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 وافٍ  ملخص

  في أسھم رأس المال ("االستثمار")ملیون یورو    80قدره  ، قامت مؤسسة التمویل الدولیة باستثمار غیر مباشر  2010في نوفمبر   .1
في شركة اإلسكندریة ألسمنت بورتالند (اإلسكندریة لألسمنت أو "الشركة")، وھي شركة مدرجة في البورصة   ملیون یورو  80قدره  

وقامت   تیتان الدولیة لألسمنت ("تیتان"، والتي تشكل مع الشركات الفرعیة والتابعة لھا "مجموعة تیتان").  1المصریة وشركة تابعة لشركة  
شراء أسھم المساھم المسیطر على شركة اإلسكندریة لألسمنت، شركة اإلسكندریة للتنمیة المحدودة، إحدى المؤسسة باالستثمار عن طریق  

وكان ھذا االستثمار عبارة عن استثمار في حصة أقلیة في شركة اإلسكندریة للتنمیة المحدودة، ولم   الشركات القابضة في مجموعة تیتان.
ھو مساندة خطط  وكان الھدف من استثمار المؤسسة    ركة اإلسكندریة للتنمیة المحدودة.یكن للمؤسسة أي مرشح لعضویة مجلس إدارة ش 

مجموعة تیتان للتوسع وتحسین األداء في مصر، والتشجیع على االحتفاظ بالعمالة، وإیجاد فرص عمل جدیدة في المجتمع المحلي، والتمكین 
وغطى ھذا االستثمار النفقات الخاصة بالتحسینات في كل من مصنع    .من تطویر مشروعات اإلسكان والبنیة التحتیة في مصر بشكل عام

وتشكل شركتا اإلسكندریة  الشركة باإلسكندریة، وكذلك التوسع في مصنع شركة أسمنت بني سویف التابعة لمجموعة تیتان جنوب القاھرة.
(تیتان مصر تیتان مصر لألسمنت  بني سویف معاً شركة  استثمارھا غیر    ).ألسمنت بورتالند وشركة أسمنت  المؤسسة من  وتخارجت 

 . 2019المباشر في شركة اإلسكندریة لألسمنت ببیع أسھمھا في شركة اإلسكندریة للتنمیة المحدودة إلى تیتان الدولیة لألسمنت في نوفمبر  

صنع شركة اإلسكندریة یركز التقریر الخاص بالشكاوى والتحقیق الذي قدمھ مكتب المحقق المستشار لشؤون التقید باألنظمة على م .2
) 1(  وتتسم القضایا التي أثارھا مقدمو الشكوى بشأن شركة اإلسكندریة لألسمنت باتساع نطاقھا وتعقیدھا، وتشمل المزاعم التالیة:  لألسمنت.

لمجتمع المحلي ) تأثیر التلوث الناجم عن مصنع األسمنت التابع للشركة على صحة ا2قرب المصنع من المنطقة السكنیة في وادي القمر؛ (
، وما ترتب على ذلك من عدم االمتثال للقوانین 2002) عدم وجود الترخیص البیئي الالزم بشأن إعادة تأھیل المصنع في عام  3وسالمتھ؛ (
قبل حصول   2003في عام  تم تنفیذه    أنشئ) حقوق العمال وظروف العمل، وبرنامج التقاعد المبكر االختیاري السابق الذي  4الوطنیة؛ (

   ) عدم كفایة اإلفصاح عن المعلومات والتشاور مع المجتمعات المحلیة.5تیتان على السیطرة التشغیلیة للمصنع؛ (

یدرك جھاز اإلدارة أن التطورات المعاكسة على صعید البیئة الكلیة وفي القطاع یمكن أن تؤثر في عملیات الشركات المستثمر فیھا،   .3
وقد واجھ مصنع الشركة    تُوِجد أوضاعاً غیر متوقعة للشركة والمجتمعات المحلیة المحیطة بھا.وأن االضطرابات االجتماعیة یمكن أن  

ففي أعقابھا، تسببت محدودیة توافر النقد األجنبي في تأخر   ).2013و  2011الربیع العربي (احداث  الفترة المحیطة ب  اثناء  فياضطرابات  
كما    العمل البیئیة واالجتماعیة المتفق علیھا، وأسھمت في توتر العالقات مع المجتمع المحلي.الشركة في تنفیذ بعض اإلجراءات في خطة  

إلى تغییر فرضتھ الحكومة على مصادر الوقود لقطاع اإلسمنت    2015و    2012أدى النقص الحاد في الطاقة الذي واجھتھ مصر بین عامي  
  ، وتطلب إجراء تعدیالت إضافیة غیر متوقعة.باكملھ

الممارسات الدولیة    فقد واصلت الشركة تطبیق  ى الرغم من ھذه التطورات المعاكسة، كان الستثمارات المؤسسة أثر إیجابي.وعل .4
لھذا القطاع، وأتمت جمیع التحسینات البیئیة المطلوبة في إطار خطة العمل البیئیة واالجتماعیة بحلول عام    (GIIP)الصناعات  فيالجیدة  
انبعاثاتھا البیئیة إلى مستویات تتفق مع إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البیئة والصحة والسالمة لصناعة  ، وھو ما خفض  2018

وحسنت   2كما عززت الشركة ممارساتھا العمالیة لتتماشى مع المعاییر الدولیة للعمال المباشرین والمتعاقدین على حد سواء،  األسمنت.
  خالل التعاون مع المجتمعات المحلیة القریبة، ونشرت تقاریر االستدامة وفقاً للممارسات الدولیة الجیدة.   برنامجھا للمسؤولیة االجتماعیة من

وتُعد الدروس    ، استمرت سیاساتھا ومعاییرھا في التطور.مؤسسة التمویل الدولیة  السنوات العشر التي استثمرت فیھا  علي مدار    في .5
، وللنھج الذي تتبعھ  الحقیقيالقطاع    بھذا  المباشرة  یتعلق باستثماراتھا  ما والموضحة أدناه، قیمة لعمل المؤسسة فیالمستفادة من ھذه الحالة،  

