجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما یلي  .5

  القوائم المالیة الدوریة والسنویة. 

  نشرات االكتتاب والطرح العام والخاص لألوراق المالیة. 

    تقدیریة الموازنات التقدیریة ومن بینھا قوائم التدفقات النقدیة وقائمة الدخل ال. 

م التأكد من تطبیق األسالیب الرقابی�ة الالزم�ة للمحافظ�ة عل�ى أص�ول الش�ركة وإج�راء التقی�یم ال�دوري لإلج�راءات اإلداری�ة للتأك�د م�ن االلت�زا .6

 .بالقواعد وإعداد التقاریر بذلك لمجلس اإلدارة 

 .المال  التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصیات مراقب الحسابات والھیئة العامة لسوق .7

 .تقدم اللجنة تقاریرھا الشھریة إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة  .8

ولمجلس إدارة الشركة تكلیف اللجنة بأي أعمال یراھا في صالح الشركة وعلى مجل�س إدارة الش�ركة والمس�ئولین عنھ�ا االس�تجابة لتوص�یات  .9

 .في حالة عدم استجابة الشركة لتوصیاتھا البورصة والھیئة اللجنة خالل خمسة یوما من تاریخ اإلخطار بھا وعلى رئیس اللجنة إبالغ 

  :بیانات أساسیة عن الشركة  -:ثانیا 

  شركة أسمنت سینا : االسم التجاري للشركة  -

ق�انون ض�مانات وح�وافز االس�تثمار بإص�دار  1997لس�نة ) 8(رق�م  شركة مساھمة مصریة تأسس�ت وفق�ا ألحك�ام الق�انون: الكیان القانوني للشركة  -

  . 1998لسنة  72ئحتھ التنفیذیة وبموجب القرار رقم وال

 22/1/2001للمص�نع اعتب�ارا م�ن األسمنتیة ، وقد بدأ اإلنتاج الفعل�ي  إنتاج األسمنت وأكیاس التعبئة وتصنیع كافة المصنوعات: الشركة  إغراض -

  .  22/9/2001بموجب قرار رئیس الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة في 

  : وتطوراتھ ھیكل رأس المال  -:ثالثا 

  ملیار جنیھ ( رأس المال المرخص بھ. ( 

  ملیون جنیھ  700رأس المال المصدر والمكتتب فیھ والمدفوع . 

  ملیون سھم قیمة كل سھم عشرة جنیھات مصریة  70عدد األسھم. 

 : وفیما یلي إیضاح تطورات رأس المال لشركة أسمنت سیناء 

 )ملیار جنیھ مصري ( ركة تحدد بمبلغ رأس المال المرخص بھ للش .1

 ).جم 10.00(قیمة كل سھم منھم ) ملیون سھم  35(موزع على ) ملیون جنیھ مصري 350(رأس المال المصدر والمكتتب فیھ والمدفوع بمبلغ  .2

( وذل�ك بزی�ادة ع�دد ) نی�ھ مص�ري ملی�ون ج700(لیص�بح ) ملی�ون س�ھم مج�اني  35( زی�ادة ع�دد  15/11/2008قررت الجمعیة العامة غیر العادیة بت�اریخ  .3

 .ملیون سھم مجاني توزع بواقع سھم إضافي لكل سھم من األسھم الحالیة 35

بزی�ادة  27/7/2009وت�م التأش�یر ف�ي الس�جل التج�اري بت�اریخ  6/7/2009الھیئة العامة لالستثمار والمنطق الحرة عل�ى الزی�ادة ف�ي تم الحصول على موافقة  .4

 . 27/8/2009ألسھم المجانیة اعتبارا من رأس المال ، ویتم توزیع ا
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  . 30/6/2014وحتى  1/1/2014نتائج أعمال لجنة المراجعة في الفترة من  -:رابعا 

وحت��ى  1/1/2014خ��الل الفت��رة م��ن ) طبق��ا الختصاص��اتھا المح��ددة كم��ا س��بق ذك��ره ( أس��فرت أعم��ال لجن��ة المراجع��ة بالش��ركة 