مع  تواصل  من خالل ال    علىویعد التقییم واإلشراف الشامالن اللذان أجرتھما المؤسسة    في السیاقات الھشة والمتأثرة بالصراع والعنف. 
أمراً بالغ األھمیة لتعزیز فھم السیاق المحلي والمسائل السابقة على حد و االطراف المعنیة  حاب المصلحة  الجھة المتعاملة وإشراكھا ألص

المؤسسة من إجراء استعراض مدروس للمشاورات التي تجریھا    سواء. ن  الجھة المتعاملة مع المؤسسة مع المجتمعات المحلیة كما یمّكِ
نفیذ التحسینات البیئیة واالجتماعیة، وفھم التقدم الذي أحرزتھ الجھات المتعاملة معھا في تحقیق  طوال فترة استثمار المؤسسة، فیما یتعلق بت

   خطة العمل البیئیة واالجتماعیة واالمتثال لمعاییر األداء الخاصة بالمؤسسة.أھداف 

 
 . 2020أغسطس   12سكندریة لألسمنت بالبورصة في شطب قید اإل  1
ى النحو یشیر مصطلح "العمال المباشرون" إلى موظفي الجھة المتعاملة مع المؤسسة؛ ویشیر مصطلح "العمال المتعاقدون" إلى "العمال المستقلین" عل  2

ثر استخداماً وتستخدم ھذه المصطلحات اتساقاً مع المصطلحات األك ).2006أبریل  30المعمول بھ (النسخة المؤرخة بـ  2المحدد في معیار األداء رقم 
  في تقریر التحقیق الذي أعده مكتب المحقق المستشار لشؤون التقید باألنظمة. 



 المحقق المستشار في تعاملھ مع القضیة. یقر جھاز اإلدارة بأھمیة مساھمة مقدمي الشكاوى في إبراز ھذه القضایا وإسھام مكتب   .6
وتماشیاً مع إجراءات التقید باألنظمة لمكتب المحقق المستشار، یركز   ویتناول رد جھاز اإلدارة ھذا المالحظات الواردة في تقریر المكتب. 

التي كان   المؤسسة بسیاساتھا وإجراءاتھا  تقید  أثناء  رد جھاز اإلدارة على  بھا في  للتنمیة استفترة  معموالً  ثمارھا في شركة اإلسكندریة 
كما یصف التحسینات التي طرأت على سیاسات المؤسسة وإجراءاتھا    المحدودة، وعلى نحو غیر مباشر في شركة اإلسكندریة لألسمنت.

 منذ ھذا االستثمار، باإلضافة إلى الدروس المستفادة واإلجراءات التي تستشرف المستقبل.

   الدولیة التمویل مؤسسة واستثمار لألسمنت اإلسكندریة شركة على  تیتان مجموعة استحواذ عن نشأت التي والنتائج التحدیات

وخصخصتھا في عام    1961الحكومة المصریة في عام    وأممتھا،  1948أنشئت شركة اإلسكندریة ألسمنت بورتالند في عام   .7
وأعادت   3بلداً،  90أكبر منتج لألسمنت في العالم بوجودھا في  ، استحوذت علیھا شركة الفارج لألسمنت، وھي  2001وفي عام    .1999

   تأھیل المصنع، وقامت بتركیب خط حدیث للعملیات الجافة، واستبدال أربع قمائن رطبة شدیدة التلویث.

والتزامھا    ،مجموعة تیتان مجموعة شركات دولیة مدمجة رأسیّاً إلنتاج األسمنت ومواد البناء لھا عملیات في ثماني أسواق صاعدة .8
واالجتماعیة معروف جیداً، كما ھو ثابت من واقع شھادات جھاز اإلدارة، وتقاریر االستدامة التي تصدرھا،    البیئیةباالستدامة والمسؤولیة  

وقد دخلت المؤسسة في شراكة مع مجموعة تیتان من خالل ثالثة استثمارات في ألبانیا ومصر ومقدونیا    والخاضعة للمراجعة المستقلة.
 .2012و 2008الشمالیة وصربیا وكوسوفو بین عامي 

تیتان لالستثمارات المصریة المحدودة) في عام -مع شركة الفارج (الفارج  50:50شكلت مجموعة تیتان مشروعاً مشتركاً بنسبة   .9
وبموجب ترتیبات المشروع المشترك، ظلت شركة الفارج مسؤولة عن عملیات    .2002، والذي استحوذ على الشركة في عام  1999

خططاً للتقاعد المبكر الطوعي في الشركة لتعظیم االستفادة   شركة الفارج، نفذت  2003و  2002لسنتین  مصنع اإلسكندریة لألسمنت، وفي ا
تیتان -واستحوذت مجموعة تیتان على حصة شركة الفارج في الفارج  من القوى العاملة بما یتماشى مع التحسینات الجاریة في العملیات.

 أصبحت المشغلة ومالكة حصة األغلبیة في شركة اإلسكندریة لألسمنت.، و2008لالستثمارات المصریة المحدودة في أبریل 

من خالل استثمارھا المباشر في شركة اإلسكندریة للتنمیة المحدودة، استثمرت مؤسسة التمویل الدولیة بصورة غیر مباشرة في  .10
وكان الغرض من استثمار المؤسسة بمصنع شركة اإلسكندریة لألسمنت ھو تحسین أدائھ   .2010شركة اإلسكندریة لألسمنت في نوفمبر  

البیئي، من خالل تحدیث إجراءات الحد من التلوث، وتحسین موثوقیة أنشطة المعالجة الحراریة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وذلك من 
انعكس ذلك في خطة العمل البیئیة واالجتماعیة المتضمنة في اتفاقیة   وقد  .والمعوقات  مشروعات إلزالة االختناقات الخالل إنجاز كثیر من  

وسائل السیطرة على انبعاثات   و تحسین  وشمل ذلك التزام الشركة بترقیة  االستثمار بین المؤسسة وشركة اإلسكندریة للتنمیة المحدودة.
المداخن  ار المنفلت، وبالتالي تقلیص انبعاثات الشركة من  المداخن من الجزیئات الدقیقة وأكاسید النیتروجین والسیطرة على مصادر الغب

 والغبار المنفلت إلى حد كبیر.

تزامنت فترة استثمار مؤسسة التمویل الدولیة مع فترة من االضطرابات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة الشدیدة في مصر، حیث   .11
وواجھ كثیر من الشركات   ي الشركات الخاصة في جمیع أنحاء البالد. أثرت األحداث في كل جانب من جوانب المجتمع المصري، وأثرت ف 

قضیة إللغاء الخصخصة في خالل ھذه الفترة، وكانت شركات   40وُرفع ما مجموعھ    زیادة في اإلضرابات من جانب الموظفین والمقاولین.
  األسمنت من بین الشركات المستھدفة.

المح .12 الفترة  المالي. شھدت الشركة أیضاً اضطرابات في  التشغیل، وأثر في األداء  إلى تعطیل  العربي، وھو ما أدى  بالربیع   یطة 
من جراء المخاوف بشأن قضایا البیئة والعمالة   2013وعام    2011وحدثت موجتان من االحتجاجات العنیفة في مصنع الشركة في عام  

إللغاء خصخصة الشركة وإنھاء ترخیص تشغیلھا على أساس انتھاك وقد رفعت دعاوى قانونیة ضد مسؤولین حكومیین سابقین    في الموقع.
وتنتظر قضایا الخصخصة قراراً من المحكمة الدستوریة العلیا بشأن دستوریة قانون    المصنع لبعض اللوائح البیئیة واللوائح ذات الصلة.

الخصخصة، لكن المحاكم المصریة أصدرت   یمنع األطراف األخرى غیر األطراف المتعاقدة من الطعن في عملیات  2014صدر في عام  
 حكماً لصالح الشركة بشأن الطعن القانوني الذي أثیر في خالل تلك الفترة فیما یتعلق بترخیص التشغیل. 2018في 

 
، اندمجت شركة الفارج، الشركة الصناعیة الفرنسیة المتخصصة في إنتاج األسمنت وزلط اإلنشاءات، مع شركة ھولسیم السویسریة 2015  في یولیو  3

 لألسمنت وأصبحت شركة الفارج ھولسیم.



إنتاج   2015وعام    2012تسبب نقص الغاز والكھرباء وارتفاع أسعار الغاز بین عام   .13 التكلفة وانخفاض  في زیادات كبیرة في 
إلى مصادر مختلفة للوقود، لتخفیف الضغوط على الطلب على الطاقة في   وأوصت وزارة الصناعة بأن تتحول شركات األسمنت  األسمنت.

ونتیجة لذلك، طلبت شركة تیتان مصر تصاریح لالنتقال من الغاز الطبیعي إلى الوقود الصلب (الفحم، وكوك النفط، وخطوط النفایات   البالد.
) لیجري تنفیذ عملیة  2015وعام    2012وُحدثت خطة العمل البیئیة واالجتماعیة مرتین (في عام    غیل محطاتھا.البدیلة) للحفاظ على تش

میة تحویل الوقود بطریقة آمنة، وامتثلت لحدود االنبعاثات، وحدت من الغبار المنفلت من تخزین الوقود الصلب، تماشیاً مع المتطلبات التنظی
  لدولیة الجیدة في الصناعات.والممارسات اللقوانین الوطنیة 

) انخفاض أسعار األسمنت، التي لم تغّطِ التأثیر الكامل 1، شھدت سوق األسمنت المصریة مزیداً من التقلب بسبب (2017في عام   .14
) الطاقة اإلنتاجیة الجدیدة لإلسمنت 2% وارتفاع معدالت التضخم؛ (45لزیادة التكلفة الناجمة عن انخفاض قیمة الجنیھ المصري بنسبة  

  %.20) الزیادة في تكلفة االقتراض المحلي بنحو 3تیرة أسرع مما كان متوقعاً من قبُل؛ و(بوالتي بدأ تشغیلھا 

على الرغم من ھذه الظروف االقتصادیة والمالیة الصعبة والقیود السیاقیة، تمكنت كل من شركتي اإلسكندریة لألسمنت وأسمنت  .15
البیئي واالجتماعي والتشغیلي.بني سویف من مواصلة عملیاتھما، واالستمرار في االستثمار في تح واستثمرت اإلسكندریة   سین أدائھما 

ملیون دوالر أمریكي) في تحسینات بیئیة لعملیات المصنع ذات الصلة باإلجراءات   20ملیون جنیھ مصري (نحو    220لألسمنت أكثر من  
 المحددة في خطة العمل البیئیة واالجتماعیة.

ا .16 فترة االستثمار، عملت مؤسسة  الدولیة عن كثب معفي خالل  لتحقیق   لتمویل  تیتان مصر وشركة اإلسكندریة لألسمنت  شركة 
أھداف االستثمار، ومتابعة التزاماتھا بشأن خطة العمل البیئیة واالجتماعیة، وفي الوقت ذاتھ مواجھة التحدیات التي ظھرت أمام المصنع  

شملت المبادرات الرئیسیة التي ناقشتھا تیتان مصر مع المؤسسة،  و  وأصحاب المصلحة المباشرة فیھ، في خالل ھذه األوقات العصیبة. 
 باإلضافة إلى التزامات خطة العمل البیئیة واالجتماعیة، ما یلي:

)i(   دخلت الشركة في شراكة مع إحدى الجمعیات 2014فمنذ عام    وادي القمر.ب  المحلي  مجتمعالتدعیم العالقات والمشاركة مع ،
للتنمیة  مركز    –األھلیة   للمسؤولیة   –االستدامة  برنامجھا  ھیكلة  وإعادة  احتیاجاتھ  بشأن  المحلي  المجتمع  مع  للتواصل 

المحلي. المجتمع  حددھا  التي  األولویات  لیعكس  المؤسسیة  إلدارة   االجتماعیة  ومؤھلة  كوادر مخصصة  الشركة  وعینت 
 البرنامج. 

)ii(  لمعاییر العمل في الشركة وفقاً  الدولیة وتوسیع نطاق ھذه   استعراض وتحدیث سیاسات  التمویل  األداء الخاصة بمؤسسة 
 السیاسات لتشمل العمالة المتعاقدة.