  :ضھا في إطار المجاالت الھامة التالیة عن النتائج التي سیتم استعرا 30/6/2014

 .مجال الشئون المالیة  

 .مجال الشئون التجاریة  

  .مجال الشئون الفنیة  

  : مجال الشئون المالیة : أوال 

  :قامت اللجنة في ھذا باألعمال اآلتیة 

a( محاسبیة جدیدة  تم فحص مراجعة السیاسات المحاسبیة المطبقة في الشركة والتغییرات الناتجة عن تطبیق معاییر. 

b(  تم فحص اإلجراءات التي تتبع في إعداد المراجعة كما یلي : 

 .القوائم المالیة الدوریة والشھریة  .1

 .نشرات الطرح العام والخاص لألوراق المالیة  .2

 .الموازنات التقدیریة ومن بینھا قوائم التوقعات اوالدخل التقدیریة  .3

  -: ونتناول النتائج المالیة طبقا لما یلي 

  : األصول الثابتة وإھالكھا 

یتم إثبات األصول الثابتة بالتكلفة التاریخیة مخصوما منھا مجمع اإلھالك وخسائر االضمحالل ، وتش�مل التكلف�ة النفق�ات الرأس�مالیة  .1

ة وأیة تكالیف أخ�رى األصول كما تشمل تكلفة األصول المنشأة ذاتیا تكلفة المواد الخام  والعمالة المباشر القتناء لمباشرةالمرتبطة وا

 .في الغرض المخصص لھ مرتبطة تتحملھا الشركة لیصبح األصل الثابت صالحا لالستخدام 

ال�دخل  المق�در لك�ل أص�ل وتحمیل�ھ عل�ى قائم�ةیتم احتساب اإلھالك عل�ى أس�اس طریق�ة القس�ط الثاب�ت عل�ى أس�اس العم�ر اإلنت�اجي  .2

الع���ام الس���ابق                     وفق���ا للمتب���ع ف���ي 6/3/2002ارة الش���ركة بجلس���تھ ف���ي الت���ي ح���ددھا مجل���س إدوبنس���بة الطاق���ة المس���تغلة وبالنس���ب 

  : وبالمعدالت اآلتیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معدالت اإلھالك   بیان 

  %2.5 -% 2  مباني وإنشاءات 

  %5  آالت ومعدات 

  %20  وسائل نقل وانتقال 

  %20  عدد وأدوات 

  %25 -% 10  أثاث ومعدات مكاتب وتركیبات 
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  :األصول الثابتة 
  

                 30/6/2014لألص���������������ول الثابت���������������ة ف���������������ي ) بع���������������د اإلھ���������������الك(بلغ���������������ت ص���������������افي القیم���������������ة الدفتری���������������ة 
  : وفیما یلي تفصیال ألھم بنود األصول الثابتة جم   1.228.025.782مبلغ 

  
  صافي القیمة الدفتریة  مجمع اإلھالك  التكلفة  بیان

  1.651.078  ــــــــــــــــ  1.651.078  أراضي

  457.961.849  105.860.952  563.822.801  مباني ومرافق وإنشاءات

  757.925.056  560.079.998  1.318.005.054  آالت ومعدات

  5.118.475  11.656.067  17.434.542  وسائل نقل وانتقال

  2.281.112  17.953.779  20.234.891  عدد وأدوات

  12.765.474  10.337.262  474.765.474  أثاث ومعدات مكاتب وتركیبات

  1.228.025.782  705.888.058  1.933.913.840  اإلجمالي

  

  :مشروعات تحت التنفیذ 

وھي تمثل دفعات مقدمة تحت حساب أعمال مباني وإنشاءات جم  23.727.620  مبلغ 30/6/2014ي فبلغت تلك المشروعات 

   :نفیذھا بالمصنع  وتتمثل في اآلتيوطرق وأعمال أخرى جاري ت

 جم 11.291.063 تكوین سلعي قیمتھ 

  جم 12.436.557إنفاق استثماري  

  -: استثمارات مالیة طویلة األجل 
  -:جم تشمل في اآلتي  125.626.430مبلغ  30/6/2014ات في بلغت قیمة ھذه االستثمار