)iii(   وكذلك  2014تحسین ممارسات اإلفصاح عن المعلومات في الشركة، بما في ذلك نشر تقاریر االستدامة، اعتباراً من عام ،
على موقع شركة تیتان مصر على شبكة اإلنترنت منذ   اإلفصاح ربع السنوي عن انبعاثات المداخن وبیانات استھالك المیاه

  .2016عام 

التمویل الدولیة لصالح قطاع اإلسمنت المصري ككل، قام  .17 فضالً على ذلك شاركت تیتان مصر في مشروع استشاري لمؤسسة 
  بتحلیل خیارات الوقود البدیلة لخفض انبعاثات الكربون.

جموعة تیتان عندما تخارجت من جمیع االستثمارات الثالثة التي قامت بھا منذ عام ، اختتمت المؤسسة تعاونھا مع م 2019في عام   .18
 اإلطار الزمني للمشروع. 1ویلخص الشكل  .2008

 باألنظمة التقید لشؤون المستشار المحقق  لمكتب الرئیسیة  المالحظات على  اإلدارة جھاز رد

التمویل الدولیة تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عن االمتثال لمعاییر بدایةً، یشیر جھاز اإلدارة إلى أن الجھات   .19 المتعاملة مع مؤسسة 
ویتمثل دور المؤسسة في استعراض ومتابعة أداء الجھة المتعاملة معھا وفقاً لمعاییر األداء   .المعنیة باالستدامة البیئیة واالجتماعیة  األداء

   جتماعیة، على النحو المبین في السیاسات والممارسات الساریة وقت االستثمار.وخطط العمل، بما في ذلك خطة العمل البیئیة واال

أظھرت تحلیالت محافظ استثمارات المؤسسة باستمرار أن أھم عامل منفرد في النجاح (األثر المالي واإلنمائي واألداء في الجوانب  .20
ال تتبع المشروعات دائماً قد  و  .بالتقید بھذه المعایییر  المتعاملة مع المؤسسةالمتعلقة بالحوكمة) ھو التزام الجھة  تلك  البیئیة واالجتماعیة و



الجھات  على  ویجب  تتغیر،  والسیاسیة  واالجتماعیة  والجزئیة  الكلیة  االقتصادیة  فالعوامل  المسبق:  التقییم  وقت  ى  المتوخَّ الدقیق  المسار 
   فیھا الشركة حالیّاً.المتعاملة مع المؤسسة التكیف مع الظروف المتغیرة التي تعمل 

الشركة  .21 االستثمار، واجھت  أعقب  الذي  العقد  اندلعت في  التي  المسبوقة  السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة غیر  نتیجة لألحداث 
الوقت، لم یتناول ویتفق جھاز اإلدارة على أن التقییم المسبق للمؤسسة، وفقاً للممارسة المقبولة في ذلك  تحدیات لم یكن من الممكن توقعھا. 

لنطاق    بما فیھ الكفایة المخاطر المتصلة بالسیاق والموقع واآلثار التراكمیة أو استعراضاً كافیاً للمشاركة مع المجتمعات المحلیة المجاورة
  ثورات قاب  ونتیجة لذلك، تعذر التعرف على بعض المشكالت في البدایة؛ ولكن عندما ظھرت مخاوف المجتمعات المحلیة في أع  .المشروع
 الربیع العربي، عملت الشركة مع المؤسسة لمعالجة ھذه العوامل في خالل فترة استثمار المؤسسة.احداث 

المؤسسة   .22 استثمار  من  الغرض  لتحقیق  لألسمنت  اإلسكندریة  شركة  مع  وثیق  نحو  على  المؤسسة  عملت  االستثمار،  فترة  خالل 
تصدي للتحدیات التي ظھرت أمام مصنع الشركة وأصحاب المصلحة المباشرة فیھ في والتزامات خطة العمل البیئیة واالجتماعیة، مع ال

وفي وقت تصفیة المؤسسة الستثماراتھا في مجموعة تیتان، كانت الشركة في وضع جید، وكان األداء البیئي واالجتماعي    خالل ھذه الفترة.
الع  في خطة  المطلوبة  اإلجراءات  إتمام  واقع  من  عام  لالستثمار مرضیاً،  في  علیھ  المتفق  النحو  واالجتماعیة، على  البیئیة  ،  2010مل 

 .2015وعام  2012وتحدیثاتھا في عام 

 الجوانب البیئیة 

المنفلت إلى حد كبیر، ولم یمول أي زیادة في قدرات  .23 المداخن والغبار  انبعاثات الشركة من  المؤسسة في خفض  ساعد استثمار 
االقتصادیة التي نجمت عن ثورات الربیع العربي، تأخر إنجاز الشركة لبعض اشتراطات خطة العمل البیئیة  وبسبب االضطرابات    المصنع.

أشھر   6واالجتماعیة (إخماد أكاسید النیتروجین والسیطرة على الغبار المنفلت) وما یترتب على ذلك من تحسینات بیئیة لمدة تراوحت بین  
   شھراً. 24و

ومنذ وقت استثمار المؤسسة، لم تكن ھناك زیادات   نھ لم تكن ھناك آثار سلبیة تُعَزى إلى ھذه التأخیرات.غیر أن جھاز اإلدارة یرى أ .24
ونُفذت وسائل السیطرة على انبعاث الجسیمات الدقیقة، وانخفضت مستویات االنبعاثات بانتظام   في مستویات االنبعاثات من المصادر الثابتة.

وفي    طرة على الغبار المنفلت، ولم تضف أي مصادر إضافیة للغبار المنفلت في أثناء فترة االستثمار.ونُفذت تدابیر السی  .2012بعد عام  
،  2015وعام  2012وتحدیثاتھا في عام  2010نھایة المطاف، فإن تنفیذ خطة العمل البیئیة واالجتماعیة على النحو المتفق علیھ في عام 

التي البیئیة األخرى  التحسینات  إلى  السلبیة    فترةعمرأنجزت في خالل    باإلضافة  للتلوث واآلثار  التعرض  االستثمار، خفف من مخاطر 
 المحتملة الناجمة عن عملیات المصنع.