 .شركة سیناء لألسمنت األبیض  .1
 .شركة أسمنت سینا للخدمات  .2
 .شركة تنمیة المنطقة الصناعیة الحرة شركة بورسعید  .3
   .شركة أسمنت سیناء للتجارة الدولیة  .4

  : بیان باالستثمارات المالیة طویلة األجل 

 كان من نتائج التصفیة  

 

 

لقیمة ا  عدد األسھم  اسم الشركة
اإلسمیة 

  للسھم

  القیمة الحالیة   القیمة المسددة  إجمالي المساھمة  نسبة االستثمار

 100.521.920 100.521.920  100.521.920  %25.397  113  888.887  شركة سیناء لألسمنت األبیض بورتالند 

 24.990.000 24.990.000  24.990.000  %99.96  10  2.499.000  شركة أسمنت سینا للخدمات 
شركة تنمیة شرق بورسعید الفرما مدفوع 

)68( %  
2167  30  0.15%  65.010  65.010 65.010 

 49.500 49.500  49.500  %90  10  4950  أسمنت سینا للتجارة الدولیة 
 125.626.430 125.626.430  125.626.430  اإلجمالي
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   : التأمین على أصول وممتلكات الشركة ونشاطھا 

تأك��دت لجن��ة المراجع��ة م��ن تطبی��ق الش��ركة لسیاس��ة الحیط��ة والح��ذر تنفی��ذا للقواع��د المرعی��ة ف��ي المحافظ��ة عل��ى أص��ول وممتلك��ات 

الش�ركة وت��أمین نش��اطھا والتح��وط ض��د أی��ة مخ��اطر محتمل��ة تتع�رض لھ��ا الش��ركة أو الع��املین فیھ��ا أو الع��املین ذات العالق��ة بنش��اط 

فیذ التي بعھدة مق�اولون وم�وردون خ�ارجیون وتنفی�ذا لش�روط العق�ود م�ع األط�راف األخ�رى الشركة فضالعن مشروعاتھا تحت التن

تقوم إدارة الشركة بعمل ومتابعة استالم وتحدیث وثائق الت�أمین الص�ادرة م�ن الش�ركات المحلی�ة و الخارجی�ة لتع�ویض الش�ركة ع�ن 

  .روع المخاطر المعتادة المحتمل وقوعھا نتیجة القیام بنشاطھا في جمیع الف

  :وتنحصر وثائق التأمین التي یتم متابعتھا بواسطة اإلدارة المالیة بالشركة فیما یلي 

 .وثائق األصول والممتلكات والخزائن والمخاطر األخرى  .1

 .وثائق التأمین على خیانة األمانة  .2

 .وثائق تأمین نقل النقدیة  .3

 .وثائق تأمین على قوة عقد اإلدارة الفنیة مع أسیك  .4

 .ین وسائل النقل وثائق تأم .5

  .وجاءت مراجعة اللجنة لما سبق بتأكید كفایة التأمین على جمیع أصول الشركة 

  :األصول المتداولة 
  -:جم تفاصیلھا كاآلتي  546.103.526 مبلغ 30/6/2014بلغ مجموعھا في 

 و أھم بنود المخزن  جم103.507.058:  المخزون قیمتھ: 

  جم 5.737.128ھ سائب و معبأ قیمت –اسمنت تام الصنع. 

  جم  9.988.428كلینكر غیر تام قیمتھ. 

 جم 606.807تحت التشغیل قیمتھ  إنتاج. 

  جم  16.099.174قیمتھا ) رملة  –طفلة  –حجر جیري ( خامات 

  جم  11.081.296قطع غیار قیمتھا. 

  جم  16.036.679قیمتھا وقود زیوت. 

  جم  163.557قیمتھا مواد ومھمات. 

 جم  4.212.804قیمتھ ) شكائر وسلنجات ( ف مواد تعبئة وتغلی. 

  جم  12.391.808ورق كرافت قیمتھ. 

  جم  12.654.478قیمتھ ) خط أول ( قطع غیار لدى الغیر. 

  جم  16.812.995قیمتھ ) خط ثاني ( قطع غیار لدى الغیر 

  جم  76.005مستلزمات كمبیوتر. 
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  جم  41.335.910وتبلغ قیمتھا  :المدینون وأوراق القبض. 

  جم 71.312.335 وتبلغ قیمتھا: مدینون متنوعون.  

 جم 5.614.225 وتبلغ قیمتھا : مستحقة على شركات شقیقة حسابات. 

 جم 140.579.556 وتبلغ قیمتھا:  حسابات مدینة أخرى. 

  جم  183.754.442وتبلغ قیمتھا  :نقدیة بالصندوق و لدى البنوك. 

  .البنوك وھي عبارة عن حسابات جاریة وودائع لدى 

بالش�ركة بتس�ھیل عم�ل  وقد تأكدت اللجنة من قیام القطاع المالي بالش�ركة بتطبی�ق الق�وانین والل�وائح و الق�رارات و النظ�ام المحاس�بي ، كم�ا یق�وم القط�اع الم�الي

المالی�ة لعرض�ھا عل�ى مجل�س اإلدارة وفق�ا  مراقب الحسابات وبما یمكن من مباشرة أعمالھ و اختصاص�اتھ باس�تقالل و حیادی�ة كم�ا تق�وم الش�ركة بإع�داد الق�وائم

 .للضوابط و األسس و اللوائح الداخلیة للشركة و المعاییر و القوانین و اإلجراءات المتفق علیھا 

  إدارة عالقات المستثمرین: 

                                   8/1/2014ریخ ج����م بت����ا18.93الفت����رة مبل����غ خ����الل  للس����ھمج����م وبل����غ أق����ل س����عر  19.53للس����ھم   لف����تحبل����غ س����عر ا 2014ف����ي الث����اني م����ن ین����ایر 

  . جم  35.00مبلغ  30/6/2014وبلغ سعر اإلغالق في   26/3/2014جم  بتاریخ 37.68 للسھموبلغ أعلى سعر 

التص�االت المس�تمرة والعالق�ات وتأكدت اللجنة من قیام إدارة شئون المستثمرین والمساھمین بمتابعة كافة المتغیرات التي  تطرأ على أسعار األسھم من خ�الل ا

  30/6/2014وحت�ى  1/1/2014الوثیقة م�ع البورص�ة وھیئ�ة س�وق الم�ال وش�ركات المقاص�ة وك�ذلك قی�ام اإلدارة بدراس�ة الحرك�ة الیومی�ة للس�ھم للفت�رة م�ن 

  .ارة العلیا بالتقاریر في ھذا الشأن لتحدید األسباب الفنیة والمبررات التي قد تؤدي إلى تذبذبات حركة السھم ارتفاعا وانخفاضا وإمداد اإلد

  :أسھم الخزینة 

ج�م للس�ھم و ق�د ت�م  30ملی�ون س�ھم كأس�ھم خزین�ة بس�عر  2تم الموافقة على شراء عدد   11/2/2014المنعقد بتاریخ  77جتماع مجلس اإلدارة رقم ابموجب 

  .  3/3/2014جم بجلسة البورصة بجلسة  30سھم بسعر  941557شراء عدد 
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  مجال الشئون التجاریة:  

     ج�م وفیم�ا یل�ي بی�ان إیض�احي للمبیع�ات 118.325.429مبل�غ   30/6/2014حت�ى نھای�ة  1/1/2014م�ن  ص�افي اإلی�راداتبلغ 

  .30/6/2014و موضعھا في قائمة الدخل في 

   -:القیمة باأللف جنیھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   -: وقد تم فحص اإلجراءات التجاریة المنفذة وطبقا للسیاسة التجاریة المتبعة بالشركة كاآلتي 
  