یؤكد جھاز اإلدارة أن مؤسسة التمویل الدولیة أشرفت على نحو كاٍف على أداء االنبعاثات من المصادر الثابتة بالمصنع، وتنفیذ  .25
السیطرة على   الدولي وسائل  البنك  القیم اإلرشادیة لمجموعة  لتلبیة  المداخن  انبعاثات  الحد من  الشركة على  المنفلت، وعملت مع  الغبار 

 متسقة و   وعند تخارج المؤسسة، كانت انبعاثات الجسیمات الدقیقة، وأكاسید النیتروجین، وثاني أكسید الكبریت  وانبعاثات الغبار المنفلت.
كما أنجزت جمیع اإلجراءات المتفق علیھا في خطط   وضمن مستویات األداء اإلرشادیة لمجموعة البنك الدولي.  متقیدة بالمعاییر الوطنیة،

 لتحسین السیطرة على الغبار المنفلت. 2015وعام  2012العمل البیئیة واالجتماعیة المحدثة لعام 

لى زیادة اآلثار البیئیة للشركة وقدراتھا اإلنتاجیة، وفي عند التقییم المسبق، خلصت المؤسسة إلى أنھ نظراً ألن المشروع لم یؤّدِ إ .26
ضوء اشتمال استخدام عائدات عمل المؤسسة على إجراء عدة تحسینات بیئیة، فإن المشروع سیؤدي إلى تحسن صاف في مستویات جودة 

وع أو التطورات األخرى ذات الصلة الھواء المحیط والضوضاء، وأنھ ال توجد آثار تراكمیة متوقعة من مواصلة التطویر المخطط للمشر 
لمخاطر المرتبطة  لویقر جھاز اإلدارة بأن التقییم المسبق لم یقیم تقییماً كامالً    بالمشروع التي كانت متوقعة بصورة معقولة في ذلك الوقت.

العملیات وتقلیص   المتوقع أن تؤدي عناصر تحسین  التي استھدفھا استثمار  بانبعاثات االھتزازات/الضوضاء، حیث كان من  االختناقات 
غیر    المؤسسة في الشركة (على سبیل المثال، تكسیة وتغطیة الناقل ونقل منطقة التخزین) إلى انخفاض مستویات الضوضاء واالھتزازات.

لمخاوف التي أثارھا مع شركة اإلسكندریة لألسمنت على معالجة اعلي المشروع  اإلشراف    فترة  أن مؤسسة التمویل الدولیة عملت في أثناء
ویقر جھاز اإلدارة بأن اإلجراءات المتعلقة بانبعاثات االھتزازات/الضوضاء قد أحرزت تقدماً، ولكن لم    المجتمع المحلي بشأن الضوضاء.

  وقت تخارج المؤسسة. ،تكن الشركة قد أنجزتھا بالكامل

تشتمل على جمیع الوثائق في االستعراض المسبق لالستثمار، وھو  یقر جھاز اإلدارة بأن أرشفة المعلومات الخاصة بالمشروع لم   .27
  .اثناء التقییم المسبق للمشروع  المؤسسة استعراض ل الفني الذي قامت بھو عمق التحلی ما أدى إلى زیادة صعوبة تقییم مدى دقة



 للمشروع الزمني اإلطار .1 الشكل



 مشاركة المجتمع المحلي

  حالة   للمشروعات القائمة، مثل، اعتادت المؤسسة على منح الفئة البیئیة واالجتماعیة "ب"  مؤسسة التمویل الدولیة  في وقت استثمار   .28
ووفقاً لھذه الممارسة، صنفت   ھذا المشروع، التي ال تنطوي على مصادرة أراٍض، وال توسعة في المنشآت، وال مصادر جدیدة لالنبعاثات.

المجتمعات  انبج  من (BCS)واسعة النطاق  المجتمعیة المؤسسة ھذا المشروع ضمن الفئة "ب". ونتیجة لذلك، لم تضطلع بتقییم المساندة
وبعد إمعان النظر في ما حدث، یتفق جھاز اإلدارة على أنھ في ضوء االنبعاثات الكبیرة المحتملة لملوثات الھواء    المحلیة، وفقاً لممارساتھا.

كون من الفئة البیئیة  في المنشأة القائمة، وقربھا من المجتمع المحلي لوادي القمر ومخاطر اآلثار التراكمیة، فإن ھذا المشروع كان یمكن أن ی
    من المجتمعات المحلیة.للمشروع واسعة النطاق  المجتمعیة واالجتماعیة "أ"، وبالتالي كان على المؤسسة تقییم مسألة المساندة

التقییم المسبق .29 التفاعل مع المجتمعات المحلیة عند إجراء  لمحدودیة  توترات ، لم تحدد بصورة كافیة مدى وجود  للمشروع  نظراً 
وظھرت مخاوف المجتمعات المحلیة فیما بعُد في أعقاب أحداث الربیع العربي وأسفرت عن حادثتَْین   في المجتمع المحلي.  او شكاوي   ومظالم

  .2013وفبرایر  2011عنیفتَْین واحتجاجات في المصنع في دیسمبر 

الدولیة إرشادات إلى شركة .30 التمویل  تنفیذ    في أعقاب ھذه األحداث، قدمت مؤسسة  تیتان مصر واإلسكندریة لألسمنت، من أجل 
وأشركت الشركة إحدى الجمعیات األھلیة للقیام بأنشطة متعددة للتواصل مع المجتمعات المحلیة، ونقحت   تحسینات في جمیع ھذه المجاالت.

بانتظام لجمیع أصحاب المصلحة   نھجھا إزاء المسؤولیة االجتماعیة، بحیث تركز بدرجة أكبر على أولویات المجتمع المحلي، وأفصحت
  عن انبعاثات الھواء والبیانات البیئیة األخرى.

، وعلى الرغم من إحراز تقدم كبیر وإیجابیة العالقات إلى حد كبیر مع المجتمع المحلي منذ من ھذا االستثمار  عند تخارج المؤسسة .31
المجتم2016عام   بمشاركة  المتصلة  الشركات  وإجراءات  تكن سیاسات  لم  متطلبات ،  مع  تماماً  متسقة  التظلمات  المحلیة ومعالجة  عات 

   المؤسسة.

 أوضاع العمل والعمال

والممارسات الصناعیة   2006لعام    2یرى جھاز اإلدارة أن ممارسات العمل في الشركة كانت ممتثلة جوھریّاً لمعیار األداء رقم   .32
وقد أكد ھذه النتیجة بشكل جوھري استشاري مستقل في شؤون    .2019عام  الدولیة الجیدة، وظلت متوافقة إلى وقت تخارج المؤسسة في  

عام   بین  المؤسسة  بھ  استعانت  والعمال  والصحة 2017وعام    2015العمل  البشریة  بالموارد  الخاصة  الشركة  سیاسات  ، الستعراض 
 والسالمة المھنیة، بما في ذلك سیاسات إدارة العمال المتعاقدین.