 :تحدید األسعار  ) أ

كات المنافس�ة المختلف�ة والش�رفیم�ا یخ�ص الس�وق المحل�ي یج�ري تحدی�د األس�عار الیومی�ة اعتم�ادا عل�ى س�وق األس�منت ف�ي مص�ر ومن�اطق التوزی�ع 

  .استرشادا بأسعارھا 

 :الترویج للمبیعات  ) ب

اإلدارة التجاری�ة تقدم اإلدارة التجاریة الحوافز التي یتم االتفاق علیھا مع إدارة الشركة الممثلة بلجنة التسویق والتي تجتمع مرة كل ش�ھر ، كم�ا تتخ�ذ 

 . ونظام الحوافز المذكورة أحد أدوات االستمالة األسمنت ،  من أدوات االستمالة ما یجذب العمالء إلى استخدام انتاج الشركة من

 :السداد للمبیعات  ) ت

ولجن�ة المراجع�ة ل�م تج�د أي تقوم اإلدارة التجاریة مع اإلدارة المالیة باإلشراف على طرق الدفع بالنس�بة للعم�الء للتأك�د م�ن م�دى االلت�زام بالس�داد ، 

  . ن تحصیل ات للعمالء في السداد أو وجود مدیونیة دوتعثر

  30/6/2013  30/6/2014  بیان

 مبیعات ال صافي 

  :یخصم منھا 
594.559.807  422.974.706  

  307.150.510  402.824.384  تكلفة المبیعات

  115.824.196  191.735.423  إجمالي الربح

  22.777.104  31.894.706  ات بیع وتوزیعفمصرو

  29.113.312  33.798.478  مصروفات إداریة وعمومیة

  1.532.616  1.378.057  ھالك األصول الثابتة ا

  2.976.955  3.320.235  ةرواتب وبدالت أعضاء مجلس اإلدار

  مخصصات بخالف مخصصات اإلھالك

  ویلیة مصروفات تم

  أخرى

1.437.992  
  

1.556.351  
  

24.175  

1.099.931  

  ــــــــــــــــــــــــ
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  57.499.918  73.409.994  إجمالي المصروفات

  58.324.278  118.325.429  األرباح الناتجة من التشغیل
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  : التصدیر

  :أسفرت مراجعة اللجنة لإلجراءات التنفیذیة التي تقوم بھا الشركة إلتمام الصادرات عما یلي 

  یتم تنفیذ الصادرات طبقا لإلجراءات واالصول المرعیة لقواعد التصدیر والتي تمثلھا العناصر الرئیسیة اآلتیة: 

  لك عن طریق فواتیر مبدئیة تتم التعاقدات عن طریق عقود مبرمة وكذالتعاقدPerforma Invoice. 

  تمت طبقا لمستوى األسعار العالمیة المنافسة للشركات وكذلك األسعار المنافسة للشركات المحلیة المصریة والتي تقوم بالتصدیر األسعار. 

  طرق السدادterm of payment   تتم طبقا لألدوات المالیة المتعارف علیھا عالمیا للسداد وھي: 

  اعتماد مستندي)L\C( معزز غیر قابل لإللغاء وعن طریق بنك درجة أولى. 

  تحویل مصرفي)TMS ( وھي الوسیلة الغالبة لسداد قیمة الصادرات. 

  .ویالحظ قلة كمیة الصادرات نظرا للقرارات السیادیة من الحكومة بإیقاف التصدیر لفترة طویلة 

ات نتیج�ة ق�رارات حكومی�ة تتص�ل برف�ع رس�وم اإلنت�اج لخام�ات اإلنت�اج وك�ذلك زی�ادة ی�ادقائمة تك�الیف اإلنت�اج بع�ض الز وقد طرأ على

 .مما كان لھ األثر في رفع سعر المنتج ) كالمازوت ( أسعار الطاقة 

  مجال الشئون الفنیة : ثالثا :  

) حری�ق الم�واد الخ�ام وطحنھ�ا والمعام�ل والمختب�رات ( مرورا بخط اإلنتاج اإلدارة الفنیة لدى شركة أسمنت سینا تتمركز بمواقع اإلنتاج من المحاجر وتجھیز المواد الخام