لكل من الموظفین المباشرین    2یم المسبق لمؤسسة التمویل الدولیة قیم الجوانب الرئیسیة لمعیار األداء رقم  على الرغم من أن التقی .33
والعمال المتعاقدین، فقد كان على موجز االستعراض المسبق لالستثمار الذي أجرتھ المؤسسة أن یمیز بشكل أكثر اكتماالً بین السیاسات  

وتابعت المؤسسة من خالل إشرافھا، ما إذا كانت الشركة قد بذلت "جھوداً معقولة    ت التوظیف ھذه.والممارسات المطبقة لكل فئة من فئا
) فیما یتعلق 2من معیار األداء رقم    17" (الفقرة  18و  12و  6باستثناء الفقرات    2من الناحیة التجاریة لتطبیق متطلبات معیار األداء رقم  

، وخصوًصا حق العمال  2حال في خالل عمر المشروع إلى أن متطلبات معیار األداء رقم  بأي  ولم تخلص المؤسسة    بالعمال المستقلین.
وفضالً على ذلك، تنص مدونة قواعد السلوك الصادرة عن مجموعة تیتان، التي نشرت في عام    في التنظیم، ال تسري على المقاولین.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقیات منظمة العمل الدولیة ، على التزام المجموعة بحقوق اإلنسان (على النحو المحدد في  2012
وتعاونت المؤسسة بشكل مباشر مع كل من العمال المباشرین والمتعاقدین، وساعدت شركة    بشأن حقوق العمال، بما في ذلك حریة التجمع).

لمقاولین، من خالل تقدیم دورات تدریبیة، ومساندة من لتشمل ا  2اإلسكندریة لألسمنت في تنفیذ وتوسیع نطاق متطلبات معیار األداء رقم  
 استشاریین خارجیین، ومراجعة وتحدیث البنود التعاقدیة مع المقاولین، وتنفیذ آلیة تظلم للعمال.

(اعتباراً من  قبل السیطرة التشغیلیة لمجموعة تیتان    2003في عام    تنفیذ خطط التقاعد المبكر الطوعيب  الشھیرة  جراءاتاال  دثتح  .34
  التمویل الدولیة   مؤسسة  للمشروع الذي قامت بھ  وكان التقییم المسبق  ).2010)، واستثمار مؤسسة التمویل الدولیة (في عام  2008عام  

قد  ومع تطور ممارسات المؤسسة، ف  فیما یتعلق بتقییم المخاطر السیاقیة والمسائل السابقة متماشیاً مع الممارسة المقبولة في ذلك الوقت.
وباالستفادة من ھذه التجربة، عملت المؤسسة    في السابق.التقاعد المبكر  أصبحت أكثر تأنیاً في النظر في مخاطر السمعة المرتبطة بإجراءات  

، لضمان التزام الشركة بمتطلبات معیار  علي المشروع  عن كثب مع شركة تیتان مصر، وشركة اإلسكندریة لألسمنت في أثناء اإلشراف
    .2017- 2016في إطار تنفیذ خطط التقاعد المبكر الطوعي في عامي  2م األداء رق



 تخارج مؤسسة التمویل الدولیة من المشروع

كانت معرضة باستمرار للمخاطر المالیة ألنشطة أعمال مجموعة    التمویل الدولیة  أشار مكتب المحقق المستشار إلى أن مؤسسة .35
تیتان عن األقساط المتبقیة من سعر بیع األسھم خارج إطار معاییر األداء، وأعرب عن قلقھ من أن ھذا التعرض قد ال یتسق مع مقاصد 

حیث، یرى جھاز اإلدارة   نأفي ھذا الشمستشاروال یشاطر جھاز اإلدارة وجھة نظر مكتب المحقق ال  ). 7و  2سیاسة االستدامة (الفقرتان  
أنشطة أعمال الجھة المتعاملة  ) ینطبق التمویل على  2و(  تمویل)  1أن سیاسة االستدامة تنص على تطبیق معاییر األداء عندما یكون ھناك (

  ).2021المؤسسة في فبرایر مع المؤسسة، وھو ما ال ینطبق على دفعات سعر الشراء المؤجلة (حیث كانت آخر دفعة تلقتھا 

 المثارة المسائل على للرد العامة اإلجراءات

خرجت المؤسسة بدروس مھمة من استثمارھا في الشركة، وتلتزم المؤسسة بمواصلة استعراض وتعدیل ممارساتھا وإجراءاتھا،  .36
  المستقبل.حسب االقتضاء، لتحسین تنفیذ الجھات المتعاملة من القطاع الحقیقي لمعاییر األداء في 

یقر جھاز اإلدارة بأن المشروع كان سیستفید من وجود أخصائي اجتماعي ضمن فریق مؤسسة التمویل الدولیة في أثناء التقییم   .37
واستناداً إلى استعراضات   .2013- 2011على حد سواء، وخصوصاً في أثناء األحداث الحرجة في الفترة    علي المشروع  المسبق واإلشراف 

ة  المؤسسة الداخلیة للمشروع والمالحظات التقییمیة الواردة من مكتب المحقق المستشار لشؤون التقید باألنظمة، حسنت المؤسسة ھذه الممارس 
وتم التعاقد مع استشاري خارجي لشؤون العمل والعمالة لمساندة فریق المشروع التابع    .في جمیع المشروعات على مدى العقد الماضي

بین عام   الثاني  2017وعام    2015للمؤسسة  ینایر/كانون  من  اعتباراً  المشروع  لھذا  المنطقة  في  اجتماعي  أخصائي  وتعیین   ،2018  
  فصاعداً.

ن وأدوات لفحص المخاطر السیاقیة التي تؤثر في المشروعات في أثناء  أعدت المؤسسة إرشادات لألخصائیین البیئیین واالجتماعیی .38
وقد عززت ھذه األدوات استعراض المؤسسة للعناصر    .2017التقییم المسبق واإلشراف في إطار التحسینات المنھجیة التي أُجریت منذ عام  
 لھا. السیاقیة التي قد تؤثر في األداء البیئي واالجتماعي للمشروعات، واستجابتھا

بناء على الخبرات المكتسبة من المشروعات بمرور الوقت، وضعت المؤسسة إرشادات متاحة لألخصائیین والجھات المتعاملة مع   .39
ونُشر دلیل الممارسات الجیدة بشأن استخدام   .4المؤسسة، والقائمین باستعراض الترتیبات األمنیة للمشروع فیما یتعلق بمعیار األداء رقم  

، وقُّدِمت منذ ذلك الحین عدد من الدورات التدریبیة ذات الصلة إلى أخصائیین في الشؤون  2017لصادر عن المؤسسة في عام  قوات األمن ا
 البیئیة واالجتماعیة في داخل المؤسسة وفي خارجھا. 

مخاطر على السمعة تتطلب ، تمثل  خطط التقاعد المبكر الطوعيتشیر الخبرة المستخلصة من المشروع إلى أن المسائل السابقة، مثل   .40
، تطورت ممارسات المؤسسة لضمان إجراء استعراض كاف، بما في 2010ومنذ عام    التقییم في إطار االستعراض المسبق لالستثمار.

، وتحسین فحص المخاطر السیاقیة ومخاطر السمعة، وتعزیز فرق المشروع من خالل زیادة 2012في عام    2ذلك تنقیح معیار األداء رقم  
 retainer(  لتزام بتعیین أخصائیین اجتماعیین، وتوافر خبراء خارجیین في مجال العمل والعمالة بعقود على أساس أتعاب مقطوعةاال

contracts(  ،  أساس األخصائیین على  العمل:وتدریب  معاییر  أداء  األداء رقم    قیاس وتحسین  معیار  والعمال   2دلیل  العمل  ألوضاع 
  ).2012( 2تنفیذ معیار األداء رقم  والخبرات المكتسبة من خالل

  باألنظمة التقید لشؤون  المستشار المحقق  مكتب تقریر على  رّداً  اإلدارة جھاز  عمل خطة

ناقشت المؤسسة مع الشركة إجراءات محددة یمكن أن تتخذھا إما مؤسسة التمویل الدولیة وإما الشركة، وإما كال الطرفین، لمواصلة  .41
   مقدمي الشكوى.معالجة مخاوف 

أشارت الشركة إلى أنھا ملتزمة بالحفاظ على العالقات اإلیجابیة التي أقامتھا مع أصحاب المصلحة المباشرة، لكنھا لن تكون قادرة  .42
على االستجابة بشكل جوھري لإلجراءات المقترحة إلى أن ینشر تقریر مكتب المحقق المستشار، وَردُّ جھاز إدارة المؤسسة، وتتاح لھا 

مع   ھادیكأتیتم  من رد جھاز إدارة المؤسسة س  2-4ونتیجة لذلك، فإن خطة العمل المقترحة الواردة في القسم    الفرصة لمراجعة الوثیقتَْین.
 ھ. الشركة الحقاً، مع احتفاظ الشركة بالحق في إعادة تقییمھا، عندما یصدر تقریر التحقیق الذي یعده المكتب، ورد جھاز إدارة المؤسسة علی



إلى مجلس المدیرین التنفیذیین لتقدیم معلومات تتضمن مستجدات التقدم    سیر العملقدم مؤسسة التمویل الدولیة تقاریر سنویة عن  ست .43
 وفقاً لخطة العمل، وسیأخذھا مكتب المحقق المستشار في االعتبار في متابعتھ. الوفاء بالتزاماتھاالمحرز في 

 ختامیة مالحظات

ساعد استثمار المؤسسة شركة اإلسكندریة لألسمنت في تحسین أدائھا البیئي وإشراكھا ألصحاب المصلحة المباشرة والعمال، وھو   .44
أبعاد األداء الرئیسیة التي تقوم المؤسسة بتتبعھا: األثر المالي واإلنمائي، والجوانب ما أدى إلى تحقیق نواتج إیجابیة إلى حد كبیر في كل من  

 البیئیة واالجتماعیة والمتعلقة بالحوكمة.

في ظل إدارة مجموعة تیتان، وبمساندة من مؤسسة التمویل الدولیة، تمكنت شركة اإلسكندریة ألسمنت بورتالند لیس فقط من البقاء   .45
 أیضاً. ة و االجتماعیةیئالبی تحسین أداء االستدامةاجراءات ئة اقتصادیة صعبة، بل من مواصلة االستثمار في في العمل في ظل بی

  



 اإلدارة  جھاز عمل  خطة .1 الجدول

 األنشطة ذات الصلة واإلطار الزمني  اإلجراء 

 المشروع  مستوى

اإلفصاح 
عن  

   المعلومات

المؤسسة على موقعھا   البیئي  ستفصح  إلیھا في موجز االستعراض  المشار  البیئي واالجتماعي  التقییم  اإللكتروني عن وثائق 
 ، وتدقیق انبعاثات ثاني أكسید الكربون بشكل موجز. 2002، بما في ذلك تقییم األثر البیئي لعام 2009واالجتماعي لعام  

    واحداً بعد نشر رد جھاز إدارة المؤسسة.ستقدم المؤسسة ھذا اإلفصاح في موعد ال یتجاوز شھراً  اإلطار الزمني: 

اإلفصاح 
عن  

المعلومات  
والمشاركة  
 المجتمعیة 

ستقترح مؤسسة التمویل الدولیة أن تعلن تیتان مصر تقریراً عن األداء البیئي یشرح اإلجراءات التي اتُّخذت في السنوات العشر  
وإذا وافقت تیتان مصر على    اإلسكندریة ألسمنت بورتالند، ومراقبتھا، ورصدھا.الماضیة للحد من االنبعاثات البیئیة من شركة  

   ھذا اإلفصاح، فسیعرض التقریر نتائج الرصد البیئي الخاص بھا.
الزمني:  إدارة    اإلطار  بعد نشر رد جھاز  واحداً  یتجاوز شھراً  تیتان مصر في موعد ال  المؤسسة ذلك على شركة  ستقترح 

 حالة موافقة تیتان مصر، سیجري االتفاق معھا على اإلطار الزمني لإلفصاح. وفي    المؤسسة.