  :وكذلك أعمال التعبئة والشحن ، وقد أبرمت الشركة االتفاقات والعقود التي تكفل لإلدارة الفنیة بممارسة نشاطھا على الوجھ األكمل 

 .بالنسبة للخط األول وقد تم تجدید العقد وكذلك تم عقد اتفاق تشغیل للخط الثاني ) أسیك ( عقد تشغیل مصنع األسمنت مع الشركة العربیة السویسریة للھندسة  .1

وھ�ي منتظم�ة ف�ي التوری�د م�ع ) أس�كوم ( م�ع ش�ركة أس�یك للتع�دین ) خام�ات إض�افیة / رم�ل / طفل�ة / حجر جی�ري ( عقد تشغیل المحاجر لتوفیر المواد الخام  .2

 .مواد خام طن  1.3العلم بأن كل طن أسمنت یستھلك خامات 

 .عقد تورید األكیاس مع شركة سما سینا لالستثمار  .3

عق�ود واالتفاق�ات حی�ث قام�ت وفي ھذا الصدد تنحص�ر مس�ئولیة ش�ركة أس�منت س�ینا ف�ي الرقاب�ة الفنی�ة والتأك�د م�ن قی�ام ھ�ذه الش�ركات بتنفی�ذ التزامھ�ا والت�ي تح�ددھا تل�ك ال

ن أن ھ��ذه الش��ركات تق��وم بتنفی��ذ بن��ود التعاق��د عل��ى الوج��ھ األكم��ل م��ع إج��راء عملی��ات التفت��یش عل��ى كاف��ة األعم��ال الش��ركة بتعی��ین مجموع��ة فنی��ة بھ��دف الرقاب��ة والتأك��د م��

  .ومراجعتھا وإخطار الشركات بأي مالحظات علیھا 

  :وبقیام لجنة المراجعة بأعمالھا نحو مراقبة األداء لھذه الشركات من واقع تقریرھا یمكن تحدید اآلتي 

A. ألولیة ذات الجودة العالیة وبكمیات وفیرة تضمن استمرار تشغیل المصنع توفیر الخامات ا. 

B.  الوصول إلى الطاقة اإلنتاجیة لجمیع وحدات اإلنتاج مع ضمان النوعیة الجیدة للمنتج. 

C.  ضمان ثبات أسعار المواد الخام وتكالیف التشغیل بما یضمن تحدید السعر النھائي للمنتج. 

D. تة للشركة وبتكلفة محددة من بدایة اإلنتاج وحتى انتھاء التعاقد المحافظة على األصول الثاب.  

  :تحقیقا لمبدأ المحافظة على أصول الشركة وذلك في المجاالت اآلتیة ) من واقع التقاریر (وفي ھذا المجال تواصل لجنة المراجعة مراجعتھا لتقریر سیر العمل 

 .ي تخدم اإلنتاج على كافة المعدات اإلنتاجیة الت: في مجال الصیانة  .1

 .إلخ ...على كافة المعدات التي تقوم باالختبارات الطبیعیة للخصائص الكیماویة لمواد الخام : في مجال المعامل  .2

 .على جمیع أوجھ التعبئة لألسمنت بالمصنع ومدى تحقیق أھدافھا : في مجال التعبئة  .3

 :                             ال إلى لمراجعة األداء واالستخدام للكھرباء وصو: في مجال الكھرباء  .4

 .االستخدام األمثل للطاقة      .5

  .االستخدام األمثل لقطع الغیار 

  .مما یعكس أثره على خفض عام في تكالیف اإلنتاج 
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  : الخالصة 

بحی�ة فأص�بح زادت الر 2013عن النصف األول من عام  2014نتیجة زیادة الرقابة و استقرار األمن في النصف األول من عام 

  . ى الرغم من زیادة تكالیف التشغیلھذا عل% 164.38جم بنسبة زیادة قدرھا  00.73جم مقابل  1.20نصیب السھم من األرباح 

  

  

  

  

  

  رئیس لجنة المراجعة                                                                                                                                                                  

  عزت غازي/ المستشار 