  ستقترح مؤسسة التمویل الدولیة أن تواصل تیتان مصر العمل الذي بدأ بشأن تحدید مصادر الضوضاء وتقییمھا.  الضوضاء
الزمني:  وا  اإلطار  یتجاوز شھراً  تیتان مصر في موعد ال  المؤسسة ذلك على شركة  إدارة  ستقترح  بعد نشر رد جھاز  حداً 

 وفي حالة موافقة تیتان مصر، سیجري االتفاق معھا على اإلطار الزمني لھذا العمل.   المؤسسة.

خطة  
مشاركة  

المجتمعات  
المحلیة  

وآلیة  
التظلم  

 المجتمعیة 

إلدارة المظالم، بما یتماشى مع  ستقترح مؤسسة التمویل الدولیة أن توثق تیتان مصر مشاركتھا المجتمعیة وإجراءاتھا المتخذة  
 المعاییر المؤسسیة والمعاییر الدولیة التي تلتزم بھا مجموعة تیتان. 

الزمني:  إدارة    اإلطار  بعد نشر رد جھاز  واحداً  یتجاوز شھراً  تیتان مصر في موعد ال  المؤسسة ذلك على شركة  ستقترح 
 االتفاق معھا على اإلطار الزمني لھذا العمل. وفي حالة موافقة تیتان مصر، سیجري   المؤسسة.

تقییم  
المخاطر  
األمنیة  
وإدارة  

 األمن 

ستقترح مؤسسة التمویل الدولیة أن توثق تیتان مصر مشاركتھا المجتمعیة وإجراءاتھا المتخذة إلدارة األمن، بما یتماشى مع  
 المعاییر المؤسسیة والمعاییر الدولیة التي تلتزم بھا مجموعة تیتان. 

الزمني:  إدارة    اإلطار  بعد نشر رد جھاز  واحداً  یتجاوز شھراً  تیتان مصر في موعد ال  المؤسسة ذلك على شركة  ستقترح 
 وفي حالة موافقة تیتان مصر، سیجري االتفاق معھا على اإلطار الزمني لھذا العمل.   المؤسسة.

 العام المستوى

التحسینات  
العامة في  
إجراءات  

االستعراض  
البیئي  

 واالجتماعي 

یجري حالیّاً تحدیث إجراءات االستعراض البیئي واالجتماعي لمؤسسة التمویل الدولیة لتعكس كال� من التطور والتحسینات في  
البیئیة   والمخاطر  السیاسات  إدارة  بإنشاء  المرتبطة  واإلجرائیة  التنظیمیة  التغییرات  وكذلك  العملیة،  واالجتماعیة  الممارسة 

) تعیین 1وستتضمن إجراءات االستعراض البیئي واالجتماعي المنقحة إجراءات محددة بشأن (  ).2019  یولیو  1(اعتباراً من  
) معاییر اإلشراف على المشروعات  3) تقییم المخاطر السیاقیة؛ و(2التقییم المسبق واإلشراف؛ (  موظفین بالمشروع عند إجراء

 عالیة المخاطر. 
ستصبح إجراءات االستعراض البیئي واالجتماعي المحدثة من قِبَِل مؤسسة التمویل الدولیة ساریة بنھایة الربع    الزمني: اإلطار  

 .2022األول من السنة المالیة 



 

 بیان إخالء المسؤولیة

لشؤون التقید باألنظمة بشأن الشكاوى المتعلقة بمزاعم عدم امتثال  یأتي تقریر جھاز إدارة المؤسسة رّداً على تقریر التحقیق الصادر عن مكتب المحقق المستشار  
  من مؤسسة التمویل الدولیة.   المؤسسة لمعاییر األداء المعنیة باالستدامة البیئیة واالجتماعیة (السیاسات البیئیة واالجتماعیة) في مشروع مدعوم بتمویل أو استثمار

األنظمة آلیة المساءلة التابعة للمؤسسة من أجل معالجة شكاوى األشخاص المتأثرین بالمشروعات التي تساندھا  ویدیر مكتب المحقق المستشار لشؤون التقید ب
قضائیة أو  وال تعد آلیة المساءلة إجراءات قضائیة وال آلیة إنفاذ، كما أن مكتب المحقق المستشار لیس ھیئة قضائیة أو تحكیمیة، وال یمارس وظائف   المؤسسة.
) یؤكد  2) ما یخلق أي واجب قانوني؛ أو (1س في تقریر التحقیق المقدم من مكتب المحقق المستشار أو في رد جھاز إدارة مؤسسة التمویل الدولیة (ولی تحكیمیة.

أو أدلة على وقوع    ) یشكل إقراراً أو قبوالً ألي ظرف وقائعي4) یحدد أي مسؤولیة قانونیة أو تبعات أو مخالفات؛ أو (3أو یتنازل عن أي وضع قانوني؛ أو (
  ) یشكل أي تنازل عن أّيٍ من حقوق المؤسسة أو امتیازاتھا أو حصاناتھا بموجب اتفاقیة إنشائھا أو االتفاقیات الدولیة أو أي قانون آخر5أي خطأ أو مخالفة؛ أو (

 وتحتفظ المؤسسة صراحة بجمیع الحقوق. معمول بھ.

 علومات الواردة في التقاریر، ال یقدم أي تأكید أو ضمان بشأن دقة ھذه المعلومات أو اكتمالھا.وعلى الرغم من بذل جھود معقولة لتحدید دقة الم

د أو قبول أّيِ ادعاء بمخالفة  ومؤسسة التمویل الدولیة إذ تعد رد جھاز اإلدارة، فإنھا ال تقصد من ذلك إنشاء أو قبول أو تحمل أّيِ التزام أو واجب قانوني، أو تحدی
وال یجوز استخدام أي جزء من تقریر التحقیق الصادر عن مكتب المحقق المستشار أو رد جھاز اإلدارة التابع للمؤسسة أو اإلشارة  واجب قانوني. أي التزام أو  

  إلیھ في أي عملیة قضائیة أو تحكیمیة أو تنظیمیة، أو أي إجراءات أخرى، دون موافقة كتابیة صریحة من المؤسسة.
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